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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ КАДРІВ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
Вступ, або актуальність проблематики. Пошук 

шляхів та особливості підвищення професійного рівня 
кадрів готельно-ресторанного бізнесу, в умовах Євро-
інтеграційних перетворень передбачають свою, особ-
ливу, багатофункціональну роль. Це обумовлено не 
лише Європейською адаптацією національної еконо-
міки, а і необхідністю забезпечення ефективної адмі-
ністративно-територіальної реформи в Україні. Враху-
ванням у тому процесі початку реформаційного об’єд-
нання фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності з фондом від нещасних випад-
ків на виробництві ін. 

Необхідно звернути увагу на те, що організація 
адміністративно-територіальної реформи, реформи у 
системі соціального страхування відбуваються майже 
одночасно і на справді у значній мірі торкаються і го-
тельно - ресторанного бізнесу, при тому у більшій мірі 
вони стосуються його в низових адміністративних рай-
онів де вона відбувається та вимагає системного під-
вищення професійного рівня кадрів. Знову ж таки, не-
обхідно відзначити що власне у цій сфері, у зв’язку, з 
активізацією Євроінтеграційних перетворень зроста-
тиме вимогливість до таких якостей обслуговування як 
культура, своєчасність, повнота і комплексність ін… та 
значимість різнохарактерних готельно-ресторанних 
послуг що обумовлює потребу різносторонніх здібно-
стей і талантів та робить такі кадри високопрофесій-
ними. 

Тому без відповідних програм підвищення квалі-
фікації кадрів, соціального страхування, які будуть вті-
лювати плани, стратегію та специфіку галузі і традиції 
населеного пункту в життя, всі фінансові розрахунки 
та прогнози не матимуть ні економічного, ні соціаль-
ного ефекту. Саме тому, питанню підготовки та пере-
підготовки кадрів, в умовах адміністративно-територі-
альної реформи, повинна приділятися конкретна увага 
як одному з шляхів вирішення цієї проблеми. Власне 
ці та інші обставини обумовлюють актуальність та 
своєчасність статті. 

Аналіз останніх публікацій з досліджуваної пробле-
матики. У всі часи, у всіх державах, особливо тих, що 

визволились з під імперської опіки, проблеми підви-
щення професійного рівня працюючих, їх страхування 
була і залишається одним із візирів у пошуку ефек- 
тивних шляхів як сталого розвитку національної гос-
подарки загалом, так і готельно-ресторанної справи 
зокрема. Усі заклади, кожен у своїй сфері, справді, по-
винні бути не лише реалізатором, а і проектозаконо-
давцем, імпульсатором нових ідей, їх провідником від 
теоретичних розробок до практичного їх впрова-
дження. Основні питання теорії і практики застосу-
вання інноваційних підходів у висвітлені ролі науки у 
підвищенні професійного рівня працюючих, їх страху-
вання визначенні їх ролі в організації використання 
Європейських підходів до забезпечення ефективного 
розвитку економіки опосередковано висвітлено у пра-
цях зарубіжних науковців: 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. Фатхуді-
нова, Р. Харрода, 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, в яких досліджу-
ються сучасні проблеми в ланцюзі наука-освіта-вироб-
ництво: О. Амоші, Ю. Бажала, С. Ілляшенка, О. Лап-
ко, Л. Нейкової, Д. Черваньова, М. Григорак, К. Ков-
туна, В. Куценко, Є. Крикавського, Р. Ларіної, В. Ні-
колайчука, О. Новікова, М. Окландера, Б. Плоткіна, 
М. Постана, Н. Чухрай та ін. дослідників. Необхідно 
зауважити, що дослідженню проблематики системно-
сті досліджень присвячено чимало наукових праць та-
ких науковців та практиків як В. Андрущенко, Є. Би-
стрицький, О. Веретенникова, В. Войтов, В. Гельман, 
В. Куценко, Г. Касьянов, О. Кійко, О. Локшина, 
А. Ніценко, О. Овчарук, Т. Фінніков, М. Хвесик, 
Н. Яркова. Тим часом проблеми підвищення профе-
сійного рівня працюючих, їх страхування, визначення 
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ролі галузевої ВУЗівської науки в згаданому контексті 
практично залишилась за полем зору згаданих науков-
ців [5]. Власне ці та інші обставини обумовили вибір 
теми даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу за темою дослідження. 
Загальновідомо, що радикальні економічні реформи є 
одним із шляхів виходу нашої країни з чисельних 
криз. У цивілізованих державах їх провідником є на-
ука, яка торує дорогу, ставить віхи на шляху розвитку 
національної економіки, галузей господарського ком-
плексу, регіонів. У цьому процесі особливе місце зай-
мають галузеві ВНЗ окремі з яких, не дивлячись на 
конфліктну ситуацію, в державі, успішно розвива-
ються, відкривають нові спеціальності, реалізують на-
уково-дослідну тематику ін. 

У найскладніші роки становлення української 
державності вдавалось забезпечувати збереження про-
фесійних кадрів та одночасно наростити науково-пе-
дагогічний потенціал, вдосконалити матеріально-тех-
нічну базу та забезпечити якість практичної складової 
їх підготовки в т.ч. і у готельно-ресторанному бізнесі. 

Неодмінною умовою цього процесу є вивчення 
особливостей функціонування суб’єктів господарю-
вання та організація роботи з ними. У зв’язку з цим 
виникає потреба застосування соціологічних методів 
дослідження в т.ч. опитування, анкетування значної 
кількості підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 
В малому бізнесі, де через брак коштів керівник часто 
вимушений поєднувати різноманітні ролі і функції, 
питання правильного підбору кадрів стоїть значно  
гостріше, ніж у середніх і великих компаніях. Тому там 
залишається високою ціна помилки в прийнятті 
управлінських рішень. 

Як показало вивчення, через означені чинники 
багато суб’єктів господарювання в готельно-ресторан-
ному бізнесі, (включаючи інші малі підприємства і 
компанії) закриваються, так і не реалізувавши до кінця 
свого покликання. Дослідження показали що такі 
суб’єкти господарювання, підприємства, як правило, 
не виконують навіть третини запланованого. 

На етапі стратегічного і тактичного планування 
готельно-ресторанної справи, наприклад, в умовах ад-
міністративного району, упирається знову ж таки в пе-
релік різнохарактерних проблем. Для їх вирішення не-
обхідно створити робочу групу професіоналів у галузі 
готельно-ресторанного бізнесу принаймні з трьох лю-
дей з відповідними якостями. Якщо оцінювати за ро-
лями чи функціями для них, то для успішної генерації 
ідей і наступного їх реалізації, виконання необхідне 
поєднання наступних якостей: 

− скептика, який відсіває нереальні фантазії; 
− реаліста, який конкретизує задуми, аналізує 

їх, складає систему послідовної реалізації; 

− оптиміста — генератора ідеї. 
На жаль, сумістити означені функції важко. Ква-

ліфікація названих вище працівників повинна бути 
приблизно на одному рівні, щоб уникнути дисбалансу. 

Підбір кваліфікованих співробітників з застосу-
ванням тестування та інших засобів атестації кадрів 
може бути вирішальним чинником для продовження 
ефективної роботи не лише підприємства, а і його 
структурних підрозділів, підсобного господарства ін. 
Управлінський та обслуговуючий персонал, налаго-
дження конструктивної співпраці між ними — забез-
печує високий рівень якості продукції, робіт та послуг 
служить гарантією успіху функціонування як го- 

тельно-ресторанного підприємства так і територіаль-
ної одиниці [17]. 

Отже пошук шляхів підвищення професійного  
рівня кадрів готельно-ресторанного бізнесу (готельно-
ресторанної справи) в умовах Євроінтеграційних пере-
творень, організація соціального страхування праців-
ників передбачає різні напрями. В цих умовах, є доці-
льним застосування власне соціологічних підходів. В 
цій ситуації доцільне оформлення трудових відносин 
фізичної особи — підприємця з найманими працівни-
ками. Їх (трудові відносини) можна оформляти з най-
маними працівниками шляхом укладання відповідних 
трудових угод або цивільно-правових договорів, вихо-
дячи з потреб підвищення якості обслуговування, еко-
номічної доцільності та об`єктивних обставин (трива-
лість та регулярність трудових відносин, кількість пра-
цівників, ставки їх заробітної плати (розмір отриманої 
винагороди за цивільно-правовим договором). В свою 
чергу це обумовлює необхідність організації соціаль-
ного страхування працівників в т.ч. в умовах підпри-
ємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Як відомо, система соціального страхування, пе-
реживає реформаційний процес. На даний час триває 
об’єднання фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності з фондом від нещасних ви-
падків на виробництві. Тим часом, законодавче та  
нормативне забезпечення залишається без особливих 
змін. Зокрема основним нормативним актом, що ре-
гулює правові відносини між роботодавцем та найма-
ним працівником в умовах готельно—ресторанного бі-
знесу, за трудовою угодою, є Кодекс законів про 
працю України. Особи, які працюють за трудовим до-
говором, підлягають загальнообов’язковому держав-
ному соціальному страхуванню. Це в свою чергу  
обумовлює активізацію страхового ланцюжка, який на 
даний час функціонує у перед реформаційному ре-
жимі. 

Суб’єкти готельно-ресторанної діяльності, які ви-
користовують найману працю (в тому числі і ті, що 
працюють у сфері інших послуг за спрощеною систе-
мою оподаткування), повинні сплачувати внески на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
за найманих (за трудовим договором) працівників у 
терміни і розмірах, встановлених Законами. Фізична 
особа, — підприємець повинен також зареєструватися 
у відповідному фонді загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування та зареєструвати в них 
найманих працівників, утримувати та сплачувати з їх 
заробітної плати внески до цих фонду, подавати звіт-
ність щодо нарахованої, сплаченої заробітної плати та 
сплати страхових внесків у фонди. Фізична особа, - 
підприємець вважається податковим агентом найманої 
ним за трудовим договором особи або фізичної особи, 
що перебуває з ним у цивільно-правових відносинах, 
стосовно будь-яких оподаткованих доходів, нарахова-
них на користь такої особи відповідно до вимог закону 
з питань оподаткування доходів фізичних осіб, та несе 
відповідальність за порушення його норм. 

Із заробітної плати найманих готельно-ресторан-
них працівників, роботодавець повинен утримувати 
податок з доходів фізичних осіб.  

За цивільно-правовим договором (наприклад, 
підряду, надання послуг) оплачується не процес праці, 
а її результат. У такому випадку працівники готельно-
ресторанного бізнесу, самостійно беруть участь у стра-
хуванні на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою 
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втратою працездатності й витратами, зумовленими по-
хованням, і страхуванні від нещасного випадку на ви-
робництві та професійного захворювання, які спричи-
нили втрату працездатності, на добровільних засадах. 

Тобто, якщо працівники бажають отримувати ви-
плати в разі настання страхового випадку, вони мають 
самостійно зареєструватися в робочому органі вико- 
навчої дирекції або відділення управління виконавчої 
дирекції фонду і сплачувати страхові внески в розмірах 
та порядку, встановленому для цієї категорії осіб. У 
цьому випадку фізична особа - підприємець — платник 
єдиного податку не сплачує за них внески у фонди за-
гальнообов’язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття, з тимчасової 
втрати працездатності та страхування від нещасних 
випадків на цих осіб, пенсійний збір з фізичних осіб, 
податок з доходів фізичних осіб, оскільки правовідно-
сини базуються на цивільно-правовому договорі і під-
рядники сплачують їх самостійно. Пенсійний збір та 
податок з доходів фізичних осіб сплачує наймана 
особа обов’язково, на загальних підставах. 

Нещодавно кафедрою менеджменту інноваційної 
діяльності та підприємництва, Тернопільського націо-
нального технічного університету імені Івана Пулюя 
проведено науково-практичний семінар за темою: 
«Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах 
інтеграційних перетворень» (Тернопіль, жовтень 
2017 р.), яка, в принципі, охопила розглядуваний у 
статті спектр питань. Узагальнення результатів диску-
сії з теоретичних та практичних досліджень щодо пер-
спектив розвитку соціального бізнесу (в т.ч. і го-
тельно-ресторанного), в умовах інтеграційних пере-
творень, менеджменту інноваційної діяльності, удо-
сконалення організаційно-економічних механізмів 
його становлення дало можливість виробити наступні 
висновки і рекомендації: 

1. Теоретико-методологічні засади розвитку соці-
ального бізнесу організації менеджменту інноваційної 
діяльності в умовах інтеграційних перетворень, свід-
чать про необхідність системного удосконалення під-
ходів до його організації як у державі загалом і регіо-
нах так і в галузях національної економіки зокрема. 

2. Інтеграційні процес та перетворення у соціаль-
ній сфері, реформування вітчизняної інноваційної ді-
яльності підтверджує правомірність застосовувати в 
Україні прогресивного досвіду у цій сфері діяльності 
із найвищим економічним ефектом. 

3. У зв’язку з вище означеним вважаємо за доці-
льне рекомендувати регіональним органам управління 
повсякчас сприяти соціальному розвитку за рахунок 
бізнесових важелів, впровадженню досягнень науки і 
техніки, НТП в рамках реалізації відповідних регіона-
льних Програм в т.ч. розвитку інноваційної діяльності 
в Україні. 

4. Впровадження економічних механізмів заці- 
кавленості соціального розвитку інноваційної діяльно-
сті повинні вирішуватися комплексно, виходячи зі 
специфічних особливостей соціального розвитку регі-
ону. Виходячи з цих міркувань, слід створити регіона-
льну та центральну ради з розвитку соціальної сфери, 
рішення якої повинні мати в регіонах вагу рішень 
Уряду.  

5. Орієнтувати державну політику на сприяння 
соціального розвитку у контексті вступу України в 
СОТ та Європейського Союзу, що не лише збільшить 
інвестиційну привабливість інноваційних проектів, 

але й неминуче мультиплікативно збільшить ВВП та 
допоможе економіці країни у стислі строки вийти із 
кризового стану. 

6. Розвиток ринкових відносин в Україні на су-
часному етапі створює реальні передумови для набуття 
менеджменту інноваційної діяльності оптимальної  
функціонально-організаційної структури особливо у 
соціальній сфері.  

7. Установам, підприємствам та організаціям що 
безпосередньо здійснюють управління соціальною ді-
яльністю, доцільно перейти від прямого адміністру-
вання до економічного впливу на управлінські про-
цеси. 

8. Подальша трансформація інноваційних проце-
сів у руках держави дозволить перевести їх управління 
на якісно нову основу — "електронну нервову сис-
тему" — та здійснить на світових інноваційних ринках 
ефективну промоцію регіональному інноваційному 
продукту завдяки мережі Інтернет. 

Втілення в життя усіх означених рекомендацій, 
стратегій та програм розвитку соціального  бізнесу в 
т.ч. і готельно-ресторанної справи, багато в чому зале-
жить справді від ініціативи, професіоналізму праців-
ників Державної служби та органів місцевого самовря-
дування, науковців та практиків. Запропоновані у дис-
кусіях економічні механізми становлення соціального 
бізнесу менеджменту інноваційної діяльності та шляхи 
удосконалення методології та організації регіональ-
ного процесу, практична реалізація висновків і реко-
мендацій створять необхідні умови ефективного гос-
подарювання як на рівні регіонів, так і інституційних 
одиниць, що його утворюють на рівні галузей Націо-
нальної економіки. 

Висновки. Таким чином, забезпечуючи планове 
підвищення професійного рівня  кадрів готельно-рес-
торанного бізнесу, в умовах Євроінтеграційних пере-
творень, враховуючи реформу точніше об’єднання  
фондів соціального страхування, вирішення новітніх 
функцій і завдань підкреслює важливість людського 
ресурсу, в цих умовах, та забезпечує ефективність  
функціонування не лише територіального господар- 
ства та готельно-ресторанного бізнесу загалом що  
функціонує в умовах населених пунктів низових адмі-
ністративних районів, а і якість обслуговування усіх 
суб’єктів господарювання на їх території. 

Вивчивши досвід організації заходів з активізації 
реформаційних процесів, підвищення професійного 
рівня працівників та удосконалення управління вико-
навчої дирекції фонду соціального  страхування Укра-
їни, зокрема в Тернопільській області на період 2017-
2020 рр. виявлено що з метою ефективного об’єднання 
фондів з тимчасової втрати працездатності та від не-
щасних випадків, забезпечення прозорості процесів та 
управлінських реформ передбачено реалізувати сис-
тему практичних заходів навчального, організаційного 
та управлінського характеру і зокрема: 

1. З метою активізації процесів з об’єднання  
фондів соціально страхування від нещасних випадків 
та тимчасової втрати працездатності, організації ефек-
тивних реформаційних дій, вжити заходів з підготовки 
фахівців у сфері соціального страхування, відділивши 
її в окрему спеціальність (в галузі знань 07 Управління 
та адміністрування) від спеціальності 072, - фінанси, 
банківська справа та страхування. Обґрунтувати та ви-
нести на розгляд органам місцевого самоврядування 
пропозицію про заснування на партнерських умовах  
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кафедру соціального страхування у ВУЗах Тернопіль-
щини. В порядку експерименту це можна здійснити на 
базі Тернопільського національного технічного уні- 
верситету імені Івана Пулюя або Тернопільського на-
ціонального економічного університету. 

2. З метою попередження подвійних трактувань 
реформаційних процесів, налагодити взаємовідносини 
з громадськістю у сфері соціального страхування і зо-
крема з Академією соціального управління, фондом 
реєстрації неординарних ідей і проектів ін. Організу-
вати проведення спільних круглих столів та дискусій в 
ЗМІ. 

3. З метою скорочення витрат на оренду примі-
щень. розглянути питання про будівництво «Будинку 
соціального страхування» на існуючій проектно-кош-
торисній документації. 

4. Вивчити можливості участі в конкурсах заку-
півель путівок на оздоровлення застрахованих осіб, 
включивши за окрему платню оздоровлення та відпо-
чинок за кордоном. 

5. З метою посилення контролю за діяльністю 
структурних та функціональних відділень управління 
соціального страхування, практикувати участь в пере-
вірках представників зацікавленої громадськості, під-
приємств, установ, організацій. 

6. З метою скорочення управлінських витрат об-
ґрунтувати, розробити та запропонувати до реалізації, 
на партнерських умовах, концепцію автоматизованої 
системи управління страховими процесами з викори-
станням комп’ютерних технологій ін. інноваційних те-
хнологічних засобів. Досягнути за рахунок цього ско-
рочення штатних працівників та обслуговуючого пер-
соналу не менш як на 15%. 

7. Для ознайомлення з новітніми нормативними 
документами та законодавчим актами передбачити ко-
ротко-термінові курси при ВУЗах Тернопільщини та 
районних відділах з працевлаштування. 

8. В порядку експерименту для вивчення ситуа-
ції створити експертно-консалтингову групу з фахівців 
фонду та науковців представників громадськості для 
визначення напрямів розвитку, удосконалення управ-
лінських процесів ін. 

9. З метою підвищення культури та якості обслу-
говування, розробити систему морального і матеріаль-
ної зацікавленості працівників. 

10. Для попередження корупції застосувати сис-
тему профілактично-виховних заходів, використання 
телекамер та комп’ютерного контролю. 

Реалізація на практиці пропонованих заходів, на 
першому етапі, дозволить зберегти високий професій-
ний рівень працюючих, забезпечити повніше вико-
нання настанов і наказів Центрального офісу викона-
вчої дирекції соціального страхування. Популяризації 
її діяльності. Підвищити ефективність функціону-
вання структурних та функціональних підрозділів ди-
рекції, попередити корупційні випадки, підвищити 
якість і культуру обслуговування. Підвищити продук-
тивність праці, досягнути скорочення непродуктивних 
витрат ін.. 
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СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі еконо-

міка України знаходиться у кризовому стані, що вира-
жається в падінні ВВП, зростанні безробіття та зни-
женні добробуту населення. Такі процеси характерні 
не лише для України, але й багатьох інших країн світу, 
однак в Україні їх негативні наслідки проявилися  
значно гостріше внаслідок анексії Криму, окупації  
частини східних областей та тривалого збройного про-
тистояння на Донбасі. Проблемою України є те, що 
застаріла структура економіки та її низький техноло- 
гічний розвиток не забезпечують адекватну реакцію на 
зовнішні та внутрішні загрози. В розвинених країнах 
світу відбуваються значні структурні зрушення в усіх 
сферах економічної діяльності під впливом науково-
технічного прогресу, міжнародної інтеграції та конку-
ренції. Слабкі структурні зміни в економіці України 
обумовлюють застійний характер економіки та все бі-
льше її відставання від групи країн-лідерів соціально-
економічного розвитку. Структура національної еко-
номіки, як співвідношення між окремими її компо- 
нентами, є явищем складним та багатоплановим. У да-
ному дослідженні ми аналізуємо динаміку структури 
економіки за видами економічної діяльності (ВЕД). 
Нинішні структурні трансформації економіки України 
негативно позначаються на зайнятості та можливостях 
економічного й соціального розвитку і потребують де-
тального дослідження.  

В Україні проблемами структурної динаміки еко-
номіки займаються чимало відомих вчених, серед яких 
О. Амоша, М. Білопольський [1], Ю. Бицюра [2],  
А. Гальчинський [3], В. Геєць [4], В. Русан [5], Н. Скірка 
[6], Л. Шинкарук [4] та ін. У той же час в останні кі-
лька років відбулися досить вагомі структурні транс-
формації, які стають загрозою для сталого розвитку 

України і потребують акцентування уваги з метою не-
допущення їх подальшого поглиблення.  

Метою статті є аналіз структурних зрушень в на-
ціональній економіці відповідно до світових тенден-
цій, виявлення загроз для сталого розвитку та визна-
чення пріоритетних напрямків структурних трансфор-
мацій. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна структурна 
трансформація економіки розвинених країн, які є 
прикладом економічного прогресу, відбувається на ос-
нові інновацій, глобалізації та внаслідок зміни суспі-
льних потреб і стратегій. Високий рівень їх соціально-
економічного розвитку забезпечується прогресивними 
змінами у структурі економіки, яка спрямовується на 
пріоритетний розвиток V—VI високотехнологічних ук-
ладів, в основі яких лежать наукомісткі види діяльно-
сті, а також на розвиток тих галузей і видів економіч-
ної діяльності, які пов’язані з обслуговуванням насе-
лення (соціальні послуги) та бізнесу (виробничі, ділові 
послуги). Саме така зміна структури економіки визна-
чає перехід від індустріального до постіндустріального 
суспільства, теоретичні засади якого розроблено в  
70-ті роки ХХ століття відомим американським соціо-
логом Д. Беллом [7]. Згідно з його загальновідомою 
концепцією головними рисами постіндустріального 
суспільства є перехід від виробництва товарів до ви- 
робництва послуг та формування сервісної економіки. 
При цьому відбувається зміна структури зайнятості, 
яка виражається у зменшенні працівників робітничих 
професій та у переважанні серед працюючих профе-
сійних фахівців і техніків. 

Цей соціальний прогноз певною мірою справ- 
дився. Статистичні дані різних країн світу свідчать, що 
в структурі обсягів виробництва економічних благ та 
валової доданої вартості (ВДВ) за видами економічної 
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діяльності суттєво скоротилася частка сільського гос-
подарства, зменшилася частка промисловості та знач-
но зросла роль сфери послуг. Це супроводжується ди-
версифікацією видів економічної діяльності та відпо-
відних їм форм і видів зайнятості. Відбувається скоро-
чення частки у ВДВ та у структурі зайнятості аграр-
ного та індустріального секторів економіки, та суттєве 
збільшення сфери послуг, яка постійно розширяється 
та збагачується новими видами послуг як для насе-
лення, так і для сфери виробництва. Найбільшою мі-
рою ця тенденція характерна для розвинених країн, 
однак і в країнах, що стали на шлях розвитку відбува-
ється суттєве зростання ролі сфери послуг у суспіль-
ному виробництві. Відбувається постіндустріальна 
трансформація економіки та сфери зайнятості.  

Вітчизняні дослідники відзначають наявність 
структурних змін в економіці та на ринку праці різних 
країн, пов’язаних з переходом від індустріального  
суспільства до постіндустріального. Так, Л. Давидюк 
відзначає, що загальними закономірностями струк- 
турних зрушень, які відбуваються в національних еко-
номіках на сучасному етапі глобалізації є зростання 
частки високотехнологічних виробництв обробної 
промисловості; телекомунікаційних, фінансових та  
бізнесових послуг, а також соціально-орієнтованих 
видів економічної діяльності, що саме і формують 
стратегічні сектори національних економік на сучас-
ному етапі розвитку [8, с. 173]. 

В Україні за роки постсоціалістичного періоду 
розвитку відбулася суттєва зміна структури економіки, 
що обумовлено як процесами автономізації економіки 
та виходом її із єдиного господарського комплексу Ра-
дянського Союзу, так і процесами ринкової транс- 
формації, кризовими явищами і змінами в зовніш-
ньому економічному середовищі. Внаслідок цього ва-
ловий внутрішній продукт (ВВП) за період 1990- 
2000 рр. скоротився майже у 2,5 раза (43,2% від рівня 
1990 р.) [9]. В основному це відбулося за рахунок сут-
тєвого падіння виробництва у промисловості, яка най-
більше постраждала внаслідок масштабних формацій-
них і ринкових перетворень. Так, наприклад, за цей 
період виробництво  стальних труб скоротилося майже 
у 4 рази, автомобілів — у 28 разів, тканини — у 18 разів 
[10].  

З 1999-2000 рр. економіка України розпочала від-
новлення та зростання, однак не вийшла на показ-
ники 1990 р. Кризові явища 2008-2009 рр. негативно 
позначилися як на темпах розвитку, так і на структурі 
видів економічної діяльності, що проявилося у збіль-
шенні частки у ВВП низькотехнологічних секторів. Це 
позначилося і на динаміці структури економіки у дру-
гому десятилітті ХХІ століття (табл. 1). Наведені у таб-
лиці дані свідчать про суттєве зростання у ВДВ частки 
аграрного сектору виробництва — з 8,4% у 2010 р. до 
14,2% у 2015 р., майже на 70%. Частка усіх інших сфер 
у ВДВ скоротилася. 

 
Таблиця 1 

Структура валової доданої вартості за 2010-2015 рр., %* [11, с. 81-83] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сільське, лісове та рибне господарство 8,4 9,5 9,1 10,0 11,7 14,2

Добувна промисловість 6,7 7,6 6,7 6,3 5,7 5,6

Переробна промисловість 15,0 13,8 14,3 12,8 14,0 14,0

Постачання електроенергії, газу, пари 
та конд. повітря 3,2 3,6 3,6 3,3 3,2 3,2 

Водопостачання, каналізація, пово-
дження з відходами 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Промисловість усього 25,7 25,6 25,2 22,9 23,4 23,3

Будівництво 3,7 3,5 3,2 2,9 2,7 2,3

Сфера послуг 62,2 61,4 62,5 64,2 62,2 60,2
* Дані за 2010-2015 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, а 

також за 2014-2015 рр. без урахування частини зони проведення АТО. 

 
У складі валової доданої вартості знизилася част-

ка індустріального сектору економіки — промислово-
сті та будівництва: промисловості в цілому на 2,4 в. п., 
будівничої галузі — на 1,4 в. п. Найбільше зменшився 
внесок у ВДВ добувної промисловості, що пов’язано з 
конфліктом на сході країни, втратою значної кількості 
вугледобувних підприємств внаслідок окупації час-
тини Донбасу. Такі структурні зміни хоч і болючі для 
національної економіки, однак не є загрозливими, 
оскільки відповідають загальносвітовій тенденції стру-
ктурних трансформацій — суттєвого зменшення час-
тки ресурсодобувних галузей в загальному обсязі еко-
номічної діяльності. Найбільш негативним є скоро-
чення частки переробної промисловості, яка є основ-
ним драйвером розвитку економіки. Частка у ВДВ ін-
фраструктурних галузей промисловості (електро- та 
водопостачання) практично не змінилася. За даний 
період у структурі ВДВ на 2 в. п. зменшилась частка 
внеску сфери послуг, що не відповідає траєкторії пост-
індустріального розвитку економіки.  

Наслідком суттєвих структурних трансформацій є 
зміна обсягів і структури зайнятості практично в усіх 
сферах економічної діяльності (табл. 2).  

Частка зайнятості в аграрній сфері зростала і пе-
ревищила частку зайнятості у промисловості. Відбува-
ється скорочення частки зайнятості у будівництві. У 
сфері послуг вона хоч і зростала, однак зниження  
частки даної сфери у ВДВ свідчить про падіння про-
дуктивності праці. Ці дані вказують на те, що в Україні 
відбуваються процеси деіндустріалізації економіки та 
ринку праці. Науковці відзначають, що деіндустріалі-
зація — це об’єктивний процес зменшення вторинного 
сектору в економіці внаслідок розвитку продуктивних 
сил на основі науково-технічного прогресу. В розви-
нених країнах вона відбувається внаслідок форму-
вання високотехнологічних галузей вторинного і тре-
тинного сектору економіки, що обумовило збільшення 
зайнятості в третинному секторі, тобто в секторі по- 
слуг, а також внаслідок «виносу» частини промисло-
вих підприємств у нові індустріальні країни [14,  
с. 194]. 
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Таблиця 2  
Зайняте населення  та його структура за сферами економічної діяльності  у 2010-2016 рр., тис. осіб [12, 13] 

 2010 2013 2014* 2015** 2016**

Усього в економіці 20266 20404 18073 16443 16277 
Сфера виробничої діяльності 

Сільське, лісове та рибне го-
сподарство 

3116 3558 3091 2871 2867

у % до всіх 15,4 17,4 17,1 17,5 17,6 

Промисловість 3462 3275 2898 2574 2495

у % до всіх 17,1 16,1 16,0 15,7 15,3 

Будівництво 943 889 746 642 645

у % до всіх 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0  
Сфера надання послуг 

Сфера послуг 12745 12682 11338 10356 10270

у % до всіх 62.9 62,1 62.7 63.0 63,1 
* Дані наведено без урахування  тимчасово окупованої території Криму; **також без тимчасово окупованої тери-

торії Донбасу.  

 
В Економічному енциклопедичному словнику да-

ється таке визначення деіндустріалізації: «Деіндустріа-
лізація — 1) істотне зниження ролі обробної промис-
ловості в господарстві країни, внаслідок чого промис-
ловість стає неконкурентоспроможною; 2) докорінна 
зміна у співвідношенні сфер матеріального і нематері-
ального виробництва внаслідок глибокої структурної 
перебудови в економіці, що зумовлює домінування 
сфери послуг або фінансово-кредитної сфери; 3) про-
цес перетворення індустріально розвинених країн в аг-
рарно-індустріальні або аграрні через деградацію еко-
номічної системи» [15]. Виходячи з даного визначення 
можна стверджувати, що для України характерні пер-
ший та третій різновиди деіндустріалізації. Відбува-
ється перетворення індустріально розвиненої країни 
(якою була Україна раніше) в аграрно-індустріальну з 
низьким технологічним розвитком економіки та рів-
нем конкурентоспроможності на світовій арені.  

Така ситуація обумовлена технологічним занепа-
дом промисловості, застарілою матеріально-технічною 
базою. Станом на 2016 р. ступінь зносу основних за-
собів виробництва у промисловості був одним із най-
вищих — 69,4%, в переробній промисловості — 76,4%, 
у той час як в цілому по економіці — 58,1%, у будів-
ництві — 36, у сільському господарстві — 37,3% [16]. 
Ці дані свідчать, що промисловість відносно інших ви-
дів економічної діяльності знаходиться в значно гір-
шому становищі. Фізичне і моральне зношування ос-
новних засобів, недостатні інвестиції в їх розвиток і 
модернізацію обумовили деградацію промислового ви-
робництва, зниження його ролі в прогресивному роз-
витку країни. Це проявляється у погіршенні структури 
виробленої промислової продукції за рівнем техноло-
гічності (табл. 3).  

Частка інвестиційних товарів за період з 2008 по 
2015 р. скоротилася у загальному випуску більш ніж 
удвічі, скоротилася частка випуску споживчих товарів 
тривалого використання, які складають всього 1% у 
загальному випуску. Однак саме виробництво цих ви-
дів товарів потребує інновацій та висококваліфікова-
ної робочої сили. Ці структурні зрушення у випуску 
промислової продукції свідчать про деградацію індус-
тріального сектору економіки України та втрату ним 
своєї провідної ролі в її розвитку. Це має негативне 
значення і для соціально-трудової сфери, оскільки 
звужується сфера прикладання праці для висококвалі-
фікованих працівників. Знижуються можливості пра-

цевлаштування, зростає безробіття, збільшується тру-
дова еміграція з України, що призводить до втрати 
трудового потенціалу. 

 
Таблиця 3 

Структура промислової продукції за основними  
промисловими групами [17, с. 39; 18, с. 43] 

2008 2010 2015

Товари проміжного 
споживання 67,4 66,9 38,4 

Інвестиційні товари 15,1 12,1 6,9

Споживчі товари ко-
роткострокового 
(широкого) викорис-
тання 16,3 19,8 24,6 

Споживчі товари 
тривалого викорис-
тання 1,2 1,2 1,0 

Енергія*   29,1

* У 2008-2010 рр. енергія не виокремлювалась, а 
включалась до товарів проміжного споживання. 

 
Динаміка структури національної економіки не 

відповідає сучасним прогресивним тенденціям струк-
турних трансформацій і, як наслідок, стримує зрос-
тання конкурентоспроможності та соціального про-
гресу. Так, за індексом глобальної конкурентоспро- 
можності Україна перемістилася з 79 місця (2015-
2016 рр., з 140 країн) на 85 місце (2016-2017 рр., з 138 
країн) [196]. У 2016 р. Україна посіла 84 місце в рей-
тингу країн світу за індексом людського розвитку, це 
на 3 позиції нижче рівня 2015 р. [20]. Вітчизняні на- 
уковці підкреслюють, що структурні зміни завжди ма-
ють визначальний вплив на соціально-економічний 
розвиток країни [21, с. 8]. Вони мають бути спрямо-
вані на формування оптимальної структури еконо-
міки, яка забезпечує суспільний прогрес. 

Критеріями оптимальності структури національ-
ної економіки, як відзначає Н. Скірка, є, по-перше, 
виробництво товарів та послуг, які забезпечують мак-
симальне задоволення суспільних потреб та мінімізу-
ють витрати економічних ресурсів на їх виготовлення; 
по-друге, сприяння довгостроковим темпам економіч-
ного зростання; по-третє, забезпечення переходу еко-
номічної системи до вищого не тільки кількісного, а й 
якісного стану; стимулювання максимального викори-
стання результатів науково-технічного прогресу, спе- 
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ціалізації країни у світовому поділі праці, інтеграцій-
них процесів [6, с. 34]. В умовах переходу до сталого 
економічного розвитку найважливішими критеріями 
оптимальності структури економіки є ефективне ви-
користання ресурсів, зниження матеріалоємності та 
енергоємності продукції та суттєве зменшення еколо-
гічного навантаження на навколишнє середовище. На 
сучасному етапі забезпечення довгострокового сталого 
зростання та підвищення якості соціально-економіч-
ного розвитку можливе лише на основі зростання ча-
стки високотехнологічного виробництва та впрова-
дження інновацій. Досвід розвинених країн та тих, які 
динамічно розвиваються в останні десятиліття, свід-
чить, що їх досягнення в соціально-економічного  
розвитку забезпечується прогресивними змінами у 
структурі економіки, передусім розвитком високотех-
нологічних V—VI укладів, наукомістких та креативних 
секторів економіки, різноманітних послуг, екологічно 
безпечних виробництв.  

Згідно прийнятої Європейським Союзом у 
2007 р. класифікації виробничих структур, найбільш 
оптимальною структурою економіки є та, де 20% ВДВ 
забезпечує переробна промисловість, а її внутрішня 
структура має такий вигляд: близько 50% — сумарна 
частка високотехнологічних (20%) та середньотехно-
логічних (30%) виробництв; приблизно 50% — сумарна 
частка низькотехнологічних (30%) та середньонизько-
технологічних (20%) виробництв [22, с. 96]. Техноло-
гічна структура вітчизняної промисловості не відпові-
дає цим вимогам та значно поступається рівню техно-
логічності даної сфери економічної діяльності країн-
членів ЄС, про що свідчать розрахунки А. Смаглюк, 
наведені в табл. 4. 

Якщо структура промисловості в цілому усіх єв-
ропейських країн наближається до оптимальної, то в 
Україні переважають низькотехнологічні та середньо-
низькотехнологічні види промислової діяльності — їх 
сумарна частка складає майже 78%. Надзвичайно ни-
зьку частку займає високотехнологічний сектор про-
мисловості — лише 3,3%.  

Слід відзначити, що і в сфері послуг України  
технологічні види діяльності розвинені досить слабо. 
Тут домінує оптова і роздрібна торгівля, яка формує  

більше 16% загальної валової доданої вартості 
(2015 р.), а на другому місці знаходиться транспортне, 
складське господарство та зв’язок (8% ВДВ). Високо-
технологічні сфери послуг (інформація та телекомуні-
кації, професійна, наукова та технічна діяльність) за-
безпечують лише 7,6% ВДВ. Позитивним є те, що їх 
частка поволі підвищується: частка ВДВ, створеної у 
сфері інформації та телекомунікації зросла з 3,5% у 
2010 р. до 4,3% у 2015 р.; а у  професійній, науковій та 
технічній діяльність — з 2,9% у 2010 р. до 3,3% у 2015 р. 
[11 с. 82,83]. 

 
Таблиця 4 

Технологічна структура промисловості України  
і країн групи EU-27, % [23] 

Структура 
Рівень технологій 
товарів промислово-
сті, що реалізуються, 

у 2013 р 

EU-27 Україна

Усього 100,0 100,0

Низький рівень технологі-
чності (low technology) 26,0 30,0 

Середньонизькотехнологі-
чні (medium-low 
technology) 27,0 47,6 

Середньовисокотехнологі-
чні (medium-high 
technology) 35,0 19,1 

Високотехнологічні (high 
technology) 12,0 3,3 

 
Наслідком неефективної структури економіки та 

її низького технологічного рівня є зниження показни-
ків ефективності — продуктивності праці та капіталу 
(табл. 5). Продуктивність праці є основним показни-
ком ефективності використання робочої сили. В Ук-
раїні вона є значно нижчою, ніж у розвинених країнах 
світу, в той же час вона знижується, що суперечить 
загальній динаміці техніко-технологічного прогресу. 
Однак ще гіршою є динаміка продуктивності капіталу, 
яка знизилася за 2010-2015 рр. майже на 30%. 

 
Таблиця 5 

Динаміка продуктивності праці та капіталу за 2010-2015 рр. [24] 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Продуктивність праці (ПП), ВВП 
постійних цінах 2010 р. на 1 
зайнятого, грн 56274 59193 59241 59063 58982 58431 

Індекс фізичного обсягу ПП, у % 
до попереднього року 103,7 105,2 100,1 99,7 99,9 99,1 

Продуктивність капіталу (ПК), 
ВВП постійних цінах 2010 р. на  
1 грн основних засобів, грн 0,169 0,168 0,159 0,151 0,136 0,120 

Індекс фізичного обсягу ПК, у % 
до попереднього року 101,8 99,7 94,4 95,1 93,4 88,5 

 
Більшість дослідників структури економіки Укра-

їни відзначають, що вона є застарілою і тому є гальмом 
розвитку національної економіки. Її консервація ство-
рює загрози для сталого економічного зростання.  
Згідно концепції сталого розвитку ПРООН, стале еко-
номічне зростання забезпечується шляхом диверсифі-
кації, технічної модернізації та розвитку інноваційних 
видів діяльності, пріоритетного розвитку секторів з ви- 

сокою доданою вартістю та працемістких секторів еко-
номіки для забезпечення продуктивної зайнятості.  

Для подолання відсталості та забезпечення про-
гресивних структурних змін має здійснюватися актив-
на структурна політика держави з визначенням пріо-
ритетних сфер економічної діяльності, які б могли за-
безпечити динамічний розвиток національного госпо-
дарства. Існують різні пропозиції щодо таких пріори- 
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тетів. Заслуговує на увагу методика фахівців Інституту 
економіки промисловості, які для визначення пріори-
тетних галузей промисловості застосували критерії 
ефективності, виробничої активності, ринкової пози-
ції та інноваційності [21, с. 11]. На основі проведеного 
аналізу за цими параметрами було здійснено рейтин-
гову оцінку пріоритетності видів промислової діяльно-
сті, до яких віднесено: виробництво основних фарма-
цевтичних продуктів; виробництво машин та устатку-
вання; виробництво електричного устаткування; тек- 
стильне виробництво; виробництво автотранспортних 
засобів; виробництво комп'ютерів, електронної та оп-
тичної продукції [21, с. 17]. Такі наукові висновки  
могли б стати підґрунтям для формування виваженої 
структурної політики України.  

Висновки. Проведений аналіз структури еконо-
міки України показав її відсталість, унаслідок чого 
вона вичерпала свої можливості забезпечення ефек- 
тивної економічної діяльності та високої конкуренто-
спроможності. Наявна структура економіки потребує 
істотних змін, в основі яких мають лежати прогресивні 
структурні зрушення, які підтвердили свою ефектив-
ність в розвинених країнах світу. Вони мають базува-
тися на досягненнях науково-технічного прогресу, 
інноваціях, високому рівні людського потенціалу та іс-
нуючих конкурентних перевагах України.  

У наукових публікаціях, присвячених даній  
проблемі, є значна кількість пропозицій щодо удоско-
налення структури вітчизняної економіки, їх узагаль-
нення та систематизація могли б стати науковою  
платформою для формування виваженої державної 
структурної політики. В даній статті ми не ставили та-
кого завдання, однак це може бути завданням подаль-
шої наукової роботи. Щодо основних пріоритетних 
напрямів структурних трансформацій, то, за нашим 
переконанням, вони мають стосуватися: 

по-перше, відновлення та розвитку на новій тех-
нологічній основі переробної промисловості. Для 
цього необхідно визначити галузеві пріоритети, в яких 
Україна має конкурентні переваги, ресурсний і ринко-
вий потенціал зростання та забезпечити підтримку їх 
розвитку; 

по-друге, найбільш повного використання по- 
тенціалу аграрної сфери з упором на екологічно чисте 
сільськогосподарське виробництво, максимальну пе-
реробку продукції сільського, лісового та рибного го-
сподарства; 

по-третє, активного розвитку секторів інформа-
ційно-комунікаційних та ділових послуг, виробничої 
та інноваційної інфраструктури; 

по-четверте, модернізації та розвитку соціокуль-
турної сфери: розвиток системи професійної освіти; 
соціальних послуг, передусім спрямованих на обслу-
говування людей похилого віку; активне розширення 
туристично-рекреаційної сфери; розвиток сфери куль-
тури та мистецтва. 

Однак, будь-які пропозиції щодо пріоритетних 
напрямків структурних трансформацій не будуть мати 
вагомості, якщо для таких змін не будуть створені  
відповідні інституційні засади. Розвинені країни світу 
з прогресивною структурою економічної діяльності 
досягли такого стану шляхом перманентних структур-
них зрушень, унаслідок реакції суб’єктів економічної 
діяльності на зміну потреб споживачів та умов ведення 
бізнесу з метою досягнення економічної вигоди  
(зменшення витрат, змінення конкурентних позицій, 

розширення ринкових ніш тощо). Тому має бути ство-
рене сприятливе інституційне середовище для роз- 
витку бізнесу та його гнучкого реагування на нові по-
треби й умови. Для удосконалення інституційного се-
редовища економічної діяльності необхідно чітко ви-
значити правові засади ведення бізнесу, забезпечити 
гарантії права власності, її безпеки та захисту, забез-
печити подолання монополізації економіки, викорі-
нення корупції на усіх рівнях та створити рівні і про-
зорі умови підприємницької діяльності у будь-якій 
сфері. Це сприятиме збільшенню внутрішніх і зовніш-
ніх інвестицій, розвитку підприємницької активності, 
створенню нових підприємств та приходу в Україну 
іноземних компаній, модернізації старих та розвитку 
нових секторів економіки. Державна структурна полі-
тика має лише орієнтувати і можливо стимулювати  
бізнес на розвиток пріоритетних сфер економічної ді-
яльності.  
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НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Стратегічний розвиток 

економічної діяльності промислового підприємства у 
теперішніх умовах господарювання має спиратися на 
скоротечну змінність таких зовнішніх чинників, як 
попит, доступність ринків збуту, конкуренція, полі- 
тична й економічна стабільність у галузі, країні, світі. 
Відстеження змін у зовнішньому середовищі та їх 
впливу на стратегію розвитку підприємства стають од-
нією з умов успішності впровадження заходів, пов’яза-
них із підвищенням ефективності господарської діяль-
ності у стратегічному напрямі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
щодо забезпечення ефективності діяльності підприєм-
ства, досягнення ефектів у процесі господарювання 
було присвячено чимало наукових доповідей, статей, 
монографій як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-
економістів, практиків. Теоретичну сутність ефектив-
ності підприємства з різних позицій розкрито у про-

аналізованих роботах Н.В. Фарафонової [1], В.А. Ха-
рченко [2]. Інші науковці — І.Г. Андрєєва [3], К.В. 
Павлов [3], Т. С. Танічева [4] — підкреслюють зв’язок 
ефективності як із забезпеченням стійкості підприєм-
ства, так із підтримкою його конкурентоспроможно-
сті. Однак проблема досягнення ефективності є акту-
альною для проведення досліджень і в сучасних умо-
вах функціонування і розвитку промислових підпри-
ємств, оскільки нові реалії господарювання вимага-
ють застосування нових підходів до вирішення еконо-
мічних проблем, а саме: забезпечення стратегічного 
розвитку підприємства на засадах ефективності, ре-
зультативності, рентабельності діяльності. 

Метою статті є розробка науково-методичних 
підходів щодо удосконалення управління ефективні-
стю при забезпеченні стратегічного розвитку підпри-
ємства. 
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Виклад основного матеріалу. За результатами ана-
лізу наукової літератури з питань управління діяльні-
стю підприємства, забезпечення його стійкого розвит-
ку [5, 6], формування систем управління [7, 8] та 
прийняття управлінських рішень [9], розв’язання  
проблеми удосконалення управління ефективністю у 
процесі забезпечення стратегічного розвитку потребує 
використання системного підходу до усього процесу 
управління ефективністю протягом усього життєвого 
циклу продукції, що виробляється. Система управ-
ління ефективністю суб’єктів господарювання має  
дозволяти обирати оптимальні напрями управління 

ефективністю діяльності як за періодами (коротко-
строковий, середньостроковий, довгостроковий), так і 
за сукупністю поставлених завдань розвитку для до- 
сягнення мети. 

Отже, управління ефективністю можна предста-
вити як систему управління, в якій підсистемами уп-
равління виступають напрями управління. У свою 
чергу напрями управління також слід піддати дифе- 
ренціації для обрання більш прийнятних заходів уп-
равління стратегічним розвитком підприємства.  

У цілому систему управління ефективністю під- 
приємства при забезпеченні стратегічного розвитку 
подано на рисунку. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Рисунок. Система управління ефективністю при забезпеченні стратегічного розвитку  

промислового підприємства (розроблено авторами) 
 
Як видно з рисунку, підсистеми управління  

ефективністю промислового підприємства — це три 
напрями управління ефективністю, які відрізняються 
за рівнем розвитку безпосередньо суб’єкта господарю-
вання, за стадіями економічного розвитку підприєм- 
ства або за стадіями життєдіяльності підприємства та 
за станом зовнішнього середовища — це стан світової 
економіки, який формує макроекономічний стан у 
державі і чинить вплив на господарчу діяльність під- 
приємства. 

При розкритті сутності напрямів управління  
ефективністю промислового підприємства у процесі 
стратегічного розвитку слід визначитися із послідовні-
стю їх виконання. Для цього авторами роботи пропо-
нується розглянути зміст усіх напрямів управління 
ефективністю на кожному із загальних етапів управ-
ління ефективністю.  

Етапи управління ефективністю промислового 
підприємства зведено до чотирьох послідовних дій, які 
передбачають: 

1) формування інформаційної бази щодо ефек- 
тивності діяльності за базовими завданнями управ-
ління; 

2) визначення критеріїв оптимального рівня  
ефективності у певних умовах розвитку; 

3) розробка заходів щодо досягнення оптималь-
ного рівня ефективності; 

4) контроль за реалізацією управлінських рішень 
у процесі забезпечення стратегічного розвитку підпри-
ємства. 

Зміст наведених етапів управління залежить вза-
галі від існуючого фінансово-господарського стано-
вища на підприємстві, від спрямованості поточних і 
довгострокових завдань, які потрібно реалізувати на 
підприємстві у процесі здійснення управлінських дій. 
Таким чином, зміст запропонованих авторами напря-
мів управління ефективністю у розрізі етапів управ-
ління ефективністю поєднано у табл. 1. 

Як видно з інформації, наведеної у табл. 1, на 
першому етапі управління ефективністю підприємства 
відбувається формування інформаційної бази щодо: 

- перспектив розвитку, які зводяться до впрова-
дження інновацій за умов низького рівня розвитку 
(для підвищення рівня розвитку) та за умов високого 
рівня розвитку (для зміцнення ринкових позицій ); 

- зміцнення досягнутих позицій у здійсненні опе-
раційної діяльності (за середнім та високим рівнем  
розвитку у частині стабілізації масштабів діяльності).  

Другий етап управління ефективністю передбачає 
обрання критеріїв, які б максимально відображали 
становище підприємства за рівнями розвитку. Отже, 

Підсистеми управління ефективністю 

Система управління ефективністю

напрям управління
в залежності від рівня  
розвитку промислового 

підприємства 

напрям управління
в залежності від стадії економіч-
ного розвитку промислового 

підприємства 

напрям управління 
в залежності від стану  

зовнішнього середовища: 

- високий рівень розвитку;
- середній рівень розвитку;
- низький рівень розвитку 

- стадія становлення;
- стадія розвитку; 
- стадія стабілізації; 
- стадія диверсифікації 

- період зростання світової еко-
номіки; 
- період світової економічної 
кризи; 
- посткризовий період у світовій 
економіці 
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для високого рівня розвитку обрано такий критерій, 
що характеризує платоспроможність підприємства; 
для середнього рівня розвитку — рентабельність під- 
приємства; для низького рівня розвитку — кредито-
спроможність підприємства. Ці критерії пов’язані із 

інформаційною базою щодо ефективності діяльності 
та формують комплекс заходів щодо досягнення опти-
мального стану ефективності за виділеними рівнями 
розвитку.  

 
Таблиця 1 

Сутність напрямів управління ефективністю за етапами управління 

Найменування  
етапів управління 

Рівні розвитку підприємства

високий рівень розвитку середній рівень розвитку низький рівень розвитку

1. Формування ін-
формаційної бази 
щодо ефективності 
діяльності за базо-
вими завданнями 
управління 

- забезпечення стабіль-
них обсягів виробництва 
і реалізації продукції; 
- впровадження іннова-
ційних розробок у ви- 
робництво і процес уп-
равління 

- оптимізація реалізаційної 
політики (виділення на-
дійних партнерів); 
- синхронізація грошових, 
товарних і матеріальних 
потоків 

- технологічне оновлення 
виробництва за рахунок ін-
вестицій, державної під- 
тримки; 
- розширення ринків реалі-
зації продукції 

2. Визначення кри-
теріїв оптимального 
рівня ефективності у 
певних умовах роз-
витку 

- своєчасність здійс-
нення платежів, низь-
кий рівень заборговано-
сті  

- дотримання встановле-
ного рівня рентабельності 
діяльності 

- наявність стабільної кре-
дито-спроможності для реа-
лізації заходів щодо онов-
лення виробничих фондів 

3. Розробка заходів 
щодо досягнення 
оптимального рівня 
ефективності 

- оцінка ризиків діяль-
ності; 
- підвищення конкурен-
тоспроможності; 
- оцінка зовнішніх за-
гроз 

- оцінка потенціалу під-
приємства; 
- аналіз стійкості стано-
вища 

- оцінка поточних планів та 
їх реалізація; 
- аналіз стратегічних альтер-
натив та їх реалізація 

4. Контроль за реа-
лізацією управлінсь-
ких рішень у про-
цесі забезпечення 
стратегічного роз- 
витку підприємства 

- своєчасне реагування 
на відхилення від орієн-
тирів розвитку 

- спостереження за вико-
нанням управлінських рі-
шень 

- постійне коригування (за 
необхідністю) планових за-
ходів для досягнення необ-
хідного рівня розвитку дія-
льності 

 
Серед напрямів управління ефективністю, здат-

них забезпечити кожен із рівнів розвитку, виділено 
такі: 

— для високого рівня розвитку: оцінювання існу-
ючих загроз через складність умов функціонування і 
через високі темпи зміни у зовнішньому середовищі;  

— для середнього рівня розвитку: збереження до-
сягнутих позицій щодо рівня ефективності діяльності 
та формування потенційних можливостей розвитку у 
майбутньому;  

— для низького рівня розвитку: оцінювання по- 
точних і стратегічних планових завдань у напрямі на-
рощування обсягів виробництва і реалізації продукції.  

На останньому етапі управління ефективністю 
суб’єктів господарювання здійснюється контроль за 
вказаними заходами управління, при цьому для висо-
кого рівня розвитку акцент робиться на ймовірних ри-
зиках і їх недопущенні; для середнього рівня роз- 
витку — на результативності виконання запланованих 
рішень; для низького рівня розвитку — на корегуванні 
відповідно до ситуації планових заходів із метою під-
вищення їх дієвості.  

У цілому слід зазначити, що сутність етапів уп-
равління ефективністю залежно від рівнів розвитку ві-
дрізняється і в узагальненому вигляді процес управ-
ління ефективністю підприємства зводиться до такого: 

- за високим рівнем розвитку: підвищення ре-
зультативності виробничої діяльності підприємства на 
основі застосування нововведень для забезпечення ці-
лей і завдань стратегічного розвитку; 

- за середнім рівнем розвитку: підвищення стій-
кості господарської діяльності, забезпечення стабіль-
ності збутової діяльності на основі застосування кон-
трольних заходів за станом як поставок продукції, так 
і їх оплатою з метою підтримки досягнутого і прий- 
нятного рівня рентабельності; 

- за низьким рівнем розвитку: досягнення резуль-
тативності операційної діяльності на основі впрова-
дження сучасних технологічних рішень у виробничий 
процес та налагодження збутової політики для забез-
печення функціонування підприємства у поточному 
періоді та прискореного економічного зростання фі-
нансово-господарської діяльності підприємства у 
стратегічній перспективі. 

Запропоновані авторами роботи етапи управління 
ефективністю промислового підприємства за наступ-
ним напрямом управління ефективністю — в залежно-
сті від стадії економічного розвитку — представлено у 
табл. 2. 

Як видно з табл. 2, на стадії економічного роз- 
витку підприємства «становлення» напрями управ-
ління ефективністю зводяться до інвестування у ви- 
робничий процес, яке дозволить розпочати випуск 
продукції та її реалізацію. Оскільки процес інвесту-
вання пов’язаний із значними витратами, то за крите-
рій оптимального стану ефективності пропонується 
обрати обсяг позитивного чистого грошового потоку, 
який слід постійно коригувати у процесі реалізації 
управлінських рішень. 
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Таблиця 2 
Сутність напрямів управління ефективністю за стадіями економічного розвитку 

Найменування  
етапів управління 

Стадії економічного розвитку

стадія становлення стадія розвитку стадія стабілізації стадія диверсифіка-
ції 

1. Формування ін-
формаційної бази 
щодо стану ефек-
тивності за базо-
вими завданнями 
управління 

- залучення інвести-
ційних ресурсів; 
- налагодження ви- 
робництва продукції; 
- створення власної 
клієнтської бази 

- підвищення 
темпів виробни-
цтва продукції; 
- створення на-
дійної збутової 
мережі 

- укладання догово-
рів із контрагентами 
на довгостроковий 
період; 
- максимальне ви-
користання вироб-
ничих потужностей 

- освоєння вироб-
ництва нових видів 
продукції; 
- пошук нових ка-
налів збуту продук-
ції 

2. Визначення кри-
теріїв оптималь-
ного рівня ефек- 
тивності у певних 
умовах розвитку 

- позитивне значення 
чистого грошового 
потоку 

- зростання при-
бутків від здійс-
нення господар-
ської діяльності 

- отримання прий-
нятного рівня рента-
бельності діяльності 

- зростання вируч-
ки від реалізації 
продукції 

3. Розробка заходів 
щодо досягнення 
оптимального рів-
ня ефективності 

- аналіз фінансової 
стійкості; 
- аналіз вхідних і ви- 
хідних грошових по-
токів; 
- аналіз товарних по-
токів; 
- аналіз матеріальних 
потоків 

- оцінка цінової 
політики на то-
варному ринку; 
- оцінка ефек-
тивності збуту 
продукції 

- оцінка зменшення 
постійних і змінних 
витрат за рахунок як 
введення режиму 
економії, так і зрос-
тання обсягів вироб-
ництва 

- аналіз конкурен-
тоспроможності но-
вих видів продукції; 
- аналіз темпів  
росту виручки від 
реалізації продукції 
у динаміці 

4. Контроль за реа-
лізацією управлін-
ських рішень у 
процесі забезпе-
чення стратегіч-
ного розвитку під-
приємства 

- узгодження обсягів 
інвестиційних вкла-
день і результативно-
сті діяльності  

- постійний мо-
ніторинг заходів 
із розширення 
обсягів виробни-
цтва і збуту про-
дукції 

- урахування дії  
факторів, що приз-
водять до пору-
шення стійкості дія-
льності 

- коригування ви-
робництва і збуту 
продукції 

 
На стадії «розвитку» головним є отримання при-

бутків від операційної діяльності, що визначено за 
критерій оптимального стану ефективності на цій ста-
дії економічного розвитку. Зростання обсягів вироб-
ництва продукції вимагає розширення збутової ме-
режі, отже одним із заходів управління ефективністю 
визначено оцінку ефективності реалізації продукції. 

Стабілізація діяльності передбачає збереження 
досягнутих результатів у перспективі, тому критерієм 
оптимального стану ефективності визначено рівень 
рентабельності. Управління ефективністю на даній 
стадії економічного розвитку вимагає постійного мо-
ніторингу впливу негативних факторів, що порушують 
стійкість фінансово-господарської діяльності. 

Диверсифікація діяльності пов’язується в основ-
ному із виробництвом нових видів продукції, отже на 
даній стадії серед напрямів щодо досягнення оптима-
льного стану ефективності виділено оцінку конкурен-
тоспроможності продукції та темпів зростання ви- 
ручки від реалізації продукції.  

Отже, етапи управління ефективністю промисло-
вого підприємства за кожною стадією економічного 
розвитку в узагальненому вигляді мають такі особли-
вості застосування: 

1) етап формування інформаційної бази щодо 
стану ефективності за базовими завданнями управ-
ління: формування попиту на продукцію на ринку 
(стадія становлення), повне освоєння виробничих по-
тужностей (стадія розвитку), стійкий розвиток фінан-
сово-господарської діяльності підприємства з ураху-
ванням стратегічних перспектив (стадія стабілізації), 

освоєння випуску і реалізації нового виду продукції 
(стадія диверсифікації); 

2) етап визначення критеріїв оптимального стану 
ефективності у певних умовах розвитку: на стадії ста-
новлення — рух грошових коштів, на стадії розвитку — 
позитивна динаміка прибутків від здійснення госпо-
дарської діяльності; на стадії стабілізації — стійкий рі-
вень рентабельності діяльності, на стадії диверсифіка-
ції — динамічне зростання виручки від реалізації но-
вого виду продукції; 

3) етап розробки заходів щодо досягнення опти-
мального рівня ефективності: за стадіями станов-
лення, розвитку, стабілізації і диверсифікації полягає, 
відповідно, у такому: аналіз ефективності генерування 
потоків, оцінка ефективності збутової політики, оцін-
ка формування витрат підприємства, аналіз результа-
тивності випуску і реалізації нових видів продукції; 

4) етап контролю за реалізацією управлінських рі-
шень у процесі забезпечення стратегічного розвитку 
підприємства: контроль за: ефективністю вкладень 
(стадія становлення), обсягом виробництва і реаліза-
цією продукції (стадія розвитку), стійкістю діяльності 
(стадія стабілізації), виробничими і реалізаційними  
завданнями (стадія диверсифікації). 

Сутність напрямів управління ефективністю 
суб’єктів господарювання, що складають загальну си-
стему управління ефективністю, залежно від стану  
зовнішнього середовища наведено у табл. 3 (авторська 
розробка). 

Як видно з табл. 3, зростання економіки передба-
чає активізацію розвитку, що є базовим завданням уп-
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равління ефективністю. Оскільки у цей період спро-
можність для підприємств залучати кошти на впрова-
дження інноваційних проектів, реалізацію бізнес-пла-
нів розвитку господарської діяльності є найбільш реа-
льною, критеріями оптимального стану ефективності 

визначено рівень платоспроможності та фінансової 
стійкості. У період зростання економіки збільшується 
кількість укладених угод, які реалізуються, тому важ-
ливо контролювати виконання досягнутих домовлено-
стей.  

 
Таблиця 3 

Сутність напрямів управління ефективністю залежно від стану зовнішнього середовища 
Найменування етапів 

управління 
Стан зовнішнього середовища

період зростання світової 
економіки 

період світової 
економічної кризи 

посткризовий період 
у світовій економіці 

1. Формування інфор-
маційної бази щодо 
стану ефективності за 
базовими завданнями 
управління 

- активізація і стимулю-
вання розвитку діяльності: 
впровадження інвестицій-
них проектів, впровадження 
нововведень 

- підтримка ефективно-
сті на досягнутому рівні 
відповідно до умов фун-
кціонування 

- забезпечення і стиму-
лювання розвитку дія-
льності: стабілізація об-
сягів виробництва і реа-
лізації продукції 

2. Визначення критеріїв 
оптимального рівня 
ефективності у певних 
умовах розвитку 

- стійка платоспроможність;
- утримання стану фінансо-
вої стабільності 

- прийнятний рівень де-
біторської і кредиторсь-
кої заборгованості 

- досягнення прибутко-
вості діяльності 

3. Розробка заходів 
щодо досягнення опти-
мального рівня ефек- 
тивності 

- оцінка потенціалу підпри-
ємства; 
- аналіз змін у зовнішньому 
середовищі 

- аналіз збитків, спричи-
нених фінансово-еконо-
мічною кризою; 
- оцінка нових можливо-
стей ведення бізнесу 

- впровадження новіт-
ніх зберігаючих техно-
логій; 
- оновлення виробни- 
цтва; 
- досягнення конкурен-
тоспроможності 

4. Контроль за реаліза-
цією управлінських рі-
шень у процесі забезпе-
чення стратегічного  
розвитку підприємства 

- виконання досягнутих 
угод з контрагентами у пов-
ному обсязі 

- узгодження обсягів ви-
робництва і реалізації 
продукції 

- реагування на зміни 
як на світових ринках, 
так і всередині галузі 

 
У кризовій ситуації стан ефективності підприєм-

ства різко погіршується, тому управлінські заходи зво-
дяться до аналізу причин збитків, наслідків банкрут- 
ства, оцінки нових напрямів діяльності. У цей період 
важливо координувати як рівень заборгованості по- 
купців продукції, так і рівень зобов’язань перед поста-
чальниками сировини, отже критерієм стану ефектив-
ності виступає рівень заборгованості. Управлінські рі-
шення повинні сприяти і забезпечувати узгодження 
обсягів виробництва і збуту продукції, а потоки коштів 
відповідно мати синхронний характер, що забезпечить 
ритмічність виробничого процесу.  

У період виходу з кризового стану для забезпе-
чення ефективності необхідно досягти прибутковості 
діяльності. Для цього напрями управління ефективні-
стю зводяться до оновлення виробництва з метою до-
сягнення і підвищення конкурентоспроможності під-
приємства. Також слід постійно проводити моніторинг 
економіко-фінансової ситуації на світових ринках, си-
туації у державі і галузі. 

У цілому слід зазначити особливості кожного із 
етапів управління ефективністю промислового під- 
приємства в залежності від стану зовнішнього середо-
вища. Особливості етапів подано нижче: 

— на етапі формування інформаційної бази щодо 
стану ефективності за базовими завданнями управ-
ління: в умовах зростання економіки постає завдання 
динамічного розвитку за видами і сферами діяльності, 
в умовах кризи — уповільнення розвитку під тиском 
зовнішніх вимог, в умовах посткризового періоду — 
поступове відновлення завдань розвитку підприєм- 
ства; 

— на етапі визначення критеріїв оптимального  
рівня ефективності у певних умовах розвитку: для 
умов економіки, що зростає, критерієм є сталий роз-
виток фінансово-господарської діяльності, для кризо-
вих умов — мінімальний рівень зобов’язань, для пост-
кризового періоду функціонування — відновлення 
прибуткового стану суб’єкта господарювання; 

— на етапі розробки заходів щодо досягнення оп-
тимального рівня ефективності: дослідження здатності 
розвивати фінансово-господарську діяльність (при 
зростанні економіки), оцінка загроз і можливостей 
(при кризових умовах функціонування), аналіз здатно-
сті до відновлення діяльності (посткризовий період); 

— на етапі контролю за реалізацією управлінських 
рішень у процесі забезпечення стратегічного розвитку 
підприємства: контролюється стан підписаних угод, 
виробничий процес, стан зовнішнього оточення від-
повідно в умовах зростання економіки, економічної 
кризи та післякризового періоду. 

Висновки. Удосконалення управління ефективні-
стю при забезпеченні стратегічного розвитку вимагає 
нових підходів до прийняття управлінських рішень. 
Запропонована у роботі система управління ефектив-
ністю враховує рівень розвитку підприємства, стадію 
економічного розвитку підприємства та стан зовніш-
нього середовища, що дозволяє більш обґрунтовано 
підійти до вибору напряму управління та досягти на-
мічених результатів за строками, якістю, витрачанням 
зусиль.  

Поєднання системного підходу до управління 
ефективністю в цілому та ситуаційного підходу у про-
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цесі обрання напряму управління за певними озна-
ками допоможе підвищити ефективність діяльності 
промислового підприємства у процесі розвитку фінан-
сово-господарської діяльності у цілому. 

У подальших дослідженнях необхідно визначити 
ризикові ситуації, пов’язані з реалізацією кожного на-
пряму управління ефективністю промислового під- 
приємства, які суттєво впливають на прийняття управ-
лінських рішень при забезпеченні стратегічного роз-
витку. 

 

Список використаних джерел 
 

1. Фарафонова Н.В. Сутність і складові економі-
чної ефективності господарської діяльності підпри-
ємств АПК / Н.В. Фарафонова // Актуальні проблеми 
економіки. — 2011. —№10. — С. 176-185. 

2. Харченко В.А. Економічна сутність ефекту і 
ефективності виробництва / В.А. Харченко // Теоре-
тичні і практичні аспекти економіки та інтелектуаль-
ної власності: зб. наук. праць. - Маріуполь: Вега-
Принт, 2009. — С. 312-315. 

3. Андреева И.Г. О связи устойчивости и эффе-
ктивности развития бизнес-структур / И.Г. Андреева, 

К.В. Павлов // Економічний вісник Донбасу. — 2010. 
— №2 (20). — С. 197-210. 

4. Таничева Т. С. Эффективность предпринима-
тельской и управленческой деятельности промышлен-
ного предприятия и его связь с конкурентоспособно-
стью / Т. С. Таничева // Экономика и экономические 
науки. — 2010. — №3 (184). — Вып. 24. Экономика. — 
С. 118-121. 

5. Василенко О.В. Менеджмент устойчивого ра-
звития предприятия [моногр.] / О.В. Василенко. — 
Киев: ЦУЛ, 2005. — 648 с. 

6. Уолш К. Ключові фінансові показники. Ана-
ліз та управління розвитком підприємства / К. Уолш: 
пер. з англ. Л.Л. Лабезний. — Киів: Всеувито, Наук. 
думка, 2001. — 367 с. 

7. Харченко В.А. Механізм формування системи 
стратегічного управління розвитком промислового 
підприємства / В.А. Харченко // Економіка промис-
ловості. — 2014. — №4. — С. 97-104. 

8. Гончар Т. Основные направления формирова-
ния системы управления рисками на металлургиче-
ских предприятиях Украины / Т. Гончар // Економіст. 
— 2010. — №9. — С. 42-45. 

9. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Кот-
лер. — СПб.: Питер, 2000. — 752 с. 

 
 
 

В. І. Борейко 
академік АЕН України, д-р екон. наук 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука 

 

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Економічно розвинуті кра-

їни світу, які в ХХ столітті, завдяки індустріальному 
розвитку та продукції своїх промислових підприємств, 
зайняли панівні позиції на міжнародних торгівельних 
ринках, сьогодні активно переходять від індустріального 
до постіндустріального суспільства, в якому на перших 
позиціях у створенні валового внутрішнього продукту 
(ВВП) промисловість замінює сфера послуг. В кон-
тексті зазначеного, перед Україною, яка за двадцять 
п’ять років незалежності втратила більшу частину 
свого промислового потенціалу, яким вона володіла на 
початку дев’яностих років ХХ століття, стоїть дилема, 
або направити всі зусилля та фінансові ресурси на від-
новлення втрачених промислових потужностей, або 
зосередити основну увагу на розвитку сфери послуг та 
інформаційних технологій.    

Це обумовлює необхідність дослідження індустрі-
альних (коли Україна буде відновлювати автомобіле-, 
авіа-, суднобудування та інші машинобудівні галузі) та 
постіндустріальних (коли наша країна активно розви-
ватиме інформаційні технології, можливості електрон-
них засобів зв’язку та галузі, які роблять побут насе-
лення більш досконалим) перспектив національної еко-
номіки. 

Аналіз досліджень та публікацій. Питання дослі-
дження перспектив розвитку національної економіки 
та ролі в цьому процесі окремих галузей завжди було у 
сфері уваги відомих вітчизняних науковців, серед яких 
слід виділити роботи: В. Бодрова [1], В. Гейця [2],  

А. Гриценка [3], І. Дорошенка [4], В. Кифяка [6], Куд-
ряшова [8], О. Кузьміна [9], Е. Лібанової [10], Ю. Мако-
гона [11], В. Мамутова [12], В. Новицького [13], В. Они-
щенка [14], В. Оскольського [15; 16], І. Родіонової [17], 
В. Ткаченка [20], А. Чухна [21] та ін.  

Зазначені вчені обґрунтували, що Україна впро-
довж всіх років незалежності розвивається без визна-
ченої стратегії, що зумовило виникнення численних 
криз, втрату Україною свого промислового потенціалу 
та відсутність чітко окреслених перспектив розвитку 
національної економіки. Це дало підстави В. Они-
щенку заявити, що: «Для України шлях до спокою і 
багатства буде нелегким. А тому сьогодні у стані бі-
фуркації нам, як ніколи, необхідно обрати вірний 
шлях і взяти належний старт, базуючись на реальних 
оцінках своїх можливостей. По суті, країна все почи-
нає спочатку» [14, c. 15].     

Невирішена частина проблеми. Дефіцит фінансових 
ресурсів і відсутність чіткої урядової програми створю-
ють невизначені перспективи розвитку економіки Ук-
раїни в майбутньому. Не сформовано концептуальні 
засади та не визначено стратегію розвитку національ-
ної економіки і в наукових публікаціях. 

Тому, для забезпечення стабільного та динаміч-
ного функціонування національної економіки, необхі-
дно окреслити переваги індустріального і постіндустрі-
ального суспільства і обґрунтувати концептуальні засади 
майбутнього розвитку України. Зазначене обумовило 
актуальність нашого дослідження. 
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Метою нашої статті є дослідження переваг індус-
тріального й постіндустріального суспільства та роз- 
роблення рекомендацій для формування концептуаль-
них засад розвитку національної економіки в майбут-
ньому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Промис-
ловий потенціал, який в більшості країн світу сформу-
вався у другій половині ХХ століття, визначив групу 
країн, які сьогодні відносяться до промислово розвинутих. 
Вони, як правило, знаходяться в Європі, Північній Аме-
риці та Східній Азії. Другу, більш численну групу, скла-
дають країни, які не володіють потужними промисло-
вими комплексами, а тому надають перевагу в своєму 
розвитку аграрному виробництву. 

Період у світовій історії, коли основою успішного 
розвитку країни вважалося наявність у неї розвинутої 
промисловості, отримав назву індустріального суспіль-
ства. Однак, наприкінці ХХ та з початком ХХІ століття 
промислово розвинуті країни почали переміщати свої 
виробничі потужності, як правило екологічно небез-
печні, до економічно відсталих країн. Натомість самі 
вони зосередилися на розвитку інформаційних техно-
логій та сфери послуг. Тому нинішнє суспільство 
отримало назву постіндустріального або інформацій-
ного. 

Проте, якщо для провідних країн світу перехід від 
індустріального до постіндустріального суспільства був 
економічно та екологічно обумовлений, то аграрні 
країни нині стоять перед необхідністю одночасно  
сформувати власні промислові комплекси та розви-
нути сферу послуг. Але, маючи для цього обмаль фі-
нансових та матеріальних ресурсів, їм потрібно визна-
читися, якому напряму розвитку своєї економіки слід 
надати перевагу.  

Розглядаючи це питання щодо України, слід пого-
дитися з В. Онищенком, який зазначає: «Щоб такого 
не було (деіндустріалізації України та опускання її до 
групи бідних країн. — Автор), промисловий сектор 
може і повинен вижити, оскільки ми маємо досить  
розвинуту промислову культуру. Але для цього, за не-
обхідності та можливості, треба багато що не модерні-
зувати і ремонтувати, а відбудовувати по-новому. У ба-
гатьох випадках ремонтувати та підтримувати старе  
важче, ніж побудувати нове, адже для побудови нового 
легше залучити іноземний капітал, нові технології 
тощо. Індустріалізація країни на новій технологічній 
основі — зміст нашого економічного розвитку» [14, 
с. 10].   

Однак останнє речення відомого вченого викли-
кає певне заперечення, оскільки в своїй статті він не 
дає відповіді на питання: де Україні взяти фінансові 
ресурси на нову індустріалізацію країни?    

Не є відповіддю на це питання така фраза В. Они-
щенка: «У цілому наші можливості реіндустріалізації є 

дуже скромними. Але щоб їх задіяти і дати поштовх до 
розвитку, необхідно організувати та підтримувати ін-
вестиційний бум. Це є ядром промислової політики. 
Як це зробити? Дуже просто — надати бізнесу свободу» 
[14, с. 10].    

Проте за сакраментальною фразою про необхід-
ність «надати бізнесу свободу», яка досить часто лунає 
із вуст науковців, як правило, нічого не стоїть, адже 
відомо, що податкове навантаження на бізнес в Укра-
їні одне з найнижчих в світі. До того ж воно підкріп- 
лене практично безперешкодними можливостями для  
виведення вітчизняними бізнесменами своїх коштів у 
офшорні зони. 

Водночас, слід враховувати, що: «Загалом очіку-
вати швидкого відновлення глобального попиту і зро-
стання іноземних інвестицій в Україну поки що не до-
водиться. Зближення України — як країни з досить 
складним економічним і політичним минулим та не до 
кінця визначеним майбутнім — із ЄС буде важким та, 
найімовірніше, ґрунтуватиметься на більш жорстких 
умовах і критеріях та не до кінця зрозумілій перспек-
тиві самого входження» [2, с. 13].    

При цьому, як відмічає відомий український еко-
номіст А. Чухно: «Заради справедливості слід зазна-
чити, що процес становлення постіндустріального су-
спільства — це дійсно складна проблема. Адже індуст-
ріальна та інформаційна (постіндустріальна) стадії  
розвитку економіки докорінно відрізняються, характе-
ризуються буквально протилежними рисами. На інду-
стріальній стадії панує матеріальне виробництво, а на 
постіндустріальній — сфера послуг, тобто нематеріа-
льне виробництво; для першої характерними є такі 
фактори виробництва, як земля, капітал і праця, а на 
другій вирішальну роль відіграють інші виробничі ре-
сурси — інформація і знання» [21, с. 66]. 

Нажаль, Україна, яка, входячи на початку 
дев’яностих років ХХ століття до десятки найбільш 
промислово розвинутих країн світу, за наступні двад-
цять п’ять років втратила більшу частину свого про-
мислового потенціалу, сьогодні знаходиться в ситуації 
вибору між необхідністю відновлення індустріального 
потенціалу, чи розвитку постіндустріального суспіль- 
ства.  

Так, якщо у 1990 році частка промислового ком-
плексу в створенні валової доданої вартості економіки 
України складала 36,6%; ним використовувалося 
32,4% всіх основних засобів та випускалося 50,7% всієї 
продукції, в ньому працювало 30,7% із загальної кіль-
кості найманих працівників; то у 2014 році ці показ-
ники знизилися, відповідно, до 20,6, 14,1, 36,9 та 
16,0%. При цьому, зазначена тенденція до зниження 
спостерігалася впродовж усього досліджуваного періоду 
і вона не змінилася і нині (табл. 1).     

 
Таблиця 1  

Промисловість в економіці України, %* 
Показники Роки

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Валова додана вартість промисло-
вості в загальному обсязі валової 
доданої вартості 

 
 

36,0 
 

34,6 
 

31,4 
 

30,9 
 

27,6 
 

21,8 

 
 

21,5 

 
 

20,0 
 

20,6 
Основні засоби промисловості 2,4 31,5 34,4 35,9 16,6 15,1 17,5 16,8 14,1
Випуск промислової  продукції в 
загальному обсязі випуску 

 
50,7 47,4 47,0 47,8 43,5 41,2 

 
41,2 

 
38,3 36,9

Кількість найманих працівників у 
промисловості 

 
30,7 28,4 22,8 19,7 17,1 16,5 

 
16,4 

 
16,1 16,0 

* Складено за даними [19].   
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Натомість, впродовж 1990-2014 років в нашій 
країні більш швидкими темпами розвивалася сфера 
послуг. Так, якщо у 1990 році обсяг реалізованих в Ук-
раїні послуг складав 11% від обсягу реалізованої про-
мислової продукції, то у 2014 році цей показник зріс 
до 26%, або в 2,5 раза (табл. 2). 

Особливо стрімко впродовж зазначеного періоду 
в Україні розвивалися сфери діяльності транспорту та 
зв’язку, інформації та телекомунікацій, операцій з не-
рухомим майном, адміністративного і допоміжного обслу-
говування, діяльності готелів та ресторанів. Це свідчить 
проте, що в нашій країні поступово формується матері- 
 

ально-технічна база та розвивається бізнес в галузях, 
діяльність яких направлена на обслуговування інших 
галузей та населення. 

Тому, вибираючи між індустріальним та постінду-
стріальним напрямом розвитку національної економіки, 
Україні необхідно враховувати думку А. Чухна, який за-
значає, що: «За індустріальної економіки багатство су-
спільства і людини визначається нагромадженням ма-
теріальних благ, тобто має матеріально-речовий харак-
тер, а в новому суспільстві мірою багатства виступає 
всебічний розвиток особистості, її здібностей (виділено 
автором)» [21, с. 66]. 

Таблиця 2  
Порівняння обсягів реалізованої продукції промисловості та послуг, млрд грн* 

Показники Роки

1990# 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Обсяг реалізованої продукції проми-
словості 

 
162,0 59,0 182,7 468,6 1065,8

 
1331,9 

 
1400,7 

 
1354,1 1389,1

Обсяг реалізованих послуг 17,9 4,4 26,5 95,8 251,5 303,4 324,8 357,1 360,6

В тому числі:     

— ремонтів автомобілів та побуто-
вих виробів 

 
3,0 0,1 0,2 0,7 1,3 

 
1,6 

 
1,7 

 
1,6 1,6 

— діяльності транспорту та зв’язку  3,9 1,1 20,4 64,0 100,8 128,8 135,4 135,8 142,6

— діяльності готелів та ресторанів  0,7 0,1 0,6 1,6 4,2 5,0 5,6 6,2 17,8

— професійної наукової та техніч-
ної діяльності  

 
5,0 0,7 2,0 5,4 33,6 

 
37,2 

 
37,7 

 
49,1 39,9 

— адміністративного та допоміж-
ного обслуговування 

 
2,3 0,1 0,4 5,3 16,7 

 
20,9 

 
22,9 

 
30,0 24,7 

— інформації та телекомунікацій — 0,1 0,3 4,2 60,9 69,2 74,8 72,7 74,3

— освіти  0,2 0,1 0,7 1,9 3,5 3,6 3,4 3,3 3,0

— охорони здоров’я та надання со-
ціальної допомоги 

 
0,7 0,4 0,7 2,5 6,7 

 
8,0 

 
8,4 

 
9,5 7,3 

— діяльності у сфері культури та 
спорту 

 
0,3 0,1 0,3 3,5 2,5 

 
3,7 

 
6,5 

 
11,8 14,3 

— операцій з нерухомим майном  — 0,2 1,3 5,1 19,6 23,6 26,4 34,7 34,7

— надання індивідуальних послуг 0,2 0,1 0,3 0,6 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9

Співвідношення обсягів реалізації 
послуг та продукції промисловості, % 

 
11,0 7,5 14,5 20,4 23,6 

 
22,8 

 
23,2 

 
26,4 26,0 

* Складено за даними джерел [18; 19]. 
# — млрд крб. 
«—» дані відсутні.   

 
До того ж, на думку В. Бодрова: «Важливим під-

ґрунтям сьогоднішньої реактуалізації політекономіч-
ної парадигми управління соціогосподарським роз- 
витком є те, що сучасна політична економія концент-
рує увагу на соціальних, гуманітарних, технологічних, 
інформаційно-комунікативних та екологічних пробле-
мах, визнає наявність у людини і суспільства не тільки 
грошових, але й альтруїстичних цінностей і мотивів, 
інноваційного потенціалу не тільки принципів конку-
ренції, а й відносин солідарності» [1, с. 90].   

Отже, якщо наша держава має за мету нагрома-
дити додатковий капітал — вона повинна розвивати 
свій індустріальний потенціал, якщо ж її метою є ви-
ховання високоморальної, інтелектуально розвинутої 
особистості та створення умов для підвищення благо-
получчя і покращення життя населення, — необхідно 
будувати постіндустріальне (інформаційне суспіль- 
ство). Однак при цьому слід враховувати, що відмова 
у відновленні втрачених виробничих потужностей (як 
правило сировинного спрямування та збиткових), не 
означає, що українська держава повинна відмовитися 
від свого основного завдання — забезпечення сприят- 

ливих умов для створення нових високооплачуваних 
робочих місць. Іншими словами, зменшення робочих 
місць у промисловому комплексі країни, необхідно 
компенсувати їх створенням у сфері послуг та інфор-
мації. 

Варто також погодитися із думкою В. Оскольсь-
кого, який зазначає, що: «Найбільшою мірою на- 
уково-технічний потенціал України вдалося зберегти у 
галузях військово-промислового комплексу, що є  
своєрідним полігоном для апробації наукових ідей й 
технічних новинок. У цьому плані перспективними 
для України залишаються такі високотехнологічні 
конкурентоспроможні виробництва, як літакобуду-
вання, ракетно-космічна галузь, суднобудування, тан-
кобудування, приладобудування, створення елект-
ронно-оптичних виробів, навігаційних приладів, ра-
діотехнічних систем, турбобудування тощо [16, с. 7]. 

І хоча ця думка була висловлена відомим еконо-
містом ще у 2007 році, сьогодні, в умовах зовнішньої 
військової агресії та торгової блокади з боку північ-
ного сусіда, вона набула ще більшої актуальності. 
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20 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Таким чином, надаючи перевагу стимулюванню 
розвитку сфери послуг та інформації, тобто формуючи 
постіндустріальні суспільні відносини, Україна, вод-
ночас, повинна підтримувати розвиток не всього про-
мислового комплексу, а тільки його високотехнологіч-
них виробництв. При цьому, їх розвиток необхідно по-
єднувати з поступовою відмовою від сировинних ви-
робництв з низьким ступенем переробки та тих, які 
використовують застарілі технології.  

Адже, як зазначає В. Кудряшов: «У випадках, 
коли збільшення ВВП забезпечується за рахунок ви-
користання застарілої технології, інвестиції направля-
ються в малоперспективні об’єкти, країна починає пе-
ретворюватися на залежний компонент світової еко-
номіки» [8, с. 44].  

Тому, фінансові ресурси держави потрібно на- 
правляти на підтримку наукових досліджень та роз- 
робку високих технологій.  

Виходячи із зазначеного, до ключових напрямів 
розвитку національної економіки, які фінансово по-
винна підтримати українська держава варто віднести: 
діяльність наукових та науково-дослідних установ, ви-
сокотехнологічні галузі промислового комплексу, розви-
ток інформаційних електронних засобів передачі інфор-
мації та технологій, сферу, яка надає побутові послуги 
населенню, туристичний бізнес та пов’язані з ним види 
діяльності, а також операції з обслуговування транспорту 
і зв’язку. 

Однак, аналізуючи динаміку фінансування на- 
укових досліджень в нашій країні, варто відмітити ка-
тастрофічне становище науки та науково-технічної 
сфери в Україні, істотне погіршення її розвитку за 
останні роки, невідповідність світовим тенденціям, сут-
тєве відставання порівняно з країнами як ЄС, та і 
СНД, на що звертає увагу В. Оскольський. 

Стійка тенденція до зменшення частки витрат 
ВВП на наукові дослідження особливо загострилася 
упродовж 2012 і 2013 років, призвівши до того, що у 
державному бюджеті України на 2014 рік на науку 
було заплановано виділити 0,27% ВВП. Для порів-
няння: у 2012 р. Ізраїль підтримував витрати на науку 
на рівні 4,25% ВВП, Фінляндія — 3,84%, Японія — 
3,33%, США — 2,79%, Німеччина — 2,78%, Франція — 
2,21%, країни ЄС в цілому — 1,9%, Велика Британія — 
1,82%, Китай — 1,43%, Росія — 1,24% [15, с. 21].   

Звичайно, за таких обсягів фінансування науки і 
науково-технічної сфери, забезпечити швидке розроб-
лення нового обладнання та інноваційних технологій, і, 
відповідно, їх освоєння ні в промисловості, ні в сфері 
послуг, в тому числі — інформаційних технологій, не 
можливо. Тому, в першу чергу, Україні необхідно змі-
нити відношення до фінансування науки та наукової 
діяльності.  

З одного боку, це створить умови для розвитку 
сфери наукових та інноваційних послуг, з другого — за-
безпечить новітнім продуктом промисловість.  

До іншого напряму, якому необхідно приділити 
максимальну увагу державі, слід віднести комплекс ви-
дів діяльності, які створюють умови для покращення 
життя та відпочинку населення: сферу побутових по- 
слуг, освітянську, оздоровчу та готельно-туристичну ді-
яльність, обслуговування транспорту, засобів зв’язку і 
комп’ютерної техніки, надання телекомунікаційних та 
інформаційних послуг, адміністративні послуги та за-
безпечення правового захисту. 

При цьому, особливу увагу необхідно приділити 
розвитку електронних засобів зв’язку, наданню ін- 
формаційних послуг та розвитку туристичної галузі. 

Інформаційні технології сьогодні використову-
ються у будь-якій сфері суспільного життя, а обслуго-
вуванням комп’ютерної техніки займаються мільйони 
працівників. Сьогодні ІТ-індустрія безпосередньо за-
безпечує роботою 9 млн високооплачуваних кваліфіко-
ваних співробітників у більш ніж 4 тис. компаній 
в усьому світі. Крім того, цей сектор економіки ство-
рює зайнятість ще для 21 млн ІТ-спеціалістів у най- 
різноманітніших сферах діяльності — від консалтинга 
до вантажних автоперевезень.   

Внесок ІТ-індустрії у світову економіку складає 
майже 1 трлн дол. на рік, у тому числі 330 млрд дол. 
надходять від галузі виробництва комп'ютерного об- 
ладнання, 180 млрд дол. — від галузі «тиражного» про-
грамного забезпечення і ще 420 млрд дол. — від га-
лузі ІТ-послуг. ІТ-індустрія приносить до бюджетів 
своїх країн понад 700 млрд дол. податкових надход-
жень на рік [5]. 

Країнами лідерами в розробці інформаційних  
технологій є: Індія, Ірландія, Південна Корея, Малай-
зія, Тайвань, Китай, Сінгапур, Фінляндія, Ізраїль та 
ін. При цьому, слід відмітити, що більшість із зазна-
чених країн не володіють потужними промисловими 
комплексами, а тому розвиток інформаційних техно-
логій був для них надійним засобом для створення но-
вих робочих місць. 

Україна також має гарні можливості для значного 
збільшення обсягів вироблюваних інформаційних тех-
нологій, адже відповідних спеціалістів готують десятки 
вітчизняних вищих навчальних закладів.  

На сьогоднішній день туризм став явищем, що 
увійшло у повсякденне життя майже третини насе-
лення планети. На початку ХХІ століття туризм за об-
сягами доходу посів третє місце серед провідних галу-
зей світової економіки. У світовій туристичній галузі 
утворюється 12% світового валового внутрішнього про-
дукту і поглинається 11% витрат споживачів, тоді як в 
Україні туристичні підприємства, готелі та санаторно-
курортні заклади реалізовують власних послуг в роз-
мірі, що дорівнює 1,5% ВВП України. 

У багатьох країнах туризм є основним джерелом 
прибутків. За чисельністю працівників індустрія ту- 
ризму стала однією з найбільших у світі — в ній зай-
нято понад 260 млн чол., тобто кожний 10-й працю- 
ючий. Надходження з туристичних подорожей у світо-
вому масштабі становлять 500 млрд доларів США що-
річно. Найбільші прибутки отримують країни Західної 
Європи та США (Франція, Іспанія, США, Італія, Ве-
ликобританія). 

При цьому, витрати на створення одного робо-
чого місця тут в 20 разів менші, ніж у промисловості, 
а оборотність інвестиційного капіталу в 4 рази вища, 
ніж в інших галузях господарства [6, с. 28—30, 41].  

Прикладом можуть бути такі країни, як Аргентина, 
Бразилія, Греція, Єгипет, Кіпр, Мексика, Об’єднані 
Арабські Емірати, Перу, Туніс, Туреччина та ін.  

Україна має можливість, без значних фінансових 
інвестицій, наростити обсяги послуг своєї туристичної 
галузі у кілька разів. Для цього вона володіє сприят-
ливими природно-кліматичними умовами, історич-
ними та культурними пам’ятками (наприклад, не гір-
шими ніж у Кіпру, частина території якого також оку-
пована). В останні роки значно покращився стан віт- 
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чизняних доріг та готелів, від розвитку яких залежить 
перспективи цієї галузі, однак для доведення їх до єв-
ропейських та світових стандартів потрібні додаткові 
фінансові ресурси. 

Важливим напрямом розвитку сфери послуг є об-
слуговування транспорту, зв’язку та транспортних пе-
ревезень, оскільки, наприклад, кількість легкових ав-
томобілів у приватній власності жителів України збі-
льшилася з 3,3 млн у 1990 році до 8,5 млн у 2016 році, 
або у 2,6 раза, а кількість наданих міжміських теле-
фонних переговорів, з 657 млн у 1990 році до 4481 млн 
у 2014 році, або у 7 разів [7; 19].    

Потребує також покращення обслуговування на-
селення України в частині здійснення операцій з не-
рухомістю, надання індивідуальних послуг, правового 
захисту, адміністративного обслуговування, охорони 
здоров’я та надання соціальної допомоги, діяльність у 
сфері культури та спорту.     

Проте, для підтримки наукової та науково-тех- 
нічної діяльності, освоєння новітньої продукції, ви- 
робництва електронних засобів зв’язку, впровадження 
інноваційних та інформаційних технологій, а також 
розвитку сфери послуг державі необхідно створити 
сприятливі умови для їх функціонування, а саме: 

— забезпечити фінансування науки та науково- 
технічної діяльності в Україні на рівні країн Європей-
ського Союзу (не менше 1,9% ВВП); 

— розробити державну програму поступового ви-
ведення з виробництва застарілої, матеріаломісткої та 
з низьким ступенем переробки продукції;  

— за рахунок компенсації різниці з державного 
бюджету надати можливість отримувати безвідсоткові 
кредити науковим установам, підприємствам, що 
впроваджують інновації та виробляють електронні за-
соби зв’язку, а також установам, які розробляють і 
впроваджують інформаційні технології та розвивають 
сферу послуг;     

— розробити державну програму підтримки на-
уки, розвитку електронних засобів зв’язку, інформа-
ційних технологій, туристичної галузі та супутньої їй 
транспортної, готельної та іншої інфраструктури. 

Висновки. На підставі проведених досліджень мож-
на зробити такі висновки: 

— нинішня соціально-економічна ситуація в Ук-
раїні, яка характеризується втратою значної частини 
промислового потенціалу, довготривалою фінансово-
економічною кризою, необхідністю нести додаткові 
витрати на протистояння зовнішній агресії та нехват-
кою фінансових ресурсів держави, вимагає від неї від-
мовитися від орієнтації на застарілу, матеріаломістку, 
з низьким ступенем переробки промислову продукцію 
та надати перевагу у державній фінансовій підтримці 
науки та науково-технічної діяльності, підприємств, що 
впроваджують інноваційні та інформаційні технології, 
виробляють електронні засоби зв’язку, надають тран-
спортні, туристичні та інші види послуг;    

— для державної фінансової підтримки науки та на-
уково-технічної діяльності, розвитку інформаційних  
технологій та сфери послуг необхідно збільшити ви- 
датки з державного бюджету на фінансування науки, 
надати можливість підприємствам, які займаються на-
уковими дослідженнями, виробляють і впроваджують 
електронні засоби зв’язку, інноваційні та інформаційні 
технології, розвивають сферу послуг, отримувати без-
відсоткові кредити; 

— для забезпечення постіндустріального напряму 
розвитку національної економіки необхідно розробити 
державні програми поступового виведення з виробни-
цтва застарілої, матеріаломісткої та з низьким ступе-
нем переробки промислової продукції та підтримки на-
уки, розвитку електронних засобів зв’язку, інформацій-
них технологій, туристичної галузі та супутньої їй ін-
фраструктури. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ОБ'ЄДНАНЬ ПО СПІВПРАЦІ 
 
Постановка проблеми. Конкурентоспроможність 

країни визначається здатністю її економіки брати уч-
асть в міжнародній торгівлі, конкурувати з економі-
ками інших держав за рівнем ефективного викорис-
тання національних ресурсів, освоювати і розширю-
вати певні сегменти на світових ринках, підвищувати 
продуктивність використання ресурсів, виробляти 
продукцію, що відповідає світовим стандартам, забез-
печувати зростаючий рівень життя населення. В умо-
вах міжнародної конкуренції на рівень продуктивності 
в одній країні впливає економічне становище в інших 
країнах через ввезення капіталу, міжнародну торгівлю, 
що є водночас загрозою її сталому розвитку. Однак 
з'являється можливість країни спеціалізуватись на 
конкурентоспроможних експортних для неї сегментах 
промисловості, в яких її фірми відносно конкуренто-
спроможні, ніж іноземні, оскільки є для цього внут- 
рішні сприятливі умови. Продуктивність викорис-
тання національних ресурсів визначається у вартості 
віддачі від кількості праці або капіталу й залежить від 
якості й характеристик товарів, послуг та ефективно-
сті, з якою вони виробляються та надаються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визна-
ченню перспектив конкурентоспроможності присвя-
чено багато праць вітчизняних та зарубіжних науков-
ців. Конкурентоспроможність окремої країни зале-
жить, на думку М. Портера, від схильності її промис-
ловості до інновацій та модернізації [1, с. 205]. Інно-
ваційній парадигмі розвитку присвячено праці [2, 8, 
13, 15]. Стратегічне ринкове управління в контексті 
модернізації промисловості досліджується в працях [5, 
9, 10, 11, 12]. Від того наскільки будуть вдосконалені, 
поліпшені, оновлені об'єкти промисловості, приведені 
відповідно до нових вимог і норм, технічних умов, по-
казників якості, настільки і вітчизняні компанії дося-
гатимуть переваг відносно найсильніших світових 
конкурентів у відповідь на їх виклики. Зокрема, зали- 

шаються дискусійними питання забезпечення конку-
рентоспроможності країн. 

Метою статті є визначення та обґрунтування 
складових, які впливають на забезпечення конкурен-
тоспроможності країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна 
завжди традиційно спиралася на потужний промисло-
вий потенціал. Цьому сприяла наявність на території 
країни покладів мінерально-сировинних і енергетич-
них ресурсів, необхідних для розвитку багатогалузевої 
індустрії, — залізних і марганцевих руд, вугілля, кам'-
яної солі, калійних руд, карбонатів. Глобалізація змі-
нила оцінку ключових чинників у забезпеченні роз- 
витку промислового потенціалу. Природні ресурси хоч 
і залишаються основою промислового виробництва, 
але поступово втрачають свою роль як національний 
чинник, оскільки можуть бути компенсовані за раху-
нок імпорту. 

Пріоритетного значення набувають чинники ін-
фраструктурного змісту, що забезпечують інновацій-
ний розвиток економіки. На жаль, трансформаційні 
процеси в цьому напрямі не наблизили Україну до сві-
тових лідерів в науково-технологічному і соціально-
економічному розвитку. Порівняння з галузевою  
структурою світової промисловості — не на користь 
України. Більше 2/3 загального об'єму вітчизняної 
промислової продукції — це сировина, матеріали і  
енергетичні ресурси, понад 70% яких йдуть на екс-
порт. Деформована і неефективна галузева структура 
промислового виробництва, відсталі технології і від- 
сутність інноваційної парадигми розвитку перетворю-
ють Україну на сировинний придаток розвинених 
країн і місткий ринок для імпорту високотехнологіч-
ної продукції [2, с. 5]. 

Відкрити шлях до європейського світу означає, 
одночасно, змінити вектор суспільного розвитку, а та-
кож зрозуміти, що сучасну модернізацію слід здійсню-
вати по всьому спектру проблем — від технологій і  
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ринкових трансформацій до демократичних реформ у 
політиці. Починати необхідно з економіки. Без еконо-
міки Україна не вирішить завдань модернізації армії, 
буде надто уразлива до маніпуляцій економічними  
факторами з боку недружніх держав, а бідність насе-
лення провокуватиме неспокій і радикалізм [3, с. 5]. 

Держава повинна на законодавчій основі ство-
рити конкурентне середовище, зміцнити фінансову, 
грошову та платіжну систему, здійснити ефективну 
політику прибутків і соціального захисту, підтримки 
підприємництва. 

Найважливішими факторами конкурентоспро- 
можності на рівні держави є техніко-економічний рі-
вень виробництв та рівень розвитку економіки, вели-
чина витрат виробництва, вартість робочої сили,  
якість вироблюваних товарів, розвиненість інфра- 
структури, процентні ставки, наявність абсолютних і 
відносних переваг, валютні курси. 

Конкурентоспроможність товаровиробників є 
похідною конкурентоспроможності країни. Товарови-
робники виграють від присутності на ринку сильних 
внутрішніх суперників, агресивних місцевих постача-
льників і вимогливих споживачів [1, с. 206]. З метою 
виживання, привласнення максимального прибутку, 
оволодіння ринками, залучення покупців товарови- 
робники використовують рекламу, зниження цін і ви-
трат виробництва, підвищення якості продукції, на-
дання допродажних і післяпродажних послуг, задово-
льняють запити окремих груп споживачів, підвищують 
диференціацію своєї продукції, забезпечують зрос-
тання автоматизації праці для збільшення віддачі від 
кожного працівника та проникнення на нові ринки. 

Представимо взаємозв'язок складових, що чинять 
вплив на забезпечення конкурентоспроможності кра-
їни з наступною їх інтерпретацією, у вигляді графічної 
моделі (див. рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Модель забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті стратегії інновацій  
та модернізації промисловості на основі об'єднань по співпраці 
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Стратегічні  
партнерства

Альянси Злиття товариств, корпо-
рацій, союзів  

Адаптивність до умов зовнішнього середовища 

Зростання економіки, громадського добробуту і національного процвітання 
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24 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Об'єднання між партнерами як і суперництво 
призводить до стратегічного успіху або стратегічної 
поразки. Важливо визначити в країні зону вільного 
підприємництва, де дозволено в різних формах спільне 
підприємництво, географію бізнесу, міру ризику, реа-
кцію об'єднання на можливість і загрози зовнішнього 
середовища. Мета об'єднання пов'язана з категоріями 
дохідності та конкурентоспроможності. Конкурентна 
стратегія є способом розв'язання суперечності між до-
хідністю і конкурентоспроможністю об'єднання з ви-
значенням стратегічних альтернатив компаній до спів-
праці. Конкурентна стратегія — це заходи довготрива-
лих дій компанії в боротьбі з конкурентами, що спи-
раються на підвищення якості товарів, зниження ви-
трат, диференціацію продукту, проникнення на нові 
ринки з метою отримання конкурентних переваг. 

Водночас, за М. Портером, основою ефективної 
діяльності компанії в довгостроковій перспективі є 
стійка конкурентна перевага. Компанії можуть воло-
діти, як правило, тільки двома видами конкурентних 
переваг: низькими витратами і диференціацією про- 
дукту [4, с. 38]. Вибрані основні типи конкурентних 
переваг, їх масштаб дозволяють компанії розробити і 
реалізувати на практиці три найбільш ефективних 
конкурентних стратегії: лідерство в мінімізації витрат, 
яке засноване на зниженні витрат виробництва і обігу 
товару, і диференціація у рамках широкого круга сег-
ментів галузі, а також фокусування у вузьких сегмен-
тах галузі. Стратегія фокусування має два різновиди: 
фокусування на витратах і фокусування на диференці-
ації. 

Успішна стратегія диференціації має наступні ха-
рактеристики [5, с. 259]:  

1. Створення цінності для споживачів (зазвичай 
пов'язано зі встановленням підвищеної ціни, оскільки, 
по-перше, у разі її успіху значення ціни для покупця 
зменшується, а по-друге, досягнення відмінностей 
само по собі пов'язане з певними витратами). 

2. Забезпечення сприйманої цінності товарів або 
послуг (додана цінність має бути правильно сприйнята 
покупцями завдяки дієвості комунікацій, брендингу). 

3. Захист від копіювання (завдання компанії по-
лягає в тому, щоб найбільшою мірою затрудняти пов-
торення стратегії диференціації ринковими суперни-
ками з визначенням напрямів синергізму, переваг пер-
шого гравця, розвиненої системи технічної або сер- 
вісної підтримки, широкого товарного асортименту). 

Стратегія інновацій та модернізації — по-перше, 
направлена на зосередження зусиль підприємств на 
пошуку принципово нових, ефективних технологій, 
проектуванні необхідних, але невідомих дотепер видів 
продукції, методів організації виробництва, способів 
стимулювання персоналу; по-друге, спрямовує дії під-
приємств на забезпечення динамічного розвитку еко-
номіки України — оновлення, заміна застарілого ус- 
таткування, нова технологія виробництва, технічне й 
технологічне його переоснащення. Підприємства, які 
здійснюють радикальну інновацію мають мету — випе-
редити конкурентів і одноосібно знайти ринкову нішу, 
де не існує конкуренція або вона незначна. Підприєм-
ства, які здійснюють модернізацію мають змогу уник-
нути фізичного й морального зношування облад-
нання, узгодити експлуатаційно-технічні показники з 
економічністю техніки відповідно до новітніх вимог, 
підвищити ефективність устаткування за рахунок до-
повнення традиційної техніки сучасними передовими 

пристроями, впроваджувати їх у сучасні технологічні 
процеси, конвеєрні системи та ін. Індустріально роз-
винуті країни уже давно відмовилися від капітального 
ремонту устаткування як економічно невигідного, 
оскільки він потребує великої кількості робітників, 
металу та інших матеріальних ресурсів [6, с. 468; 7,  
с. 486]. 

Необхідно погодитися з думкою В. Онищенка, 
що у багатьох випадках ремонтувати та підтримувати 
старе важче, ніж побудувати нове, адже для побудови 
нового легше залучити іноземний капітал, нові техно-
логії тощо. Індустріалізація країни на новій техноло- 
гічній основі — зміст нашого економічного розвитку 
[3, с. 10]. 

Цей процес повинен здійснюватися на основі 
останніх світових науково-технологічних досягнень, з 
урахуванням тенденцій розвитку світової економіки, 
об'єднанням стратегічних інтересів суспільства в ці-
лому, інтересів власників бізнесу і людей, що працю-
ють в промисловості, а також регіонів, де промислові 
комплекси переважно зосереджені і до теперішнього 
часу [8, с. 15]. 

Україні через обставини не слід нехтувати мож-
ливостями технологічних запозичень, ознайомившись 
з передовими науково-технічними досягненнями, і  
розраховувати виключно на власні інновації, до чого 
закликають більшість експертів. Одночасно, викорис-
товуючи переваги технологічних запозичень, накопи-
чення «критичної маси» яких відкриє шлях вже до вла-
сних «проривних» технологій, «покращуючих» іннова-
цій, слід просувати послідовно власні, готові до впро-
вадження науково-технологічні розробки, яких в до-
статній кількості нині доки немає, щоб забезпечити 
широкомасштабну модернізацію [9, с. 39]. Це дасть 
можливість ефективно використовувати наявні ре- 
сурси. 

Прорив на зовнішні ринки наукомісткої продук-
ції є реалістичним лише за наявності достатньо міст-
кого внутрішнього ринку, стійкого і масштабного  
внутрішнього попиту на інновації. Якщо такий попит 
є, то інноваційні продукти поширюються з великою 
швидкістю. Важливим є попит як фактор, що формує 
інноваційне суспільство. За недобрих обставин в Ук-
раїні з'явився попит на продукцію військово-промис-
лового комплексу, що може стати каталізатором її 
промислового розвитку, насамперед машинобуду-
вання. Це, враховуючи історичні умови та міжнародне 
становище, зумовить курс на першочерговий і прис-
корений розвиток важкої індустрії. Для того щоб заді-
яти можливості України до реіндустріалізації потрібно 
залучати не тільки власні кошти і засоби, але й між-
народні інвестиції, вигоди і переваги міжнародного 
поділу праці, спеціалізації та кооперування за нових 
умов, зацікавити бізнес через надання свободи дій 
щодо інноваційного розвитку. 

У диверсифікованій компанії стратегії розробля-
ються на чотирьох різних організаційних рівнях [10,  
с. 73; 11, с. 247]. 

1. Корпоративна стратегія (стратегія загального 
плану управління для диверсифікованої компанії і 
сфер її діяльності в цілому з визначенням дій в напря-
мах: досягнення диверсифікації; поліпшення загаль-
них показників роботи; досягнення ефекту синергії 
серед споріднених господарських підрозділів з пере-
творенням його в конкурентну перевагу; створення ін- 
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вестиційних пріоритетів і переливання ресурсів кор-
порації в найбільш перспективні сфери). 

2. Ділова стратегія (для визначення кожного ок-
ремого виду діяльності та зміцнення довгострокової 
конкурентоспроможної позиції компанії на ринку, 
спрямована на встановлення ділових стосунків з клі- 
єнтами, дистриб'юторами, постачальниками і конку-
рентами на тих ринках, які представляють інтерес для 
компанії). 

3. Функціональна стратегія (для кожного функ- 
ціонального напряму певної сфери діяльності, стосу-
ється управлінського плану дій окремого підрозділу 
або ключового функціонального напряму усередині 
визначеної сфери бізнесу). Кожна сфера діяльності 
має виробничу стратегію, стратегії маркетингу, фінан-
сів, інноваційну, соціальну, екологічну, стратегію 
структурних перетворень тощо. 

4. Операційна стратегія доповнює і завершує за-
гальний бізнес-план роботи компанії (вужча стратегія 
для основних структурних одиниць: заводів, торгове-
льних регіональних представників і відділів (усередині 
функціональних напрямів). 

На одногалузевому підприємстві існують тільки 
три рівні (відсутній корпоративний курс). Це триває 
до тих пір, поки до уваги не беруться спроби диверси-
фікувати свою діяльність в інші сфери. 

Для того щоб відповідати вимогам, які пред'явля-
ються сучасною ситуацією на конкурентних ринках, 
диверсифіковані компанії повинні і далі йти шляхом 
еволюції організаційної структури. Одночасно з важ-
ливістю взаємозв'язків росте і потреба в нових корпо-
ративних формах організації, в яких поєднується як 
вертикальний, так і горизонтальний вимір. У компанії 
зростає ефективність діяльності, вона отримує вигоди, 
синергетичний ефект, будучи задіяна у використанні 
взаємозв'язків з іншими компаніями в результаті з'єд-
нання, інтеграції, в єдину систему за рахунок злиття 
товариств, корпорацій, союзів; створення стратегічних 
альянсів; започаткування стратегічних партнерств; 
спільної діяльності; кластерів. Успішному розвитку 
об'єднань в умовах глобалізації економіки сприятиме 
також державна економічна політика і діючі режими 
регулювання. 

Злиття товариств, корпорацій, союзів має добро-
вільний або примусовий характер, відбувається з ме-
тою створення нової компанії або поглинання цих 
компаній однієї з них для централізації капіталу. 
Злиття компаній сприяє об'єднанню маркетингової ді-
яльності, бухгалтерського обліку, систем постачання, 
усуненню дублювання в роботі, досягненню економії 
за рахунок зростання обсягів виробництва і збуту, ско-
роченню управлінського апарату, поліпшенню вико-
ристання виробничих потужностей тощо. Підвищення 
конкурентоспроможності знову створеної компанії в 
результаті злиття можливо лише до певної оптималь-
ної межі обсягів економічно ефективних підприємств, 
після чого ефективність виробництва може знижува-
тися. 

Альянс — союз, об'єднання декількох організацій, 
підприємств, осіб на договірній основі. Мета альянсу 
двох і більше компаній - миттєве отримання синергі-
зму. Стратегічні альянси відіграють важливу роль в 
глобальних стратегіях, оскільки фірми відчувають не-
стачу ключових чинників успіху на ринку. Це можуть 
бути потреби в дистриб'юції і організації збуту в ці-
лому, торговельній марці, технології, дослідницькій 

або виробничій базі. Усунення подібних недоліків  
власними силами займає надто багато часу і грошей. 
А якщо врахувати високу міру невизначеності опера-
цій на ринках інших країн, стратегічний альянс пред-
ставляється природною альтернативою, що дозволяє 
добитися скорочення об'єму обов'язкових інвестицій, 
а зменшення зв'язаних з ними міри жорсткості і ризи-
ків. 

Стратегічний альянс припускає співпрацю двох 
або більше організацій, в ході якої учасники викорис-
товують свої сильні сторони для досягнення спільних 
стратегічних цілей. 

Мотиви стратегічних альянсів: створити ефект 
масштабу; відкрити доступ до стратегічних важливих 
ринків; обійти торговельні обмеження; заповнити 
пропуски в товарній лінії, що дозволяє обслуговувати 
ринкові ніші; відкрити доступ до необхідної техноло-
гії; завантажити надмірні потужності; відрити доступ 
до дешевого виробництва; використовувати відому на-
зву або стосунки з покупцями; понизити об'єм інвес-
тицій [5, с. 458-462]. 

Альянс має на увазі угоди про співпрацю між  
фірмами з метою проведення спільних досліджень, об-
міну технологіями, спільного використання виробни-
чих потужностей, просування на ринок продукції один 
одного або об'єднання зусиль у виробництві компоне-
нтів, або складання кінцевої продукції, але які не до-
водять справу до злиття фірм. Стратегічні альянси яв-
ляються для фірм однієї і тієї ж галузі, але розташова-
них в різних країнах, засобом конкурентної боротьби 
на світовому ринку при збереженні їх незалежності. 

Багато альянсів розвалюються або ліквідову-
ються, якщо один з партнерів приймає рішення про 
придбання іншого [10, с. 293-299]. 

Започаткування стратегічних партнерств пред-
ставляє проміжну форму між приватним, сімейним 
підприємством і компанією з обмеженою відповідаль-
ністю. Партнерство створюється на основі договору, 
яким регулюються права і обов'язки партнерів (пайо-
виків), участь в загальних витратах, розподіл прибутку, 
розділ майна. 

Окремими особами у партнерстві можуть бути та-
кож юридичні особи, що як співвласники діють на ос-
нові укладеного договору, який регулює всі права та 
обов'язки партнерів. 

Позитивні аспекти діяльності партнерств: більші 
можливості розширення виробництва (у результаті 
злиття капіталів декількох осіб); кращий доступ до 
кредитних ресурсів (банки більше довіряють партнер-
ствам, ніж одноосібним господарствам); удоскона-
лення процесу управління виробництвом і власністю 
(внаслідок спеціалізації учасників на виконанні окре-
мих управлінських функцій); збереження простого та 
пільгового механізму оподаткування. 

Негативні аспекти діяльності партнерств: усклад-
нення процесу вироблення і прийняття управлінських 
рішень (через необхідність узгодження його між учас-
никами); відповідальність окремих осіб за неправильні 
рішення, від яких партнерство не застраховане. 

Партнерства поширені у сфері дрібного бізнесу і 
послуг, у сфері сільського господарства та роздрібної 
торгівлі [6, с. 698]. 

Спільна економічна, підприємницька діяльність, 
здійснюється на основі договору між її учасниками 
шляхом об'єднання їх майна і зусиль. 
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Можливість спільного використання видів діяль-
ності служить потужною підставою для побудови кор-
поративної стратегії, оскільки посилює конкурентні 
переваги за рахунок зниження витрат або підвищення 
диференціації. Спільне використання може понизити 
витрати, якщо дозволяє досягти економії від масш-
табу, підвищення ефективності завантаження, або до-
помогти компанії з більшою швидкістю просуватися 
по кривій навчання. 

Стратегія спільного використання видів діяльно-
сті може здійснюватися як шляхом придбання компа-
ній, так і за рахунок внутрішнього розвитку [1, с. 193]. 

У національній, державній і місцевій конкурен-
тоспроможності в контексті світової економіки най-
більш поширеною формою концентрації інновацій 
стали кластери, які займають провідну роль серед  
об'єднань по співпраці господарюючих суб'єктів.  
Кластери — це сконцентровані за географічною озна-
кою групи взаємозв'язаних компаній, спеціалізованих 
постачальників, постачальників послуг, фірм в спо- 
ріднених галузях, а також пов'язаних з їх діяльністю 
організацій (наприклад, університетів, агентств по  
стандартизації, торговельних об'єднань) в певних об-
ластях, що конкурують, але при цьому ведуть спільну 
роботу [1, с. 256]. 

Економічна значущість інноваційно-промисло-
вих кластерів полягає в тому, що вони здатні інтегру-
вати науковий, інноваційний, виробничий і комерцій-
ний потенціали певних територій в добровільні парт-
нерські об'єднання, отримуючи економічну вигоду від 
задоволення громадських потреб на якісно новій інно-
ваційній основі. 

Економіка території, що формується на основі 
кластерів, — модель конкурентоздатної і інвестиційної 
привабливої економіки, що базується на використанні 
ефектів синергії і масштабу. Кластерні локальні ме-
режі територіально-виробничих систем є джерелами і 
чинниками забезпечення високого рівня і якості 
життя населення, економічного зростання і стійкого 
розвитку територій [12, с. 70]. 

У рамках таких кластерів можливе налагодження 
ефективної кооперації і співпраці між підприєм- 
ствами, постачальниками устаткування, комплекту- 
ючих виробів і наданням промислових і сервісних по-
слуг. Кластер стає сприятливим середовищем для 
утворення технологічних парків, бізнес-інкубаторів, а 
також проведення досліджень і розробки інноваційних 
проектів. Кластеризація відкриває ширші можливості 
для результативного діалогу між державними, бізнесо-
вими, науковими і громадськими кругами з приводу 
визначення стратегії розвитку промислового виробни-
цтва, для підвищення конкурентних переваг окремих 
територій, регіонів і країни в цілому [2, с. 15 ]. 

Основний виграш конкуренції за наявності клас-
терів досягається поза компанією і галуззю, а саме, в 
місцях розташування дочірніх підприємств. 

Кластери краще узгоджуються з самим характе-
ром конкуренції і джерелами досягнення конкурент-
них переваг, чим традиційне групування компаній, га-
лузей або секторів. Кластери краще, ніж галузі, вико-
ристовують поширення технології, досвіду, інформа-
ції, маркетинг, впровадження інновацій [1, с. 265]. 

Зарубіжний досвід показує, що політика класте-
ризації у вигляді реалізації окремих стратегій отримує 
все більше поширення. Ініціаторами кластерної полі-
тики виступають не лише центральні органи управ- 

ління, що проводять її «згори», але і органи регіональ-
ної влади і місцеві об'єднання підприємців і громад, 
що ініціюють реалізацію програм розвитку кластерів 
«знизу-вгору». У світовій практиці такі програми ді- 
стали назву «кластерна ініціатива», яка визначається 
як організована спроба підвищити темпи приросту  
і конкурентоспроможність суб'єктів, що формують  
кластер в певному регіоні, залучаючи до цього процесу 
інші кластери, державу і інституції. В якості прикладів 
реалізації таких стратегій можна виділити Силіконову 
долину в Каліфорнії, Пластикову долину у Франції 
[12, с. 70-71]. 

Загальною ознакою цих економічно потужних 
кластерів, завдяки якій вони добилися істотного тех-
нологічного прогресу, є те, що усі учасники працюють 
як елементи мережі, а не поодинці. 

На території ЄС понад 28% підприємств визнали 
свою приналежність до кластерів. У Європі до 40% за-
йнятих працюють на підприємствах, що входять в кла-
стери. Понад 67% литовських підприємств працюють 
в середовищі кластерів; найвищий рівень кластериза-
ції зафіксований у Великобританії, де в середньому  
8 з 10 підприємств класифіковані як такі, що належать 
до кластера. Кластерні підприємства відрізняються ви-
сокою інновацією [13, с. 18; 14, с. 32]. 

Згідно концепції Європейського Союзу просто-
рова модель «території, що навчаються» активізує 
інновації, які вимагають паралельного розвитку здіб-
ностей до навчання, формування стратегічної іннова-
ційної поведінки різноманітних і взаємодоповнюючих 
з функціональними зв'язками, комплементарними 
компетенціями економічних суб'єктів. Критично важ-
ливі чинники інноваційності і конкурентоспроможно-
сті підприємств, які дають можливість ефективно  
функціонувати на світових ринках, — інновації, під- 
приємництво, еластичність, стратегія тощо, вони ви-
никають в умовах територіального розвитку. 

Уряд повинен сприяти розростанню наявних і 
виникаючих кластерів, а не намагатися створювати аб-
солютно нові. Нові галузі і нові кластери краще всього 
виникають із вже існуючих. Види діяльності, в яких 
застосовуються прогресивні технології, не досягають 
успіху у вакуумі. Вони можуть стати успішними тільки 
там, де вже є база, заснована на менш складній діяль-
ності в цій області. Більшість кластерів формуються 
незалежно від дій уряду, а іноді і всупереч цим діям. 
Кластери виникають там, де є база локальних переваг 
для їх побудови. Для оцінки зусиль із розвитку клас-
тера необхідно, щоб певні зародки кластера вже прой-
шли перевірку ринком. 

Зусилля із розвитку кластера повинні спрямову-
ватися на досягнення конкурентних переваг і спеціа-
лізацію, а не на повторення того, що вже є в інших 
регіонах. Це вимагає побудови кластерів з урахуван-
ням місцевих відмінностей і джерел незвичайних пе-
реваг, де це можливо, перетворенням їх на сильні 
грані цього кластера. Пошук областей спеціалізації за-
звичай ефективніше, ніж безпосередня конкуренція з 
регіонами, в яких розташовані відомі конкуренти. 
Спеціалізація пропонує також можливості задово-
лення нових потреб і розширення ринку [1, с. 315-
316]. 

Головними причинами відставання при форму-
ванні кластерних структур в Україні, в порівнянні з 
розвиненими країнами, є відсутність обраного дер- 
жавними органами курсу на кластеризацію регіонів  
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і прийнятої відповідної концепції, сприяючої забезпе-
ченню конкурентоспроможності країни. 

В умовах української економіки можна чекати 
виникнення нових кластерів, головним чином, за іні-
ціативою органів державної влади. У найближчій  
перспективі навряд чи слід сподіватися на виникнення 
кластерів «знизу», коли ініціатива йде від самих під- 
приємств або науково-дослідних установ, бо цьому пе-
решкоджає дефіцит взаємної довіри між господарю- 
ючими суб'єктами, які могли б стати учасниками інно-
ваційного утворення [13, с. 21]. 

Державна політика по відношенню до промисло-
вих кластерів, які вступають на траєкторію висхідної 
динаміки, передбачає заходи по зосередженню тема-
тично розсіяних компаній на особливих точках, що ге-
нерують спільні дії в межах кластера і спрямовані на 
розвиток наукомістких видів діяльності. 

Висхідну динаміку еволюції кластерів зв'язують з 
розвитком мережевих стосунків і інноваційною пове-
дінкою, коли промислові підприємства стають части-
ною інноваційних кластерів — просторових скупчень 
організацій, взаємозв'язаних в інноваційному проце-
сі, — виробників, постачальників, провайдерів послуг, 
університетів, торговельних організацій та ін. Важливо 
висхідну динаміку підтримувати із застосуванням дов-
гострокових індикаторів зростання, інакше низхідна 
динаміка еволюції кластерів може привести до форму-
вання територіальних замкнутостей і бар'єрів на шляху 
інновацій. 

В Україні доцільно перейти від звичної селектив-
ної підтримки окремих пріоритетних галузей промис-
ловості до матричної політики європейського типу, 
яка поєднує як вертикальні (орієнтовані на селективну 
підтримку галузей), так і горизонтальні (орієнтовані на 
інновації) дії, сприяючі зростанню економіки, громад-
ського добробуту і національного процвітання [14,  
с. 32, 35]. 

Так, наприклад, в Євросоюзі домінуючим проце-
сом став взаємозв'язок секторальної диференціації ви-
робництва, сприяючий розвитку як інноваційних кла-
стерів (біотехнологічних, програмного забезпечення), 
так і традиційних, де технологічний процес не грає іс-
тотної ролі (виноробство, міжнародний туризм), а та-
кож ведення в цьому інтегральному угрупуванні полі-
тики централізації або децентралізації [15, с. 83]. 

Перевагу від секторальної диференціації може 
мати і Україна, створивши конкурентні кластери, з 
метою накопичення, використання капіталу, підви-
щення технологічного рівня виробництва, зміни спе-
ціалізації у межах європейського розподілу праці, ви-
сокого рівня зайнятості в регіоні, еластичності попиту 
і пропозиції як інноваційних, так і традиційних кон-
курентоспроможних товарів на внутрішньому і міжна-
родному ринках. 

Висновки. Успішне функціонування кластерів і 
інших об'єднань по співпраці буде залежати від їх ак-
тивності у сфері наукових досліджень і розробок,  
можливості залучення фінансових ресурсів для від- 
родження кластерів високотехнологічних виробництв, 
здатності пристосовуватися до різних умов зовніш-

нього середовища, яке може підвищувати конкуренто-
спроможність у виробництві принципово нової про- 
дукції, посилювати синергетичний ефект моделі забез-
печення конкурентоспроможності країни. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  

КОРПОРАТИВНИМИ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
 
Постановка проблеми. Корпоративна інтеграція є 

доволі поширеним процесом, поява та розповсю-
дження якого пояснюються ускладненням ведення  
господарської діяльності в умовах кумулятивного 
впливу різних факторів глобального ринкового сере-
довища. У даному випадку інтеграція розглядається як 
інструмент консолідації зусиль окремих економічних 
суб’єктів задля досягнення спільних цілей. Подібна ін-
теграція може мати різні форми прояву від ворожого 
поглинання до інституціонального оформлення ко- 
операційних угод. Цілі та задачі проведення інтегра-
ційних перетворень також будуть значно різнитися й 
залежати від стратегій та орієнтирів розвитку учасни-
ків корпоративних відносин. Діапазон подібних цілей 
доволі широкий, від залучення активу для покращення 
параметрів й характеристик конкурентного позиціону-
вання до подальшого відчуження цього активу задля 
отримання прибутку. Відрізнятимуться також й гли-
бина та масштаб інтеграції в рамках кожної конкрет-
ної угоди. Оскільки ж корпоративне інтеграційне 
об’єднання (КІО) переважно створюється на тривалий 
період часу та приймає участь у багатьох інтеграційних 
та коопераційних угодах, то ніколи не втрачають акту-
альність питання розвитку відповідної методології уп-
равління такими угодами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання  
формування КІО й виділення контурів управління но-
вими утвореннями висвітлюються у працях учених-
економістів вже доволі тривалий проміжок часу. Наявні 
розробки як правило поділяються на дві великі групи. 
Перша група досліджує безпосередньо перебіг інтегра-
ційних процесів та висвітлює питання організації управ-
ління новими інтегрованими утвореннями. Відповідні 
розробки містяться, зокрема, в роботах А.В. Рябченко 
[1], Ю.В. Якутина [2] та Н.І. Михайлова [3]. Початок по-
дібного роду досліджень закладено у піонерській праці 
Б.А. Хейфеца та А. М. Лібмана [4], присвяченій дослі-
дженню взаємозв’язку бізнес-інтересів та інтеграційних 
процесів на пострадянському просторі. 

Дана праця [4] певною мірою перетинається й з 
другою групою досліджень, яка у більшому ступені орі- 
єнтована на висвітлення питань розподілу прав власності 
та створення належної системи взаємовідносин менедж-
менту корпоративного підприємства з власниками цих 
прав. Такими дослідженнями зі сфері корпоративного 
управління також займалось багато вітчизняних та зару-
біжних учених, таких як І.Л. Сазонець [5] чи О.В. 
Ареф’єва [6]. Інтеграційні перетворення в останньому 
випадку корелюються з дослідженнями процесів злиттів 
та поглинань, висвітленню перебігу яких присвячені 
праці Т. Дж. Галпина [7] чи Т. Гранди [8]. Разом з тим, з 
точки зору висвітлення перебігу інтеграційного процесу 
вельми необхідним є об’єднання здобутків цих двох гілок 
досліджень у рамках єдиного управлінського механізму. 

При цьому такий механізм обов’язково повинен урахо-
вувати трансформаційні процеси, які відбуваються в на-
ціональній економічній системі та згадування про які 
відсутнє в зарубіжній науковій думці.  

Потреба формування та розвитку механізму уп-
равління корпоративними інтеграційними процесами 
(МУКІП) міститься в рамках визначення змісту катего-
рії «механізм», яка досі не має остаточного визначення 
у відношенні до економічних досліджень. Виділяється 
декілька підходів до визначення змісту даної категорії. 
У переважній більшості випадків дослідники намага-
ються визначити структуру та перелік елементів еконо-
мічного механізму. Подібні пропозиції містяться, на-
приклад, у роботах В.С. Пономаренко [9], І.П. Булєєва 
[10] та В.С. Мочерного [11]. Тут слід підтримати  
А.О. Литвиненко [12], яка пропонує ідентифікувати та-
кий підхід до визначення категорії «механізм» як ста-
тичний. При цьому автор [12] робить наголос на до- 
речності введення також динамічного та структурного 
підходів до розгляду даної категорії. Динамічний під-
хід передбачає ідентифікацію механізму через опис  
розгортання певного процесу чи визначення послі- 
довності зміни певних явищ. Такі пропозиції містять- 
ся в працях А.П. Градова [13] та А. Кульмана [14]. 
Структурний підхід у свою чергу, як вірно наголошує 
В.П. Москаленко [15, с. 18], зводить розгляд механізму 
до визначення сукупності складових цього механізму 
(«субмеханізмів»). Кожен з означених підходів має право 
на існування. Практичну цінність становитиме лише їх 
узгоджене застосування, досягнення чого потребує пода-
льших досліджень. 

Далі зазначимо, що розкриття змісту категорії 
«механізм» по відношенню до корпоративної сфери 
розкривається в рамках поняття «механізм корпора- 
тивного управління». У даному контексті думки дослі-
дників майже одностайні. Відмінності існують хіба що 
в прагненні одних авторів відобразити саме механізм 
корпоративного управління (це праці, наприклад, А.В. 
Рябченко [1] чи І.Л. Сазонець [5]), тоді як інші автори 
орієнтуються на систему корпоративного управління 
(такий підхід представлено зокрема в розробках К.В. 
Іоненко [16] та А.Б. Агеева [17]). Не ставлячи за мету 
співвіднесення понять механізму та системи управ-
ління в подальшому викладенні матеріалу будемо орі-
єнтуватися саме на механізм (оскільки об’єктивне іс-
нування складних відносин між елементами механізму 
та наявність спільних цілей свідчить, що будь-який 
механізм є системою). 

Як що говорити про процеси корпоративної інте-
грації чи розвитку КІО, то зазначена вище одностай-
ність втрачається, оскільки кожен з дослідників вво-
дить власне розуміння механізму. В наявній літературі 
представлено механізми «інтеграційного розвитку»  
(розробники Ю.Б. Іванов та А.А. Пилипенко [18]), 
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«механізм корпоративної інтеграції» (пропонується 
А.А. Мокрушиним [19]), «механізм управління стій-
ким розвитком корпоративних утворень» (за автор-
ством Є.А. Жукова [20]), «комплексний механізм уп-
равління корпоративними утвореннями» (вводиться 
А.А. Антоновою [21]), «механізм корпоративної інтег-
рації» (розроблено А. А. Керашевим з співавторами 
[22]) та навіть «економічний механізм структур корпо-
ративного типу» (введений В.Л. Перміновим [23]). 

Більш того, в рамках наявних розробок залиша-
ється незрозумілим чи існує один механізм, який від-
повідає за розвиток КІО та провадження інтеграцій-
них перетворень (даної позиції дотримуються такі ав-
тори як А. В. Рябченко [1] чи Ю.Б. Іванова з А.А. Пи-
липенко [18]), чи потрібно виділяти сукупність окре-
мих механізмів. Наголос на доречності виокремлення 
окремих механізмів роблять А.А. Мокрушин [19] (про-
понує набір субмеханізмів реалізації інтеграційних пе-
ретворень), Ю.А. Локтіонова [24] (вводить набір меха-
нізмів підтримки економічної безпеки корпорації в за-
лежності від ступеню впливу негативних факторів), 
Є.А. Жукова [20] чи А.А. Антонова [21] (визначають 
механізми, які відповідають за різні види стійкості  

розвитку корпоративного об’єднання) та цілий ряд ін-
ших авторів. Автором даної статті в свою чергу також 
вводилися окремі механізми корпоративного розвит-
ку, які в праці [25] було подано в розрізі субмеханізмів 
підтримки економічної безпеки такого розвитку.  

Отже нами розділяється структурний підхід до 
розуміння механізму, але у даному випадку потрібним 
є чітке визначення елементів цих механізмів та розне-
сення таких елементів між різними механізмами, що 
відсутнє в наявних розробках (майже у всіх випадках 
лише визначається перелік механізмів або надається 
структурування якогось одного окремого механізму).  

Метою статті є розвиток теоретико-методологіч-
ного забезпечення перебігу корпоративних інтеграцій-
них процесів на основі визначення структури й логіки 
використання відповідного механізму управління та 
гармонізації характеристик даного механізму з рештою 
характеристик корпоративного підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Означена вище від-
сутність одностайності думок учених щодо визначення 
змісту та характеристик механізму управління потре-
бує першочергової ідентифікації такого механізму та 
складу його елементів. Основу цьому становитиме ре-
зультати семантичного аналізу, наведеного у табл. 1.  

 
Таблиця 1 

Ідентифікація складу елементів механізму управління корпоративними інтеграційними процесами 

Тлумачення категорії механізм 
Змістовні складові категорії «механізм»*

ВУ ФУ ІН ЗБ Ц
Сукупність форм, структур, методів і засобів управління, 
об’єднаних єдністю мети, з допомогою яких здійснюється 
ув’язка і узгодженість групових і особових інтересів [9] 

 
Форми та 
структури 

Методи і 
засоби уп-
равління 

 
Єдність 
мети й ін-
тересів 

Сукупність форм, методів та інструментів управління
[10, с. 51] 

 Форми 
Інструмен-
ти 

  

Сукупність організаційний форм, методів, важелів й ін-
струментів управління, взаємопов’язаних в єдину й регу-
льовану правовими нормами систему [21, с. 28] 

Важелі 
спряму-
вання 
впливу 

Організа-
ційні  
форми 

Методи уп-
равління 

Правові 
норми 

 

Система основних форм, методів, важелів використання 
економічних законів, розв'язання протиріч та форму-
вання потреб [11, с. 50] 

Важелі 
управ-
ління 

 
Методи уп-
равління 

Еконо-
мічні за-
кони 

 

Взаємодія організаційно-економічних структур системи, 
спрямована на досягнення заданих цілей [1, с. 23] 

 Структури  
Взаємодія 
елементів 

Система ці-
лей 

Сукупність організаційних форм, методів й інструментів 
управління [20, с. 144] 

 Форми 
Інструмен-
ти 

  

Спосіб організації діяльності з властивими йому формами, 
методами, економічними стимулами та правовими нормами 
[23, с. 85] 

  
Методи уп-
равління 

Стимули та 
норми 

 

Сукупність механізмів, в основі яких лежать певні методи 
управління [15, с. 19] 

  Методи    

 
* Умовні позначення: ВУ — важелі управління; ФУ — структури та форми управління; ІН — інструменти реалізації 

керівного впливу; ЗБ — забезпечення роботи механізму; Ц — система цілей та економічних інтересів. 

 
Отже, орієнтуючись на означені у табл. 1 складові 

механізму управління корпоративними інтеграційними 
процесами можна представити у вигляді кортежу (1), 
елементи якого визначають відповідні множити складо-
вих механізму. Окрім того зазначимо, що в поданих у 
табл. 1 тлумаченнях не робиться окремого наголосу на 
об’єкт та суб’єкт управління. Зрозуміло що об’єктом буде 
безпосередньо корпоративний інтеграційний процес (за-
дається множиною {КІП}). Суб’єкт управління з одного 
боку буде виділятися в межах структур управління, але 
ми все ж таки пропонуємо його відокремлений розгляд 
та формалізацію у вигляді множини {СУ}. Це потрібно з 
урахуванням того, що залежно від різновиду інтеграцій- 

ного процесу виділятиметься декілька суб’єктів управ-
ління, розподілених між різними корпоративними під- 
приємствами. Наявність же тісного взаємозв’язку між 
цими елементами дозволяє стверджувати про розгор-
тання даного механізму в межах дії принципу системно-
сті:   

 
МУКІП = < КІП, СУ, ВУ, ІН, ФУ, ЗБ, Ц >. (1) 
 
Тлумачення з табл. 1 відповідають статичному ро-

зумінню сутності МУКІП. Більш того, виділені у 
табл. 1 елементи потребують подальшої змістовної  
ідентифікації щодо реалізації корпоративного про- 
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цесу. Іншим підходом до визначення змісту категорії 
«механізм», як було визначено вище є структурний 
підхід. В рамках цього підходу визначаються окремі 
механізми, які або входять до складу МУКІП, або 

вступають з ним у тісну взаємодію. Для визначення 
переліку таких механізмів скористаємося поданими у 
табл. 2 результатами семантичного аналізу. 

 

Таблиця 2 
Семантичний аналіз наявності субмеханізмів корпоративної інтеграції 

Механізми, які виділялися окремими авторами  
щодо регулювання корпоративної сфери 

Джерело опису механізму 

[21] [19] [20] [24] [1] [18] [25]

Механізм (система) корпоративного управління + +  

Механізми управління організаційною стійкістю КІО (окремий ме-
ханізм для кожного виду стійкості) 

+  +     

Механізми консолідації власності (забезпечення взаємної участі 
у капіталі або перерозподілу прав власності) 

 +      

Механізм добровільної централізації прав управління діяльністю 
КІО (формування керівних компаній) 

 +      

Механізми забезпечення безпеки корпоративного розвитку (ме-
ханізми захисту, компенсування, резервування та компенсування 
впливу факторів)  

   +    

Механізм функціонування інтегрованих структур з виділенням 
ієрархічних рівнів та контурів взаємодії 

    +  + 

Механізм активної протидії загрозам економічній безпеці корпо-
ративного розвитку 

      + 

Механізм інтеграційного розвитку   + 

Механізм стратегічного управління життєдіяльністю інтегрованої 
структури бізнесу 

     +  

Механізм розгортання інтеграційного процесу        

 
Вагоме значення має визначення того, на отри-

мання якого результату спрямовується той чи інший ме-
ханізм, з означених у табл. 2. Різні автори доволі по-різ-
ному визначають подібні результати, доволі часто орієн-
туючись на різнорівневі за ієрархією результати. Так, на-
приклад Б.А. Хейфец [4] та Ю.Б. Іванов [18] орієнтують 
механізм корпоративної інтеграції на зростання конку-
рентоспроможності та отримання нових конкурентних 
переваг для КІО. Але даний результат є слідством вста-
новлення певних інтеграційних обмежень й корпоратив-
них угод, які саме й з’являються на виході механізму  
корпоративної інтеграції. Відповідно, при визначенні 
взаємозв’язку механізмів у сфері корпоративних відно-
син слід чітко вводити ієрархію їх спрямованості на той 
чи інший результат. Зрозуміло, що на верхньому рівні 
такої ієрархії знаходитиметься гармонізована система ці-
лей всіх основних зацікавлених в роботі КІО сторін. Ав-
торська інтерпретація появлення такої ієрархії відобра-
жена на рис. 1. 

Також звернемо увагу, що окрім означених у 
табл. 2 механізмів, на рис. 1 відображено ряд механіз-
мів, які пропонуються особисто автором. Це такі меха-
нізми як «механізм рефлексивної гармонізації корпора-
тивних культур» та «механізм активної протидії загро-
зам економічній безпеці». З одного боку, ці механізми 
можна включити до складу механізму управління кор-
поративною інтеграцією, але, по-перше, вони містять 
суттєво відмінні важелі, методи  та підходи до реалізації 
управління. По-друге, дані механізми будуть продов-
жувати власну дію навіть після завершення інтеграцій-
них трансформацій КІО.  

Окремо наголосимо на виділенні механізму «роз-
гортання інтеграційного процесу». Як правило дослід-
ники орієнтуються на управління інтеграційними пе-
ретвореннями або просто на опис процесу інтеграції, 
не роблячи акцентів саме на опис механізму інтегра-
ційних перетворень (саме тому у табл. 2 відсутні поси-
лання на даний механізм). Даний механізм, у рамках 

динамічного підходу до розуміння категорії механізм, 
відповідає за перебіг інтеграційного процесу від прий-
няття рішення про старт інтеграції до завершення інте-
граційних перетворень. Доведеність даного підходу мі-
ститься в рамках тлумачення механізму А. Кульманом 
[14, с. 12] як «послідовності економічних явищ, що  
відбувається в вигляді певного процесу та міститься між 
граничними подіями». 

Тут звернемо увагу, що доволі часто дослідження 
корпоративної інтеграції відбувається поза розглядом 
роботи механізму корпоративного управління. Це під- 
тверджується обмеженим згадуванням даного механізму 
у табл. 2, хоча інтеграційні перетворення необхідно 
обов’язково узгоджувати з загальними настановами ді-
яльності КІО та інтересами власників корпоративних 
прав. Розділення на рис. 1 сфер впливу механізмів кор-
поративного управління та управління корпоративними 
інтеграційними процесами вирішує зазначену невідпо-
відність. При цьому передбачається, що МУКІП визна-
чає орієнтири роботи механізму розгортання інтегра-
ційного процесу (визначає початкове явище та стимули 
старту інтеграції) та відповідає за синтез даного меха- 
нізму на кожному етапі інтеграційних перетворень. 
Тобто дія МУКІП зводиться до формування портфелю 
інтеграційних процесів з розподіленням їх за часом. За-
вершальне ж явище механізму розгортання інтеграцій-
ного процесу попадає в зону уваги механізму корпора-
тивного управління задля гармонізації цілей КІО та ін-
тересів власників корпоративних прав. Дана пропозиція 
забезпечує поєднання структурного та динамічного 
підходів до розуміння категорії «механізм». 

У рамках означеної орієнтації дії механізму уп-
равління корпоративними інтеграційними процесами 
зводяться на синтез механізмів розгортання інтегра-
ційного процесу, актуалізується питання чіткого ви-
значення важелів та інструментів реалізації керівних 
впливів з їх розподілом між усіма означеними на 
рис. 1 механізмами. Авторське бачення такого розпо- 
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Рис. 1. Логіка використання механізму управління корпоративними інтеграційними  
процесами та визначення його зв’язків з іншими механізмами КІО 

 
ділу представлено на рис. 2. З нього можна побачити, 
що окремі важелі спрямування керівних впливів попа-
дають у зону впливу різних механізмів за наявності спе-
цифічних для цих механізмів важелів та інструментів. 
За рахунок цього відбувається одночасне представлення 
статичного та динамічного підходів до визначення ка-
тегорії механізм (в частині використання важелів меха-
нізму розгортання інтеграційного процесу, який описа-
ний в термінах динамічного підходу, іншими механіз-
мами). Також на рис. 2 передбачене виділення спіль-
ного забезпечення роботи введених на рис. 1 механіз-
мів, що забезпечує їх взаємну узгодженість. 

Розподіл важелів управління між двома контурами 
управління (корпоративного управління та управління 
перебігом процесу корпоративної інтеграції) обґрунтовує 
наступну авторську пропозицію щодо диференціації ва-
желів впливу на внутрішні та зовнішні. Зовнішніми 
важелями реалізації керівних впливів у цьому аспекті 
постануть важелі примусу до інтеграції або стимули 
старту інтеграційних перетворень, такі як синерге- 
тичні ефекти. Позитивним моментом при цьому є 
співвіднесення важелів та інструментів з  конкретними 
суб’єктами зі складу стейкхолдерів КІО чи множини 
{CУ} кортежу (1). 

Висновки. Таким чином у статті обґрунтовано ме-
тодологію управління корпоративними інтеграцій- 

ними процесами, в основу якої покладено форму-
вання відповідних механізмів: механізму розгортання 
інтеграційного процесу та механізму управління кор-
поративними інтеграційними процесами. Дія остан-
нього механізму зводиться до синтезу сукупності ме-
ханізмів реалізації інтеграційних перетворень. Для 
опису роботи даного механізму використано сполу-
чення динамічного, функціонального та структурного 
підходів. У рамках даного сполучення окреслено вза- 
ємозв’язок механізмів корпоративної інтеграції з реш-
тою механізмів управління, в рамках якого відобра-
жено розподіл важелів та інструментів реалізації ке- 
рівних впливів. Доведеність розробки підтверджена 
семантичним аналізом базових категорій обраної 
сфери дослідження. Разом з тим у статті означено 
лише напрями деталізації й розподілу важелів й ін-
струментів реалізації керівних впливів. Саме тому 
створення референтного переліку таких важелів, 
пов’язаного з різновидами корпоративних інтеграцій-
них об’єднань, становитиме перспективи подальшого 
розвитку. При цьому планується як розширення й де-
талізація переліку важелів та інструментів в розрізі ви-
ділених механізмів, так і орієнтація розробленого ме-
ханізму на підтримку процесів інтеграційно-іннова-
ційного розвитку. 
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Рис. 2. Деталізація представлення структури, важелів та інструментів  
механізму управління корпоративними інтеграційними процесами 
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Донбаська національна академія будівництва  
і архітектури, м. Краматорськ 

 

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В БУДІВНИЦТВІ З УРАХУВАННЯМ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. Питання організації під- 

приємницької діяльності в Україні з урахуванням 
пріоритетів сталого розвитку на сьогодні є досить ак-
туальним, тому що в цій сфері діяльності є багато  
проблем, пов’язаних з відкриттям будівельного під- 
приємства, вибором форми підприємницької діяльно-
сті, збором документів для організації підприємниць-
кої діяльності, механізмами функціонування підпри-
ємства, питаннями конкуренції в сфері будівництва та 
як взагалі вести свою підприємницьку діяльність, щоб 
вона приносила прибуток. Будівельна галузь є однією 
з основних галузей народного господарства й її розви-
ток не може бути не пов'язаний з розвитком підпри- 
ємницької діяльності. 

У господарському комплексі країни «Будівни- 
цтво» є галуззю матеріального виробництва, в якій 
створюються основні фонди виробничого і невироб-
ничого призначення. Воно є самостійною галуззю кра-
їни і займає третє місце після промисловості і сільсь-
кого господарства. Будівництво — крупна галузь будь-
якої держави, у тому числі й України [9]. 

Аналіз останніх досліджень. Питаннями організа-
ції підприємницької діяльності взагалі та підприємни-
цької діяльності в будівництві займались чимало на- 
уковців у своїх працях, серед них провідними є іно- 
земні науковці: П. Друкер [6], Т. Емерсон, Р. Канти-
льон, Ф. Котлер, А. Сміт, А. Файоль, Й. Шумпетер та 
ін.; вітчизняні науковці: Л. Беззубко, К. Богун [1], 
З. Варналій [2; 3], В. Василенко, Л. Воротіна [4], 
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О. Гавриленко [5; 9], В. Дорофієнко [9], О. Долга-
льова [9], О. Карпенко [8] та інші [1-5; 9; 10; 13; 14] 
тощо. 

Метою статті є дослідження питань, пов’язаних з 
проблемами в організації підприємницької діяльності 
в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підпри-
ємництво в сучасних умовах є складним процесом і як 
явище відображає всю сукупність економічних, соціа-
льних, організаційних, особистих та інших функцій, 
пов’язаних із організацією підприємцями своєї спра-
ви, з виробництвом товарів, виконанням робіт, надан-
ням послуг і отриманням бажаного результату у ви-
гляді прибутку. Безпосередньо поняття підприємни- 
цтва міститься в ст. 42 Господарського кодексу Укра-
їни, де зазначено, що підприємництво — це само- 
стійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 
господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення 
економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку. 

Більшість практиків і дослідників наголошують 
на одержанні прибутку, розглядаючи його як кінцеву 
мету підприємницької діяльності взагалі, і в галузі бу-
дівництва в тому числі. Об’єктами підприємницької 
діяльності в будівництві є виготовлена продукція, ви-
конана робота, у тому числі і будівельно-монтажні ро-
боти, надана послуга і те, що пропонується ринку для 
придбання, використання і споживання. 

Але слід зауважити, що кінцевою метою діяльно-
сті підприємництва не повинно бути лише отримання 
прибутку. Не менш важливими цілями діяльності бу-
дівельного підприємництва повинні бути:  

1) безперервність відтворювального процесу, 
пов’язаного з відтворенням попиту і задоволенням по- 

стійно мінливих, постійно зростаючих потреб суспіль-
ства і держави; 

2) накопичення коштів для завоювання нових ри-
нків і розвитку будівельного виробництва; 

3) оптимізація попиту споживачів на будівельну 
продукцію шляхом надання державних дотацій і т.д. 

Управлінські аспекти підприємницької діяльності 
в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого роз-
витку вимагають рішення комплексу таких завдань, 
як: 

1) забезпечення процесу будівельного виробни- 
цтва необхідними факторами виробництва; 

2) пошук джерел фінансування;  
3) аналіз виживаємості будівельного підприєм- 

ства в мінливих умовах конкуренції;  
4) задоволення потреб споживачів і клієнтів;  
5) збільшення обсягу попиту на будівельну про-

дукцію; 
6) контроль якості виконаних будівельно-мон- 

тажних робіт працівниками; 
7) вибір партнера по бізнесу; 
8) підвищення ліквідності діяльності будівель-

ного підприємства; 
9) розробка заходів щодо охорони навколиш-

нього середовища тощо. 
Підприємницька діяльність у будівництві може 

здійснюватися шляхом безпосереднього виробництва 
будь-якої продукції та класифікується по різних озна-
ках і напрямках (табл. 1) [9; 10]. 

Діяльність будівельної організації, зокрема під- 
приємництва, пов’язана з факторами та силами, які 
впливають на її ефективність. Сам процес підприєм-
ництва, на якому б рівні він не здійснювався, пов'яза-
ний з підприємницьким середовищем, яке по відно-
шенню до самої організації підрозділяється на зов- 
нішнє та внутрішнє. 

 
Таблиця 1 

Класифікація підприємницької діяльності в будівництві 
Ознаки класифікації Характеристики підприємницької діяльності 

1. По сфері діяль-
ності 

Промислове  
будівництво 

Цивільне (житлове 
і соц.-культ.-побу-

тове) 

Транспортне  
і автодорожнє 

Сільське тощо

2. По організа-
ційно-правовому 
статусу 

Без створення 
юридичної особи 

Приватне Колективне (ви- 
робничий коопера-

тив) 

Товариство з обме-
женою відповідаль-

ністю 

Мале підприємство Акціонерне товари-
ство 

Господарчі 
об’єднання 

Спільні підприєм-
ства 

3. За формами вла-
сності 

Індивідуальна Приватна Колективна Державна

4. По кількості вла-
сників 

Індивідуальна, 
приватна 

Сімейна Колективна Змішана, спільна

5. По масштабах 
виробництва 

Мале підприємство 
чисельністю до  

50 чоловік 

Середнє — від 50 
до 1000 чоловік 

Велике — більш за 1000 чоловік

6. По географіч-
ному рівню 

Сільське, районне Міське, обласне Регіональне, націо-
нальне 

Закордонне

7. По галузевій 
ознаці 

Металообробна, 
гірничодобувна 

Хімічна, нафто-
хімічна 

Легка, харчова,  
суднобудівна 

Енергетична, тран-
спортна, зв'язок 

 
Зовнішнє підприємницьке середовище включає 

сили макро- і мікросередовища. До сил мікросередо-
вища будівельної організації відносяться: замовники 
(інвестори), проектувальники, субпідрядники, поста-
чальники, посередники, клієнтура, конкуренти, кон- 

тактні аудиторії. Сили макросередовища включають: 
демографічну, економічну, політичну, соціальну, пра-
вову, екологічну і галузеву спрямованість. Більш дета-
льно фактори і сили внутрішнього і зовнішнього під-
приємницького середовища наведені на рис. 1. 
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Рис. 1. Підприємницьке середовище будівельної організації 

 
Зупинимось на розгляді контактних аудиторій. До 

складу мікросередовища будівельної організації вхо-
дять різні контактні аудиторії, зокрема: 

1) контактні аудиторії державних установ (до них 
відносяться місцеві органи державного нагляду та ін-
спектуючи органи); 

2) фінансові круги, які впливають на здатність бу-
дівельної організації забезпечити себе капіталом (це 
банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми, фон-
дові біржі, аукціони); 

3) різні інформаційні структури, що поширюють 
новини, статті, інформацію про будівельну продукцію; 

4) широка публіка (споживачі). Будівельній орга-
нізації необхідно постійно стежити за відгуками і  
ставленням споживачів до будівельної продукції і до 
своєї діяльності. Завдання підприємця — постійно ви-
вчати поведінку споживача, його потреби і попит на 
будівельну продукцію, аналізувати його зниження і 
своєчасно розробляти заходи зі збільшення попиту. 
Для створення свого іміджу фірма повинна брати уч-
асть і в добродійній діяльності суспільства тощо. 

На функціонування діяльності будівельної орга-
нізації впливає широкий перелік макросил, які або 
відкривають нові можливості, або загрожують підпри-
ємству провалом. Ці сили практично не піддаються 
контролю з боку підприємства. Вони ширшого соціа-
льного плану і безпосередньо впливають на мікросе-
редовище підприємницької діяльності. Структура цих 
сил показана на рис. 2. 

До сил підприємницького макросередовища від-
носяться [9]: 

1. Правове середовище — включає закони, поста-
нови та інші нормативні акти підприємницької діяль-
ності підприємств, зокрема будівельних організацій. 
Вони встановлюють права, обов’язки і гарантії грома-
дянам на заняття підприємницькою діяльністю, захи-
щають їх від протиправних дій державних посадовців 
і кримінальних структур, регулюють мінімальний рі-
вень соціальної захищеності підприємців і їх найнятих 
робітників. Судова і виконавча влада захищає підпри-
ємця, наприклад, у разі неблагонадійності і несумлін-
ності партнерів. Будівельні організації, як і всі, пра-
цюють в юридичних рамках, які регулюють їх пове- 
дінку і вирішують конфлікти з погляду суспільного 
блага. 

2. Політичне середовище сильно позначається на 
підприємницькій діяльності і в першу чергу визначає 
стабільність економічного, правового і соціального се-
редовища. Воно складається з правових актів, держав-
них установ і організацій, впливових груп громадсько-
сті тощо, які впливають на різні організації, зокрема 
будівельні, і окремих осіб, обмежуючи їх свободу дій у 
рамках суспільства. Стабільне політичне середовище 
забезпечує:  

- незмінність і спадкоємність податкової полі-
тики та інших правил гри для господарюючих 
суб’єктів; 

- конкуренцію; 
- підтримку життєво важливих галузей підпри-

ємств; 
- розвиток інфраструктури; 
- вплив профспілок. 
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Рис. 2. Макросередовище будівельного підприємства 

 
3. Економічне середовище підприємництва зале-

жить від: зростання національного доходу, зовнішньої 
торгівлі; змін платіжного балансу і обмінного валют-
ного курсу; розвитку ринку капіталу, ресурсів і робочої 
сили; інвестиційних тенденцій і інфляційних процесів 
у країні. Для підприємницької діяльності в умовах ста-
лого розвитку важлива не тільки наявність самих спо-
живачів будівельної продукції, але і рівень доходів під-
приємств і громадян, поточних цін, доступність кре-
дитів, рівень інвестицій, що вкладаються, та ін. 

4. Соціальне середовище підприємництва зале-
жить від постійної соціальної відповідальності дер-
жави, що склалася і підтримувалася, місцевих органів, 
господарських об’єднань, зокрема суспільства і спо-
живачів, профспілок та інших організацій, а також від 
їх відношення до підприємництва. Від їх відповідаль-
ності залежить ставлення підприємця до забезпечення 
споживачів певним набором послуг, пільг тощо, а та-
кож соціальні зобов’язання перед людьми і місцевим 
суспільством, наприклад у частині розширення ство-
рення робочих місць. 

5. Технологічне (галузеве) середовище пов’язане 
з рівнем науково-технічного прогресу і рівнем іннова-
ційної діяльності в будівельній галузі. Вивчення під- 
приємницького середовища і технічного рівня його 

розвитку може дати підприємцеві інформацію про рі-
вень розвитку і потенціал ринку, ступінь розвиненості 
його інфраструктури, а також виявити відношення до 
впровадження наукових досягнень. Підприємцеві не-
обхідно розбиратися в змінах, що відбуваються в на- 
уково-технічному середовищі і з розумінням реагувати 
на аспекти будь-якої нової ідеї, можлива негативність, 
яка може обернутися недовірою споживача. 

6. Екологічне середовище. Промислова діяль-
ність, без вживання відповідних заходів по захисту  
навколишнього середовища, негативно позначається 
на повітряному басейні, водних ресурсах, рослинному 
і тваринному світі, а також на земельних угіддях. 

7. Демографічне середовище є предметом ви-
вчення підприємців, оскільки воно дуже впливає на 
ринок будівельної продукції, її структуру і динаміку 
попиту. Демографія — це наука, що вивчає населення 
з погляду його чисельності, щільності, статті, віку 
тощо. По різному до придбання будівельної продукції 
ставляться немолоді і молоді, чоловіки і жінки, одру-
жені і неодружені, ті, які мають дітей і які не мають, і 
це повинно бути враховане при організації підприєм-
ництва на тому або іншому географічному рівні. Важ-
ливими є і національні особливості. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, здійснення підприємницької діяльності 
в будівництві на ефективному рівні можливе лише при 
наявності певної суспільної ситуації, державної допо-
моги, відповідної нормативної та законодавчої бази, 
яка стосується галузі «Будівництво», наявності техніч-
ної, технологічної, фінансової, наукової допомоги ма-
лопотужним та починаючим будівельним підприєм- 
ствам. Також важливим питанням є можливість ство-
рення державою таких умов для підприємця, що до-
зволить прийняти самостійне, ініціативне підприєм-
ницьке рішення, яке з його погляду буде найбільш 
ефективним, діючим і максимально прибутковим, а 
також корисним не тільки для себе, свого підприєм- 
ства, але і для суспільства та держави. 

Українська економічна спільнота все глибше ус-
відомлює, що підприємництво є одним із основних 
факторів формування й розвитку вільної економіки з 
ринковим механізмом господарювання, де є місце і 
державному регулюванню на засадах пізнання та ви-
користання законів ринку. Без створення належних 
правових, економічних, організаційних та соціальних 
умов для підприємництва Україні не вийти з глибокої 
економічної кризи. Ось чому необхідно створити  
фундаментальні методологічні, теоретичні й методичні 
засади для формування цивілізованого підприємни- 
цтва, з усіма якісними та кількісними параметрами. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ  
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 
 
Постановка проблеми. Сьогодні більшість еконо-

мічних інновацій пов’язана із застосуванням інтерак-
тивних методів навчання, які стимулюють і розвива- 

ють пізнавальну діяльність сучасних менеджерів. Інте-
рактивні методи організації навчального процесу, де-
якою мірою являють собою зміну університетської 
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освітньої парадигми, спрямовані, насамперед, на роз-
виток у майбутніх фахівців у галузі управління персо-
налом уміння критично аналізувати та ранжувати ін-
формацію, ефективно спілкуватися та бути компе- 
тентними. Навчання з використанням даних методів 
дозволяє сформувати навички й уміння при вирішенні 
прикладних завдань у конкретних ринкових умовах, з 
урахуванням регіональної та галузевої специфіки. 

Серед основних причин недостатньої інновацій-
ної активності сучасної економіки експертами виділя-
ються недолік кваліфікованого, інноваційно актив-
ного управлінського персоналу, а також низький рі-
вень інноваційної культури. На їхню думку, промис-
ловим підприємствам сьогодні доцільно орієнтуватися 
на роль стратегічних інноваторів. Одним із факторів, 
які обумовили процеси реорганізації національної 
економіки, є глобалізація. Поява більш прогресивних 
концепцій, знайомство з передовим досвідом країн, 
що лідирують на ринку інноваційних послуг, і розви-
ток інформаційних технологій вплинули на розробку 
української моделі освіти, спрямованої на вирішення 
проблеми затребуваності майбутнього фахівця, пи-
тання ефективності отриманих знань, мобільності 
його професійної кваліфікації в умовах інноваційної 
економіки [1].  

Аналіз останніх досліджень. Різним аспектам під-
готовки конкурентоспроможного фахівця в області уп-
равління присвячені роботи Ж. Айтуганової, С. Бати-
шева, В. Суворова та ін. Розробкою методів інтерак-
тивного навчання та впровадженням їх у навчально-
виховний процес у різні часи займалися Ш. Амона-
швілі, В. Давидов, Д. Ельконін, В. Сухомлинський, 
В. Шаталов та ін. К. Ушинський для активізації учбо-
вої діяльності визначав проведення різних ігор, зма-
гань і фрагментів театралізованих вистав; Л. Ітель-
сон — дискусії та сумісну діяльність; наглядність як ва-
жливий канал регуляції навчальної діяльності знахо-
димо у О.М. Леонтьєва; ситуації типу драматизації —  
у Е. Торндайка.  

Вітчизняні та закордонні вчені: М. Кларін [2],  
О. Пометун [3], Л. Пірожненко [3], О. Когут [4] та інші 
зазначають, що інтерактивні методи навчання є ефек-
тивним доповненням до класичної форми навчання. 
Дидактичний аспект сучасних інтерактивних методів 
навчання висвітлюється в роботах дослідників О. Бає-
вої [5], Г. Ковальчук [6], О. Комар [7], О. Савченко, 
О. Ярошенко та ін. Однак, як показав аналіз науково-
педагогічної й економічної літератури, проблема вдо-
сконалення підготовки менеджера у вищих навчаль-
них закладах із використанням методів інтерактивного 
навчання залишається недостатньо розробленою. 

Мета статті полягає у визначенні функцій і на-
прямів використання інтерактивних методів навчання 
в процесі підготовки менеджерів в умовах інновацій-
ної економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Іннова-
ційна економіка та модернізація сьогодні виступають 
необхідними умовами розвитку держави. Остання фі-
нансово-економічна криза показала, що вітчизняній 
економіці необхідні, по-перше, модернізація, по-
друге, розвиток на випередження на базі проведеної 
модернізації, тобто побудова економіки знань, іннова-
ційної економіки. Однак існують причини, які пере- 
шкоджають переходу від міркувань про інноватику й 
цитування засновника теорії інноваційного еконо- 
мічного розвитку Йозефа Шумпетера до конкретних 

практичних дій із широкого впровадження інновацій 
у вітчизняну бізнес-практику. 

По-перше, інноватика як несуперечлива система 
узагальненого наукового пізнання з відповідною сис-
темою законів, категорій, понять і принципів поки пе-
ребуває на етапі становлення. При цьому найбільш  
розробленою є емпірична складова галузі знань про 
інновації. Однак, навіть незважаючи на прийоми сис-
темно-структурного й функціонального аналізу, опти-
мізаційного економіко-математичного моделювання й 
експертних методів, які використовуються в практич-
ній діяльності стосовно до інноваційних ідей і розро-
бок, аналітики й підприємства з високою інновацій-
ною активністю в усьому світі стикаються із трудно-
щами, обумовленими технічними й ринковими неви-
значеностями майбутнього новаторських ідей.  

По-друге, в нашій країні проблема переходу до 
практичного впровадження інновацій майже завжди 
пов'язана з не зовсім вірним сприйняттям інновації як 
корисного винаходу, здатного одночасно знизити ви-
робничі витрати й збільшити випуск продукції. Для 
створення економіки, що генерує інновації, спочатку 
потрібна модернізація умов функціонування господа-
рюючих суб'єктів і принципів управління й організації 
їхньої діяльності з урахуванням національної специ-
фіки менеджменту. Потім виникає потреба у створенні 
високотехнологічних виробництв із одночасним роз-
витком науки, і тільки потім — розробка нових техно-
логій та їх масове впровадження. У наведеній на рис. 1 
послідовності переходу до інноваційної економіки од-
ному з перших місць належить управління, оскільки 
нові технології — це лише засіб інноваційного роз- 
витку, але для їхнього впровадження необхідні зміни 
в самому характері бізнесу, у його цілях і використо-
вуваних для їхнього досягнення бізнес-моделях. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Послідовність переходу  
до інноваційної економіки 

 

Принципово важливим завданням реалізації 
інноваційних розробок є формування організаційної 
структури реалізації нововведення, що включає суку-
пність зацікавлених у ній індивідів, організацій і під- 
приємств, також визначального зв'язку між ними. 
Тому актуальними є проблеми дослідження, розробки 
й впровадження нових методів організаційного управ- 

Модернізація умов функціонування 
господарюючих суб’єктів 

Вдосконалення принципів управ-
ління та організації діяльності 
суб’єктів з урахуванням національної 
специфіки менеджменту 

Створення високотехнологічних вироб-
ництв з одночасним розвитком науки 

Розробка нових технологій та їх ма-
сове впровадження 
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ління розвитком підприємств реального й фінансового 
секторів економіки, а також оцінки застосовності цих 
методів до умов окремих галузей і практики функціо-
нування конкретних організацій [1].  

В умовах різкого переходу вітчизняної економіки 
від адміністративної системи до ринкової був відсутній 
етап еволюційного розвитку управлінських підходів, 
під час якого організації на практичній основі змогли 
б в індивідуальному порядку розробити культуру кор-
поративного управління, що дозволяє власникам і ке-
рівникам, виходячи з довгострокових і поточних по- 
треб, побудувати та структурувати функції систем  
корпоративного управління, починаючи від формулю-
вання місії, бачення, стратегії, системи цілей кожної 
організації й закінчуючи визначенням конкретних ін-
струментів реалізації функцій управління.  

Концепція менеджменту відомого американсь-
кого вченого й бізнес-консультанта Іцхака Адізеса вже 
визвала зацікавленість із боку українських фахівців. 
Методологія І. Адізеса складається з виділення чоти-
рьох ролей менеджменту:  

producіng results — виробляючі результати, заради 
яких існує дана організація і які визначають її резуль-
тативність;  

admіnіsterіng — адміністративна, що забезпечує 
ефективність;  

entrepreneurіng — підприємницька, що забезпечує 
управління змінами; 

іntegratіng — інтегруючі, об'єднуючі елементи ор-
ганізації для забезпечення її життєздатності в довго-
строковій перспективі.  

Фактично вдосконалення менеджерських нави-
чок відбувається протягом усього трудового життя ке-
рівника, як у процесі виконання своїх посадових обо-
в'язків, так і за допомогою безперервної професійної 
освіти. 

Підготовка менеджерів здійснюється на наступ-
них освітніх рівнях: в системі вищої професійної 
освіти (ВПО) готуються бакалаври й магістри, в сис-
темі додаткової професійної освіти (ДПО) здійсню-
ється перепідготовка, підвищення кваліфікації й під-
готовка менеджерів з одержанням додаткової кваліфі-
кації «Майстер ділового адміністрування — Master of 
busіness admіnіstratіon (MBA)». Представляється, що 
при підготовці менеджерів різних рівнів в системі без-
перервної професійної освіти варто робити різні ак- 
центи на ролях, стилях, навичках і компетенціях, не-
обхідних тій або іншій управлінській ланці. Відповід-
ним чином повинні змінюватися підходи до змістов-
ного наповнення програм підготовки менеджерів різ-
них рівнів з метою забезпечення їхньої наступності й 
синхронізації. На рівні бакалаврата — акцент робиться 
на інструменти управління, на рівні магістратури — на 
функції управління й їхнього взаємозв'язку, на рівні 
додаткової професійної освіти — на інтеграцію функ-
цій бізнесу та менеджменту. Таким чином, освітні 
програми для менеджерів вищої кваліфікації (МВА) 
мають бути як мінімум націлені на збалансоване фор-
мування компетенцій наступних видів: 

- індивідуальні: управління собою, стратегічне й 
рефлексивне мислення; 

- міжособистісні: управління окремими людьми, 
групами, організацією, забезпечення горизонтальних і 
вертикальних взаємодій; 

- комунікативно-інформаційні: вербальне й не- 
вербальне спілкування, аналіз, синтез і моделювання; 

- управлінські: по функціях й інструментах управ-
ління. 

Для охоплення всіх перерахованих видів компе-
тенцій програми підготовки менеджерів вищої квалі-
фікації повинні включати ряд послідовно реалізованих 
і взаємозалежних блоків і напрямків (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Забезпечення охоплення всіх компетенцій і взаємозв'язку підготовки  
для менеджерів вищої кваліфікації 

 
Крім змістовного наповнення програм підго- 

товки менеджерів для інноваційної економіки на ос-
нові компетентнісного підходу необхідно відзначити 
ряд додаткових проблем, які вимагають подальшого 
окремого розгляду. 

До числа таких питань можна віднести такі:  
- використання блоків міжнародних професійних 

сертифікацій як основи для забезпечення наступності 
й синхронізації програм ВПО й ДПО;  
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собою, рефлексивний підхід 

Напрям 2
Управління організацією,  
аналітичне мислення 

Напрям 3 
Управління інтеграцією органі-
зації у зовнішній бізнес-простір 
на основі сполучення внутріш-
нього осмислення із зовнішнім 
аналізом, стратегічне мислення  

Напрям 4
Управління відносинами,  
залучення та забезпечення  

взаємодій, колективне мислення 

Напрям 5
Управління змінами в собі, в організації,  

в суспільстві, системне мислення 
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- вдосконалення методів викладання й методики 
навчання в частині індивідуалізації теоретично об- 
ґрунтованих і практично орієнтованих програм підго-
товки;  

- модернізацію методичного забезпечення нав-
чання;  

- вдосконалення форм навчання в частині роз- 
витку інтерактивних підходів. 

Інтерактивне навчання дозволяє вирішувати од-
ночасно кілька завдань, головними з  яких є досяг-
нення цілей навчання, розвиток комунікативних умінь 
і навичок. Воно допомагає встановленню емоційних 
контактів між студентами, забезпечує виховне зав-
дання, оскільки привчає працювати в команді, прис-
лухатися до думки своїх товаришів. Використання ін-
терактивних форм у процесі підготовки менеджерів, 
як показує практика, знімає нервове навантаження у 
студентів, дає можливість змінювати форми їхньої ді-
яльності, концентрувати увагу на ключових питаннях 
теми занять. У порівнянні із традиційним навчанням 
в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія ви-
кладача й студента: активність викладача поступається 
місцем активності студентів, а завданням викладача 
стає створення умов ініціативи. Інтерактивна подача 
матеріалу повинна плануватися заздалегідь, оскільки 
таке навчання вимагає постійного контролю над ауди-
торією. Коли викладач звертається до студентів з пи-
таннями або втягує їх у рольову гру, він завжди пови-
нен знати, у якому напрямку варто вести бесіду й  
контролює хід обговорення. На наш погляд, найбільш 
вдало суть інтерактивного навчання відображена у ви-
значенні О. Пометуна й Л. Пироженко «Сутність інте-
рактивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається в умовах постійної, активної вза-
ємодії всіх учнів. Це спільне навчання (колективне, 
групове навчання в співробітництві)...» [3, с. 7]. 

Вивчення економічних дисциплін відіграє важ-
ливу роль у процесі професійної підготовки високо- 
кваліфікованих менеджерів. Викладач повинен дода-
вати всі зусилля для мотивації студентів на вивчення 
даних дисциплін, як на вступній лекції, так і на всіх 
наступних заняттях, точно вказуючи цілі основного 
курсу, цілі й завдання конкретних розділів дисциплін, 
пояснюючи можливості застосування отриманих 
знань, використовуючи приклади з повсякденного 
життя. Практика викладання економічних дисциплін і 
дослідження особливостей організації навчального 
процесу дозволили виділити кілька принципових під-
ходів і можливостей застосування інтерактивних мето-
дів в умовах сучасної освіти (рис. 3). 

Ефективність інтерактивного навчання у процесі 
підготовки менеджерів визначається сполученням 
п'яти ключових факторів, які дозволяють студентам 
обробляти (аналізувати, синтезувати, узагальнювати, 
класифікувати тощо) інформацію, збільшувати свою 
поінформованість, домагатися кращих результатів у 
навчанні. До цих факторів відносяться: запам’ятовува-
ність; гнучкість у використанні; надання допомоги; 
доступність; активізація самостійної пізнавальної дія-
льності.  

Психологами було встановлено, що в умовах на-
вчального спілкування спостерігається підвищення 
точності сприйняття, збільшується результативність 
роботи пам'яті, більш інтенсивно розвиваються такі 
інтелектуальні й емоційні властивості особистості, 

як — стійкість уваги, уміння її розподіляти; спосте- 
режливість при сприйнятті; здатність аналізувати дія-
льність партнера, бачити його мотиви, цілі.  

Насамперед, інтерактивні форми проведення за-
нять пробуджують у студентів інтерес, заохочують до 
активної участі кожного в навчальному процесі, спри-
яють ефективному засвоєнню навчального матеріалу, 
здійснюють зворотний зв'язок (відповідна реакція  
аудиторії), формують у студентів думки й відношення, 
формують життєві навички, сприяють зміні поведінки. 
Найбільш ефективними методами навчання студентів 
економічних спеціальностей можна назвати метод 
кейс-стаді або метод навчальних конкретних ситуацій, 
а також ділові ігри.   

Кейс-метод (case study) (від англ. сase — випа-
док) — техніка навчання, що використовує опис реа-
льних ситуацій. Студенти повинні проаналізувати си-
туацію, розібратися в суті проблем, запропонувати  
можливі рішення й обрати краще з них.  

Ділова гра — засіб моделювання різноманітних 
умов професійної діяльності методом пошуку нових 
способів її виконання, вона імітує різні аспекти люд-
ської активності та соціальної взаємодії. Гра також є 
методом ефективного навчання, оскільки знімає про-
тиріччя між абстрактним характером навчального  
предмету й реальним характером професійної діяльно-
сті. У процесі гри студенти вчаться приймати єдине 
рішення, працювати в колективі, слухати оточуючих і 
бути почутими. У діловій грі відтворюються у їхніх іс-
тотних компонентах діяльність того або іншого пра- 
цівника й економічна ситуація, у якій ця діяльність 
розгортається [3, с. 171].  

У процесі викладання економічних дисциплін до-
цільно використати такі ділові ігри, як: «вивчення по-
купця в процесі маркетингової діяльності» та «вибір 
галузі підприємницької діяльності та підготовка до 
створення підприємства». 

У процесі навчання студентів спеціальності 073 
«Менеджмент» було встановлено, що використання 
системи складних кейсів дозволяє швидше знаходити 
правильні рішення та перевіряти їх за критеріями: 

- економічності (на відповідність законам ведення 
виробничо-господарської діяльності); 

- екологічності (на відповідність законам при-
роди); 

- етичності (на відповідність законам людських 
відносин). 

У такий спосіб студенти одержують можливість 
виробляти рішення за правилами й оцінювати його за 
критеріями розумної діяльності. Аналіз результатів по-
казав, що стійкий навик виробляється у 20% студентів 
вже після 4-5 вирішених кейсів [10]. Для перевірки 
ефективності використання кейс-методу у реальних 
умовах необхідне співробітництво з керівниками орга-
нізацій, які усвідомлюють необхідність правильних рі-
шень для процвітання організації й прагнучих впрова-
джувати передові технології в практику. Однією з най-
більш ефективних форм співробітництва з організаці-
ями є спільна формалізація ситуацій співробітників  
і керівників (формування міні-кейса) для пошуку пра-
вильного рішення. Наведемо приклад міні-кейсу мар-
кетингової діяльності фірми по розширенню ринків 
збуту продукції: «Проблеми проникнення вітчизня-
ного підприємства на закордонний ринок».  
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Рис. 3. Можливості застосування інтерактивних методів навчання у процесі  
підготовки сучасних менеджерів [авторська розробка] 
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Сформувати  у студен-
тів здібності критично 
оцінювати стан еконо-
міки, виділяти переваги 
управлінських рішень, 
боротися з недоліками, 
передбачати погрози 
розвитку ситуації 

Розвинути творчі здіб-
ності студентів, в ос-
нові яких знаходиться 
робота уяви, стимулю-
ючої інші психічні про-
цеси людини — сприй-
няття, мислення,  
пам'ять 

Лекція - дискусія — між 
викладом логічних розді-
лів лекції педагог органі-
зує швидкий обмін дум-
ками. Учасники дискусії 
можуть висловлювати 
свою думку з місця, не 
встаючи. Даний вид лек-
ції пожвавлює навчаль-
ний процес, дозволяє ле-
ктору управляти колек-
тивною думкою аудиторії 

Лекція - брифінг- дозво-
ляє студентам, одержав-
ши інструкції, задати пи-
тання, висловлювати свої 
думки, міркувати разом з 
викладачем 

Ролева гра — це розігру-
вання учасниками групи 
сценки із заздалегідь роз-
поділеними ролями в ін-
тересах оволодіння пев-
ною поведінковою або 
емоційною стороною 
життєвих ситуацій. Ро-
льова гра проводиться в 
невеликих групах (3-5 
учасників). Учасники 
одержують завдання на 
картках (на дошці, арку-
шах паперу тощо), розпо-
діляють ролі, обігрують 
ситуацію й представляють 
всій групі 

Ділова гра — засіб моде-
лювання різноманітних 
умов професійної діяль-
ності (включаючи екстре-
мальні) методом пошуку 
нових способів її вико-
нання. Ділова гра імітує 
різні аспекти людської 
активності й соціальної 
взаємодії. Гра також є ме-
тодом ефективного нав-
чання, оскільки знімає 
протиріччя між абстракт-
ним характером навчаль-
ного предмета й реаль-
ним характером профе-
сійної діяльності 

Робота у малих групах —
можливість брати участь 
у роботі, практикувати 
навички співробітни-
цтва, міжособистісного 
спілкування (зокрема, 
уміння активно слухати, 
виробляти загальну дум-
ку, вирішувати виника-
ючі розбіжності) 

Метод ситуативного ана-
лізу (міні-кейси) — прак-
тичні ситуації, які у 
стислій  формі описують 
різні проблеми, завдан-
ня та неоднозначні си-
туації без конкретних 
відповідей 

Метод Case-study —
заснований на нав-
чанні шляхом рішення 
конкретних задач-си-
туацій (рішення кей-
сів). Відноситься до 
неігрових імітаційних 
інтерактивних методів 
навчання 

Система дистанцій-
ного навчання — син-
хронний інтерактив-
ний курс із інструкту-
ванням у реальному 
часі через Інтернет; 
наприклад, прове-
дення синхронного 
курсу з викладачем з 
наступним асинхрон-
ним обговоренням 
або самостійне нав-
чання за допомогою 
CD або по Інтернет Міжгрупова дискусія —

представники, делего-
вані кожною з підгруп 
для презентації під-
сумкового матеріалу, 
виступають зі своїм 
аналізом і передбачу-
ваними рішеннями, а 
учасники з інших під-
груп виступають у ролі 
опонентів. Викладач 
контролює ситуацію 
та відіграє роль коор-
динатора й керівника 
дискусії, а при необ-
хідності — опонента й 
критика, активізуючи 
та направляючи дис-
кусію 

Творчі завдання — такі 
навчальні завдання, 
які вимагають від сту-
дентів не простого 
відтворення інформа-
ції, а творчості, оскі-
льки завдання містять 
більший або менший 
елемент невідомості й 
мають, як правило, 
кілька підходів. Твор-
че завдання становить 
основу будь-якого ін-
терактивного методу. 
Творче завдання (осо-
бливо практичне й 
близьке до життя сту-
дента) надає зміст на-
вчанню, мотивує сту-
дентів 
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42 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Західноукраїнська фірма «Карпати» більше 20 ро-
ків спеціалізується на виробництві домашніх, кухон-
них й офісних меблів. Фірма пропонує свою продук-
цію як для домогосподарств, так і для різних організа-
цій. Частка фірми на внутрішньому ринку — 27%, на 
ринку Грузії — 10%, Польщі — 5%, а велика торгіве-
льна компанія Болгарії щорічно закуповує близько 5% 
виробленої продукції фірми для продажу усередині 
країни. Загальний щорічний оборот фірми перевищує 
18 млн грн, а по зазначених ринках 10 млн грн. Дифе-
ренціація продукції фірми виробляється по розмірах, 
кольору, стилю, обробці (дерев'яної, металевої та пла-
стикової), що дасть можливість зайняти більше міцні 
позиції на ринку. У 2015 році фірма «Карпати» замо-
вила дослідження ринку Німеччини. Обнадійливі ре-
зультати спонукали компанію до активного виходу на 
німецький ринок і завоювання певного сегменту про-
тягом 2 років. 

Завдання. 
1. Порекомендуйте компанії шлях впровадження 

на ринок Німеччини.  
2. Виявіть потенційні труднощі, пов'язані з кож-

ною можливістю проникнення. 
3. Дайте обґрунтування обраному методу про- 

никнення на німецький ринок. 
4. Запропонуєте рекомендації із системи товаро-

руху і розподілу. 
Для вирішення представлених завдань необхідно 

провести загальний аналіз даних ситуаційного зав-
дання. Глибина цього аналізу обмежена, оскільки 
міні-кейс не дає великої інформації про досліджува-
ний об'єкт й економічну ситуацію в цілому. Тому деякі 
питання необхідно вирішувати на інтуїтивному рівні, 
що є корисним для розвитку в студентів маркетингової 
інтуїції. Так, якщо валовий оборот із продажів склав 
18 млн грн і ми маємо інформацію про частки ринках 
у закордонних країнах, то принаймні, на інтуїтивному 
рівні можна затверджувати, що продажі на новому  
ринку не будуть більше, ніж на одному із завойованих 
ринків, тобто не перевищать 2 млн грн. Питання по-
лягає в тім, як забезпечити успішний доступ на німе-
цький ринок. Фірма «Карпати» має досвід маркетин-
гової діяльності за межами України, володіючи пев-
ними частками ринку, тобто має силу впливу на ри-
нок. Рекомендації з розвитку німецького ринку будуть 
пов'язані із проблемами поширення продукції, що має 
широку область застосування, а виробництво не є спе-
ціалізованим. Торговельна марка фірми одержала ви-
знання на ринку, а стимулюючими факторами в даній 
ситуації є розширення компанії й заплановане зрос-
тання продажів. Такий аналіз необхідно провести пе-
ред підготовкою більше конкретних відповідей на по-
ставлені питання в завданні. 

Отже, застосування інтерактивних методів у про-
цесі підготовки менеджерів, сприяє: 

- закріпленню й поглибленню знань по досліджу-
ваній дисципліні; 

- навчанню правильному підбору літератури  
(нормативної, навчальної, наукової); 

- виробленню навичок у підготовці необхідних 
документів по завданнях, позначеним у грі; 

- одержанню досвіду публічного виступу, оратор-
ської майстерності; 

- кращому засвоєнню змісту навчальної дисцип-
ліни й розвитку вміння грамотно й переконливо буду-
вати відповідь, мотивувати вибір і рішення; 

- активізації розумової й пізнавальної діяльності 
за допомогою реалізації принципів наочності, змага-
льності й творчого підходу; 

- стимулюванню спонукальних мотивів до осво-
єння предмета й майбутньої спеціальності; 

- формуванню активної життєвої позиції у нав-
чанні майбутній професії; 

- розкриттю особистісного потенціалу; 
- розвитку почуття взаємодопомоги, умінню пра-

цювати в колективі; 
- розвитку спритності й активності; 
- розширенню кругозору, пізнавальних інтересів 

і творчої кмітливості. 
Висновки. Для досягнення максимальної ефектив-

ності, прибутковості, конкурентоспроможності бізнесу 
й максимізації його вартості власникам і топ-менедже-
рам вітчизняних компаній і банків необхідно будувати 
й вдосконалювати системи управління не тільки на 
базі класичної західної, а й на основі унікальної спе-
ціалізованої української моделі менеджменту, заснова-
ної на власних практиках ведення бізнесу в українсь-
ких умовах, на ідеях і розробках вітчизняних економі-
стів і на окремих елементах передових закордонних 
управлінських технологій, відібраних у результаті ре-
тельного вивчення й аналізу основних поглядів і прин-
ципів західної теорії менеджменту. 

Використання  інтерактивних методів у процесі 
підготовки менеджерів дозволить оптимізувати освіт-
ній процес розробки інноваційних технологій менедж-
менту, що відповідають вимогам системності, комп- 
лексності й збалансованості та допоможе зробити його 
більш цікавим і насиченим. Основні критерії інтерак-
тивної моделі навчання: можливість неформальної 
дискусії, вільного викладу матеріалу, менше число ле-
кцій, але більша кількість семінарів, ініціатива сту- 
дента, наявність групових завдань, постійний конт-
роль під час семестру, виконання самостійних робіт.  

Одним із ефективних методів у процесі викла-
дання економічних дисциплін можна назвати метод 
кейс-стаді або метод навчальних конкретних ситуацій, 
що сприяє розвитку вміння аналізувати ситуації, оці-
нювати альтернативи, формує навички рішення прак-
тичних завдань. Таким чином, в умовах інноваційної 
економіки, інтерактивна педагогічна взаємодія є аль-
тернативою традиційному педагогічному впливу в 
процесі підготовки менеджерів. 
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МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН 

 
Постановка проблеми. Закономірний процес інте-

грації та інтернаціоналізації світового господарства 
вимагає нового рівня багатобічних економічних взає-
мовідносин. На сучасному етапі розвитку багатопо- 
лярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізо-
льовано. Інтернаціоналізація господарського життя 
сьогодні стала провідною тенденцією розвитку сучас-
ної світової економіки. Однією з головних особливос-
тей цього процесу є утворення великих зон впливу 
найбільш розвинутих країн. Вони стають своєрідними 
інтеграційними угрупованнями, навколо яких об'єдну-
ються інші держави, що забезпечує їм важливу роль у 
світовому господарстві й політиці. 

Регіональна інтеграція відбувається на двох рів-
нях: на рівні окремих фірм, які у своїй господарській 
діяльності вступають в інтеграційні процеси, і на між-
державному рівні, коли держави цілеспрямовано 
сприяють переплетенню та взаємодоповненню факто-
рів виробництва в рамках групи країн і забезпечують 
функціонування особливих інтеграційних інструмен-
тів та структур. 

Найбільш повно та чітко економічні інтеграційні 
процеси проявляються в Західній Європі, де сформу-
вався єдиний господарський простір цілого регіону, в 
межах якого поступово складаються загальні умови 
руху факторів виробництва та розробляються відпо- 
відні механізми регулювання. Окрім таких об'єктивних 
чинників впливу на західноєвропейську інтеграцію, як 
зростання темпів НТП, посилення ролі ТНК, глоба-
льна інтернаціоналізація виробництва й капіталу, вона 
стимулюється активними митними взаємовідноси-
нами, без чого неможлива реалізація ідеї створення 
єдиної Європи. 

Посилення інтеграційних процесів на макро- і 
мікрорівні пояснюється зрослою взаємозалежністю 
економік окремих країн і знаходить свій вираз насам-
перед в укладанні багатосторонніх угод, що стосу-
ються регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Крім того, важливість взаємовідносин пов'язана з  

тенденцією приведення систем національних законо-
давств до деякого загального, однакового базису, до 
погоджених державами принципів управління світо-
вим господарством. У зв'язку з цим актуальними ста-
ють проблеми участі і визначення ступеня включення 
України у процеси зовнішньоекономічної взаємодії 
країн, визначення тієї ролі, яку вона буде грати у сві-
товому співтоваристві. При цьому не треба забувати і 
те, що наші пріоритети – будувати зовнішню полі-
тику, виходячи з національних інтересів власної кра-
їни.  

Участь у митних союзах, зонах вільної торгівлі та 
міжнародних угодах (конвенціях) з митних питань на-
звано в комплексі пріоритетних напрямів реалізації 
митної політики України, як невід’ємної складової  
зовнішньоекономічної політики держави. Вступ у дію 
Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, створення на її основі поглибленої та все- 
охоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС відкриває до- 
ступ Україні до внутрішнього ринку Євросоюзу. Усу-
нення перепон, із якими стикаються економічні опе-
ратори, та впровадження високих стандартів захисту 
споживачів є тим міцним фундаментом, на якому  
функціонує ЄС та до якого прагне Україна. В умoвaх 
куpcу євpoпeйcькoї iнтeгpaцiї нaпpямки митнoї пoлi-
тики нaбувaють ocoбливoгo знaчeння тa зocepeджу-
ютьcя нa питaннях мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa тa 
впpoвaджeння в Укpaїнi cвiтoвoгo дocвiду митнoгo 
peгулювaння.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вaгoмий 
внecoк у poзвитoк мeтoдoлoгiї дocлiджeння митнoї 
пoлiтики нeзaлeжнoї Укpaїни в умoвaх глoбaлiзaцiї 
cвiтoвoї eкoнoмiки зpoбили вiтчизнянi нaукoвцi, a 
caмe I.Г. Бepeжнюк, O.П. Гpeбeльник, C.В. Кiвaлoв, 
Б.A. Кopмич, Н.В. Ocaдчa, Д.В. Пpиймaчeнкo, П.В. 
Пaшкo. Cучacний cтaн peфopмувaння митнoї cпpaви в 
Укpaїнi, в тoму чиcлi її пpaвoвoї бaзи вiдпoвiднo acquis 
communautaire, дocлiджeнo i пpoaнaлiзoвaнo в poбoтaх 
cучacних eкoнoмicтiв, зoкpeмa C.М. Пepeпьoлкiнa, 
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Т.М. Pимcькoї, Л.O. Кoпцeвa. Oкpeмi acпeкти 
фopмувaння митнoї пoлiтики дocлiджeнo тaкoж у 
пpaцях М.М. Дуpaн, В.В. Фiлaтoвa. 

Ocнoвoю нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи митнoї 
cпpaви в Укpaїнi є Митний кoдeкc Укpaїни тa Зaкoн 
Укpaїни «Пpo єдиний митний тapиф», якi є бaзoю 
пoдaльшoгo poзвитку митнoгo зaкoнoдaвcтвa. Митний 
кoдeкc Укpaїни визнaчaє митну пoлiтику як cиcтeму 
пpинципiв тa нaпpямiв дiяльнocтi дepжaви у cфepi 
зaбeзпeчeння cвoїх eкoнoмiчних iнтepeciв тa бeзпeки 
зa дoпoмoгoю митнo-тapифних тa нeтapифних зaхoдiв 
peгулювaння зoвнiшньoї тopгiвлi [1].  

Peaлiзaцiя митнoї пoлiтики мaє тaкi гpупи цiлeй 
(функцiй) [7]: 

- eкoнoмiчнi — дo них нaлeжaть фicкaльнi, тoбтo тi, 
якi наповнюють пpибуткoву чacтину бюджeту кpaїни, 
тa peгулятивнi. Peгулюючий вплив здiйcнюєтьcя мит-
ними тapифaми (мeтoдaми нeпpямoгo кepiвництвa), a 
тaкoж зaбopoнaми, oбмeжeннями, лiцeнзувaнням, 
квoтувaнням eкcпopту тa iмпopту (мeтoдaми пpямoгo 
aдмiнicтpaтивнoгo кepiвництвa). Зaзнaчeнe peгулю-
вaння пoкликaнo: cтимулювaти poзвитoк нaцioнaльнoї 
eкoнoмiки; зaхищaти укpaїнcький pинoк; зaoхoчувaти 
iнoзeмнi iнвecтицiї; зaбeзпeчити викoнaння зoбoв’я-
зaнь пepeд iншими дepжaвaми, мiжнapoдними coюзa-
ми, a тaкoж cпpияти пoлiтичнiй тa eкoнoмiчнiй 
cтaбiльнocтi Укpaїни;  

- зaхиcнi — тi, якi зaбeзпeчують eкoнoмiчну, 
caнiтapну бeзпeку кpaїни, зaхиcт cуcпiльнoгo пopядку, 
здopoв’я нaceлeння, культуpних цiннocтeй. Cиcтeмi 
зaхиcту cлужaть юpидичнi нopми, митнe oфopмлeння, 
a тaкoж бopoтьбa з кoнтpaбaндoю тa iншими пpaвo-
пopушeннями. 

У нaуцi icнує дeкiлькa пiдхoдiв дo визнaчeння  
митнoї пoлiтики: влaднo-пpaвoвий, opгaнiзaцiйнo-iн-
cтитуцiйний, eкoнoмiчний, пcихoeтичний, peгулятop-
ний. Кpитepiї визнaчeння пoняття митнoї пoлiтики з 
тoчки зopу piзних пiдхoдiв глибoкo poзpoблeнo в пуб-
лiкaцiях Н.В. Ocaдчoї, В.I. Ляшeнкo [8]. 

Митнa пoлiтикa нaпpяму зaлeжить вiд зoвнiшньo-
eкoнoмiчнoї пoлiтики дepжaви, cпiввiднoшeння aдмi-
нicтpaтивних тa eкoнoмiчних мeтoдiв [4]. Лiбepaлiзaцiя 
митнoї cпpaви вiдпoвiдaє пoлoжeнням Кoнcтитуцiї 
Укpaїни тa мiжнapoднoгo пpaвa щoдo ocнoвних пpaв i 
cвoбoд ocoбиcтocтi. Нa дaний чac мiжнapoднa (тa 
вiдпoвiднo — i нaцioнaльнa) митнa дiяльнicть вiдбу-
вaєтьcя нa пiдcтaвi poзpoблeних тa узгoджeних Вce-
cвiтньoю митнoю opгaнiзaцiєю (члeнoм якoї Укpaїнa є 
вiд 1992 p.) бiльшe двaдцяти пpaвoвих aктiв-кoнвeнцiй. 
Ocнoвнa мeтa тaких кoнвeнцiй — гapмoнiзaцiя митних 
cиcтeм cвiтoвoї cпiвдpужнocтi. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ, 
аналітичних висновків і практичних рекомендацій 
щодо місця та ролі митної політики в системі держав-
ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
України в контексті євроінтеграційного вектора роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу. У діяльності з регу-
лювання зовнішньоекономічних зв'язків і захисту на-
ціональних інтересів існує широкий набір засобів і ме-
тодів торговельної й кредитної політики. До них нале-
жать різноманітні торговельні договори та угоди, в 
тому числі угоди про економічне співробітництво. На 
національному законодавстві базується митно-тариф-
не регулювання торговельно-економічних відносин, 

переважно імпорту, а адміністративні акти широко ви-
користовуються для створення нетарифних бар'єрів у 
сучасній міжнародній торгівлі. Важливу роль відігра-
ють різноманітні засоби регулювання експорту, особ-
ливо так званих стратегічних товарів, а також засоби, 
які застосовуються для здійснення політики в галузі 
кредитів, субсидій тощо. 

Таким чином, серед засобів зовнішньоекономіч-
ної політики, що базуються на внутрішньому (націо-
нальному) законодавстві, найвагомішими є митно-та-
рифні системи. Мито, як і договори, належить до най-
старіших засобів торговельної політики, проте нині 
його роль та сутність значно змінилися. 

Сучасна митна справа — це відносини, що скла-
даються у системі зовнішньоекономічних відносин, 
одна з найважливіших ланок у міжнародних відноси-
нах на світовому регіональному і національному рівні. 
Митні відносини характеризуються насамперед мит-
ною політикою, міжнародними правилами, зовніш-
ньоторговельними угодами, порядком і умовами пере-
міщення через митні кордони товарних, транспорт-
них, фінансових та інформаційних потоків, а також 
загальноприйнятими заходами тарифного і нетариф-
ного регулювання, експортного контролю тощо. 

Створення сучасного світового господарства, як 
сукупності, а не простої суми національних економік, 
безумовно має на увазі взаємозумовленість і взаємо- 
зв'язок митних методів регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності різних держав та взаємодію їх мит-
них органів. 

Таким чином, економічні інтеграційні процеси 
між Україною і ЄС також неможливі без узгодження 
митних стосунків, оскільки зовнішньоекономічні від-
носини країн і, насамперед, зовнішня торгівля нероз-
ривно пов'язані з митними відносинами. 

При цьому, говорячи про інтеграцію України в 
ЄС в галузі митних відносин, варто розглядати всі ас-
пекти цього процесу: економічні, організаційно-пра-
вові, соціальні, етичні тощо. 

Безумовно інтеграційні процеси не можуть про-
типоставлятися національним інтересам і економічній 
безпеці окремих країн. А оскільки митна політика спо-
конвічно покликана через закони і методи регулю-
вання ЗЕД захистити інтереси держави, то виникають 
досить серйозні проблеми, що підлягають вивченню 
фахівцями в галузі міжнародних економічних відно-
син, і пов'язані з поєднанням національних та інтер-
національних інтересів. 

Інтеграція митних відносин України і ЄС по-
винна виявлятися в укладанні договорів і угод з різних 
питань, виробленні єдиних тарифів, погоджених сис-
тем опису і кодування товарів, у створенні загальної 
системи управління, яка буде запроваджувати митні 
правила, норми і процедури регулювання зовнішньо-
економічної діяльності. 

Розвиток митних відносин між Україною і ЄС по-
винен відповідати загальній тенденції включення 
країн у світову торговельну систему. У результаті про-
цес інтеграції національних економічних систем при-
веде до створення більш стабільної і передбачуваної 
атмосфери торгівлі і до формування регульованих  
митних відносин. 

Слід також зазначити, що формуючи міжнародні 
митні відносини в сучасних умовах, необхідно врахо-
вувати наступні обставини, що є зараз актуальними: 
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1. Сполучення бар'єрної та контактної функцій 
митних відносин в умовах глобалізації економічних 
процесів. 

2. Підвищення рівня взаємодії і гармонізації, 
тобто погодженості й одностайності митних систем. 
Створення на цій основі уніфікованих документів і 
норм регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Удосконалювання організації управління в  
митних органах. Перехід до «безконтактної» митниці, 
до систем електронної обробки інформації, застосу-
вання новітніх інформаційних технологій, що відпові-
дають вимогам часу. 

4. Розвиток і поліпшення технічних засобів кон-
тролю, що обумовлено збільшенням кількості і зміною 
якісного складу об'єктів митного контролю (це пов'я-
зано, зокрема, з необхідністю створення ефективних 
систем контролю за переміщенням товарів, послуг і 
об'єктів інтелектуальної власності, запобігання витоку 
інформації по глобальній мережі Інтернет і т.д.). 

Крім того, розробляючи стратегічні й тактичні ас-
пекти економічної, а в її складі і митної політики здій-
снення інтеграції України в Європейський Союз не-
обхідно ще додатково брати до уваги таке:  

По-перше, в Україні порівняно недавно прово-
дяться економічні реформи та впроваджуються нові 
ринкові відносини. Це привело до ускладнення полі-
тичної системи суспільства і виникнення різноманіт-
них видів власності. У зв'язку з цим у суспільстві з'яви-
лася значна кількість соціальних груп, що мають свої 
політичні й економічні інтереси, що часом йдуть вроз-
різ з державною політикою й інтересами. Усе це впли-
ває на митну політику як невід'ємну частину зовнішніх 
та внутрішніх відносин держави. 

По-друге, митна справа в Україні є також новим 
ділом, система митних відносин знаходиться в стадії 
постійного реформування, багато питань ще ретельно 
не пророблені і знаходяться у процесі становлення і  
розвитку.  

По-третє, інтегрування України у світову еконо-
міку, її входження у Світову організацію торгівлі та в 
інші політичні й економічні організації настійно ви-
магають коректування її зовнішньоекономічної діяль-
ності і тим самим обумовлюють зміни митної полі-
тики. 

Але в цілому значення митних тарифів в сучас-
ному світі знижується, оскільки в міжнародній торгівлі 
дедалі більшої ваги набувають нетарифні обмеження 
імпорту. До найвідоміших і часто застосовуваних видів 
нетарифних обмежень належать: імпортні кількісні 
квоти, антидемпінгове законодавство і сама практика 
його застосування, «добровільне» обмеження експор-
ту, різноманітні адміністративні правила (відповід-
ність стандартам і вимогам безпеки використання, са-
нітарні, ветеринарні та інші сертифікати, вимоги до 
упаковування, маркування тощо). Нетарифні обме-
ження широко використовуються окремими країнами 
щодо імпорту товарів із зарубіжжя. 

За останні роки зросло застосування всіх назва-
них видів нетарифних обмежень. Так розвинуті країни 
ввели багато нових обмежень імпорту, в тому числі на 
такі важливі для експорту інших країн товари, як чорні 
метали, електротехнічне й транспортне устаткування, 
побутова електроніка, перероблена сільськогосподар-
ська продукція та ін. 

Виходячи з того, що інтереси країн в їх міжна- 
родних економічних стосунках найскладнішим чином 

переплітаються і нерідко заходять у протиріччя, що 
механізми, які впливають на ці процеси, є дуже скла-
дними, найважливішим є визначення місії, принципів 
та завдань митної політики в сучасному світі.  

Під місією в митній справі в широкому змісті 
слова варто розуміти особливе призначення митної 
справи — регулювати міжнародні економічні процеси 
руху факторів і результатів виробництва з метою до- 
сягнення найвищої ефективності життєдіяльності 
людства. 

З цієї місії випливає цілий ряд цілей, задач і кон-
кретних планів дій митних органів як України зок-
рема, так і митних органів країн світового співтовари-
ства взагалі. 

Однією з основних цілей є здійснення тісних  
митних зв'язків із закордонними державами, союзами 
цих держав, різними міжнародними організаціями. 

Основний пріоритет при реалізації цієї мети,  
безумовно, має інтеграція економіки нашої країни з 
Європейським Союзом і, насамперед, інтеграція мит-
них відносин України і ЄС, що визначено угодою про 
асоціацію. 

Пріоритет митних відносин серед інших обумов-
лений тим, що одним з перших і найважливіших на-
прямів інтеграції країн Європи в рамках Маастрихтсь-
кого договору було створення Митного союзу. 

Сьогодні ЄС – це єдина митна система, засно-
вана на єдності найважливіших вимог до ввезених то-
варів і можливості їхнього безперешкодного перемі-
щення в межах Союзу. 

Аналізуючи ефективність інтеграції України в Єв-
ропейський Союз, можна зробити висновок, що її 
здійснення дало би можливість підприємствам нашої 
країни діяти на європейських ринках в умовах рівної 
конкуренції, розширити масштаби діяльності, збіль-
шити інвестиції та зменшити витрати за рахунок до- 
сягнення оптимальних розмірів виробництва. 

Але є ціла низка проблем, таких як прикордонні 
формальності, адміністративні умови, відмінності у 
митному та податковому режимах, технічні, санітарні 
та екологічні норми і стандарти, що діють в Україні та 
країнах ЄС і заважають лібералізації міждержавних 
економічних зв'язків, стримують зростання економік, 
їх інтегрування в єдиний господарський комплекс. Їх 
вирішення стане новим каталізатором інтеграції, під-
силить відповідні тенденції. 

При цьому особливе значення має здійснення на-
ступних основних заходів: 

• усунення фізичних перешкод на шляху руху 
всіх факторів виробництва;  

• гармонізація технічних стандартів та норм; 
• лібералізація ринків державних замовлень; 
• зменшення податкових бар'єрів. 
Сукупність митних заходів, пов'язаних з усунен-

ням фізичних бар'єрів у взаємній торгівлі, повинна у 
перспективі охопити прикордонні формальності, від-
регулювати національні заходи контролю за імпортом, 
у тому числі лібералізувати імпортні обмеження, спро-
стити правила огляду товарів та транспортних засобів, 
уніфікувати статистичну звітність, пом'якшити імміг-
раційний контроль, встановити єдині технічні, сані- 
тарні та ветеринарні норми. 

Як вже відзначалося, досить складними питан-
нями в інтеграційних процесах можуть стати питання 
нетарифного регулювання, зокрема питання гармоні-
зації та уніфікації технічних норм і стандартів, різно- 



ЗАЙЦЕВ В. Є. 
 

 

 
 

46 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

манітність яких виступає засобом конкурентної боро-
тьби. За допомогою цих норм і стандартів установлю-
ються «правила гри» для певних виробничих систем, 
визначаються можливості використання тих чи інших 
видів промислової продукції та її доступу на ринки. На 
європейському рівні діє Європейський комітет стан-
дартизації, до складу якого входять не тільки члени 
ЄС, а й інші країни західноєвропейського регіону. 
Між іншим, Україна також співробітничає з названим 
комітетом. Мета політики ЄС у галузі стандартизації 
полягає у створенні спільного для всіх фірм і підпри-
ємців технологічного середовища заради підвищення 
їх конкурентоспроможності. 

У процесі формування єдиного внутрішнього  
ринку Європи досить важливою проблемою було збі-
льшення відкритості ринків державних замовлень – 
цих найбільш захищених «фортець» національної еко-
номічної політики.  

Здійснюючи інтеграційні процеси, велику увагу 
необхідно також приділити реформуванню у податко-
вій сфері. На порядку денному гостро стоїть проблема 
гармонізації податків, яка особливо важлива для пред-
ставників бізнесу. Вирішення цієї проблеми пов'язане 
з лібералізацією руху товарів і капіталів та зі створен-
ням єдиного фінансового простору, що охоплює сферу 
діяльності банків та інших фінансових установ. 

Важливим напрямом інтеграційних заходів між 
Україною та ЄС може стати регулювання конкуренції 
з метою не тільки усунення перешкод, що стоять на 
шляху обміну між країнами, а й стимулювання опти-
мального розподілу ресурсів та створення більш кон-
курентоспроможних структур. Вільна конкуренція під-
приємств на єдиному уніфікованому ринку є найкра-
щою гарантією їх постійного адаптування до змін умов 
ринку та нових технологій. Політика підтримки кон-
куренції повинна спрямовуватися на розв'язання двох 
головних проблем. Це, по-перше, злиття компаній та 
міжфірмове співробітництво, а, по-друге, контроль за 
зловживаннями монопольним становищем на ринку. 

Досвід проведення політики ЄС у галузі конку- 
ренції показує суперечливість цього процесу: з одного 
боку, існує намагання дотримуватися принципів віль-
ного підприємництва, а з іншого — діє підтримка «ін-
ституціонально захищеної конкуренції». Відкритість 
економіки ЄС залучає до процесу інтегрування чим-
далі більше держав. Необхідно визначити єдину ос-
нову, фундамент удосконалювання митної діяльності 
в умовах інтеграційних процесів. 

Основними модулями в цій роботі, її перспек- 
тивними напрямами можуть стати такі: 

1. Удосконалювання ролі митних відносин в умо-
вах ринкових інтернаціональних та глобалізаційних 
процесів. 

2. Створення тренінгових систем для підготовки 
працівників митних служб різного рівня. 

3. Розробка сучасних підходів до управління пер-
соналом у митних організаціях. 

4. Об'єднання зусиль у питаннях боротьби з кон-
трабандою. 

5. Удосконалювання планування і використання 
усіх видів ресурсів у митних органах. 

6. Оцінка ефективності діяльності митних служб 
різних країн. 

Саме собою зрозуміло, що цей перелік може бути 
розширений. 

Для підвищення ефективності цих заходів та мо-
дернізації митних відносин в умовах їхньої інтернаці-
оналізації й інтеграції необхідно широке викорис-
тання програмно-цільового підходу. Це передбачає, 
що всі зазначені модулі або їхні варіанти чи модифі-
кації мають бути розроблені як цільова програма й  
об'єднані в єдину систему. 

Висновки. В результаті удосконалення митних та 
на їх основі інтеграційних взаємовідносин з Європей-
ським Союзом можуть бути досягнуті наступні резуль-
тати: 

• Україна отримає передбачуване правове та ін-
ституційне середовище, що істотно підвищить приваб-
ливість країни як економічного партнера. Воно спри-
ятиме налагодженню більш тісних контактів з бізнес-
партнерами в різних країнах та спонукатиме до зрос-
тання закордонних та українських інвестицій, вкрай 
потрібних для реструктурування та модернізації укра-
їнської економіки; 

• буде продовжуватись зовнішнє закріплення 
процесу реформ: Україна має у майбутньому продов-
жувати реформи на шляху до повноцінної ринкової 
економіки для того, щоб забезпечити стійке економі-
чне зростання та нові можливості для усіх учасників 
ринку. Реформи, про які йдеться в Угоді про асоціацію 
з ЄС, формуватимуть у цьому контексті відповідний 
план, створять прозорий сценарій для економічних 
операторів, які зможуть підготувати свої бізнес-стра-
тегії, ґрунтуючись на погодженому календарі норма-
тивно-правового зближення з правовими рамками ЄС;  

• відбудеться більше відкриття ринків, що без- 
умовно створює як виклики, так і можливості: взаємне 
та поступове зняття бар’єрів у доступі до ринків може 
бути викликом для певних галузей в Україні, якщо 
вони не використають можливі перехідні періоди для 
необхідної адаптації. Водночас лібералізація імпорту з 
боку України може надати її компаніям ліпший доступ 
до постачання ресурсів, товарів та обладнання, що по-
трібні для їхньої роботи, в такий спосіб сприяючи мо-
дернізації процесу виробництва. З точки зору екс- 
порту, українські виробники та експортери отримають 
вільний доступ до ринку ЄС, що об’єднує понад  
500 мільйонів споживачів із високим рівнем доходів; 

• спонукання до інвестицій в Україну: аби по- 
вернутися на шлях до стабільного економічного зрос-
тання і міцно на ньому закріпитися, Україна має під-
вищити обсяги внутрішніх та закордонних інвестицій, 
що надасть їй змогу тісніше інтегруватися до міжна- 
родних ринків та ланцюгів постачання, а також рест-
руктурувати та модернізувати свою економіку. Однак 
без поступу у впровадженні інституційних реформ Ук-
раїна може втратити шанс скористатися своїми вирі-
шальними порівняльними перевагами. Угода про асо-
ціацію допоможе створити сприятливий бізнесовий 
клімат та привабити інвесторів завдяки позитивному 
впливові на процес спрощення норм, що регулюють 
бізнесовий сектор; 

• створені переваги для українських споживачів: 
поступове зменшення та усунення наявних митних та-
рифів та нетарифних бар’єрів підвищить розмаїття та 
якість продуктів та послуг, доступних для споживачів. 
Окрім цього, конкурентний тиск, обумовлений лібе-
ралізацією доступу до ринків, спонукатиме до спеці- 
алізації національних виробників, в такий спосіб зни-
жуючи вартість виробництва та стимулюючи інновації. 
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Ліпша якість товарів буде покращувати загальні стан-
дарти життя; 

• збільшиться дохідна частина державного бю-
джету. Досвід свідчить, що короткострокова втрата че-
рез зменшення та усунення митних тарифів, буде бі-
льше ніж компенсована за рахунок зростання інших 
доходів держави. Йдеться про доходи від податків, які 
сплачують компанії, що використовують нові ринкові 
можливості, та від загального імпульсу, який отримає 
економіка; 

• зростання обсягів фінансової допомоги Євро-
пейського Союзу та міжнародних фінансових інститу-
цій на правові та інституційні реформи в економіці 
України.   

Щодо можливостей України в міжнародних зов-
нішньоторговельних відносинах з іншими країнами 
світу, то вона вільна укладати будь-які інші угоди про 
вільну торгівлю відповідно до своїх економічних пріо-
ритетів. Однак, за логікою, ці угоди не мають загро-
жувати зобов’язанням, взятим в рамках створення по-
глибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 
ЄС. 

Сучасні українські експерти вважають, що вибір 
Україною вектора економічної інтеграції є суто геопо-
літичним питанням, а всі економічні розрахунки є су-
путнім чинником. Економічні втрати можуть бути у 
будь-якому випадку, але безумовним є одне: лише ва-
ріант інтеграційних взаємовідносин з Європейським 
Союзом залишає Україні політичну самостійність і ци-
вілізаційну перспективу. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Актуальність проблеми. Транспорт і зв'язок є од-

нією з важливих базових галузей економіки України, 
забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-еко-
номічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях та 
відіграє важливу роль у соціально-економічному роз-
витку країни, підвищенні конкурентоспроможності 
національної економіки і якості життя населення. Ді-
яльність транспортної системи країни сприяє норма-
льному функціонуванню всіх галузей суспільного ви-
робництва, соціальному і економічному розвитку та 
зміцненню обороноздатності держави, міжнародному 

співробітництву України, забезпечує певною мірою 
економічну та національну безпеку держави [1]. 

Детальний аналіз складових розвитку транспорту 
дозволяє стверджувати, що транспортна система як 
вид економічної діяльності знаходиться у вкрай не- 
безпечному стані. З одного боку, низький рівень ін- 
вестування та оновлення основних засобів, частки оп-
лати праці у випуску, щільності шляхів сполучення, 
електрифікації залізниць, швидкості руху, технічна й 
технологічна відсталість інфраструктури. З іншого — 
одночасно високий рівень транспортоємності, тініза- 
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ції транспорту, зносу рухомого складу, забруднення 
атмосферного повітря та кінцевого енергоспоживання 
створюють загрози економічній безпеці країни та обу-
мовлюють необхідність реформування транспортної 
системи України. 

Вирішальну роль у цьому процесі повинна мати 
активізація інноваційної діяльності для забезпечення 
втілення новітніх науково-технологічних досягнень у 
роботу транспортної системи. Тому, визначення пере-
ліку окремих інноваційних факторів, їх динаміки та 
інтегрального індексу інноваційності транспортної си-
стеми України є актуальним для подальшого науко-
вого обґрунтування стратегії розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Визнача-
льним документом, що регламентує пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності є Закон України «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Укра-
їні» [2], яким визначено стратегічні пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності на 2012-2021 рр., серед 
яких і в транспортній сфері на найближчі 10 років є 
освоєння нових технологій високотехнологічного роз-
витку транспортної системи, авіа- і суднобудування. 

Згідно визначених Законом пріоритетних напря-
мів інноваційної діяльності на 2012-2016 рр. було за-
тверджено середньострокові пріоритетні напрями за-
гальнодержавного [3] та галузевого [4] рівнів, а саме: 

— створення та розвиток швидкісного та високо-
швидкісного руху пасажирських поїздів; 

— оновлення та розвиток якісних характеристик 
рухомого складу, розвиток прогресивних технологій 
ремонту; 

— створення нових поколінь техніки і технологій 
в авіа- та суднобудуванні; 

— розбудова міжнародних транспортних коридо-
рів та модернізація інфраструктури, електрифікація 
окремих напрямків залізниць України; 

— розвиток транспортної логістики. 
Значна увага інноваційним факторам розвитку 

транспортної системи України приділена в «Транспо-
ртній стратегії України на період до 2020 р.» [5], реа-
лізація якої дозволить: модернізувати транспортну си-
стему та підвищити ефективність її функціонування; 
збільшити пропускну спроможність транспортної ме-
режі; підвищити рівень безпеки на транспорті; при- 
скорити темпи інтеграції вітчизняної транспортної си-
стеми до європейської та світової транспортних си- 
стем; максимально використати транспортний потен-
ціал держави. 

Серед публікацій науковців щодо інноваційного 
розвитку транспортної системи України слід виділити 
авторів О.В. Собкевич [6], К.М. Михайличенко [7], 
П.М. Коюда [8], в яких аналізуються основні напрями 
та практичні результати втілення інновацій, фактори, 
що гальмують інноваційні процеси в транспортній га-
лузі, визначаються пріоритети державної політики.  

На жаль, більшість стратегій, які пропонувались 
в Україні до цього часу, визначали основні напрями та 
пріоритети реалізації стратегії через декларування не-
обхідних заходів на кшталт: забезпечення, підвищення, 
створення, формування, оновлення, упровадження, удо-
сконалення, залучення та розроблення [9]. Між тим, ви-
значення пріоритетних напрямів таких стратегій не за-
безпечує очікуваного здійснення цілеспрямованої по-
літики держави, тому що не дає чітких, конкретних 
результатів дії — кількісних стратегічних орієнтирів ін- 
 

дикаторів, моніторинг яких дозволив би контролювати 
процес розвитку визначених напрямів. Іншими сло-
вами, визначення напрямів та пріоритетів модернізації 
є умовою необхідною, але недостатньою.  

Саме тому такій «деклараційний» підхід не дає  
чітких, конкретних результатів дії — кількісних страте-
гічних орієнтирів індикаторів, моніторинг яких дозво-
лив би контролювати процес розвитку визначених на-
прямів. Саме тому головним висновком національної 
доповіді «Інноваційна Україна 2020» є вислів, що «…Ос-
таточне формулювання пріоритетних напрямів по-
винно було б визначатися на основі серйозних про-
гнозно-аналітичних досліджень, що і передбачено за-
коном. Сьогодні ж це наполовину інтуїтивне бачення 
кількох фахівців, з яким погодилася Верховна Рада 
України» [10]. 

Отже, у зазначених публікаціях недостатньо уваги 
приділяється саме кількісному визначенню стану 
інноваційності транспортної системи. Стратегічне ба-
чення інноваційного розвитку передбачає спочатку 
визначення: на якій відстані від сталого розвитку зна-
ходиться інноваційна складова транспортної системи, 
а потім — наукове обґрунтування стратегічних орієн-
тирів інноваційного розвитку. Іншими словами, ви-
значення стратегічних напрямків розвитку є умовою 
необхідною, але недостатньою. 

Мета статті — визначення індикаторів інновацій-
ного розвитку транспортної системи України, їхньої 
динаміки та інтегрального індексу стану інноваційно-
сті за кінцевими результатами соціально-економічного 
розвитку для подальшого обґрунтування стратегій  
розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан 
інноваційної діяльності, як каталізатор майбутнього 
розвитку економіки є свого роду барометром загальної 
економічної ситуації і соціально очікуваних змін в су-
спільстві. У сучасний період швидкого розвитку про-
дуктивних сил інновації є головною рушійною силою 
динамічного розвитку суспільного виробництва. Такі 
поняття, як «інновації», «інноваційні процеси», «інно-
ваційна діяльність», «інноваційність» міцно увійшли в 
наше життя. Однак залишаються без відповіді пи-
тання: що таке інноваційність в строгому, математич-
ному сенсі, підтверджена вимірами наявності іннова-
ційності «так» або «ні» [11]. 

Транспорт як інфраструктурна галузь забезпечує 
базові умови життєдіяльності та розвитку держави і су-
спільства та може бути охарактеризована такими інди-
каторами: транспортоємність ВВП, середня відстань 
перевезення вантажів і пасажирів, вантажо- і пасажи-
рообіг, інтенсивність перевезення вантажів і пасажи-
рів, щільність шляхів сполучення, рівень кінцевого 
енергоспоживання, рівень викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря та ін.  

Визначені індикатори складають зовнішні ознаки 
інноваційної активності (інноваційний потенціал), 
які, на жаль, не дають уявлення про те, як ці зовнішні 
ознаки вплинули (якщо взагалі вплинули) на кінцевий 
результат соціально-економічного розвитку транс- 
портної системи. Інноваційний потенціал, якщо він не 
реалізований в кінцевому продукті (в даному випад-
ку — в результуючих показниках соціально-економіч-
ного розвитку), може надовго залишатися тільки по-
тенціалом. Висловлюючись мовою математики, наяв-
ність інноваційного потенціалу або зовнішніх ознак 
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інноваційної активності для визначення рівня іннова-
ційного розвитку є умовою необхідною, але недостат-
ньою. 

Тому, будемо розглядати транспортну галузь як 
виробничу систему, яка виробляє частину валової до-

даної вартості (ВДВ) в ВДВ України (рис. 1), яка без-
перервно падає майже вдвічі з 14,0% у 2001 р. до 7,7% 
у 2017 р., незважаючи на визначені Законом пріори- 
тетні напрями інноваційної діяльності на 2012-
2016 рр. 

 

 
Рис. 1. Питома вага ВДВ транспорту і зв’язку в ВДВ України 

 
З точки зору виробничої системи інноваційними 

факторами розвитку транспортної галузі можуть бути 
такі: 

— темп науково-технологічного прогресу, % за рік 
(НТП) (стимулятор); 

— рівень оплати праці у випуску (S — стимуля-
тор); 

— рівень інвестування, % до випуску (S — стиму-
лятор); 

— рівень оновлення основних засобів, % (S — сти-
мулятор); 

— рівень технології виробництва — частка ВДВ у 
випуску (S — стимулятор); 

— рівень тінізації транспорту і зв’язку, % ВДВ  
(D — дестимулятор); 

— рівень ВДВ, створеної тіньовою оплатою праці, 
% ВДВ (D — дестимулятор); 

— рівень тіньової зайнятості, % (D — дестимуля-
тор). 

Для кількісного визначення окреслених інди- 
каторів використаємо модель сукупної пропозиції 
Ю.М. Харазішвілі [12; 13], основою якої є модифіко-
вана автором виробнича функція Кобба˗Дугласа (1): 

1
, 1 1 1 1[ ( ) ] [ ( ) ( , , , )] ,

;
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де V — випуск; 
te γ
— науково-технологічний прогрес НТП); γ — темп НТП; L — затрати праці ( ( / )ef snL N W P k= ); 

,ef t t tN N= ξ — ефективна чисельність платників податків (наймані працівники плюс інша категорія зайнятих, 

приведена до еквіваленту найманих працівників); tξ  — частка чисельності платників податків у загальній зай-

нятості; tN  — загальна зайнятість; W — середньорічна номінальна заробітна плата найманих працівників; snk — 

коефіцієнт соціальних навантажень; ϑ — коефіцієнт завантаження капіталу; I — інвестиції; А — споживання 

основного капіталу; K — вартість капіталу; а — коефіцієнт еластичності;  tσ  — коефіцієнт технології виробництва;  

t — період часу. 
 
Темп науково-технологічного прогресу (НТП) є од-

ним із головних чинників якісних змін економічної 
системи, визнаний в усьому світі як найважливіший 
чинник економічного розвитку. Неокласична теорія 
інновацій одержала свій розвиток у теорії інновацій  
Я. Тінбергена, який обґрунтував механізм дії екзоген-
ного, тобто такого, що привноситься в систему ззовні, 
чинника — НТП — тобто техніко-технологічних і орга-
нізаційно-управлінських інновацій на основі статис-
тичного застосування виробничої функції Кобба —  

Дугласа (
te γ
), де γ — темп НТП. Темп НТП — визна-

чається за методом «залишку Солоу» та дорівнює різ-
ниці між величиною зростання обсягу випуску (або 
ВВП, ВДВ) і величиною, зростання якої пояснюється 
зростанням капіталу і праці (а також технології виро-
бництва - частки ВВП у випуску), та служить мірою 
незнання причин економічного зростання. У вироб-
ничій функції темп НТП (γ) присутній як показник 
ступеня члена, що визначає внесок НТП в обсяги ви- 
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пуску або ВВП ( )teγ
, іншими словами — сукупну  

факторну продуктивність, яка збільшує або зменшує 
віддачу від інших макрофакторів. Якщо темп НТП 
від’ємний — сукупна факторна продуктивність менше 
одиниці, якщо позитивний — більше одиниці. Як ін-
дикатор можна використовувати або першопричину — 
темп НТП, або її результат — сукупну факторну про-
дуктивність. При цьому змінюються порогові зна-
чення. 

Використовуючи метод «залишку Солоу» стосовно 
виробничої функції (1) та враховуючи, що в моделі су-
купної пропозиції всі функції безперервні та, при- 
наймні, двічі диференційовані, а темп НТП, коефіці- 
єнти еластичності та завантаження виробничого капі-
талу в (1) не є постійними (як у більшості публікацій), 
а є функціями часу, після логарифмування та взяття 
логарифмічних похідних отримаємо вираз для темпів 
НТП (2): 

ln
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 - темпи відповідних змінних; γ , a  — похідні темпу НТП (прискорення) та 

коефіцієнта еластичності (N — вимірюється у млн осіб, W — у грн за місяць). 
 
Отже, якщо припустити, що темпи НТП, коефіцієнти еластичності та завантаження виробничого капіталу 

є функціями часу, неможливо відокремити темпи НТП від його прискорення (3): 
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Тобто, використовуючи метод розрахунку внеску 

(темпів) НТП як «залишку Солоу», отримаємо зна-
чення темпів НТП разом з його прискоренням. Темпи 
приросту відповідних змінних розраховуються з вико-
ристанням відповідних дефляторів поточного (для ви-
пуску та заробітної плати) та попереднього (для капі-
талу) періодів. 

Рівень оплати праці у випуску, або коефіцієнт ела-
стичності у виробничій функції (а) показує ступінь 
зміни обсягу затрат праці на зміну обсягу випуску та 
визначається як частка фактора виробництва у випу-
ску (при затратах капіталу звісно (1-аt)). Специфікація 
виробничої функції визначається аналітичними мето-
дами на кожний період окремо на основі фактичних 
поточних та ретроспективних даних (за попередній пе-
ріод) і не вимагає наявності довгих часових рядів змін-
них (4): 

 
, ( )ef t t t sn t

t S
t t

N P W k
a

Q P

σ
= .  (4) 

Рівень інвестування, % до випуску. Результатив-
ність інноваційної діяльності країни та регіонів пев-
ною мірою залежить від обсягів інвестицій, які вкла-
даються та повинні окуповуватися за відповідний пе-
ріод часу. Тому значення процесу інвестування в еко-
номіці будь-якої країни або виду економічної діяльно-
сті важко переоцінити, адже інвестиції виступають ос-
новою усього процесу розширеного суспільного від- 
творення. Саме інвестиції визначають ступінь реаліза- 

ції заощаджень у формі нагромадження виробничого 
капіталу. Зазвичай, такі індикатори розраховуються  
відносно ВВП (ВДВ), але в країнах з високим рівнем 
корупції та тіньової економіки це може призводити до 
абсурду через штучне завищення проміжного спожи-
вання та відповідного зменшення ВВП (ВДВ). Тому 
найбільш адекватним є визначення рівня інвестування 
до випуску. 

Отже, індикатор «рівень інвестування» визнача-
ється відношенням капітальних інвестицій до випуску 
(5): 

 , 100%.
t

t
інв

t

I
k

V
= ⋅  (5) 

Рівень оновлення основних засобів розраховується 
як відношення обсягу капітальних інвестицій до об-
сягу основних засобів (6): 

 , 100%,t
оз t

t

I
k

K
= ⋅   (6) 

де 1 1 1 1( )t t t t tK K P I A− − − −= + −  — обсяг капіталу поперед-

нього періоду, перерахований на дефлятор ВВП (ВДВ) 
з урахуванням вибуття та оновлення основних засобів. 

Рівень технології виробництва є вихідним струк-
турним показником, який показує, як розподіляється 
корисна і витратна частини випуску. Якщо країна, ре-
гіон або видами економічної діяльності реагує на зага-
льносвітові тенденції підвищення технологічності ви- 
робництва, то цей коефіцієнт буде за фактом збільшу- 

Внесок затрат праці

Внесок затрат капіталу 
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ватись, якщо ні…  Як відомо з Системи Національних 
Рахунків (СНР), випуск дорівнює сумі проміжного 
споживання (ПС) та ВВП (ВДВ для видів економічної 
діяльності). Тому відношення ВВП(ВДВ) до випуску 
(V) буде визначати частку ВВП (ВДВ) у випуску, що 
характеризує технологію виробництва (7): 

 .t
t

t

ВДВ

V
σ =   (7) 

Рівень тінізації транспорту і зв’язку визначає об-
сяг та відсоток тіньової ВДВ, яка створена на додаток 
до офіційної ВДВ згідно розрахунку за методом «Соці-
альної справедливості» [13] та визначається (8): 

 
,

,
,

100%.тінь t
тінь t

офіц t

ВДВ
k

ВДВ
= ⋅   (8) 

Рівень ВДВ, створеної  тіньовою оплатою праці 
визначає обсяг та відсоток тіньової ВДВ, яка створена 
тіньовою оплатою праці з урахуванням мультипліка-
тора споживання та є внутрішньою частиною офіцій-
ної ВДВ. Отже, відношення частки ВДВ, створеної ті-
ньовою оплатою праці, буде визначати рівень тіньової 
оплати праці у ВДВ (9): 

 
,

_ ,
,

100%.тінь t
тінь ОП t

оф t

ОП
k

ВВП
= ⋅  (9) 

Рівень тіньової зайнятості. Тіньова зайнятість в 
умовах трансформаційної економіки є абсолютно оче-
видним фактом, а її нелегальність обумовлена слаб- 
кістю соціально-економічних інститутів. Збільшення 
тіньової зайнятості спричиняє скорочення виробни- 

цтва в основних видах економічної діяльності, низьку 
частку оплати праці у випуску, збереження високого 
рівня бідності працюючого населення, високий рівень 
оподаткування легального бізнесу, у тому числі внес-
ків до державних соціальних фондів, низький рівень 
дотримування встановлених законів і, як наслідок, 
утрату довіри до правоохоронної й судової систем дер-
жави. 

Використовуючи модель функції сукупної пропо-
зиції [14], можна обчислити коефіцієнти завантаження 
капіталу для офіційної та тіньової економіки в цілому 
по Україні, регіонах та за основними видами еконо- 
мічної діяльності, а тіньова зайнятість визначається 
пропорційно тіньовому завантаженню капіталу. Тому 
відношення тіньової зайнятості до загальної зайнято-
сті буде визначати рівень тіньової зайнятості (10):  

 
,

_ , 100%.тінь t
тінь N t

t

N
k

N
= ⋅  (10) 

Наведений перелік індикаторів інноваційного  
розвитку транспортної системи України не є догмою 
та може змінюватись залежно від цілей та глибини до-
слідження. У зв’язку з тезою «прискорити темпи інте-
грації вітчизняної транспортної системи до європей-
ської та світової транспортних систем» у  «Транспорт-
ній стратегії України на період до 2020 р.» важливого 
значення набуває визначення вектору порогових зна-
чень1 індикаторів з урахуванням досвіду економічно 
розвинених країн ЄС за допомогою низки методів [15] 
(див. таблицю). 

 
Таблиця 

Вектор порогових значень індикаторів інноваційного розвитку транспортної системи України* 

Індикатори Нижній 
поріг 

Нижнє 
опт. 

Верхнє 
опт. 

Верхній 
поріг 

Норм.
к-т 

1. Темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S) 0,2 0,5 2 5 5

2. Рівень оплати праці у випуску (S) 0,2 0,26 0,32 0,382 0,382

3. Рівень інвестування, % до випуску (S) 9 15 20 25 30

4. Рівень оновлення основних засобів, % 2 4 6 10 10

5. Рівень технології виробництва — частка ВДВ у випуску 
(S) 0,45 0,5 0,6 0,65 0,65 

6. Рівень тінізації транспорту і зв’язку, % ВДВ (D) 25 15 10 5 40

7. Рівень тіньової ВДВ, створеною тіньовою оплатою 
праці, % ВДВ (D) 15 15 15 15 15 

8. Рівень тіньової зайнятості до загальної зайнятості (D) 20 15 10 7 30

Інтегральні порогові значення після нормування 0,425587 0,61352 0,763759 0,913578 

_____________________ 
* Розрахунок авторів. 

 
Використовуючи офіційні статистичні дані тран-

спорту і зв’язку та модельні розрахунки, отримаємо 
динаміку зазначених індикаторів у порівнянні з поро-
говими значеннями (рис. 2). 

Темпи науково-технологічного прогресу як в Ук-
раїні, так і в транспорті за останні 17 років є від’єм-
ними, тобто маємо за фактом науково-технологічний 
регрес, що свідчить про вкрай низький рівень фінан-
сування науково-технічних робіт від ВВП — менше 
1,0% впродовж майже 10 років (у 2017 — 0,48%). За 
результатами досліджень багатьох вчених для підтри- 

мання темпів НТП на постійному (нульовому або по-
зитивному) рівні необхідно дотримуватись рівня фі-
нансування НТР до ВВП не менше 2%, а для його зро-
стання — 3% та більше. Тому існуючий рівень фінан-
сування НТР обумовлює від’ємні темпи науково-тех-
нологічного прогресу, тобто науково-технологічний 
регрес. В Австрії, Австралії, Бельгії, Норвегії та Ніде-
рландах — країнах із середнім науковим потенціалом — 
цей показник становить 1,5-2%. У Німеччині, Півден-
ній Кореї, США, Швейцарії та Японії — 2,5-3%.  

 

                                                
1 Вектор порогових значень: нижнє порогове, нижнє опти-

мальне, верхнє оптимальне, верхнє порогове. Для більш глибо-
ких досліджень додається ще пара значень: нижнє критичне та 
верхнє критичне. 
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Рис. 2. Динаміка індикаторів інноваційного розвитку транспорту 

 
Поступальне збільшення інвестицій має низхідну 

віддачу, що обумовлено структурною кризою — старі 
технологічні рішення не приносять очікуваного при-
бутку, і продовження інвестування в традиційні на-
прямки обертається збитками, тобто знецінюванням 
капіталу. Тут працює добре відомий в теорії НТП за-
кон, згідно з яким в життєвому циклі будь-якої техно-
логії настає етап насичення, коли кожне наступне під- 

вищення інвестицій дає спадну віддачу. Будь-яка тех-
нологія наближується зрештою до моменту, коли ніякі 
інвестиції вже не спроможні дати необхідний прибу-
ток і в цій фазі розвитку настає стадія знецінення ка-
піталу, вкладеного в цю технологію. Подальший роз-
виток можливий тільки за рахунок впровадження но-
вітніх технологій, принципово інших, тобто за рахунок 
інноваційного розвитку — переходу від відтворюваль- 
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ного до інноваційного типу розвитку. В Україні ці про-
цеси гальмуються відсутністю належного фінансу-
вання НТР, зневажливо низькою оплатою праці, ви-
соким рівнем корупції та тіньової економіки, внаслі-
док чого люди, які спроможні створювати нові техно-
логії — тікають з країни. 

Рівень оплати праці у випуску з 2015 р. перетнув 
межу нижнього порогового значення та знаходиться у 
критичній зоні (0,1743 у 2017 р. замість середнього 
значення країн ЄС — 0,29 від випуску), що обумовлює 
відповідні рівні тінізації [13] у транспорті на кінець 
2017 р.: рівень тінізації транспорту у % до офіційної 
ВДВ (визначає зовнішню частину тіньової ВДВ до- 
датково до офіційної) — 35,3%; рівень ВДВ, створе-
ного тіньовою оплатою праці (визначає внутрішню  

частину офіційної ВДВ) — 25,8%; рівень тіньової зай-
нятості — 25,4%. Рівень інвестування, рівень онов-
лення основних засобів та рівень технології виробни-
цтва знаходяться у критичній зоні — нижче нижнього 
порогового значення. 

З восьми індикаторів інноваційного розвитку  
транспорту жоден не відповідає вимогам розвитку — за 
останні п’ять років всі знаходяться на грані або нижче 
нижнього порогового значення, що створює загрозу не 
тільки розвитку, але й існуванню транспорту як виду 
економічної діяльності.   

Аналіз динаміки внеску факторів виробництва в 
зростання темпів приросту ВДВ транспорту (рис. 3) 
свідчить, що приблизно однаковий вплив в зростання 
ВДВ мають затрати капіталу та праці.  

 

 
Рис. 3. Динаміка внеску в економічне зростання ВДВ транспорту факторів виробництва та НТП 

 
Середньорічне (за 17 років) значення внеску за-

трат праці в економічне зростання ВДВ транспорту 
становить 3,16%, затрат капіталу — 3,66%, технології 
виробництва — -1,52%, НТП (за Солоу) — -3,14%.  

Застосовуючи сучасну методологію інтегрального 
оцінювання [15], отримаємо динаміку інтегрального 
індексу інноваційного розвитку транспортної системи 
України у порівнянні з інтегральними пороговими 
значеннями (рис. 4), яка засвідчує вкрай незадовіль-
ний стан.  

Отже, порівняння інтегральних індексів розвитку 
з інтегральними пороговими значеннями переводить 
поняття «розвиток» в поняття «безпека». За період 
2001-2012 рр. інтегральний рівень інноваційного роз-
витку транспортної системи України був на прийнят-
ному рівні з піком розквіту у 2007 р. (знаходження ін-
тегрального індексу на рівні нижнього оптимального 
значення країн ЄС) з подальшим двократним падін-
ням за останні 3 роки порівняно з 2014 р. Головними 
загрозами інноваційного розвитку транспортної сис-
теми є всі вісім визначених індикаторів.  

Стратегічне бачення сталого розвитку транспорт-
ної системи України передбачає спочатку визначення: 
на якій відстані від сталого розвитку знаходяться його 
складові (соціальна, економічна, екологічна). Тобто 
бажано визначити відправну точку для кожної складо-
вої сталого розвитку, від якої і залежить стратегічне 
бачення сталого розвитку, а потім — застосовувати те-
оретичні підходи до обґрунтування стратегічних орі- 
єнтирів досягнення сталого розвитку (див. рис. 4).  

Критерієм досягнення рівня сталого розвитку 
пропонується середнє значення між ніжним та верх-
нім оптимальним значеннями — гомеостатичне плато 
[16], у межах якого існує негативний зворотній зв'язок 
та забезпечуються найкращі умови існування системи. 
Отже, пропонуються наступні сценарії інноваційного 
розвитку транспортної системи (див. рис. 4): 

реалістичний — досягнення рівня нижнього поро-
гового значення; оптимістичний — досягнення рівня 
нижнього оптимального значення; повноцінній сталий 
розвиток — досягнення рівня середнього оптималь-
ного значення. 
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Рис. 4. Динаміка інтегрального індексу інноваційного розвитку транспортної системи України 

 
Реалізація визначених сценаріїв з науковим об-

ґрунтуванням кількісних стратегічних орієнтирів ви-
значених індикаторів (власне розроблення стратегії 
розвитку) можливо із застосуванням адаптивних мето-
дів регулювання з теорії управляння [17], але таке до-
слідження може скласти зміст наступної статті. 

 
Висновки 
1. Для оцінення інноваційного розвитку транс- 

портна система України розглядається як виробнича 
система, що виробляє частину валової доданої вартості 
(ВДВ) в ВДВ України, яка моделюється модифікова-
ною виробничою функцією Кобба—Дугласа з відпо- 
відною технологією, ринком праці, основними засо-
бами, інвестиціями та оплатою праці. Це дозволяє оці-
нити інноваційність розвитку транспортної системи не 
за зовнішніми ознаками, а за кінцевими результатами 
розвитку — зростанням ВДВ транспорту і зв’язку. 

2. Запропоновано перелік індикаторів оціню-
вання інноваційного розвитку транспортної системи 
України з точки зору виробничої системи: темп НТП, 
рівень оплати праці у випуску, рівень інвестування, рі-
вень оновлення основних засобів, рівень технології 
виробництва, рівень тінізації транспорту і зв’язку, рі-
вень ВДВ, створеної тіньовою оплатою праці, рівень 
тіньової зайнятості. 

3. Проведено ідентифікацію існуючого стану 
інноваційного розвитку транспортної системи України 
за сучасною методологією інтегрального оцінювання, 
яка засвідчує його вкрай небезпечний стан та найгір-
ший в останні три роки, що у свою чергу створює за-
грозу національній безпеці та обумовлює необхідність 
реформування транспортної системи України. 

4. Визначено динаміку темпів НТП за методом 
«залишку Солоу», яка дорівнює різниці між величиною 

зростання обсягу випуску (або ВВП, ВДВ) і величи-
ною, зростання якої пояснюється зростанням капіталу 
і праці (а також технології виробництва — частки ВВП 
у випуску), та служить мірою незнання причин еконо-
мічного зростання. Аналіз динаміки внеску  
факторів виробництва в зростання темпів приросту 
ВДВ транспорту засвідчує переважний вплив затрат 
праці та капіталу, а їх недостатнє фінансування обу-
мовлює від’ємні значення темпів НТП за останні  
17 років із середньорічним значенням -3,15%. 

5. Визначення пріоритетних напрямів існуючих 
стратегій розвитку транспортної системи України не 
забезпечує очікуваного здійснення цілеспрямованої 
політики держави, тому що не дає чітких, конкретних 
результатів дії — кількісних стратегічних орієнтирів ін-
дикаторів, моніторинг яких дозволив би контролювати 
процес розвитку визначених напрямів. Іншими сло-
вами, визначення напрямів та пріоритетів модернізації 
є умовою необхідною, але недостатньою. Тому, для 
наукового обґрунтування стратегічних орієнтирів 
інноваційного розвитку транспортної системи запро-
поновано застосування адаптивних методів регулю-
вання з теорії управління для обґрунтування трьох 
сценаріїв розвитку на середньострокову перспективу.  
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ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. З розвитком ринкових від-

носин з'явилося безліч нових способів для фінансу-
вання інвестиційних проектів (наприклад, емісія ак-
цій, прискорена амортизація тощо) І теоретично роз-
ширилися можливості по залученню коштів. У зв'язку 
з такими тенденціями підприємства стикаються з не-
обхідністю аналізу цілого ряду джерел, перш ніж буде 
прийнято рішення про прийнятність одного з них або 
їх комбінації при фінансуванні інвестиційного про- 
екту. При цьому важливим моментом є аналіз особли-
востей кожного джерела, обмежень, які мають місце 
при використанні того чи іншого способу фінансу-
вання, а також вартості інвестиційних ресурсів. При-
родно, що вибір джерел фінансування інвестицій має 

бути обґрунтованим. І набагато зручніше, коли є спе-
ціальний інструментарій, що допомагає цей вибір об-
ґрунтувати. Таким інструментарієм може стати авто-
матизована система моделювання інвестиційного про-
екту і оптимізації вибору джерел його фінансування. 

Метою статті є аналіз основних методів оптимі-
зації фінансування інвестиційної діяльності. 

Аналіз досліджень. Проблемою формування фі-
нансових ресурсів підприємства, серед котрих І.А. 
Бланк, П.Л. Віленський, А.Г. Грязнова, Т.Н. Дани-
лова, І.А. Егерев, В.В. Ковальов, Ю.В. Козир, В.Н. Лі-
вшиць, М.А. Ліміювський, К.В. Лісіцина, І.А. Нико-
нова, Н.Б. Рудик, Е.В. Семенкова, С.А. Смоляк, Е.С. 
Стоянова, Р.М. Стрєльніков, Г.Ю. Попова та ін. Серед 
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зарубіжних вчених, які займалися даною проблемати-
кой, в першу чергу необхідно відзначити праці таких 
дослідників: Р. Брейлі, С. Майєрс, У. Меклінг,  
М. Міллер, Ф. Модільяні, А. Равів, С . Росс, М. Шо-
улз, М. Харріс, У. Шарп тощо. 

Формування структури джерел фінансування — 
це складний процес, який залежить від потужності  
кожного джерела в той чи інший проміжок часу, фі-
нансового стану і перспектив розвитку фізичних осіб, 
а також ринку і актуальності інвестиційного проекту в 
перспективі. 

Під час передінвестиційних досліджень перед фі-
зичними особами — фінансово активними суб'єктами 
національної економіки — виникає проблема визна-
чення обсягу і структури інвестицій для фінансування 
проекту, а саме: 

- Яким має бути співвідношення постійних і 
змінних витрат для особистого життєзабезпечення  
і фінансування сім'ї, домогосподарства або бізнесу; 

- Яким чином в перспективі буде формуватися 
основний і оборотний капітал; 

- Яким має бути співвідношення власного, залу-
ченого та позикового капіталу; 

- При якому співвідношенні фінансових ресурсів, 
що спрямовуються на фінансування інвестиційного 
проекту, доходи від його реалізації будуть найбіль-
шими. 

Найчастіше для вирішення цих проблем викори-
стовують ефект фінансового левериджу. 

Цей ефект полягає в підвищенні рентабельності 
власного капіталу при збільшенні питомої ваги пози-
кового капіталу в загальній його сумі до певних меж. 
Гранична частка позикового капіталу, що забезпечує 
максимальний рівень ефекту фінансового левериджу, 
буде характеризувати оптимізацію структури викорис-
товуваного капіталу за цим критерієм. З урахуванням 
розглянутих трьох критеріїв оптимізації формується 
остаточний варіант структури капіталу підприємства. 

Структура інвестиційного капіталу пов'язана із 
співвідношенням боргу та власного капіталу. Чим бі-
льшу заборгованість порівняно з власним капіталом 
має фізична особа, тим вище її фінансовий леверидж. 
Крім того, в тих випадках, коли ставка щорічних фі-
нансових вигід від інвестицій, здійснюваних із залу-
ченням позикових коштів, перевищує відсоток за кре-
дит, леверидж є позитивним. Якщо прибутковість з ін-
вестицій не перевищує відсоток за позиковими кош-
тами, леверидж є негативним.  

У випадках, коли інвестиції приносять дохід, рів-
ний відсотку за кредит, леверидж є нульовим. 

Сутність фінансового левериджу полягає в тому, 
що виникає можливість використовувати капітал, 
взяти в борг під фіксований відсоток для інвестицій, 
які дають прибуток більше як відсоток за кредит. 

Ідею фінансового важеля формально можна  
уявити за формулами, використовуючи такі еконо- 
мічні компоненти: 

ПR — прибуток після виплати податків; 
Е — власний капітал; 
В — довгострокова заборгованість; 

і — відсотки з довгострокової заборгованості; 
R — ставка прибутковості інвестованого капіталу; 

r — ставка прибутковості інвестованого капіталу 
(сума власного капіталу і довгострокової заборговано-
сті). 

Далі визначимо ставку доходності власного капі-

талу: 

 = П
  (1) 

Чистий дохід фізичної особи в інвестиційній  
формі фінансової активності на ринку представимо 
через його складові 

 П = ( + ) ∙ − ∙ 	,  (2) 

де (E + B) ∙  — прибуток на всю суму інвестованого ка-

піталу; ∙  — процентні платежі по непогашеній частці 

довгострокового боргу з урахуванням податку.  
Формула ставки прибутковості власного капіталу 

набуде вигляду: 

 = ( + ) ∙ − ∙ ⁄ = + ( 	⁄ E)·(r-i).  (3) 

Вираз показує ефект важеля, який представлений 
позитивною величиною — другим додатком, тобто  

відношенням позикового і власного капіталу, помно-
женого на різницю між прибутком від чистих активів 
і вартості оплачених відсотків по кредитах з урахуван-

ням податку.  
Отже, завдяки залученим коштам (В) прибутко-

вість власного капіталу швидко збільшується за умови, 

що r > i. 
Беручи до уваги фінансові інтереси, фізичним 

особам необхідно мати реальну можливість оптиміза-

ції структури капіталу інвестиційного проекту, а не ви-
бір такого її варіанта, при якому досягається максима-

льний рівень ефективності використання власних  
коштів і мінімізується фінансовий ризик. 

У зв'язку з цим необхідно визначити оптимальну 

структуру джерел фінансування інвестиційних проек-
тів, тобто визначити, якою має бути частка позикових 
коштів з урахуванням ризику. Для цього використову-

ють співвідношення "рентабельність — фінансовий ри-

зик" (λ), в якості критерію оптимізації структури капі-

талу, визначається по формулі: 
 

 = = ( ∙ПК)∙( )ВК 	 ∙ 	 ВК ПК	 ∙ПК	,	 (4) 

 

де P — річна величина проектного прибутку до опо- 
даткування і виплати відсотків; 

ПК — величина боргового капіталу, спрямованого 

на фінансування інвестицій; 
ВК — величина власного капіталу, спрямованого на 

фінансування інвестицій; 

r — середня ставка відсотка за позиковими кош-
тами фінансування, коефіцієнт; 

— безризикова ставка рентабельності на фінансо-

вому ринку, коефіцієнт; 

— ставка податку та інших відрахувань з при- 

бутку, коефіцієнт. 
Оптимальним вважається варіант структури капі-

талу, в якому показник буде мати найбільше значення. 

Також в оцінці оптимального варіанту структури 
інвестиційного капіталу, рекомендують використову-

вати показник терміну окупності (РВ), що розрахову-
ється за формулою: 

 = ( 	∙	ПК)	∙	( ) , (5) 

де I — потреба в капіталі з усіх джерел фінансування. 
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При оцінці оптимальної структури капіталу інве-

стиційного проекту необхідно дотримуватися таких 
етапів аналізу: 

1) оцінюється загальна потреба в капіталі неза- 
лежно від можливих джерел фінансування; 

2) визначається максимально можлива частка 

власного капіталу в загальній величині коштів, спря-
мованих на фінансування довгострокових інвестицій; 

3) розраховується показник "рентабельність - фі-

нансовий ризик" для всіх варіантів структури інвесто-
ваного капіталу; 

4) розраховують швидкість повернення інвестова-

ного капіталу; 
5) у межах між найбільшою часткою власного ка-

піталу і його нульовим рівнем у загальному обсязі  
коштів фінансування з використанням критеріїв мак-

симуму показника λ і мінімуму РВ визначається опти-

мальна комбінація засобів, що надходять на фінансу-
вання довгострокових інвестицій з різних джерел. 

Наступним розглянемо метод оптимізації струк-

тури капіталу за критерієм фінансових ризиків. 
Оптимізація структури капіталу за критерієм мі-

німізації рівня фінансового ризику і термінів залу-
чення капіталу пов'язана з вибором більш дешевих 
джерел фінансування активів підприємства. Підпри-

ємства можуть застосовувати три підходи до фінансу-
вання різних груп активів за рахунок капіталу, а саме: 

- консервативний, який передбачає викорис-

тання власного капіталу і довгострокових зобов'язань 
для формування необоротних активів та половини 
змінної частини оборотних активів. Перевагою цього 

підходу є забезпечення мінімального ризику, оскільки 
короткострокові зобов'язання використовуються в не-

значних обсягах для формування змінної частини обо-
ротних активів. У той же час така політика фінансу-
вання вельми обтяжлива для підприємства у зв'язку з 

високою вартістю капіталу; 
- агресивний підхід спрямований на викорис-

тання власного капіталу і довгострокових зобов'язань 

тільки для фінансування необоротних активів. Обо- 
ротні активи в повному обсязі формуються за рахунок 

короткострокових зобов'язань. Ця політика фінансу-
вання активів забезпечує найнижчу вартість капіталу 
підприємства, однак вона обмежена дуже високим ри-

зиком можливості втрати або недостатності капіталу; 
- компромісний підхід передбачає фінансування 

необоротних активів і постійної частини оборотних 

активів за рахунок власного капіталу і довгострокових 
зобов'язань. При цьому змінна частина оборотних ак-
тивів фінансується короткостроковими зобов'язан-

нями.  
Така політика залучення джерел дозволяє досягти 

компромісу між вартістю капіталу і ризиком його 
втрати. Однак в сучасних умовах банки досить рідко 
надають підприємствам довготермінові кредити. 

Тому обрана модель може враховувати тільки ве-
личину власного капіталу і короткострокових зобов'я-
зань як джерела фінансування. Як бачимо, в основі 

кожного з вищезазначених методів лежить тільки один 
конкретний показник. Але найбільш раціональним по 
досягненню оптимальності співвідношення структур-

них елементів капіталу підприємства може бути метод, 
заснований на одночасній максимізації зростання  

рентабельності власного капіталу і мінімізації серед-
ньозваженої вартості капіталу. 

Так, метод оптимізації цільової структури капі-

талу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фі-
нансової рентабельності (рентабельності власного ка-

піталу) дає можливість розрахунково знайти тільки оп- 
тимальну величину ефекту фінансового важеля. Якщо 
використовувати тільки його, то другий аспект до- 

статності власних коштів для нормального функціону-
вання підприємства — його платоспроможність — 
може бути неприпустимо заниженими. 

Тобто оптимально великий рівень ефекту фінан-
сового важеля визначає зростання рентабельності  
власного капіталу і в той же час, як правило, призво-

дить до погіршення фінансового стану підприємства, 
а саме — до порушення умов платоспроможності і, як 

наслідок, до браку власних коштів у підприємства. 
Формування оптимальної структури капіталу за 

критерієм мінімізації його вартості також може при- 

вести до втрати підприємством своєї фінансової стій-
кості. Адже як правило, вартість власного капіталу під-
приємства вище, ніж позикового, і звичайно політика 

формування фінансових ресурсів буде акцентована пе-
реважно на використання залучених коштів. 

Вартість капіталу диференціюється залежно від 

джерел його формування. У процесі оптимізації стру-
ктури капіталу за цим критерієм виходять з можливо-

стей мінімізації середньозваженої вартості капіталу. 
У моделі WACC застосовується ставка дисконту, 

що дорівнює сумі зважених ставок віддачі на власний 

капітал і позикові кошти (ставка віддачі на позикові 
кошти є процентною ставкою банку по кредитах), де 
в якості ваг виступають частки позикових і власних 

коштів в структурі капіталу. 
Така ставка дисконту називається середньозваже-

ною вартістю капіталу і розраховується за формулою: 

 WACC = kd(1tc) ·wd + kpwp + ksws, (6) 

де kp — вартість власного капіталу (необхідна віддача 

на привілейовані акції); 
ks — вартість власного капіталу (необхідна віддача 

на звичайні акції); 

kd — вартість позикового капіталу (ставка відсотка 
по позиції); 

wp — частка привілейованих акцій у структурі капі-

талу підприємства; 
ws — частка звичайних акцій у структурі капіталу 

підприємства; 
wd — частка позикового капіталу в структурі капі-

талу підприємства (проекту). 

tc — ставка податку на прибуток; 
k — ставка відсотка, в межах якого відсотки за по-

зикою можуть зменшувати оподатковуваний прибу-

ток. 
Але загальна рекомендація більшості вчених зво-

диться до того, що 100%-й позиковий капітал і ви- 

ключно власне фінансування є неоптимальними стра-
тегіями управління, тому необхідно розрахувати таку 

структуру капіталу, при якій середньозважена вартість 
капіталу і величина фінансового левериджу будуть 
найоптимальнішими. 

Оптимізація структури капіталу за критерієм по-
літики фінансування активів.  

Цей спосіб оптимізації структури капіталу пов'я-

заний з процесом диференційованого вибору джерел 
фінансування різних складових частин активів підпри- 



ІВЧЕНКОВА О. Ю., ЛІТВИНЕНКО Ю. Д. 
 

 

 
 

58 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

ємства. З цією метою всі активи торгового підприємс-

тва поділяються на такі три групи: 
а) необоротні активи. 
б) постійна частина оборотних активів. Вона яв-

ляє собою незмінну частину їх розміру, яка не зале-
жить від сезонних та інших коливань товарообігу і не 
пов'язана з формуванням товарних запасів сезонного 

зберігання, дострокового завозу та цільового призна-
чення. Іншими словами, вона розглядається як незни-

жуваний мінімум оборотних активів, необхідний підп-
риємству для здійснення поточної господарської дія-
льності; 

в) змінна частина оборотних активів. Вона являє 
собою частину, яка пов'язана з сезонним зростанням 
обсягу реалізації товарів, необхідністю формування в 

окремі періоди діяльності торгового підприємства то-
варних запасів сезонного зберігання, дострокового за-

возу та цільового призначення. У складі цієї змінної 
частини оборотних активів виділяють максимальну і 
середню потребу в них. 

Існує три принципових підходи до фінансування 
різних груп активів торгового підприємства: 

а) консервативний підхід до фінансування акти-

вів передбачає, що за рахунок власного і довгостроко-
вого позикового капіталу повинні фінансуватися не-
оборотні активи, постійна частина оборотних активів 

і половина змінної частини оборотних активів. Друга 
половина змінної частини оборотних активів повинна 

фінансуватися за рахунок короткострокового позико-
вого капіталу. Така модель фінансування активів за-
безпечує високий рівень фінансової стійкості підпри-

ємства в процесі його розвитку; 
б) помірний підхід до фінансування активів пе-

редбачає, що за рахунок власного і довгострокового 

позикового капіталу повинні фінансуватися необо- 
ротні активи та постійна частина оборотних активів, в 
той час як за рахунок короткострокового позикового 

капіталу — весь обсяг змінної частини оборотних ак-
тивів. Така модель фінансування активів забезпечує 

прийнятний рівень фінансової стійкості підприємства; 
в) агресивний підхід до фінансування активів пе-

редбачає, що за рахунок власного і довгострокового 

позикового капіталу повинні фінансуватися тільки не-
оборотні активи, у той час як всі оборотні активи по-
винні фінансуватися за рахунок короткострокового 

позикового капіталу (за принципом: поточні активи 
повинні покриватися поточними зобов'язаннями). 

Така модель фінансування активів створює сер-

йозні проблеми в забезпеченні платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства, хоча дозволяє здій-

снювати торговельну діяльність з мінімальною потре-
бою у власному капіталі. 

Залежно від свого ставлення до фінансових ризи-

ків власники або менеджери торгового підприємства 
обирають один з розглянутих варіантів фінансування 
активів. 

З огляду на те, що на сучасному етапі довгостро-
кові позики і позики торговельним підприємствам 
практично не надаються, обрана модель фінансування 

активів буде представляти співвідношення власного 
і позикового (короткострокового) капіталу, тобто оп-

тимізувати його структуру з цих позицій. 

Висновки. Методи оптимізації структури джерел 
фінансування інвестиційної діяльності підприємства 

підтверджують, що на практиці реалізуються не одна, 
а безліч теоретичних моделей вибору оптимальної 
структури джерел фінансування. 

Отже, процес вибору оптимальної структури дже-
рел фінансування є найважливішим завданням, роз- 
в'язуваної економічними службами підприємств. В 

умовах кризи і нестабільної ринкової економіки пере-
вага повинна віддаватися власним фінансовим ресур-

сам і максимально дешевим або безкоштовним видам 
зобов'язань. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ  
У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 1 

 
Постановка проблеми. Фінансово-економічна 

криза, що загострилася останніми роками, події, 
пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим та 
проведенням антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей, призвели до змен-
шення в’їзного туристичного потоку, негативно впли-
нули на структуру туризму та реалізацію туристичних 
можливостей країни на внутрішньому і зовнішньому 
туристичному ринку. Фактично вдвічі зменшилася кі-
лькість іноземних туристів. Україна втрачає популяр-
ність як туристичний напрям, оскільки у потенційних 
туристів складається враження повномасштабної 
війни і країна сприймається як «гаряча точка». Загос-
трення кризових явищ у сфері туризму та курортів  
свідчить про необхідність удосконалення державної 
політики у зазначеній сфері, пріоритетів і принципів 
її реалізації, повноважень і компетенції суб’єктів тури-
стичної діяльності, впровадження ефективних органі-
заційно-правових, економічних, інформаційних меха-
нізмів розвитку сфери туризму та курортів як високо-
рентабельної галузі національної економіки [1]. Ос-
нову даних механізмів модернізації економіки, що 
створює відповідні передумови подолання негативних 
наслідків для виходу з кризи та стабілізації економіч-
ного становища, складають відносини власності, як 
базовий економічний інструмент регулювання госпо-
дарських відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про те, що проблемам сутності власності, її правових, 
економічних, суб’єктно-об’єктних характеристик при-
свячена низка праць [2-17], залишаються актуальними 
питання модернізації економіки України, оскільки 
цього вимагають сучасні реалії та тенденції економіч-
них явищ і процесів та постійно знаходяться в центрі 
уваги науковців і практиків в останні роки [18-24]. Ра-
зом із тим, у зв’язку із розгортанням процесу модер-
нізації економіки, виникає потреба зосередити увагу 
на теоретичних і практичних аспектах даної проблема-
тики та проведення глибоких і обґрунтованих дослі-
джень для суб’єктів господарювання різних сфер та га-
лузей економічної діяльності, зокрема приділення 
уваги модернізації інституту туризму як умови 
розв’язання суперечностей розвитку громадянського 
суспільства. 

Метою статті є порівняльний аналіз концептуаль-
них підходів щодо дослідження відносин власності в 
умовах модернізації економіки, зокрема особливостей 
прояву прав власності у сфері туризму, характерис-
тики стану, тенденцій розвитку суб’єктів приватно-
правових відносин туристичної діяльності України та 
окреслення напрямів їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія 
економічних і політичних катаклізмів супроводжу-
ється трансформацією відносин власності, які є осно-
вою змін у будь-якій економічній системі. Процес  

                                                
1 Стаття підготовлена в межах науково-дослідної роботи «Проблеми функціонування та розвитку сфери туризму в умовах мо- 

дернізації економіки» (держ. реєстр. номер 0117U004715). 

формування інституту власності не отримав остаточ-
ного завершення, а ключові його складові елементи 
недостатньо теоретико-методологічно розроблені. 
Отже, інтерес до даної проблеми буде зберігається і 
надалі, оскільки будь-які трансформаційні процеси 
економічної системи пов’язані, насамперед, з особли-
востями її інституційного становлення. Так, досліджу-
ючи роль інституту власності в національній еконо-
міці, Л. Гербєєва та Ю. Коротченко стверджують, що 
будь-яка форма власності за сутністю вирішує одні й 
ті ж суспільні завдання, хоча і різними способами, а 
саме: організація і підвищення ефективності суспіль-
ного виробництва з метою отримання благ і послуг, 
необхідних для задоволення потреб людей, тобто будь-
яка з форм власності спочатку несе суспільне наван-
таження. При цьому в будь-якому суспільстві розвиток 
форм власності відбувається в певних конкретно-істо-
ричних умовах, тобто воно обумовлюється рівнем ре-
ального усуспільнення виробництва, що приводить до 
співіснування різних форм власності, їх взаємопро- 
никнення, інтеграції. Державна власність є невід’єм-
ним елементом економічних систем всіх розвинених 
країн і кардинально відрізняється метою, функціями і 
роллю від всіх інших форм. Індивідуальна (особиста і 
приватна) власність — це власність, в межах якої 
суб’єкт власності персоніфікується як фізична особа, 
індивідуум, що володіє повним правом розпоряджа-
тися належним йому об’єктом власності [2, с. 81].  
Вітчизняний науковець П. Скотний, досліджуючи 
економічні, правові, суб’єктно-об’єктні характерис-
тики власності та її концептуальний зміст вважає, що 
не можна розуміти власність як щось безсуб’єктне, де-
персоналізоване економічне явище або як юридичну 
норму. При аналізі відносин власності важливо врахо-
вувати, що це завжди характеристика людини, її осо-
бистісних якостей. Всі форми власності (суспільна, 
приватна й інші) функціонують остільки, оскільки в 
їхній основі закладений індивідуально людський ком-
понент. Інакше кажучи, стрижнем відносин власності 
є людський фактор [3, с. 62]. Але, як стверджують 
В. Каменецький та В. Патрикєєв, найголовніше поля-
гає в тому, що формулювання права власності, яке  
відображає дійсну економічну, соціальну і біологічну 
природу людини, виключає розмежування суспільства 
за майновою ознакою, яке протягом століть слугувало 
приводом для важких суспільних катаклізмів, які згу-
били багатомільярдні цінності і забрали сотні мільйо-
нів людських життів. Якщо кожен член суспільства ви-
ступає в якості власника не тільки своєю індивідуаль-
ною власності, а й співвласника всього суспільного ба-
гатства, то їх майновий стан нівелюється. Якщо ви-
знати об’єктом власності інтелектуальні і трудові здіб-
ності людини, то грошовий мішок перестає бути сим-
волом багатства, а інтелект людини стає конвертова-
ним капіталом. Якщо враховувати не тільки майновий 
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капітал, але і інтелектуальний і трудовий, то розподіл 
доходу між учасниками виробничої діяльності отримує 
наукове обґрунтування, а ідеї класової боротьби по- 
ступово відходять в минуле [4, с. 79]. У роботі Д. Со-
колова, присвяченій особливостям трансформації від-
носин власності на сучасному етапі соціально-еконо-
мічного розвитку, визначенню основних проблем і  
перспектив їх розвитку, відносини власності аналізу-
ються як системне явище, яке досліджується поруч з 
дисциплінами суспільних наук, яке в своїй основі має 
об’єктивні, існуючі в дійсності економічні відносини 
власності. Особливості людської психології, як врод-
жені, так і надбані в результаті соціальної взаємодії, 
зумовлюють особливості відносин власності між 
людьми, які є об’єктивними, реальними відносинами. 
Надбудовою виступає правова регламентація відносин 
власності, мета якої — упорядкування зазначених від-
носин і контроль за ними. Реалізація відносин влас-
ності призводить до певних наслідків для соціально-
економічної системи, що є поштовхом до їх філософ-
ського осмислення і морально-етичної оцінки. При 
цьому відносини власності реалізуються і взаємодіють 
з іншими суспільними відносинами в ході історичного 
процесу в цілому — як в локальному, так і в глобаль-
ному масштабі. Таким чином, економічні відносини 
власності — діалектична єдність відносин привлас-
нення і відчуження засобів виробництва, робочої сили 
і результатів праці, що охоплює собою фази виробни-
цтва, розподілу, обміну та споживання процесу суспі-
льного відтворення [5, с. 26-27]. Ю. Пацюрківський, 
досліджуючи основні підходи до розуміння сутності 
власності, визначення її поняття та співвідношення з 
правом власності зазначає, що економічні відносини 
власності — це історично сформований тип суспільних 
відносин, в межах яких здійснюється присвоєння за-
собів виробництва та його результатів — у тому числі 
предметів споживання. Їх сутність полягає у відноси-
нах присвоєння та забезпечення стану присвоєння 
предметів і благ у межах певної суспільно-економічної 
формації. Дані відносини регулюються нормами 
права. Сукупність норм права, які закріплюють на- 
лежність певного майна відповідним фізичним або 
юридичним особам, державі або іншим публічним 
утворенням, визначають їх правомочності та забезпе-
чують захист прав і законних інтересів власника, утво-
рюють право власності в об’єктивному розумінні. 
Конкретні правочини власника речей володіти, кори-
стуватися та розпоряджатися ними є право власності в 
суб’єктивному розумінні [6, с. 62]. 

Наш теоретичний аналіз дозволяє зробити висно-
вок, що відносини власності мають загальні законо- 
мірності становлення, розвитку, внутрішню єдність і 
боротьбу протилежностей, тобто діалектичну основу, а 
саме:  

відносини власності — це діалектика взаємодії 
суб’єкта й об’єкта; 

економічні відносини власності — це єдність від-
носин привласнення і відчуження; 

діалектика власності — це співіснування різних 
форм власності. 

Продовжуючи аналіз відносин власності, доці-
льно також зосередити увагу на правах власності, які  
визначають характер взаємодії між суб’єктами та 
об’єктами власності. Так, С. Степаненко та Л. Яко- 
венко, здійснивши комплексний аналіз трансформа-
ційних процесів, що відбуваються у системі відносин 

власності в умовах становлення і розвитку постіндус-
тріальної економіки, стверджують, що відносини  
власності — це сукупність взаємодій між людьми з 
приводу привласнення і відтворення виробничих ре-
сурсів та інших, непродуктивних об’єктів, а також  
відношення людей до цих об’єктів як вираження на- 
явності чи відсутності прав власності щодо них. До- 
слідник вважає, що права власності в економічному 
розумінні можна визначити як сукупність санкціоно-
ваних суспільством повноважень суб’єкта власності на 
здійснення певних дій або утримання від них стосовно 
конкретних об’єктів власності. Так, право володіння 
передбачає повноваження щодо утримання об’єкта в 
господарстві власника, право користування — повно-
важення щодо споживання об’єкта власності, вилу-
чення з нього певних корисних властивостей, право 
розпорядження припускає привілей здійснювати реа-
льні дії, пов’язані з визначенням подальшої долі 
об’єкта шляхом його безпосередньої реалізації (спо-
живання), відчуження (продажу, дарування, обміну) 
або здійснення інших угод з приводу нього (оренда, 
лізинг тощо). Наявність чи відсутність прав власності 
на ті чи інші об’єкти виражається відношенням 
суб’єктів власності до цих об’єктів як до своїх чи чу-
жих [7, с. 86—87]. Спираючись на аксіологічний підхід 
аналізує специфіку інституту приватної власності 
Я. Іскендерова, яка також пропонує інтерпретувати 
власність як упредметнені відносини, які мають прояв 
в таких діях, як володіння, користування і розпоря-
дження, які мають цінність, що забезпечує статус лю-
дини в суспільстві. Можна сказати, що сутність і ха-
рактер взаємозв’язків між суб’єктами та об’єктами 
власності розкривається в таких поняттях, як: право 
володіння, право користування, право розпоряджен-
ня. Таким чином, ці відносини виступають одночасно 
і як економічні (виробничі), і як юридичні (правові), і 
як соціальні (статусні). Всі три види відносин — воло-
діння, користування, розпорядження — є суспільними 
відносинами між людьми з приводу речей, причому 
вони знаходяться в ієрархічній залежності одне від ін-
шого: право володіння породжує право розпоря-
дження, яке в свою чергу створює право користу-
вання. Дані відносини регламентуються соціальними 
структурами і інститутами, якщо склалися в суспіль- 
стві [8, с. 46—47]. Доцільно також зазначити, що наве-
дена вище тріада групи прав: «володіння — користу-
вання  — розпорядження», бере свій початок з римсь-
кого права і покладена в основу сучасної теорії прав 
власності, яка ґрунтується на західній економічній  
думці 60-70 років ХХ ст., не охоплює усе різноманіття 
її функцій. Згідно з цією теорією, біля витоків якої 
були відомі представники неоінституціоналізму Р. Ко-
уз та А. Алчіан, не ресурс сам собою є власністю, а 
пучок прав (правочинів) з використанню ресурсу. За-
раз в економічній літературі превалює «класичний» 
підхід щодо «повного» переліку правочинів (прав) з  
11 елементів, запропонований англійським юристом 
А. Оноре, який перетворює суб’єкта на власника. 
Оскільки в сучасних умовах соціально-економічного 
розвитку суспільства туризм є однією зі сфер еконо-
міки з безліччю власників і суб’єктів діяльності, які у 
свою чергу суттєво впливають на функціонування ок-
ремих суб’єктів господарювання, національних еконо-
мік, їх певних галузей та в цілому на світову еконо-
міку, доречним, в якості прикладу, буде розглянути 
особливості прояву прав власності у сфері туризму 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
Особливості прояву прав власності у сфері туризму в Україні * 

№ 
з/п 

Елемент 
«пучка прав» 
за А. Оноре 

Зміст елементу Особливості прояву у сфері туризму 

1 2 3 4
1 Право володіння Виключно фізичний 

контроль над благами 
Закон України «Про туризм» у якості суб’єктів права воло-
діння визначає юридичних та фізичних осіб, які створюють 
туристичний продукт, надають туристичні послуги чи здійс-
нюють посередницьку діяльність із надання характерних та 
супутніх послуг. Турпродукт — це туристичні цінності та ін-
фраструктура, до яких суб’єкт туристичної діяльності зазви-
чай не має будь-яких прав власності («класичних» проявів 
прав власності), але у специфічний спосіб реалізує спожива-
чам

2 Право викорис-
тання 

Застосування корисних 
властивостей майна для 
себе 

Право використання, що виникає при здійсненні туристич-
ної діяльності, реалізують туристичні оператори, турагенти, 
інші суб’єкти підприємницької діяльності, що надають по-
слуги з тимчасового розміщення, харчування, екскурсійних, 
розважальних та інших туристичних послуг; фахівці турис-
тичного супроводу; фізичні особи, які не є суб’єктами під-
приємницької діяльності та надають послуги з тимчасового 
розміщення, харчування

3 Право управління Рішення, хто і як буде 
забезпечувати викорис-
тання благ (право на 
оборот і вилучення ви-
гід з нього) 

Серед суб’єктів права власності право управління реалізу-
ється туристичними операторами; турагентами; іншими 
суб’єктами підприємницької діяльності, що надають послуги 
з тимчасового розміщення, харчування, екскурсійних, розва-
жальних та інших туристичних послуг; фахівцями туристич-
ного супроводу; фізичними особами, які не є суб’єктами під-
приємницької діяльності та надають послуги з тимчасового 
розміщення, харчування

4 Право на дохід Володіння результатами 
від використання благ 

Право на доход мають у різних формах усі суб’єкти власності 
туристичної сфери: юридичні особи — доходи від господар-
ської діяльності та інші надходження; фізичні особи-підпри-
ємці — доходи від господарської діяльності та інші над-
ходження; працівники — заробітну плату; фізичні особи, які 
не є суб’єктами підприємницької діяльності — доходи фі-
зичних осіб

5 Право суверена Забезпечення права на 
передачу влади над вла-
сністю 

Дане право реалізується на загальних підставах згідно чин-
ного законодавства з урахуванням особливостей структури 
туристичного продукту, де вирізняють: 1) основні блага (ту-
ристичні цінності: натуральні — створені природою; куль-
турні (антропогенні) — створені людською працею), які мо-
жуть бути відчужені за певних умов; 2) комплементарні блага 
і засоби (туристична інфраструктура), які можуть бути спо-
житі, змінені або знищені 

6 Право на безпеку Захист від експропріації 
благ від заподіяння 
шкоди з боку зовніш-
нього середовища 

Дане право реалізується на загальних підставах згідно чин-
ного законодавства шляхом визнання власності підприємств 
сфери туризму такою, що є недоторканною, перебуває під 
захистом держави

7 Право на пере-
дачу благ у спад-
щину 

Перехід прав та 
обов’язків (спадщини) 
від фізичної особи, яка 
померла, до інших осіб 
обумовлено тим, що пі-
сля смерті власника, 
благо перестає бути 
цінним для спадкодав-
ця, однак інтерес до 
цього як активу зберіга-
ється для спадкоємців

Право на спадщину здійснюється на загальних підставах 
згідно чинного корпоративного законодавства та/або Циві-
льного кодексу України у частині правового регулювання 
питання щодо набуття корпоративних та інших майнових 
прав суб’єктів господарювання спадкоємцями 

8 Право на безстро-
ковість володіння 
благом 

Забезпечення відсутно-
сті будь-яких часових 
меж в здійсненні право-
чинів, тобто чим більше 
часовий горизонт, тим 
вище цінність даного 
блага для його власника

Право на безстроковість володіння реалізують туристичні 
оператори; турагенти; інші суб’єкти підприємницької діяль-
ності, що надають послуги з тимчасового розміщення, хар-
чування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних 
послуг; фахівці туристичного супроводу; фізичні особи, які 
не є суб’єктами підприємницької діяльності та надають по-
слуги з тимчасового розміщення, харчування 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4
9 Право на викори-

стання блага спо-
собом, що завдає 
шкоду зовніш-
ньому середо-
вищу 

Заборона на викорис-
тання блага способом, 
що завдає шкоди зов-
нішньому середовищу
або іншим учасникам 
права

Заборона на використання власності у спосіб, що може за-
подіяти шкоду зовнішньому середовищу — джерела ресурсів, 
які впливають на стан, перспективи розвитку, ефективність 
діяльності, поширюється на юридичних осіб та фізичних-
осіб підприємців туристичної діяльності 

10 Право на відпові-
дальність у ви-
гляді стягнення 

Можливість передачі 
речі в заставу або стяг-
нення блага в рахунок 
сплати боргу 

Право на відповідальність членів підприємств туристичної 
діяльності залежить від їх організаційно-правової форми та 
реалізується на загальних підставах згідно чинного законо-
давства. Окрім того, з метою забезпечення прав та законних 
інтересів громадян-споживачів туристичних послуг туропе-
ратор (гарантією банку) та турагент (договором) зобов’язані 
здійснити фінансове забезпечення своєї цивільної відповіда-
льності перед туристами

11 Право на залиш-
ковий характер 

Право на відновлення 
порушених прав влас-
ності, тобто існування 
процедур та інститутів, 
що забезпечують від-
новлення порушених 
повноважень 

Право на залишковий характер реалізується на загальних 
підставах згідно чинного законодавства, що регулює проце-
дуру припинення підприємницької діяльності, реорганізації 
та ліквідації суб’єкта господарювання, реструктуризації під-
приємства та Господарського кодексу України 

* Джерело: складено автором на основі даних [9]. 

 
До викладеного у табл. 1 слід додати, що вибір 

характеру відносин власності (розподіл «пучка прав») 
має забезпечувати ефективне поєднання соціальної 
спрямованості, комерційних інтересів суб’єктів турис-
тичної діяльності та інтересів суспільства. 

Для більш глибокого аналізу впливу власності на 
формування і розвиток економічних відносин доці-
льно охарактеризувати суб’єкти власності, особливості  
здійснення ними прав та об’єкти даних відносин — за-
сади функціонування інституту власності, зокрема 
приватної. Так, Ю. Лопатинський, розглядаючи мето-
дологічні засади інституту власності, інституційні ос-
нови трансформації категорії «власність», стверджує, 
що сама по собі категорія власності відносно абстрак-
тна, тому доповнюється категоріями «відносин» і 
«прав» власності. У загальному випадку власність 
пов’язується з речами (об’єктами власності), та зрозу-
міло, що власність не сама річ, а відносини з приводу 
об’єкта власності (майна, результатів інтелектуальної 
діяльності тощо). Будучи ж законодавчо урегульовані, 
відносини набувають форми права власності. Разом із 
цим, права власності визначаються та закріплюються 
не тільки державою, але й окремими соціальними ме-
ханізмами (моральними нормами, традиціями та ін-
шими «неписаними» правилами). Тобто, коли природа 
власності об’єктивна, то відносини власності, особ-
ливо у несформованому інституційному середовищі, 
можуть бути суб’єктивними [10, с. 172]. С. Кірдіна, 
досліджуючи інститути власності крізь призму інсти-
туційної теорії зазначає, що відносини власності, а  
точніше, інститути власності — це історично складена 
система виключень з доступу до матеріальних і нема-
теріальних ресурсів. Виключити інших з вільного до- 
ступу до ресурсів означає специфікувати права влас-
ності на них, тобто закріпити права власності таким 
чином, щоб учасники господарського життя сукупно 
отримували з наявних в їх розпорядженні засобів най-
більшу користь. У кінцевому підсумку, специфікація 
призводить до більш ефективного використання влас-
ності, до підвищення її віддачі і зниження витрат. <…> 
Дія інституту приватної власності означає, що об’єкти 
власності (матеріальні і нематеріальні), можуть бути 

чітко відокремлені і калькульовані, вони належать 
конкретним суб’єктам, які несуть витрати з їх утри-
мання та використання, а також розпоряджаються 
одержуваним доходом. Наслідком цього є можливість 
для власника як досягнення високого прибутку, так і 
банкрутства. В основі відокремлення лежить, по-пер-
ше, некомунальний характер подільного матеріально-
технологічного середовища, яке виступає історично 
первинним засобом виробництва, і, по-друге, можли-
вість отримувати від її використання достатній індиві-
дуальний дохід [11, с. 99—100]. Однак польський на- 
уковець А. Лопінська у роботі, присвяченій пробле-
мам приватної власності як фактору, що регулює су-
часні соціальні диференціації, зауважує, що саме при-
ватна власність як інститут, також як і суспільне рі-
шення про її прийняття або заперечення, безпосеред-
ньо не провокує небажаних явищ з соціологічної точ-
ки зору. З’являються вони в зв’язку з інтерпретацією і 
оцінкою природних наслідків майнового розшару-
вання, яке виникає в колективах, господарюючих з до-
пущенням цієї власності. Поділ на багатших і бідні-
ших, поєднаний з повсюдним визнанням повної від-
повідальності особистості за свій матеріальний статус, 
може привести — і нерідко призводить — до соціальних 
проблем [12, с. 409—410]. І. Урусова з цього приводу 
додає, що приватна власність поділяється на трудову 
приватну власність, суб’єкти якої одночасно є і влас-
никами, і працівниками, які привласнюють результати 
своєї праці, а також на нетрудову, яка передбачає 
роз’єднання праці і власності, представляється право-
мірним існування двох різновидів інтересів, при чому 
останній вид приватної власності веде до розколу сус-
пільства на протилежні класи і соціальні групи, одні з 
яких монопольно володіють і розпоряджаються фак-
торами і результатами виробництва, а інші — їх позба-
влені [13, с. 7]. 

Отже, ставлення у суспільстві до власності безпо-
середньо залежить від ефективності правового регулю-
вання суспільних відносин, правил, за якими суб’єкти 
(учасники) правовідносин володіють, користуються та 
розпоряджаються об’єктами права власності — засо-
бами виробництва і результатами праці. Якщо розви- 
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ток відносин приватної власності у класичному ви-
гляді негативно впливає на суспільство, породжуючи 
складні соціальні проблеми, то суспільна власність, 
навпаки, може створювати економічні передумови для 
подолання суперечностей які виникають в процесі су-
місно-розділеної діяльності. 

Викладене вище засвідчило, що аналіз інституту 
(відносин) власності буде неповним без розгляду  
власності з позицій сумісно-розділених відносин. Так, 
А. Гриценко, який ввів у науковий обіг термін «су- 
місно-розділена власність», стверджує, що у процесі 
сумісно-розділеної праці відбувається сумісно-розді-
лене привласнення, яке історично розвивається через 
утілення з боку роздільності у приватній, а з боку су-
місності в державній (суспільній) формах власності. 
<…> Взаємопов’язаний розвиток розподілу праці та 
приватної власності втілюється в ринковій економіці, 
а розвиток процесів усуспільнення праці та суспільної 
власності репрезентований зростанням ролі держави в 
регулюванні суспільних процесів. <…>  Ринкова еко- 

номіка і держава виконують свої, незамінні компле- 
ментарні функції. Це дає можливість одночасно збіль-
шувати роль держави в економіці й розвивати ринкові 
відносини. Подальший процес посилення комплімен-
тарності ринку і держави здійснюється шляхом роз- 
витку різноманітних форм суспільно(державно)-при-
ватного партнерства, яке є сучасним інституційним 
способом розв’язання суперечностей сумісно-розділе-
ної праці та власності на основі компромісу [14, с. 10—
11]. Яскравим прикладом наведеного вище тверджен-
ня є сфера туризму, економічний простір якої охоп-
лює більшу частину світової економіки. Особливістю 
проявів відносин сумісності у сфері туризму є існу-
вання на ринку згідно Закону України «Про туризм» 
туроператорів та турагентів. Роздільність проявляється 
у відсутності у туроператорів (за виключенням транс-
національних корпорацій) та турагентів права власно-
сті на туристичні послуги, які вони реалізують, що 
пов’язано із особливостями туристичного продукту 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Показники кількості суб’єктів приватно-правових відносин туристичної діяльності України, 2012-2016 рр., од.* 
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Ю
р
и
д
и
ч
н
і 

о
с
о
б
и
 

Ф
із
и
ч
н
і 
о
с
о
б
и
-

п
ід
п
р
и
є
м
ц
і 

Ю
р
и
д
и
ч
н
і 

о
с
о
б
и
 

Ф
із
и
ч
н
і 
о
с
о
б
и
-

п
ід
п
р
и
є
м
ц
і 

Ю
р
и
д
и
ч
н
і 

о
с
о
б
и
 

Ф
із
и
ч
н
і 
о
с
о
б
и
-

п
ід
п
р
и
є
м
ц
і 

Ю
р
и
д
и
ч
н
і 

о
с
о
б
и
 

Ф
із
и
ч
н
і 
о
с
о
б
и
-

п
ід
п
р
и
є
м
ц
і 

Ю
р
и
д
и
ч
н
і 

о
с
о
б
и
 

Ф
із
и
ч
н
і 
о
с
о
б
и
-

п
ід
п
р
и
є
м
ц
і 

Ю
р
и
д
и
ч
н
і 

о
с
о
б
и
 

Ф
із
и
ч
н
і 
о
с
о
б
и
-

п
ід
п
р
и
є
м
ц
і 

Туроператори 892 х 831 х 667 х 500 х 522 х 58,5 х

Турагенти 1887 2115 1685 2347 1473 1596 1228 1319 1222 1581 64,8 74,8

Суб’єкти, що 
здійснюють 
екскурсійну ді-
яльність 101 351 70 138 58 91 57 78 64 87 63,4 24,8 

* Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [25-29]. 

 
Як свідчать дані табл. 2, кількість туроператорів у 

2016 р. склала 522 од., скоротившись на 41,5% порів-
няно з 2012 р. (892 од.), відповідно скоротилася кіль-
кість турагентів — (юридичних осіб) на 35,2% з 1887 до 
1222 од., турагентів (фізичних особі-підприємців) — 
25,2% з 2115 до 1581 од. Кількість суб’єктів, що здійс-
нюють екскурсійну діяльність (юридичних осіб) ско-
ротилась у 2016 р. порівняно з 2012 р. на 36,6%, фі- 

зичних осіб-підприємців на 75,2%. Така ситуація, на 
наш погляд, обумовлена глибокою системною кризою 
відносин у політико-правовій та соціально-економіч-
ній сферах в Україні 2014-2015 рр. 

Аналогічна ситуація спостерігається щодо кілько-
сті туристів, обслугованих суб’єктами приватно-пра-
вових відносин (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Показники кількості туристів, обслугованих суб’єктами приватно-правових відносин  
туристичної діяльності України, 2012-2016 рр., осіб * 

Кількість обслу-
гованих туристів 
(без екскурсантів) 

Роки 2016 р. у % 
до 2012 р. 2012 2013 2014 2015 2016 
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Юридичні особи 2067336 613171 2191434 619180 1644391 572566 1151125 663702 1767801 482306 85,5 78,7

Фізичні особи-
підприємці 

х 320189 х 346544 х 208132 х 204749 х 299499 х 93,5 

* Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [25-29]. 
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Так, за даними табл. 3, кількість туристів обслу-
гованих туроператорами, які є юридичними особами 
скоротилася у 2016 р. порівняно з 2012 р. з 2067,3 до 
1767,8 тис. осіб (14,5%), турагентами, відповідно, з 
613,2 до 482,3 тис. осіб (21,3%). Кількість туристів, об-
слугованих фізичними особами-підприємцями у 
2016 р. становила 299,5 тис. осіб, що менше на 6,5% 
ніж у 2012 р. 

Сумісність власності у сфері туризму пов’язана з 
властивостями суспільної форми власності на турист-
ські ресурси (природні, історичні й соціально-культу-
рні об’єкти), що у свою чергу призводить до розвитку 
відносин привласнення земельної ренти між державою 
і тими, хто користується туристичними ресурсами. Зо-
крема, особливої уваги заслуговує питання визначення 
права власності на природні ресурси. Так, на думку 
Р. Афанасієва, право власності на природні ресурси як 
стан привласнення природних ресурсів або їх осво- 
ювання та процес привласнення багатств природних 
ресурсів, являє собою об’єднану в рамках комплекс-
ного інституту права власності на природні ресурси 
сукупність правових норм, що закріплюють, регла- 
ментують і охороняють специфічні відносини власно-
сті на природні ресурси, а також передбачають і га- 
рантують право конкретних суб’єктів (власників) здій-
снювати володіння, користування, розпорядження та 
інші можливі правомочності щодо природних ресурсів 
вільно, на власний розсуд, для задоволення своїх інте-
ресів, якщо інше не передбачено законом [15, с. 81]. З 
погляду А. Мартієнко, економічну сутність форми 
власності на природні ресурси, які складають основу 
туристичних ресурсів, у широкому сенсі необхідно ви-
значати як систему економічних відношень між наро-
дом, державою, підприємством, фірмою, організацією, 
домогосподарством, що визначаються ступенем само-
стійності суб’єкту власності в процесі управління при-
власненням природних ресурсів та обмеженості до- 
ступу інших суб’єктів до привласнення даного при- 
родного об’єкту. Загальнонародна власність на при- 
родні ресурси є основною формою власності. Тільки 
вона є повною та винятковою. Різноманіття форм 
привласнення є похідними від загальнонародної влас-
ності. Суперечності між загальнонародною власністю 
на природні ресурси та економічно відокремленим їх 
управлінням і використанням лежить в основі проце-
сів розвитку економічних відносин природокористу-
вання, розвитку різноманітних форм присвоєння з ме-
тою сталого розвитку природокористування [16, 
с. 237, 240]. З цього приводу В. Устименко у роботі, 
присвяченій особливостям правового регулювання  
відносин публічної власності у змішаній економіці, 
виділяє наступні спеціальні ознаки публічної власно-
сті. Одна із спеціальних ознак публічної власності — 
найбільш ефективне використання публічної власно-
сті може бути здійснене як публічним власником, так 
і приватним. Проте при цьому важливо мати на увазі 
особливість, що полягає у виключному збереженні 
об’єктів в публічній власності. При цьому, якщо для 
приватної власності соціальна функція є лише факу-
льтативним проявом реалізації повноважень власни-
ком у рамках концепції корпоративної соціальної від-
повідальності, що зароджується в Україні, то режим 
публічної власності зобов’язує до соціально спрямова-
ного відправлення повноважень як публічним власни-
ком і його уповноваженими особами, так і залученими 
на договірних засадах суб’єктами господарюван- 

ня. <…> Також важливою характеристикою публічної 
власності є твердження, що зміна форми власності на 
об’єкти публічної власності обумовлює лише замі-
щення публічного власника приватним зі збережен-
ням публічних функцій, що реалізуються на базі таких 
об’єктів, і дотриманням критерію соціально-еконо- 
мічної ефективності використання публічного майна 
[17, с. 50—51]. Вдалим прикладом забезпечення ефек-
тивних умов функціонування державно-приватної (су-
місно-розділеної) власності на природні ресурси є за-
конодавча модель у сфері туризму, яка широко вико-
ристовується в Європейському Союзі. Зокрема, в Ес-
тонській Республіці, де Закон про туризм [30] та від-
повідні підзаконні акти засвідчують право, відповідно 
до якого адміністрації територій, що охороняються 
державою, не можуть мати у власності або володінні 
будь-які колективні засоби розміщування, а туристич-
ні інформаційні центри та інформаційні служби парків 
повинні надавати відвідувачам інформацію безкош- 
товно. Положення даного закону регламентують роз-
поділ послуг в сфері туризму на: 1) публічні, які є ком-
петенцією держави і споживач отримує безкоштов-
но — сплачує побічно через податки; 2) комерційні, 
що знаходяться у сфері інтересів приватного сектору 
економіки і за які споживач сплачує напряму. 

Варто, при розгляді відносин власності у сфері 
туризму з позицій сумісно-розділених відносин, зосе-
редити увагу також на колективних засобах розміщу-
вання, які поділяють на: а) готелі та аналогічні засоби 
розміщування (готелі та аналогічні готелям засоби  
розміщування); б) інші колективні засоби розміщу-
вання (помешкання, призначені для відпочинку; май-
данчики для кемпінгу; стоянки морського та річкового 
транспорту та ін.); в) спеціалізовані засоби розміщу-
вання (оздоровчі засоби розміщування; табори праці 
та відпочинку; громадські транспортні засоби; кон-
грес-центри) [31], послуги яких є основою форму-
вання переважної більшості туристичних продуктів 
(табл. 4).  

Як свідчать дані табл. 4, кількість готелів та ана-
логічних засобів розміщування (юридичних осіб) у 
2011 р. склала 1252 од., скоротившись порівняно з 
2016 р. на 11,7% до 980 од., відповідно скоротилася  
кількість готелів та аналогічних засобів розміщуван- 
ня (фізичних осіб-підприємців) на 18,6% з 1910 до 
1554 од. Кількість спеціалізованих засобів розміщу-
вання (юридичних осіб) у 2011 р. склала 2377 од., ско-
ротившись порівняно з 2016 р. на 49,9% до 1214 од., а 
за відповідний період кількість спеціалізованих засобів 
розміщування, які належать фізичним особам-підпри-
ємцям зросла, у 1,5 раза з 343 до 508 од. Така неодно-
значна ситуація може свідчити лише про одне, що не-
зважаючи на системну кризу в Україні, туристична 
сфера розвивається, зокрема спеціалізовані засоби  
розміщування, а така форма приватно-правових від-
носин, як фізична особа-підприємець підтвердила 
свою ефективність у секторі ведення малого бізнесу. 
Слід також зазначити, що протягом 2014-2016 рр. дані 
показники суттєво не змінилися, що свідчить про ста-
білізацію попиту на туристичні послуги.  

За формою власності готелі, як одна з ефективних 
форм ведення бізнесу у сфері надання послуг з тимча-
сового розміщення, поділяються на: приватні (акціо-
нерні товариства, сімейні готелі, одноосібне воло-
діння), державні (зазвичай заклади розміщування ві-
домчого підпорядкування) та комунальні (заклади  
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гостинності, які знаходяться в управлінні органів міс-
цевого самоврядування). Акціонерні товариства є най-
більш розвинутою формою організації господарської 
діяльності великих та частини середніх підприємств 
готельного бізнесу. Діяльність таких товариств засно-
вується на акціонерній (корпоративній) формі власно-
сті, яка є результатом процесу розвитку і трансформа-
ції приватної власності. Як зазначає А. Гриценко,  
корпоративна власність, яка не тільки за своєю сутні-

стю, а і за формою є сумісно-розділеною, бо вона вті-
лена як у спільному, неподільному техніко-технологіч-
ному комплексі засобів виробництва, так і в його вар-
тості, що розділена на акції, які можна продати і в та-
кий спосіб відокремити свою частку вартості. Подаль-
ший розвиток відбувається в напрямку формування 
всезагальної власності на знання, здібності людини, 
які поступово перетворюються на головне джерело і 
найґрунтовнішу форму багатства [14, с. 10]. 

 
Таблиця 4 

Показники розподілу колективних засобів розміщування за суб’єктами  
приватно-правових відносин України у 2011-2016 рр., од. * 

Колективні засоби 
розміщування 
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Усього, у т. ч.: 3629 2253 2512 2060 2375 1966 2194 2062 60,5 91,5

готелі та аналогічні 
засоби розміщування 1252 1910 1086 1558 1021 1457 980 1554 78,3 81,4 

спеціалізовані засоби 
розміщування 2377 343 1426 502 1354 509 1214 508 51,1 148,1 

* Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [32-35]. 

 
Аналіз чисельності обслугованих приїжджих у ко-

лективних засобах розміщування України, які є одним 
із джерел даних про туристські потоки засвідчив, що 
спостерігається аналогічна ситуація відповідно до ро-
зподілу колективних засобів розміщування за суб’єк-
тами приватно-правових відносин (табл. 5). 

Так, дані наведені у табл. 5 дозволяють констату-
вати, що кількість обслугованих приїжджих у колек- 

тивних засобах розміщування, які є юридичними осо-
бами, у 2011 р. склала 6549,3 тис. осіб., скоротившись 
порівняно з 2016 р. на 23,9%, або до 4987,2 тис. осіб. 
Протилежна ситуація спостерігається у колективних 
засобах розміщування, які належать фізичним особам-
підприємцям, так у 2016 р. кількість обслугованих 
приїжджих становила 1557,6 тис. осіб, що у 1,8 раза 
більше ніж у 2011 р. (877,6 тис. осіб). 

 
Таблиця 5 

Показники чисельності обслуговуваних приїжджих у колективних засобах розміщування суб’єктами  
приватно-правових відносин України у 2011-2016 рр., осіб * 
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розміщування 
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Усього, у т. ч.: 6549296 877640 4274967 1148953 4497430 1282428 4987201 1557558 76,1 177,5

готелі та аналогічні 
засоби розміщу-
вання 3910183 746585 2811129 1003072 3202322 1094868 3685463 1351612 94,2 181,0 

спеціалізовані за-
соби розміщування 2639113 131055 1463838 145881 1295108 187560 1301738 205946 49,3 157,1 

* Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [32-35]. 

 
Висновки з цього дослідження. Таким чином, по-

рівняльний аналіз концептуальних підходів щодо до- 
слідження відносин власності в умовах модернізації 
економіки засвідчив їх діалектичний характер. Відно-
сини власності у сфері туризму мають сумісно-розді-
лений характер, оскільки розвиток інститутів власно-
сті і туризму спрямований на збалансування інтересів 
суспільства. Аналіз стану та тенденцій розвитку 

суб’єктів приватно-правових відносин туристичної ді-
яльності України засвідчив, що економічною умовою 
та основою розвитку власності у сфері туризму в Ук-
раїні є її приватна форма. Практика реформування  
відносин власності зумовлює необхідність розробки 
методологічного і методичного забезпечення аналізу 
процесів роздержавлення в різних сферах економіки з 
метою захисту інтересів зацікавлених у даному процесі 
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сторін. Даний аналіз має враховувати наступні аспек-
ти: структуру власності та її особливості; характер прав 
і відносин власності; світовий досвід диференціації 
форм власності (націоналізація, денаціоналізація, ан-
тимонопольна політика держави тощо) та національні 
особливості розвитку сфери туризму. Суперечності  
розвитку сфери туризму полягають у відносинах між 
державною власністю на природні ресурси — ключової 
складової туристських ресурсів та відносинами приро-
докористування — управління природними ресурсами, 
їх використання з метою задоволення екологічних, 
економічних, культурних та оздоровчих потреб сус- 
пільства та привласнення результатів господарської ді-
яльності. Подальші наукові пошуки будуть пов’язані з 
питаннями дослідження туристичної ренти як інстру-
менту регулювання розвитку інституту туризму в умо-
вах модернізації економіки. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И СЕКТОРАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Постановка проблемы. Водохозяйственный комп-

лекс является сложным полифункциональным сег-
ментом национального хозяйства, основу которого со-
ставляет технико-технологическая база воспроизведе-
ния, поставки и отвода водных ресурсов. Основными 
составляющими водохозяйственного комплекса вы-
ступают водопроводно-канализационный, водохозяй-
ственно-мелиоративный подкомплекс, а также инду-
стрия промышленного водопользования. Подавля- 
ющее большинство водохозяйственных и водоохран-
ных объектов перечисленных составляющих водохо-
зяйственного комплекса отличается высоким уровнем 
физического износа, а также является морально уста-
ревшим. Это требует реконструкции, технического пе-
ревооружения этих объектов уже на новой технологи-
ческой основе. Учитывая это, актуальной проблемой 
экономики и управления национальным хозяйством 
является разработка механизмов инновационно-тех-
нологической модернизации водохозяйственного ком-
плекса Украины на основе использования положи-
тельного зарубежного опыта и современных форм ин-
вестиционного обеспечения структурной перестройки 
водохозяйственной и водоохранной инфраструктуры. 

Особенно сложным является состояние матери-
ально-технической базы водопроводно-канализацион-
ного подкомплекса, поскольку значительный удель-
ный вес водопроводных сетей находится в ветхом со-
стоянии; требуют замены так называемые временные 
водопроводы, которые монтировались во второй по-
ловине 80-х годов для обслуживания жилых домов, по-
строенных для пострадавших от последствий Черно-
быльской катастрофы; значительное количество насе-
ленных пунктов на депрессивных территориях не 
охвачено централизованным водоснабжением, что 
требует значительных капиталовложений, которых 
территориальные общины не имеют; в неудовлетвори-
тельном состоянии находятся дренажные системы 

прибрежных полос водных объектов, где сформиро-
вана развитая рекреационная индустрия. Еще сложнее 
ситуация в системах водоотведения. Из-за физической 
изношенности канализационных сетей значительные 
объемы сточных неочищенных вод попадают в водные 
объекты, чем увеличивают риски ухудшения условий 
для питьевого водоснабжения. 

Анализ последних публикаций и исследований. Ак-
тивизации процессов инновационно-технологической 
модернизации отдельных секторов экономики страны 
посвящено множество научных трудов и исследований 
в Украине (А. Амоша, М. Козориз, В. Геец, В. Семи-
ноженко), определены стратегические направления 
инновационного развития экономики на основе раз-
вития интеллектуального потенциала (Ю. Бажал,  
В. Иноземцев, Н. Краснокутская, В. Соловьев, Д. Сте-
ченко), но до сих пор не сформированы на системной 
основе механизмы инновационно-технологической 
модернизации как ключевого фактора формирования 
нового технологического уклада в экономическом 
ному развитию. 

Цель статьи — провести обобщающую оценку со-
стояния материально-технической базы водопро-
водно-канализационного подкомплекса для разработ-
ки инвестиционных проектов модернизации объектов 
водохозяйственной инфраструктуры крупных городов, 
малых городов, поселков городского типа. Требует 
дальнейшего институционального обеспечения меха-
низм имплементации в отечественную практику поло-
жительного опыта ЕС по совместному финансирова-
нию проектов модернизации водопроводно-канализа-
ционного хозяйства для дальнейшей конвергенции ев-
ропейской и отечественной систем модернизации во-
допроводных, канализационных и дренажных объек-
тов. Должны быть проанализированы положительные 
прецеденты внедрения арендных и концессионных 
схем использования водоканалов крупных городов 
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(Одесса, Луганск) на предмет их распространения в 
другие регионы Украины. 

Основные результаты исследования. С целью вы-
явления наиболее детерминирующих факторов загряз-
нения поверхностных вод остановимся на анализе 
уровня загрязнения наиболее многоводных бассейнов 
рек Украины.  

Бассейн р. Западный Буг. Наиболее загрязнен-
ным водным объектом указанного бассейна является 
р. Полтва, что принимает около 500 тыс. м3/сутки 
сточных вод Львова, доля которых достигает 51% объ-
ема водного стока р. Полтва в замыкающем створе. 
Сбросы сточных вод обусловливают высокое среднее 
содержание минеральных соединений азота — до 3- 
14 ПДК, максимальные концентрации которых дости-
гают уровня 14-34 ПДК. Высокое содержание органи-
ческих веществ приводит к постоянному дефициту 
кислорода, концентрации которого в 2006 году снижа-
лись до 2 мг/дм3. После впадения р.Полтва в р. Запад-
ный Буг ее влияние проявляется на значительном рас-
стоянии [1]. 

Бассейн р. Дунай. В отличие от предыдущих лет, 
наибольшее загрязнение поверхностных вод бассейна 
Дуная было характерно для его карпатских притоков. 
Достаточно значительным остается загрязнение вод 
бассейна Дуная тяжелыми металлами. Наиболее высо-
кие разовые концентрации меди зафиксированы в 
воде рек Тиса, Уж, Сирет, Прут, Черный Черемош (30-
40 ПДК), цинка — в реках Прут, Черемош (12- 
28 ПДК), железа — в реках Тиса, Черная Тиса, Вече, 
Уж, Шопурка (11-19 ПДК), марганца — в Сирет (15-
16 ПДК). В то же время содержание тяжелых металлов 
в нижней части Дуная продолжало уменьшаться. В 
большинстве случаев загрязнения поверхностных вод 
вызваны влиянием населенных пунктов из-за сброса 
неочищенных сточных вод. 

Бассейн р. Днестр. Река Днестр является второй 
по водности в Украине, которая имеет общую водоза-
борную площадь 72,9 тыс. км2, при этом на террито-
рии Украины находится 53,5 тыс. км2. На территории 
Украины находятся верховье Днестра и его приустье-
вая часть [2]. 

В пределах Львовской области Днестр загрязня-
ется сбросами сточных вод предприятий области как 
непосредственно, так и через притоки Тысменица, 
Стрый. Верхнее течение реки загрязняется сточными 
водами коммунальных предприятий г. Самбора, с. Ка-
линов Львовской области. Ниже по течению Днестра 
сбрасывают недостаточно очищенные сточные воды 
коммунальных предприятий. Результатом неэффек-
тивной работы очистных сооружений приведенных 
выше организаций можно объяснить превышение гид-
рохимических показателей по азоту аммонийному в 
створах с. Розвадов и с.Журавно Львовской области. 

В поверхностных водах бассейна Днестра, начи-
ная с 2001 года постоянно растет содержание соедине-
ний минерального азота, фосфора, органических ве-
ществ. Воды р. Тысменици характеризуются высоким 
уровнем загрязнения в бассейне Днестра практически 
по всем исследуемым показателям и при впадении в 
Днестр оказывают значительное влияние на его эко-
систему. В течение всего года здесь наблюдается недо-
статочный уровень насыщения воды кислородом, а 
дважды в год его концентрации снижались до крити-
ческого уровня — 3 мг/дм3. Несмотря на почти деся-

тилетнюю тенденцию к уменьшению содержания тя-
желых металлов, загрязнение рек бассейна Днестра 
указанными компонентами остается высоким. Макси-
мальные концентрации различных металлов, как пра-
вило, отмечаются ниже населенных пунктов располо-
женных вдоль Днестра. 

Бассейн р. Южный Буг. Река Южный Буг отно-
сится к крупным рекам бассейна Черного моря. Длина 
реки 806 км, водосборная площадь 63,7 тыс. км2 и яв-
ляется единственным крупным речным бассейном, 
который полностью находится на территории Укра-
ины. На территории Хмельницкой области начинается 
формирование водосбора бассейна реки Южный Буг 
на равнинной и лесистой территории. 

Химическое загрязнение поверхностных вод бас-
сейна Южного Буга после его роста в 2002 году дли-
тельное время удерживается на стабильном уровне. 
Наиболее существенным загрязнением характеризова-
лись воды Южного Буга в створе Хмельницкий и Ин-
гул в створе Кировограда. Характер загрязнения воды 
в указанном створе свидетельствует о поступлении 
большого количества недостаточно очищенных сточ-
ных и поливомоечных вод Хмельницкого, влияние ко-
торого простирается на значительный отрезок Юж-
ного Буга и существенное улучшение качества воды 
наблюдается только в Виннице. 

Бассейн р. Днепр. Природно-климатические раз-
личия привели к значительной пестроте состава глав-
ных ионов и минерализации воды. Реки, протекающие 
в районе отрогов Донецкого кряжа имеют высокое со-
держание растворенных солей (2-3 тыс. мг/дм3) и 
сульфатный тип воды. Горно-добывающий комплекс, 
развитый в этом регионе, приводит к увеличению 
естественного содержания сульфатных ионов за счет 
сброса шахтных вод. Характерной особенностью вод 
бассейна Днепра является повсеместный рост содер-
жания биогенных элементов (минеральных соедине-
ний азота и фосфора) [3]. 

Несмотря на почти десятилетнюю тенденцию к 
уменьшению в водах бассейна специфических загряз-
няющих веществ (тяжелых металлов, нефтепродуктов, 
фенолов), попадающих в поверхностные воды в ре-
зультате деятельности человека, их содержание в бас-
сейне Днепра до сих пор остается существенным. 

Средняя концентрация нефтепродуктов в течение 
года составила 0,025 мг/дм3. Наибольшие концентра-
ции нефтепродуктов отмечались в воде р. Горынь, 
Славута и ее притока р. Устя, г. Ровно. В целом в бас-
сейне наблюдается положительная тенденция к умень-
шению за последнее десятилетие содержания в воде 
пестицидов. 

Основными загрязняющими элементами воды 
верхней части реки Днепр и его притоков есть биоген-
ные элементы — гуминовые, органические и азотные 
соединения, железо, поступающие из болотистых тер-
риторий водосбора верхнего Днепра и его верхних 
притоков Припяти и Ужа, а также образуются в сла-
бопроточных водохранилищах каскада вследствие ин-
тенсивного размножения фитопланктона (цветение) в 
летний период. 

Больше всего биогенное загрязнение наблюда-
ется в Киевском водохранилище, качество воды кото-
рого начиная с 2003 года начало постепенно ухуд-
шаться. Следует отметить, что на гидрохимическое со-
стояние воды Киевского и верхней части Каневского 
водохранилищ существенное влияние оказывают воды  
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Припяти. Результаты исследований, выполненных в 
течение 1996-2006 годов в створах наблюдения, распо-
ложенных на Припяти и ее притоках в Ровенской и 
Киевской областях подтверждают, что основная часть 
загрязнения, в первую очередь в виде высокогумино-
вых органических соединений и радионуклидов, по-
ступает в Припять. 

Реки Приазовья. Для поверхностных вод Приазо-
вья характерно не только значительное содержание 
растворенных солей, но и высокое загрязнение соеди-
нениями азота, что в последнее десятилетие имеет 
тенденцию к увеличению. Высокая минерализация 
приводит в негодность поверхностные воды Приазо-
вья для питьевого, а в некоторых случаях и для про-
мышленного водопользования. В последнее время 
наиболее загрязненными минеральными соединени-
ями азота были воды рек Крынка и Булавин. 

Основными очагами загрязнения рек являются 
крупные промышленные центры (Донецк, Енакиево, 
Мариуполь), сбрасывающие недостаточно очищенные 
сточные воды. Особенно ситуация ухудшается летом, 
когда естественный сток рек минимален. Это влечет 
за собой изменение физико-химических форм тяже-
лых металлов и их переход в растворенное состояние, 
в результате чего повышается токсическое загрязнение 
среды [4]. 

Бассейн р. Северский Донец. Общий уровень за-
грязнения вод рек бассейна Северского Донца в по-
следние год значительно повысился. Для этого бас-
сейна характерно высокое содержание соединений 
азота, что связано как с природными условиями, так 
и с антропогенным фактором. Среднегодовое содер-
жание азота аммонийного колебался в пределах 1- 
6 ПДК, азота нитратного — 1-16 ПДК, а их абсолют-
ные величины превысили показатели предыдущих лет. 

Концентрации нефтепродуктов по достижении 
ими малейших за последнее десятилетие значений 
практически не изменились. Максимальное загрязне-
ние характерно для вод р. Беленькая — 0,18 мг/дм3 
(около 4 ПДК), протекающей в черте г. Лисичанска.  

Одним из основных приоритетов национальной 
экологической политики является улучшение эколо-
гического состояния бассейнов Черного и Азовского 
морей. Имеет место некоторое уменьшение сбросов 
сточных, шахтно-карьерных и коллекторно-дренаж-
ных вод в бассейн Азовского моря, но сбросы в бас-
сейн Черного моря находятся на стабильном уровне. 
Такая же динамика имеет место и в отношении сбро-
сов сточных вод в поверхностные объекты [5].  

Если этот императив (зависимость экономиче-
ского процветания от экологического состояния вод-
ных объектов) заложить в основу региональной эко-
номической и экологической политики, то это позво-
лит качественно улучшить состояние окружающей 
среды в регионе и тем самым обеспечить благоприят-
ные условия для самовоспроизводства водных объек-
тов бассейнов Черного и Азовского морей. 

Особое беспокойство вызывает резкий рост сбро-
сов загрязненных сточных вод в поверхностные объ-
екты бассейна Азовского моря. Причиной такой ситу-
ации является пренебрежение со стороны руководите-
лей промышленных предприятий (в первую очередь 
предприятий горно-металлургического комплекса) 
требованиями соблюдения природоохранного законо-
дательства. 

Многими двигал исключительно экономический 
интерес в связи с тем, что национальная экологиче-
ская политика не оперирует достаточным набором ин-
струментов, которые заставляли бы промышленников 
минимизировать сбросы сточных загрязненных вод в 
природные водные объекты. Одной из основных эко-
логических проблем рационализации водопользова-
ния является сохранение экологической устойчивости 
Черного и Азовского морей. 

Механизм реализации Программы охраны и вос-
производства Черного и Азовского морей направлялся 
на выполнение основных направлений и задач госу-
дарственной политики по охране и воспроизводству 
окружающей среды, устойчивого использования при-
родных ресурсов и обеспечения экологической без-
опасности в Азово-Черноморском регионе путем: ко-
ординации деятельности всех субъектов управления и 
хозяйствования в области охраны и восстановления 
окружающей среды Азовского и Черного морей, ре-
шения региональных проблем путем привлечения 
средств бюджетов различного уровня и средства инве-
сторов; концентрации усилий всех субъектов управле-
ния и хозяйствования в Азово-Черноморском регионе 
на разработку и реализацию мероприятий по улучше-
нию и стабилизации экологической ситуации, как в 
отдельных районах, так в регионе в целом. 

Основными экологическими проблемами Азов-
ского и Черного морей являются: высокий уровень за-
грязнения морских вод; угроза невосполнимой утраты 
биоразнообразия и биотических ресурсов моря; 
уменьшение объемов вылова рыбы и заготовки море-
продуктов; снижение качества морских рекреацион-
ных ресурсов; разрушения морского берега и интен-
сификация негативных геологических процессов, де-
градация земель прибрежной полосы. 

Выводы и рекомендации. На сегодняшний день 
основными водопользователями выступают промыш-
ленные предприятия, деятельность которых отлича-
ется высоким уровнем потерь воды при транспорти-
ровке, что в конечном итоге приводит к высокой во-
доемкости готовой продукции. На большинстве пред-
приятий отсутствуют системы повторного водоснаб-
жения, требует дополнительного привлечения для 
нужд производства значительных объемов свежей 
воды [9]. На сегодня первоочередной задачей обеспе-
чения экономного водопользования в сфере промыш-
ленного производства является разработка механизма 
стимулирования субъектов предпринимательской дея-
тельности (основных водопользователей) до внедре-
ния оборотных систем водоснабжения, а также модер-
низации водозаборов и систем водоотведения. Необ-
ходимо также проведение пилотного проекта рекон-
струкции существующих систем водоснабжения на ос-
нове использования форм и источников инвестицион-
ного обеспечения [8], апробированных в странах Ев-
ропейского Союза, для формирования инструмента-
рия имплементации такого опыта на большинстве 
промышленных предприятий.  

В связи с обострением глобального продоволь-
ственного кризиса и повышением уровня капитализа-
ции отечественного аграрного сектора возрос интерес 
к расширенному воспроизводству потенциала агро-
промышленного производства, которое находится в 
зонах орошения и осушения. Сегодня происходит 
оживление деятельности только по модернизации оро-
сительных систем, чтобы восстановить докризисные 
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площади посевов традиционных для этого региона 
культур [6]. Проблема заключается в механизмах уста-
новления партнерских отношений между владельцами 
межхозяйственных гидротехнических сооружений и 
субъектами предпринимательской деятельности, 
чтобы форсировать внедрение систем капельного оро-
шения, проводить инновационно-технологическую 
модернизацию внутрихозяйственных систем ороше-
ния, способствовать формированию кластерных объ-
единений для восстановления потенциала орошения 
на наиболее депрессивных территориях. Что стало бы 
очередным импульсом по формированию региональ-
ных инновационных систем в условиях децентрализа-
ции [7]. 

Значительный потенциал по наращиванию объе-
мов производства сельскохозяйственной продукции 
как растениеводческой, так и животноводческой 
имеет место в зоне проведения осушительных мелио-
раций. Сегодня нуждаются в модернизации межхозяй-
ственные и внутрихозяйственные гидротехнические 
сооружения в большинстве административных райо-
нов зоны Полесья. Объемы финансирования из об-
щего фонда Государственного бюджета являются ми-
зерными, проявления финансирования из специаль-
ных фондов редкость, поэтому инновационно-техно-
логическая модернизация производственно-техниче-
ского потенциала мелиоративных систем станет воз-
можной в результате увеличения объемов инвестиро-
вания за счет интегрированных предпринимательских 
объединений, которые уже длительный период рабо-
тают в аграрной сфере, и иностранных финансово-
кредитных структур. Для того, чтобы государство не 
было устранено от традиционных для себя функций, 
проекты модернизации мелиоративных систем в зоне 
осушения с привлечением иностранных инвесторов, 

должны проходить в рамках заключения соглашений 
государственно-частного партнерства. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ НАМІРІВ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ БРЕКЗИТУ 

 
Постановка проблеми. Іманентною рисою станов-

лення європейської інтеграції є виникнення криз і ге-
нерування нових напрямів міждержавних форм коопе-
рації. Останнє загострення внутрішнього характеру 
сталося через французьке і нідерландське «ні» Консти-
туції ЄС. Проте, виборчі компанії у Франції, Нідер- 
ландах і Німеччині призупинили тиск правих партій, 
які є головними супротивниками європейської інтег-
рації. Водночас, на континенті виникли нові кризові 
явища, серед яких міграційна криза; загострення від-
носин між ЄС і Росією навколо українського питання; 
криза євроатлантичних відносин. Зрештою, референ-
дум у Великій Британії 23 червня 2013 року щодо ви-
ходу із кладу ЄС. Це применшує геоекономічну і гео-
політичну «вагу» ЄС та загрожує «ефектом доміно» і 
може призвести навіть до розпаду союзу. Проте, ЄС, 
як і в минулому, мусить пошукувати шляхи до 
розв’язання кризи єдності з тим, щоб вийти з неї ще 

більш єдиним і ефективним союзом. Йдеться про по-
дальше розширення ЄС за рахунок країн-кандидатів 
та інших, адже жодна з країн, які не є членами ЄС 
можуть нині компенсувати за існуючим потенціалом 
вихід із Союзу Великої Британії. З огляду на проєвро-
пейські прагнення України, отримання статусу асоці-
йованого члена, вона може стати у довгостроковій пе-
рспективі одним із напрямів розв’язання проблеми 
Брекзиту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
Брекзиту для науковців-міжнародників почала розгля-
датися після рішення Великої Британії щодо виходу з 
ЄС. А. Громико досліджує аспекти політичного лідер-
ства в ЄС, зміни співвідношення сил провідних його 
іграків унаслідок Брекзиту. Він акцентує увагу на уні-
кальності і неповторності ЄС як суто західноєвропей-
ської моделі з певним включенням в неї Іспанії, Пор-
тугалії і Греції, та усвідомленням положення договору 
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про створення ЄЕС «все тіснішого союзу» (Шуман у 
1950 р. декларував ідею «європейської федерації»). Ви-
ключенням у сприйнятті цієї імперативи була лише 
Велика Британія, яка не сприймала таку норму. З 
огляду на кризові явища, як вважає А. Громико, Єв-
росоюз перестає бути взірцем для наслідування в ін-
ших регіонах світу. Водночас розлучення з Британією 
ставить під сумнів ідею розмивання держави-нації, 
хоча й не відкидає можливість побудови таких надна-
ціональних елементів в архітектурі ЄС як фіскальний 
і банківський союз [4, c. 6-17]. Фінансовим і фіска-
льно-бюджетним проблемам присвячені і деякі публі-
кації Міжнародного валютного фонду, зокрема Га-
рольд Джеймс (Harold James) досліджує світовий еко-
номічний порядок і виклики, які до нього ставляться 
у процесі розвитку від Бреттон-Вудса до Брекзиту [12]. 
С. Шеин звертає увагу на стан британської політичної 
системи в контексті результатів референдуму про 
членство в ЄС [11, c. 51-61]. А. Байков і Л. Димова 
явище Брекзиту оцінюють з позицій реальності ідеї 
поступального руху до загального блага. Вони вважа-
ють, що вихід Великої Британії з ЄС змінює структуру 
європейської політики, міняє внутрішній баланс сил 
та знижує шанси на подальшу консолідацію держав у 
середині групування [2, c. 37-41]. К. Худолей і Н. Єре-
міна дійшли висновку, що традиційний британський 
прагматизм і прагнення виходу на ширшу міжнародну 
арену дозволять Британії утримати і покращити своє 
положення у міжнародній політиці та подолати нега-
тивні наслідки Брекзиту [10, c. 28-36]. Е. Сискос і  
К. Дарвиду наголошують, що розвиток ЄС вимагає 
підвищення ролі політики згуртування та розвитку, 
створення нових програм фінансування для країн-чле-
нів і країн-кандидатів, розширення союзу за рахунок 
країн Західних Балкан, України, Молдови, Грузії, Іс-
ландії та інших [8, с. 386-405]. Результати опублікова-
них досліджень на разі концентруються на інтерпрета-
ції причин Брекзиту, аніж на посткризовій архітектурі 
об’єднаної Європи. 

Виклад основного матеріалу. Регіональна струк-
тура Європи у другій половині XX і початку XXI сто-
літь визначалася формуванням і розвитком Європей-
ського Союзу. Його основи були закладені створенням 
у 1951 році «Європейської спільноти з вугілля та 
сталі», що початково об’єднала кам’яновугільну, залі-
зорудну і металургійну промисловість Бельгії, Західної 
Німеччини, Італії, Люксембургу, Нідерландів і Фран-
ції. Це була перша міжнародна організація, яка базу-
валася на наднаціональних принципах [16]. Ці країни 
у 1957 році з метою створення спільного ринку із  
ширшою номенклатурою товарів і послуг заснували 
Європейську економічну спільноту. У рамках шістки 
були повністю скасовані митні збори, розвивалися 
спільні економічні політики, насамперед в галузях  
торгівлі і сільського господарства. З часу створення 
Європейський Союз поглиблював свої ідейні та орга-
нізаційні основи і набував все більшої притягальної 
сили. Це забезпечувало йому досягнення стійкої тен-
денцію розширення членства. Результатом розвитку 
ЄС є визнання статусу кандидатів на вступ до співто-
вариства Македонії, Сербії, Туреччини, Чорногорії та 
Албанії. Крім того, Боснія і Герцеговина, що подала 
заявку на членство, є потенційним кандидатом і як 
така розцінюється Косово, хоча вона ще не подавала 
заявки. Відкладені або заморожені заявки з різних 
причин Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейна і Швейцарії. 

Зрештою, перспективу членства мають Україна, Мол-
дова і Грузія.  

Отже, можна стверджувати, що Європа набула 
форми регіонального міждержавного утворення з еле-
ментами федерації і конфедерації. Вона розвинула си-
стему наднаціональних інституцій і нові форми між-
державної демократії. До таких здобутків можна відне-
сти Європейський Парламент, Європейську Раду, Єв-
ропейську Комісію, Раду Європейського Союзу, Суд 
Європейського Союзу, Європейський Суд, Європей-
ський суд аудиторів, Європейський центральний банк. 
Поряд з цим, розроблена і діє стандартизована сис-
тема законів. 19 держав-членів використовують у яко-
сті національної єдину європейську валюту — євро.  

Процес розширення Європейського Союзу, роз-
робка нових форм і методів міжнаціональної спільної 
діяльності задля загального блага та їх поширення на 
всі країни-члени призвів водночас до виникнення  
певних суперечностей і навіть кризових явищ. До них 
можна віднести насамперед конституційну кризу, яка 
сталася через провальний референдум. Йдеться про те, 
що після публічного обговорення проекту конституції 
ЄС, яке тривало майже рік, і урочистого ухвалення 
главами і урядами країн-членів 18 червня 2004 року, 
він не набув чинності. Попри ратифікацію Конститу-
ційного договору 13 країнами, референдуми у Франції 
(травень 2005) і Нідерландах (червень 2005) не дали 
позитивного результату. Альтернативою Конституції 
ЄС стала Лісабонська угода від 13 грудня 2007 року, 
яка передбачає введення посади Президента ЄС та ін-
ституції з вирішення питань безпеки, зміни клімату та 
міграції. Питання міжнародних відносин поклада-
ються на Верховного представника ЄС із Зовнішньої 
політики. 

Протягом останнього десятиліття у Європейсь-
кому Союзі виникали проблеми, які могли поставити 
під сумнів збереження надбань, накопичених за п’ят-
десятирічну історію співтовариства. Через некероване 
зростання державного боргу Греція пошукувала ін-
струменти ухилення від дефолту. Вирішення проблеми 
вбачалося у виході із ЄС, поверненню до національної 
грошової одиниці — драхми. Для грецьких політиків 
таке рішення розцінювалося як шлях до зростання  
експорту і економічної стабілізації через оживлення 
туризму, перешкоджання дорогому імпорту тощо. Цей 
процес став виражатися терміном «Грекзит» (Grexit) 
від англійських слів Greece та Exit (Gr[eece]+Exit). 
Грекзиту вдалося уникнути завдяки проведенням до- 
строкових виборів і формуванням нового уряду, який 
30 червня 2015 року оголосив технічний дефолт і роз-
почав проведення радикальних реформ.  

Криза ЄС у період Грекзиту виявила дві загрози 
для об’єднання — виходу окремих країн із складу со-
юзу або його цілковитого розпаду. Для останнього за-
гроза може стати реальною, якщо країни-засновки ЄС 
прийняли б рішення щодо виходу, насамперед Німеч-
чина і Франція. Така ситуація склалася напередодні 
президентських виборів у Франції через високу акти-
вність правих сил, які представляла політична партія 
Народний фронт на чолі з Маріан Лепен. У її полі- 
тичній програмі переважали антизахідні і антиєвро-
пейські устремління, що фінансово щедро фінансува-
лося Росією, а сама Лепен є прихильником ідеології 
президента РФ В. Путіна. Проте, Маріан Лепен на 
президентських виборах програла проєвропейському 
молодому політику, очільнику партії «Вперед!» Еману- 
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елю Макрону, який впевнено переміг, отримавши 
66,1% голосів. 

Після президентських виборів у Франції стало 
зрозуміло, що ідея єдності Європи залишається на 
майбутнє непорушною. Проте, це не знімало з по-
рядку денного проблему європейської кризи. Попри 
велику чергу країн Європи на отримання статусу член-
ства у Європейському Союзі, Консервативна партія 
Великої Британії наполягала на проведенні референ-
думу щодо перебування країни у складі ЄС. Він прой-
шов 23 червня 2016 року, результатом чого стало те, 
що 51,9% виборців виявили бажання покинути ЄС 
при тому, що більшість громадян Шотландії та Пів- 
нічної Ірландії залишилися прихильниками членства 
країни в ЄС. Процес виходу Великої Британії з ЄС 
виражається нині за аналогією із грецьким Грекзитом 
терміном Брекзит (Britain+Exit). 

Брекзит дещо перервав безперервність семидеся-
тилітнього процесу розширення ЄС, однак не зупи-
нив. Очевидно, проблема Брекзиту з огляду на варіа-
бельність британської позиції потребує особливого до-
слідження. Адже історія євроінтеграції налічує дві без-
успішні спроби включення Великої Британії до цього 
процесу — у 1961 і 1967 роках. Важливо й те, що ініці-
атором відхилення її заявок на вступ був президент 
Франції де Голль. Лише з третьої спроби, що відбулася 
у 1973 році після відставки де Голля, Велика Британія 
отримала статус члена ЄС, хоча й не підтримала ряд 
європейських інновацій, зокрема не увійшла до Євро-
зони. До того ж, вже через два роки після вступу в ЄС 
мало місце проведення референдуму щодо членства 
Великої Британії в ЄС, на якому більшість виборців 
підтвердили доцільність продовження участі країни в 
Європейському Союзі [14, p. 110-131; 6, c. 9-16]. 

Явище Брекзиту у міжнародній політиці має два 
виміри: геополітичний і європейський. Для міжнарод-
ного співтовариства він посилився обранням Дональда 
Трампа президентом США, що призвело до появи но-
вого стилю світової політики. Йдеться про те, що 
США і Велика Британія після Другої світової війни 
були головними архітекторами нового світового по-
рядку ліберального типу, так званої Бреттон-Вудської 
системи, і створення Організації Об’єднаних Націй. 
Нинішня позиція цих країн дає підстави для висновку, 
що вони стають першопроходьцями у зворотному на-
прямку, прокладаючи звивистий, непослідовний і  
внутрішньо суперечливий курс убік від багатосторон-
нього підходу [12, p. 5]. Водночас, інші країни з різних 
причин не спроможні взяти на себе функції глобаль-
ного лідера, хоча й не готові підтримати нового геге-
мона. Адже післявоєнна система, що сформована на 
Бреттон-Вудській конференції, забезпечила еконо- 
мічне зростання, скорочення бідності, недопущення 
руйнувальних торгових війн, співробітництво у вирі-
шенні важливих проблем людства, зокрема прове-
дення політики світового оподаткування, фінансове 
регулювання, забезпечення фінансової стабільності, 
попередження наслідків зміни клімату, боротьба з фі-
нансуванням тероризму. 

Брекзит і нова політична лінія команди Трампа 
(«Америка передусім») ставлять геополітичну проб-
лему світового лідерства. Серед держав G-7 на домі- 
нантне положення у міжнародних відносинах можуть 
претендувати лише Китай і Європейський Союз, які 
за рівнем ВВП знаходяться в одній «ваговій категорії». 
Проте, Китай поступається у науково-технічному по- 

тенціалі європейцям і, що найважливіше, світ нині 
орієнтується на євроатлантичні цивілізаційні цінності 
і цю орієнтацію не стане змінювати через те, що вони 
увібрали в себе досягнення всієї людської цивілізації.  

З огляду на геополітичні зміни через Брекзит для 
Європейського Союзу постає завдання стати повно-
цінною Європою регіонів, тобто об’єднати максима-
льне число європейських країн при одночасній реалі-
зації політики вирівнювання рівнів економічного роз-
витку. Це не має розумітися як відсторонення від сві-
тового лідерства США. Проте, якщо вони відходять від 
вирішення світових проблем, ініціатива перебирається 
Європою. У перше така ситуація сталася на саміті  
G-29 У Гамбурзі (7-8 липня 2017 р.), де німці і ЄС 
розійшлися в організації «справедливої» світової тор-
гівлі. Європейці за визнання відданості вільній і (не-
одмінно) справедливій торгівлі, американська сторона 
в особі Трампа — за справедливі торговельні угоди.  
Водночас Трамп оголосив, що виходить із Паризької 
кліматичної угоди. Така ізоляціоністська позиція зму-
сила Німеччину і Францію на нових умовах побуду-
вати співпрацю у вирішенні кліматичних проблем. 
Вони для розробки ноу-хау залучають Велику Брита-
нію, яка поділяє європейські позиції, країни Азії і Аф-
рики, а також розвивають контакти з американськими 
штатами, регіонами і містами. Відтак, Європа посту-
пово стає макрорегіоном з якостями держави, тобто 
свого роду Сполученими Штатами Європи. Гальмом у 
цьому процесі, як це не парадоксально, є досягнення 
окремих країн Європи, адже не завжди розвинуті кра-
їни готові тимчасово поступитися своїми благами з бі-
днішими заради того, щоб сприяти підтягуванню їх до 
свого рівня. Нині євроінтеграційні прагнення прита-
манні переважно біднішим країнам. Саме Брекзит  
відбувся переважно через переоцінку Великою Брита-
нією своїх зобов’язань перед союзом. З іншого боку, 
характерним є приклад Ісландії, яка планувала вступ у 
ЄС в умовах фінансової кризи, але, маючи високий 
рівень економічного розвитку, не прийняла рішення 
щодо вступу в ЄС, зокрема і через існування квот на 
рибальство. 

Проте, для реалізації свого потенціалу досяг-
нення всеосяжного і визнаного лідерства Європі по- 
трібно розробити механізми єднання, які спроможні 
забезпечити злагоджене функціонування всіх держав-
членів задля спільних інтересів і загальної мети. Вод-
ночас європейський союзний механізм має бути убез-
печений від впливу відцентрових сил, особливо наці-
оналістичних і сепаратистських. У цілому результати 
існування союзу мають складатися з діяльності кожної 
країни, як  було би за умов повної самостійності і за 
доданим ефектом від кооперації, тобто синергічного 
типу. 

На разі важливим є аспект втрат Європейського 
Союзу у наслідок Брекзиту. Напередодні британського 
референдуму йшлося про те, що найбільшого зна-
чення «набувають загрози і наслідки виходу, врахову-
ючи економічний розмір Великобританії» [6, c. 9-16]. 
Однак головні конкурентні переваги євроінтеграції — 
це вільна торгівля у формі безперешкодного руху то-
варів і послуг, вільний рух капіталів та робочої сили і 
громадян усіх вікових категорій. Саме ці свободи на-
самперед стали фактором зростання добробуту насе-
лення ЄС [13, р. 29-496]. Втрата європейської єдності 
несе на собі загрозу скорочення частки у сукупному 
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виробництві до 2050 року на 10% при тому, що у 1950 
році вигоди складали 30% [6, c. 9-16]. 

Отже, європейська єдність — це завдання номер 
один. Щодо суттєвих втрат Європейського Союзу в 
наслідок Брекзиту, то до них мають бути віднесені те-
риторіальні, людський капітал та ємність ринку в ас-
пектах розмірів попиту і величини пропозицій товарів 
та послуг. 

Насамперед, відносно територіального фактору. 
Велика Британія — країна з порівняно великими тери-
торіальними володіннями. За територією вона посідає 
77 місце у світі та 11 — в Європі. В Європейському 
Союзі на британську територію припадає 17,72%. Це 
суттєві втрати геоекономічного і геополітичного по- 
тенціалу. Для внутрішньо економічного розвитку ці 
втрати виражаються у зменшені ефекту масштабу та 
синергічного ефекту. 

Територіальні компенсатори у перспективі Євро-
пейський Союз може включити на основі політики по-
дальшого розширення. Країною-кандидатом у члени 
ЄС з 1999 року є Туреччина, хоча лише 3% її території 
знаходяться на Європейському континенті. Туреччина 
за територією перевищує Велику Британію більше як 
у 3 рази (табл. 1). Проте, питання вступу в ЄС для неї, 
очевидно, не на часі передусім через порушення прин-
ципів демократії. За оцінками експертів, у країні на-
роджується нова постісламська демократія, що, оче- 
видно, не може співіснувати у системі європейських 
цінностей, які сповідують крани ЄС. З огляду на реп-
ресії, що мають місце у Туреччині з 2016 року, вона у 
найближчий час втратила перспективу вступу до ЄС. 
Є достатньо підстав вважати, що відносини ЄС — Ту-
реччина будуть підтримуватися у «замороженому» ви-
гляді головним чином задля рішень щодо контролю 
над потоками біженців та підтримки повстанців у Си-
рії. До того ж, урядовці Туреччини офіційно заявля-
ють, що їхню країну не цікавить питання вступу до 
ЄС.  

 
Таблиця 1 

Можлива компенсація зменшення території  
Європейського Союзу в наслідок Брекзиту  
через надання членства новим країнам 

Країни / групи країн Площа, км2 % до площі 
Великої 
Британії 

Албанія 28 748 11,78

Боснія 51 197 20,97

Косово 10 908 4,47

Македонія 25 713 10,53

Сербія 88 361 36,20

Чорногорія 13 812 5,66

Балканські країни-пре- 
тенденти на членство  
в ЄС 218 749 89,61 

Туреччина 783 562 321,00

Україна 603 628 247,22

Велика Британія 244 101 ---
Джерело: Розрахунки автора з використанням: World 

Economic Outlook Database. — URL: http://ec.europa.eu/ 
eurostat/ cache/ infographs/economy/desktop/index.html. 

 
Водночас, і не всі європейські лідери погоджу-

ються на доцільність прийому Туреччини до складу 
ЄС. На думку Саркозі, «у Європи є визначені кор-
дони, і далеко не всі країни можуть стати її повно- 

правними членами. Це торкається і Туреччини, якій 
не місце в Євросоюзі» [3]. На думку колишнього 
прем’єр-міністра Бельгії і голови Європейської ради 
Германа ван Ромпея, «Туреччина — не частина Європи 
і ніколи не стане її частиною. Розширення ЄС за ра-
хунок Туреччини не може бути прирівняне до любого 
розширення, що мало місце у минулому. Універсальні 
цінності, які втілюють могутність Європи і які є фун-
даментальними цінностями християнства, втратять 
силу з приєднанням великої ісламської держави — та-
кої, як Туреччина» [1]. Процеси на Близькому Сході і 
особливо у Туреччині, які відбуваються в останні 
роки, дають достатньо підстав, щоб сприйняти пози-
тивно такі точки зору. 

Реально обговорювати роль країн балканської 
групи у компенсації втрат ЄС через Брекзит. Йдеться 
про кандидатів на вступ до ЄС, якими є Албанія, Ма-
кедонія, Сербія і Чорногорія та потенційних кандида-
тів, які ще не подали заявку на членство — Боснію і 
Герцеговину та Косово. Їхня територія за площею на-
ближається до розмірів Великої Британії у співвідно-
шенні 100,00 / 89,61. Проте, на багато більшою мірою 
компенсуються територіальні втрати ЄС через Брекзит 
розглядом в якості варіанта розширення кандидатури 
асоційованої з ЄС України. Вона майже у 2,5 раза пе-
ревищує за територію Велику Британію. 

Варто зазначити, що відповідно Копенгагенських 
критеріїв, які визначають вимоги країн-кандидатів 
щодо вступу до Євросоюзу, територіальні показники 
не входять. Однак Європейський Союз як самостійний 
суб’єкт геоекономіки і геополітики не може не врахо-
вувати його поза офіційними вимогами до окремих 
країн. Власне, цей фактор формує політику розши-
рення, яка була, є й буде формулюватися і розвиватися 
Євросоюзом як політико-економічним утворенням. 
Через це прийом групи балканських країн, а в перс- 
пективі й України дозволяє проводити соціально-еко-
номічну політику із зростаючим синергічним ефектом. 
З огляду на ці обставини, територія ЄС-27 може зро-
сти на 13,5%, що компенсує втрати через Брекзит і 
забезпечить отримання додаткових конкурентних пе-
реваг у соціально-економічному розвитку (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Сценарії територіальних змін ЄС через Брекзит  
та прогнозовані розширення 

Площа, км2 % до 
ЄС-28 

ЄС-28 4 324 782 ----

ЄС-27 4 080 681 94,4

ЄС-27+Туреччина 4 864 243 112,5

ЄС-27+балканські кра-
їни-претенденти на 
членство 4 306 751 99,6 

ЄС-27+Україна 4 684 309 108,3

ЄС-27+ балканські 
країни-претенденти на 
членство + Україна 4 910 379 113,5 

Джерело: Розрахунки автора з використанням: World 
Economic Outlook Database. — URL:  http://ec.europa.eu/ 
eurostat/ cache/infographs/economy/desktop/index.html. 

 
Брекзит зменшує чисельність населення ЄС на  

63 181 775 тис. Розширення ЄС у разі прийому до його 
складу балканських країн Албанії, Боснії і Герцего-
вини, Македонії, Сербії та Чорногорії компенсує  
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зменшення населення ЄС лише на 31,6% (табл. 3). У 
разі орієнтації політики розширення на асоційовану з 
ЄС Україну, чисельність населення союзу зросте на 
67,4%. Отже, відновлення ринку ЄС за чисельністю 
споживачів може бути цілком забезпечене наданням 
членства балканським країнам та Україні. 

 
Таблиця 3 

Можлива компенсація зменшення ринку споживачів 
Європейського Союзу в наслідок Брекзиту через  

надання членства новим країнам 

Країни / групи країн Населення, 
тис. 

% до насе-
лення Ве-
ликої Бри-

танії 

Албанія 2 886 026 4,5

Боснія і Герцеговина 3 509 728 5,6

Косово 1 859 203 2,9

Македонія 2 057 284 3,3

Сербія 9 024 734 14,3

Чорногорія 625 266 1,0

Балканські країни-пре-
тенденти на членство  
в ЄС 19 962 241 31,6 

Туреччина 79 814 871 126,3

Україна 42 590 879 67,4

Велика Британія  63 181 775 ---

ЄС-28 511 805 088  
Джерело: Розрахунки автора з використанням: World 

Economic Outlook Database. — URL:  http://ec.europa.eu/ 
eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html. 

 

Грецькі економісти Е. Сискос і К. Дарвіду у 
статті «Потенціал зростання ЄС та компенсація Brexit. 
Чи є приєднання України прийнятним варіантом?» за-
далися питанням чи «в довгостроковій перспективі 
приєднання країн Західних Балкан, новоасоційованих 
з ЄС країн (України, Молдови, Грузії) та Туреччини 
може стратегічно допомогти ЄС зберегти свій вплив у 
світовій економіці» [8, c. 400]. У своєму дослідженні 
вони концентруються на потенціалі України, позаяк 
вона «має економічний потенціал, який можна порів-
нювати з британським з огляду на чисельність її насе-
лення, територію і частково структуру економіки, а та-
кож проєвропейські прагнення» [8, c. 400]. Ними 
зроблені порівняльні розрахунки територіально-демо-
графічного потенціалу України і Великої Британії за 
формулою Tdp = A тис. km2 *P млн жителів. Розраху-
нок показав, що територіально-демографічний потен-
ціал України (27282,72) майже вдвічі перевищує тери-
торіально-демографічний потенціал Великої Британії 
(15273,72). 

Головною проблемою відновлення економічного 
потенціалу Європейського Союзу є втрата через Брек-
зит обсягів виробленої продукції, що на нинішньому 
етапі лише країни-претенденти і потенційні претен- 
денти не спроможні компенсувати через надто малі 
економіки (табл. 4). Нині ВВП країн Західних Балкан 
складає лише 3,3% до ВВП Великої Британії. Прак- 
тично на такому ж рівні знаходиться і ВВП України. 
Найбільший потенціал має Туреччина, ВВП якої до 
ВВП Великої Британії сягає 28,52%. Проте, ця країна 
на разі не є на порядку денному на предмет вступу до 
ЄС.  

 
Таблиця 4 

Питома вага ВВП вибраних краї та груп країн у ВВП Великої Британії 

Країна Територія, 
км2 

Населення ВВП, млн $ % до В. 
Британії 

ВВП за ПКС, 
млн $ 

% до 
В. Британії 

Албанія 28 748 2 886 026 12 144 0,45 34 214 1,23

Боснія і Герце-
говина 51 197 3 509 728 16 532 0,62 42 529 1,53 

Косово 10 908 1 859 203 6 560 0,25 18 487 0,66

Македонія 25 713 2 057 284 10 492 0,40 30 127 1,08

Сербія 88 361 9 024 734 37 755 1,42 10  458 0,38

Чорногорія 13 812 625 266 4 242 0,16 10 613 0,38

Всього по кра-
їнах Західних 
Балкан 207 831 19 962 241 87 725 3,30 23 7428 8,52 

В. Британія 244 101 63 181 775 264 9 890 100,00 2 787 748 100,00

Туреччина 783 562 79 814 871 755716 28,52 1 665 332 59,74

Україна 603 628 42 590 879 83550 3,15 347 885 12,48

ЄС-28 4 324 782 511 805 088 16518723 трлн 623,37 19 973 035 трлн 715,45

ЄС-27 (без  
В. Британії) 4 080 681 448 623 313 13868833 523,37 17 185 287 616,46 

ЄС-27+  
Україна 4 684 309 491 214 192 13877188 523,69 17533172 628,94 

 
Розрахунки за даними:  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_ NavTreeport 

letprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p 
_ col_count=1. 

 
Треба зазначити, що обсяги виробництва, розра-

ховані за паритетом купівельної спроможності по кра-
їнах, можливих членах ЄС у майбутньому, перевищу-
ють ВВП, розрахований у поточних цінах і дають ви-
щий результат у порівнянні з цим же показником Ве- 

ликої Британії. Зокрема, ВВП за ПКС країн Західних 
Балкан до ВВП Великої Британії склав 8,52%, хоча 
при розрахунках у поточних цінах він має рівень лише 
3,3%. По Туреччині такі розбіжності складають відпо-
відно 59,74 і 28,52% на користь ВВН за паритетом ку- 
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півельної спроможності. Ще більший розрив має Ук-
раїна: ВВП України у поточних цінах до британського 
обсягу складає 3,15%, а за ПКС — 12,4%. Фактично 
ВВП України за ПКС перевищує ВВП у поточних ці-
нах більше як в чотири рази (співвідношення 347 885$ 
до 83 550$). Це свідчить про наявність менших відмін-
ностей у створенні продукції і наданні послуг між пре-
тендентами на вступ до ЄС і Великою Британією, яка 
покинула співтовариство.  

Розширення ЄС за рахунок країн із слабкою еко-
номікою, до яких відноситься й Україна, потребує но-
вих міжнаціональних підходів до регулювання валют-
них курсів, позаяк величезні розбіжності у вартості 
ВВП за поточними цінами і за паритетом купівельної 
спроможності виникають через заниження реального 
курсу національних валют. Щодо гривні, то на поча-
ток 2017 року вона недооцінена на 69,5% і увійшла до 
трійки найбільш недооцінених валют. Долар має кош-
тувати 8,3 гривні за «Індексом БігМака» (The Big Mac 
Index) на 2017 рік. Знайти механізм, а ще важливіше 
забезпечити його надійне функціонування — шлях до 
сталого економічного розвитку.  

Пошук нових механізмів активізувався після 
останніх світових фінансових криз, передусім міжна-
родними організаціями, функціями яких є управління 
фінансовою стабільністю на світовому ринку, має 
здійснюватися в рамках формування нового світового 
порядку, включно з фінансово-економічним. Тради-
ційні форми, які зародилися після Бреттон-Вудса, в 
епоху глобалізації вже недостатні. Саме така оцінка 
дається в актуальних виданнях МВФ, з якою не можна 
не погодитися. Йдеться про судову й квазісудову прак-
тику щодо недооцінки валют, через високу складність 
проблеми незбалансованості обмінних курсів для між-
народного вирішення. Так само неефектним вияви-
лися різного роду консультації, особливо неофіційна 
процедура арбітражу як механізму для обговорення за-
нижених курсів валют. Зрештою, до них можна відне-
сти публічні напучування з публічними місіями МВФ 
і Світового банку, про які колишній прем’єр-міністр 
Великої Британії Гордон Браун полюбляв використо-
вувати фразу «казати правду урядам» [12]. Дія такого 
роду механізмів зрештою була великою мірою умов-
ною — лідери світового ринку на них практично не 
реагували, а малі гравці не мали впливу на структуру 
міжнародних відносин. Показово, що утримався від 
офіційного оголошення заниженості валютного курсу 
у 1980-х роках Японією і 2000-х роках Китаєм. 

Якщо повертатися до проблеми малих економік 
як претендентів на вступ до ЄС, то для них валютно-
курсові проблеми є переважно внутрішнього порядку. 
Зміна його від 5 до 27 грн за долар стало результатом 
економічної кризи через відсутність реформ і високий 
рівень корупції. У таких випадках має вводитися ме-
ханізм зовнішнього правління. Менше з тим, для 
країн-претендентів на членство в ЄС такі механізми 
повинний мати сам союз. Одним з них може бути Єв-
ропейський механізм прискореного розвитку країн-
претендентів на членство. Його можна створювати за 
аналогією з Європейським стабілізаційним механіз-
мом, який заснований у 2012 році для країн Єврозони. 
Основним джерелом його функціонування мають бути 
внески країн-членів ЄС. Країни-претенденти на вступ 
повинні формувати додаткові кошти, питома вага яких 
може сягати до 30% фонду. У цьому механізмі доці-
льно ввести положення Європейського стабілізацій- 

ного механізму, за яким від країни, яка запитуватиме 
допомогу, вимагатиметься участь у податково-бюдже-
тній угоді. Мається на увазі вимога ведення фіскаль-
ного механізму і організації бюджетних відносин.  

У дослідженнях європейських науковців еконо- 
мічного потенціалу України в аспектах Брекзиту від-
значається наближення регулювання бізнесу до рівня 
ЄС та Великої Британії у багатьох напрямах: переви-
щення експорту останньої по важливих сільськогоспо-
дарських продуктах, корисних копалинах, енергії, до-
бривах, залізу і сталі. Високо оцінюється також геопо-
літична і геоекономічна роль України як четвертої  
космічної держави світу, зокрема володіння нею усіма 
технологіями виробництва космічних ракет і супутни-
ків, їх компонентів, ракетного палива та ракетних дви-
гунів. Позатим, вона вирізняється у числі небагатьох 
європейських держав, спроможних виробляти літаки, 
авіаційні двигунів, радіоелектронне устаткування, 
шасі [8, c. 401-403]. Немаловажне й те, що Україна є 
дев’ятою державою світу з експорту озброєнь [15].  

Попри величезний потенціал України у промис-
ловості і сільському господарстві, її загальна «вага» в 
європейській економіці невелика. Серед нових країн і 
країн, що розвиваються в Східній Європі і на Балканах 
питома вага української економіки у 2010 році скла-
дала 6,7%, а у 2016 році вона зменшилася до 8,8%. З 
урахуванням економіки Туреччини питома вага змен-
шилася за період з 2010 по 2016 рік з 6,7% до 4,9% 
(табл. 5). Така тенденція значною мірою пояснюється 
агресією Російської Федерації і анексією Криму. 
Проте головною причиною є те, що за роки незалеж-
ності в Україні створена і функціонує модель олігар- 
хічної економіки і уряди не можуть спромогтися пере- 
бороти корупцію. За оцінкою неурядової міжнародної 
організації Transparency International Україна посідає 
131 місце серед 176 країн, отримавши 29 балів із 100 
можливих за індексом сприйняття корупції. Українсь-
кий парадокс полягає в тому, що власні посади посі-
даються і перерозподіляються між олігархами і олігар-
хічними угрупованнями. 

 
Таблиця 5 

ВВП нових країн і країн, що розвиваються  
в Східній Європі і на Балканах 
Країна 2010 2016

Albania 11,938 12,126

Bosnia and Herzegovina 17,164 16,605

Bulgaria 50,611 52,418

Croatia 59,665 50,441

Hungary 130,258 125,675

Kosovo 5,841 6,707

FYR Macedonia 9,415 10,912

Montenegro 4,147 4,126

Poland 479,161 467,591

Romania 167,986 187,039

Serbia 39,035 37,745

Україна 136 011 93,263

Усього 1 247 233 1 064 648

Питома вага України, % 10,9 8,8

Turkey 772,294 857,429

Усього з Туреччиною 2 019 527 1 922 077

Питома вага України, % 6,7 4,9

Джерело: Джерело: World Economic Outlook Database 
April 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/w
eoselgr.aspx. 
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Тож, про економічний потенціал України є до-
статньо підстав говорити як про такий, що замороже-
ний і через це занепадаючий. Нині його рівень нижче 
рівня 2010 року при тому, що у 2011-2013 роках він 
був у межах 170,1 — 187,2% до прогнозованого МВФ 
рівня 2017 року (табл. 6). Відтак, стратегія економіч-
ного розвитку України має будуватися на ідеї від- 
родження шляхом сприяння відновленню кращих по-
зицій минулого з урахуванням новітніх науково-тех- 
нічних досягнень і становлення конкурентоспромож-
них на світовому ринку галузей нової економіки. У 

цих рамках треба буде визначитися з ефективним ви-
користанням земельних, степових, лісових і водних, 
туристично-рекреаційних, історико-культурних ресур-
сів, морського узбережжя, флори і фауни (лісові ягоди, 
гриби, плоди дикоростучих рослин, лікарські рослини, 
обліпиха, журавлина, аїр, цмин пісковий, горицвіт  
весняний, звіробій, валеріана, кизил), запасів бурш-
тину тощо. Все це може збагатити і різнобарвити на-
селення європейського континенту аналогічно внеску 
північних і південних територій їхніми унікальними 
природними багатствами, які породженні особливими 
кліматичними умовами. 

 
Таблиця 6 

ВВП України у поточних цінах 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(прогноз)

Млрд 
дол 136,011 163,161 175,707 179,572 132,343 90,939 93,263 95,934 

% до 
2017 р 141,8 170,1 183,2 187,2 138,0 94,8 97,2 100,0 

Джерело: World Economic Outlook Database April 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weoselco.aspx?g=2001&sg=All+countries. 

 
Унікальність України полягає в тому, що попри 

найнижчий у Європі рівень заробітної плати, вона не 
понесла суттєвих втрат у освітній сфері. За світовим 
рейтингом освіти Україна посідає 38 місце і не наба-
гато відстала від США (28 місце) і Великої Британії 
(20 місце) [5]. Є достатньо підстав очікувати у най- 
ближчі роки покращення цього показника завдяки 
зростання добробуту і використання ЗНО як загально-
українського незалежного органу оцінки знань учнів. 
За рейтингом людського капіталу Україна посіла 31 мі-
сце між Південною Кореєю й Угорщиною [5].  

Близькі позиції займає Україна й у рейтингу ви-
щої освіти — 42 місце в цілому (втратила 7 позицій). 
При цьому вона посідає 28 місце по «ресурсах», 43 — 
по середовищу, 38 місце — по «випуску». Водночас Ук-
раїна входить в Топ-10 по видатках на вищу освіту у 
відсотках до ВВП, хоча витрати на одного студента є 
низькими [9]. 

Посідання України у верхній половині освітніх 
рейтингів дає підстави для оптимістичних висновків, 
адже рівень освіти є потужним засобом спрогнозувати 
економічне зростання і заможність країни на довшу 
перспективу. Тож, орієнтуючись на європейську інте-
грацію, Україна має розробити стратегію соціально-
економічного розвитку, у якій перші пріоритети за-
йматимуть освітні галузі. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Європейський Союз на нинішньому етапі набув форм 
федерації і конфедерації, розвинув систему наддер- 
жавних інституцій і нові форми міждержавної демо- 
кратії. Членами ЄС стали двадцять вісім держав, одна 
з яких після референдуму 2016 року вийшла із складу. 
Економічні втрати Брекзиту не можна компенсувати 
на основі прискорення внутрішнього розвитку у дале-
кій перспективі. Короткостроковим шляхом є розши-
рення ЄС і включенням до його складу Західнобал- 
канських країн, Грузії, Молдови та України. Внеском 
України на початковому етапі є територіально-демо-
графічний потенціал, який цілком компенсує втрати 
від Брекзиту. Водночас в останні десятиліття Україна 
понесла великі економічні втрати через перехід на олі-
гархічну економіку, затягування процесів проведення 

реформ та військовий конфлікт на сході країни та ане-
ксію Криму. Економічне відродження України потре-
бує розробки і реалізації нової стратегії розвитку на 
ідеях нової економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  
ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Обґрунтування доцільності 

реалізації інвестиційного проекту пов’язано з аналізом 
показників його ефективності та ризикових чинників, 
вплив яких на результати інвестиційного процесу обу-
мовлено тим, що критерії оцінки ефективності інвес-
тицій залежать від прогнозованих грошових пото- 
ків. Проведення імітаційного експерименту методом  
Монте-Карло для аналізу ризику проекту (можливих 
відхилень від запланованих значень) передбачає прий-
няття рішення на підґрунті встановлення взаємозв'яз-
ків між вхідними і вихідними показниками та оціню-
вання впливу вхідних параметрів на остаточний ре-
зультат завдяки аналізу розподілу ймовірностей для 
ключових параметрів моделі [1, c. 18]. 

Імітаційне моделювання методом Монте-Карло 
дозволяє оцінити можливі результати, засновані на 
розподілах випадкових факторів (величин), що перед-
бачає процес проведення експериментів з математич-
ними моделями складних систем [8, с. 36], "цілі про-
ведення таких експериментів можуть бути самими  
різними — від виявлення властивостей і закономірно-
стей системи, до вирішення конкретних практичних 
завдань управління" на різних ієрархічних рівнях [6, 
с. 16].  

Для аналізу ризику інвестиційних проектів, як 
правило, використовують прогнозні дані, тому для 
адекватного оцінювання ризику якщо відсутні фак- 

тичні дані їх замінюють величинами, отриманими в 
процесі імітаційного експерименту [2, c. 15].  

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняні та закор-
доні науковці [1-5] пропонують для оцінювання інве-
стиційно-інноваційних ризиків використання різних 
методів, зокрема імітаційне моделювання методом 
Монте-Карло, який дозволяє встановити закономір-
ності розподілу деяких із складових проекту і розпо-
ділу результуючого параметра, обчислити його основні 
характеристики: математичне сподівання, дисперсію, 
середнє квадратичне відхилення. Останніми роками 
фахівцями удосконалено методи, які дають змогу ви-
мірювати й управляти всіма типами ризиків у межах 
усього підприємства. Дослідження цього питання про-
водили такі провідні українські та закордонні вчені, 
як: Ю.М. Барташевська, С.М. Ілляшенко, П.П. Мики-
тюк, В.І. Максимов, Б.Г. Сенів, Н.О. Целіна, О.Д. Ме-
льниченко, О.О. Удалих, В.В. Царьов та ін. [1-5], які 
приділяють багато уваги комп’ютерному моделюван-
ню, яке стає одним із методів економічного аналізу [9, 
с. 23]. 

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. 
Проблемне поле імітаційного моделювання в еконо-
міці складають дослідження питань аналізу ризиків 
проектів, що зумовлює необхідність отримання ін- 
формації щодо визначальних ризик-факторів, які за-
важають перспективам успішного впровадження про-
ектів промислових підприємств. 
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В умовах промислових підприємств викорис-
тання імітаційного моделювання для аналізу ризиків 
інвестиційних проектів та алгоритм застосування ме-
тоду Монте-Карло має певні особливості. Це пов'я-
зано з тим, що в умовах промислових підприємств іс-
нує багато ризикових факторів, які безпосередньо 
пов’язані з виробничим процесом (виробничий, інно-
ваційний, організаційний, транспортний ризики), що 
обумовлено специфікою підприємств промислової га-
лузі та особливостями ризикових чинників на всіх ета-
пах втілення здійснюваних операцій інвестиційного 
проекту. 

Метою статті є визначення процедури найбільш 
значимих ризиків промислового підприємства на під-
ставі застосування імітаційного моделювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пропо-
нується застосування імітаційного моделювання для 
аналізу ризиків на прикладі інвестиційного проекту 
модернізації виробництва механічного цеху №11 
ПрАТ «НКМЗ» завдяки використанню ППП Excel (у 
вигляді серії експериментів покликаних отримати ем-
піричні оцінки ступеня впливу різних факторів (ви- 
хідних величин) на деякі залежні від них результати 
(показники)), що дозволяє отримати дані щодо клю-
чових змінних параметрів проекту і можливих меж 
змін цих показників (табл. 1) та інших умовно постій-
них параметрів проекту (табл. 2). Оскільки проект мо-
дернізації виробництва механічного цеху №11 ПрАТ 
«НКМЗ» розрахований на 5 років, проводиться іміта-
ція першого року реалізації проекту, так як саме він є 
визначальним для подальшої «долі» проекту. 

 
Таблиця 1  

Ключові параметри проекту в умовах механічного цеху 
№11 ПрАТ «НКМЗ» 

Показники 

Значення показників по кожному 
сценарію 

Найгірший Найкращий Імовірний

Обсяг випуску 
(реалізації) 
продукції  — Q 1440 1494 1468 

Ціна за одини-
цю продукції — 
P, ум.од. 34500 36000 35150 

Змінні  
витрати —  
V, ум.од. 40448329 44186542 42659236 

 

Таблиця 2  
Незмінні параметри проекту в умовах механічного цеху 

№11 ПрАТ «НКМЗ» 

Показники Найбільш 
ймовірне 
значення 

Постійні витрати — F, ум.од. 1015348

Амортизаційні відрахування — A, ум.од. 3609672

Податок на прибуток — T, ум.од. 18%

Норма дисконту — r 19%

Термін проекту — n 5

Початкові інвестиції — I0, ум.од. 358800

 
Першим етапом аналізу є визначення залежності 

результуючого показника від вихідних даних. При 
цьому в якості результуючого показника зазвичай ви- 
ступає один із критеріїв ефективності: чиста поточна 
вартість (NPV), внутрішня норма прибутковості  
(IRR), індекс доходності (PI). Ключовими змінюва-
ними параметрами є: змінні витрати (V), обсяг випу-
ску (Q) і ціна продукції (P). Діапазони можливих змін 
варійованих показників наведено в табл. 1, при цьому 
будемо виходити з припущення, що всі ключові змінні 
мають рівномірний розподіл ймовірностей.  

Імітаційні експерименти проводяться завдяки  
використанню вбудованих функцій у ППП Excel в 
тому випадку, коли ймовірності реалізації всіх значень 
випадкової величини вважаються однаковими. Тоді 
для імітації значень необхідної змінної варто скорис-
татися математичними функціями "RAND" або 
"RANDBETWEEN". Далі представлено методику ана-
лізу інвестиційних ризиків в ППП Excel, з метою 
спрощення та підвищення наочності аналізу для його 
проведення в ППП Excel виділено два аркуша (табл. 3, 
табл. 4). Перший аркуш — "Імітація", призначений для 
побудови генеральної сукупності, для чого необхідні 
формули наведено в табл. 3.  

Перша частина листа (блок комірок А1:Е7) приз-
начена для введення діапазонів змін ключових змін-
них, значення яких будуть генеруватися в процесі про-
ведення експерименту. В комірці В7 задається зага-
льна кількість імітацій (експериментів). Формула, за-
дана в комірці Е7, обчислює номер останнього рядка 
вихідного блоку, в який будуть поміщені отримані зна-
чення. Друга частина листа (блок комірок А9:Е11) 
призначена для проведення імітації. Формули у клі- 
тинках А10:С11 генерують значення відповідних змін- 
 

 
Таблиця 3  

Формули аркуша "Імітація" 

Осередок Формула 

Е7 =B7+10-2 

A10 =ВИПАДКМІЖ($B$3;$C$3)

A11 = ВИПАДКМІЖ ($B$3;$C$3)

B10 = ВИПАДКМІЖ ($B$4;$C$4)

B11 = ВИПАДКМІЖ ($B$4;$C$4)

C10 = ВИПАДКМІЖ ($B$5;$C$5)

C11 = ВИПАДКМІЖ ($B$5;$C$5)

D10 =(B10*(C10-A10)-Пост_витр-Аморт)*(1-Податок)+Аморт 

D11 =(B11*(C11-A11)-Пост_витр-Аморт)*(1- Податок)+Аморт 

E10 =ПЗ(Норма;Термін;-D10)-Поч_інвест

E11 =ПЗ(Норма;Термін;-D11)-Поч_інвест

 



ЛАТИШЕВА О. В., ТИТАРЕНКО О. Д. 
 

 
 

        2017/№2 79 
 

них з урахуванням заданих у клітинці В3.С5 діапазонів 
їх змін. Формули у осередках D10:E11 обчислюють ве-
личину потоку платежів і його чисту сучасну вартість 
відповідно. При цьому значення постійних змінних 
беруться з наступного листа шаблону — "Результати 
аналізу". Лист "Результати аналізу", крім постійних 
значень змінних містить також функції, які обчислю-
ють параметри розподілу змінних (Q, V, P) та резуль-
татних (NCF, NPV) змінних і ймовірність різних по-
дій. Визначені для даного листа формули наведено в 
табл. 4. 

Таблиця 4  
Формули аркуша "Результати аналізу" 

Осередок Формула 

B8 =СРЗНАЧ(Змін_витр) 

B9 =СТАНДВІДХИЛЕН(Змін_витр)

B10 =B9/B8 

B11 =МІН(Змін_витр) 

B12 =МАКС(Змін_витр) 

C8 =СРЗНАЧ(Кількість) 

C9 =СТАНДВІДХИЛЕН(Кількість)

C10 =C9/C8 

C11 =МІН(Кількість) 

C12 =МАКС(Кількість) 

D8 =СРЗНАЧ(Ціна) 

D9 =СТАНДВІДХІЛЕН(Ціна) 

D10 =D9/D8 

D11 =МІН(Ціна) 

D12 =МАКС(Ціна) 

E8 =СРЗНАЧ(Надходження) 

E9 =СТАНДВІДХІЛЕН(Надходження)

E10 =E9/E8 

E11 =МІН(Надходження) 

E12 =МАКС(Надходження) 

F8 =СРЗНАЧ(ЧСВ) 

F9 =СТАНДВІДХИЛЕН(ЧСВ) 

F10 =F9/F8 

F11 =МІН(ЧСВ) 

F12 =МАКС(ЧСВ) 

F13 = РОЗРАХУНОКЯКЩО (ЧСС;"<0")

F14 = СУМАЯКЩО (ЧСС;"<0") 

F15 = СУМАЯКЩО (ЧСС;">0") 

Е18 =НОРМАЛІЗАЦІЯ(D18;$F$8;$F$9)

F18 =НОРМСТРРОЗП(E18) 

 
Функції "МІН" і "МАКС" обчислюють мінімальне 

і максимальне значення масиву даних з блоку комі- 
рок, зазначеного в якості аргументу. Функція 
"РОЗРАХУНОКЯКЩО" здійснює підрахунок кілько-
сті осередків у вказаному блоці, значення яких задо-
вольняють заданій умові. В нашому випадку, задана в 
комірці F13, ця функція здійснює підрахунок кількості 
негативних значень "NPV", що містяться в блоці комі-
рок "NPV". Механізм дії функції "СУМЯКЩО" анало-
гічний функції "РОЗРАХУНОКЯКЩО"[15], відмін-
ність полягає лише в тому, що ця функція підсумовує 
значення осередків у вказаному блоці, якщо вони за-
довольняють заданій умові.  

В нашому випадку, задані в комірках F14:F15, 
функції здійснює підрахунок суми негативних (осере-
док F14) і позитивних (осередок F15) значень NPV, 
що містяться в блоці ЧСС. Дві останні формули (осе-
редок Е18 і осередок F18) призначені для проведення 
імовірнісного аналізу розподілу чистої поточної варто-
сті проекту - NPV. Виходимо з припущення про неза- 
лежність і рівномірному розподілі ключових змінних 
(Q, V, P). Однак розподіл при цьому буде мати резуль- 

тативне значення — показник NPV, заздалегідь визна-
чити неможливо. 

Одне з можливих рішень цієї проблеми — спро-
бувати апроксимувати невідомий розподіл яким-не-
будь відомим. При цьому в якості наближення найз-
ручніше використовувати нормальний розподіл [4, 
с.26].  

Приведення випадкової змінної до стандартно 
розподіленою величини здійснюється за допомогою  
нормалізації за допомогою статистичних функцій 
"НОРМАЛІЗАЦІЯ" і "НОРМСТРРОЗП". 

На основі отриманої моделі розрахунку прове-
демо імітаційний аналіз інвестиційних ризиків:  

− введемо значення постійних змінних (табл. 2) 
у осередках В2:В4 і D2:D4 листа "Результати аналізу"; 

− введемо значення діапазонів змін ключових 
змінних (табл. 1) у осередках В3:С5 аркуша "Імітація"; 

− задамо в осередку В7 необхідне число експе-
риментів = 40; 

− встановимо курсор у осередок А11 і вставити 
потрібну кількість рядків в шаблон (номер останнього 
рядка буде обчислено в Е7); 

− скопіюємо формулу блоку А10:Е10 необхідну 
кількість разів; 

− на аркуші "Результати аналізу" проаналізуємо 
отримані результати. 

Результатом виконання цих дій було заповнення 
блоку А10:Е509 випадковими значеннями ключових 
змінних V, Q, P і результатами обчислень величин 
NCF та NPV. Фрагмент результатів імітації наведено 
на рис. 1. 

Відповідні проведеного експерименту результати 
аналізу наведено на рис. 2. 

Результати ймовірнісного аналізу показують, що 
шанс отримати негативну величину NPV практично 
дорівнює нулю. Ще більший оптимізм вселяють ре-
зультати аналізу розподілу чистих надходжень від про-
екту NCF. Можна стверджувати, що надходження від 
проекту будуть позитивними величинами. 

Сума всіх негативних значень NPV до отриманої 
генеральної сукупності (осередок F14) може бути інте-
рпретована як чиста вартість невизначеності для інве-
стора у разі прийняття проекту. Аналогічно сума всіх 
позитивних значень NPV (осередок F15) може тракту-
ватися як чиста вартість невизначеності для інвестора 
у разі відхилення проекту. Незважаючи на всю умов-
ність цих показників, в цілому вони являють собою 
індикатори доцільності проведення подальшого ана-
лізу.  

Розмір NPV становить 5 986 344,7 грн, відхилення 
±607 959,1 грн. 

Таким чином, імітаційна модель дозволяє розра-
хувати не тільки ризик втрат, але і можливі коливання 
кінцевого результату від реалізації проекту і його ймо-
вірність отримання [9,с. 13]. 

Одним з найважливіших етапів аналізу результа-
тів імітаційного експерименту є дослідження залежно-
стей між ключовими параметрами. Кількісна оцінка 
варіації безпосередньо залежить від ступеня кореляції 
між випадковими величинами. На рис. 3 наведено по-
будований на підставі 40 імітацій графік розподілу зна-
чень ключових параметрів V, P і Q, варіація значень 
всіх трьох параметрів носить не випадковий характер, 
що підтверджує їх залежність. Для порівняння нижче 
наведено графік розподілу потоку платежів NCF і ве-
личини NPV (рис. 4). 
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Рис. 1. Результати імітації проекту 

 

 
Рис. 2. Результати аналізу проекту 
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Рис. 3 Розподіл значень параметрів проекту (змінні витрати ціна, обсяг реалізації) 

 

 
Рис. 4 Залежність між чистим грошовим потоком (NCF) та чистою поточною вартістю проекту (NPV) 
 
Як і слід було очікувати, напрямки коливань тут 

в точності збігаються, між цими величинами існує си-
льний кореляційний зв'язок, близький до функціона-
льного. 

На підставі виконаного раніше аналізу чуттєвості 
ризик-факторів було визначено, що для даного інвес-
тиційного проекту модернізації виробництва в умовах 
механічного цеху №11 ПрАТ «НКМЗ» найбільш ризи-
ковими факторами є: ціна на продукцію, обсяг реалі-
зації та змінні витрати. Проведений далі аналіз ризику 
методом Монте-Карло дозволив додатково визначити 
ймовірні значення величини грошових потоків при- 
пливів та відтоків проекту. Отримані результати дозво-
ляють сформувати наочну картину щодо зон ризику, 
розподілу ключових параметрів для успішної реалізації 
проекту, ймовірні значення ключових величин та їх 
стандартні відхилення. Існуючі залежності вихідних 
параметрів та результуючих показників проекту необ-
хідні для подальшого корегування управлінських рі-
шень на усіх етапах реалізації проекту, а також для ви-
значення та запобігання основних ризиків проекту. 

Висновки. Запропонований підхід до оцінки ри-
зику промислового підприємства завдяки застосу-
ванню методу Монте-Карло дозволив отримати розпо-
діл ймовірностей результуючої проектної змінної, се-

реднього значення, середнього квадратичного відхи-
лення та коефіцієнта варіації результуючого показника 
проекту в умовах механічного цеху №11 ПрАТ 
«НКМЗ». Прийняття остаточних інвестиційних рі-
шень далі пропонується здійснювати на підґрунті ре-
зультатів візуального аналізу вимірників ризику (ко- 
ефіцієнт очікуваних втрат, ймовірність реалізації не- 
ефективного проекту), що потребує подальших опра-
цьовувань в напрямі досліджування ймовірних зон ри-
зику, отриманих в результаті імітаційного моделю-
вання.  
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ВАЖЛИВІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 

 
Однією з важливих причин недоповненості на- 

ціонального бюджету є відсутність поглибленого до- 
слідження ринків, безпосередньо пов'язаних з кінце-
вим споживачем. Кожен з цих ринків вносить незнач-
ні фінансові вливання в національний бюджет і роз-
виток країни в цілому. Однак слід звернути увагу на 
те, що колосальна безліч ринків, які працюють з кін-
цевим споживачем, разом складають значну частину 
бюджету країни. Актуальність проблеми дослідження 
вищевказаних ринків полягає в тому, що за час дослі-
дження ринкової економіки їм було приділено дуже 
мало уваги. Саме на цих локальних ринках людина ви-
рішує основні проблеми, пов'язані з його життєдіяль-
ністю. Розвиток місцевих ринків сприяє створенню 
додаткових робочих місць, доступності товарів для  
кінцевого споживача. 

У процесі дослідження локальних ринків доці-
льно звернути увагу на функції, які вони виконують в 
єдиній економічній системі взаємодії всіх учасників 
цього ринку. Серед таких можемо виділити [1, 2]:  

1. Доведення товару шляхом надання послуг  
суб'єктами локального ринку до кінцевого споживача 
(торгівля, транспорт, дистрибуція, послуги доставки і 
т.д.). 

2. Заповнення ринкових ніш, не зайнятих суб'єк-
тами глобальних, національних і регіональних ринків 
шляхом створення власного бізнесу (прокат, ремонт, 
побутової техніки, надання послуг по ремонту житла, 
перукарні, кулінарії тощо). 

3. Оптимізація логістичних ланцюгів ринків ви-
щого порядку з точки зору передачі суб'єктам локаль-
них ринків малоефективних для великих підприємств 
робіт з локалізацією окремих робіт і операцій (чорно-
вої обробки, сервісного обслуговування товару, виго-
товлення дрібних партій запасних частин, доробка то-
вару, зберігання і дистрибуція та ін.). 

4. Підвищення ефективності відтворення капі-
талу, задіяного в ринкових процесах на глобальних і 
національних товарних ринках, шляхом прискорення 
його оборотності (доставки споживачеві, поліпшенню 
його якісних кондицій шляхом сервісного обслугову- 

вання, що знижує претензії, рекламації і збільшує по-
пит). 

5. Локальні ринки виконують важливу сполучну 
роль між суб'єктами глобальних і національних ринків 
і споживачами в частині рішень проблем мінливого 
попиту. Саме суб'єкти локальних ринків, перебуваючи 
найближче до споживача, здатні раніше вловлювати 
зміну попиту, гнучко реагувати на нього і реалізову-
вати зворотний зв'язок із суб'єктами глобальних рин-
ків. 

Більш детально слід зупинитися на визначенні  
географічних меж ринку, тому що цей критерій є клю-
човим для локального ринку. При визначенні вище-
вказаних меж беруться до уваги такі фактори [3]: 

• фізичні та технічні характеристики товару, в 
тому числі його термін придатності і реалізації, а та-
кож пристосованість товару до кліматичних умов регі-
ону та транспортування; 

• можливість налагодження технологічних зв'яз-
ків між виробниками і споживачами товару, в тому чи-
слі можливість і доцільність налагодження на даній те-
риторії (в регіоні) сервісного (технологічного, гаран-
тійного, абонентського) обслуговування товару; 

• рівень дистриб'юторських витрат з доставки то-
вару в регіон, реалізації і ступінь їх впливу на ціну то-
вару; 

• рівень розвитку торговельної інфраструктури в 
даному регіоні, необхідної для просування товару, в 
тому числі: оптових торгових баз, роздрібних торгових 
мереж, складських приміщень, вантажно-розвантажу-
вальних комплексів, причалів, холодильників тощо; 

• специфічні особливості законодавчої бази або 
особливі нормативні обмеження, що діють на даній 
території в частині даного товару (наприклад, санітар-
ні норми або екологічні вимоги) — підвищені мита, 
особливі додаткові вимоги до товару або, наприклад, 
до упаковки; 

• наявність сильних протекціоністських бар'єрів 
(нормативних актів), що перешкоджають проник-
ненню товарів на даний ринок (регіональний або дер-
жавний); 
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• регулювання ринку (регулювання рентабельно-
сті, товарні інтервенції, пільги та ін.); 

• рівень технічних, фінансових та адміністратив-
них бар'єрів (обмежень) у частині просування товарів 
з інших регіонів, країн на даний територіальний ринок 
(місцевих зборів, торгових надбавок, ліцензування, 
квотування та ін.); 

• наявність сильних домінуючих (монопольних) 
конкуруючих структур в регіоні, здатних створити по-
тужні штучні бар'єри на шляху просування товарів на 
цю територію, регіон у вигляді антиреклами, відмови 
торгових мереж в реалізації або складських структур в 
зберіганні. 

Одним з найбільш важливих і найбільш проб- 
лемних ринків є ринок житлово-комунального госпо-
дарства. Він включає в себе такі локальні ринки: 

− ринок теплової енергії, її виробництво, транс-
портування і постачання, послуги з централізованого 
опалення; 

− ринок поставки гарячої води; 
− ринок централізованого водопостачання; 
− ринок централізованого водовідведення; 
− ринок утримання будинків і прибудинкових те-

риторій; 

− ринок вивезення побутових відходів; 
− ринок вивезення великогабаритних відходів; 
− ринок переробки та (або) захоронення відходів. 
Незважаючи на те, що всі перераховані вище  

ринки є локальними, їх повне регулювання відбува-
ється на національному рівні. Крім того, ціни на по- 
слуги централізованого водопостачання, водовідве-
дення, теплопостачання встановлюються для всієї 
країни, без урахування потреб і особливостей кожного 
регіону. Це є однією з причин колосальної заборгова-
ності за житлово-комунальні послуги в країні. Незаці- 
кавленість організацій-монополістів, які надають по- 
слуги, і органів місцевого самоврядування в енергоза-
ощадженні, економії ресурсів та утриманні техноло- 
гічних мереж у належному технічному стані внаслідок 
регулювання цін на національному рівні призводить 
до неможливості зниження цін на місцевому рівні. 

Окрему увагу варто приділити ринку надання по-
слуг з утримання будинку та прибудинкової території. 
Незадовільний технічний стан житлових будинків,  
відсутність регулярного та якісного прибирання при-
будинкових територій — це ті чинники, які стали най-
більш важливою причиною незадоволеності населення 
житлово-комунальним господарством. Проведені до- 
слідження дозволили зробити висновок, що стан ос-
новних фондів житлово-комунального господарства 
досяг рівня, при якому вже в найближчому майбут-
ньому буде неможливо запобігти техногенні аварії [4-
11]. 

На кінець 2016 року заборгованість за послуги з 
утримання будинків і прибудинкових територій в Ук-
раїні склала 2,4 млрд грн. В умовах жорсткого грошо-
вого дефіциту підприємства, які надають послуги, не 
в змозі виконувати свої обов'язки повною мірою. У 
першу чергу, це позначається на відсутності поточного 
ремонту, що призвело до незадовільного технічного 
стану житлових будинків. Як наслідок накопичення 
заборгованості можна відзначити: 

− неможливість надання повного комплексу по-
слуг через брак коштів на кожен житловий будинок 
окремо з причини неповної оплати послуг; 

− фактичне заниження надходжень грошових 
коштів від кожного будинку окремо внаслідок сплати 
ПДВ від загальної суми нарахувань, а не від оплаченої 
мешканцями суми; 

− відсутність прибутку підприємства, неможли-
вість розвитку, і, як наслідок, відсутність поповнення 
місцевої казни за рахунок податку на прибуток; 

− необхідність скорочення персоналу, що тягне 
за собою зменшення відрахувань до місцевої скарб-
ниці, скарбницю країни, а також пенсійний фонд. 

З огляду на вищесказане, необхідно відзначити, 
що без негайного реформування галузі житлово-кому-
нального господарства ми побачимо подальший знос 
житлового фонду, збільшення кількості аварійних бу-
динків, збільшення кількості техногенних аварій жит-
лового фонду на території держави. 

При складанні стратегії реформування житлово-
комунального господарства необхідно звернути увагу 
на те, що послуги надаються локально і повинні регу-
люватися, в першу чергу, органами місцевого само-
врядування. Зацікавленість підприємств, які надають 
послуги, полягає в своєчасному отриманні грошових 
коштів; органів місцевого самоврядування — в задово-
леності населення; населення — у своєчасному і якіс-
ному отриманні житлово-комунальних послуг, дозво-
лить сформувати раціональну політику надання пер-
шочергових послуг населенню на місцевому рівні. Об-
меження державного впливу як на формування цін на 
управління житловим фондом, так і на послуги водо-
постачання, водовідведення, теплопостачання дозво-
лить органам місцевого самоврядування врахувати всі 
особливості і потреби тієї місцевості, на якій вони на-
даються, а також потреби й інтереси кінцевого спожи-
вача. Результатом передачі частини державних повно-
важень у ціноутворенні на житлово-комунальні по- 
слуги органам місцевого самоврядування може бути 
поліпшення якості життя населення і задоволення їх 
першочергових потреб. 
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АКЦИЗНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ТЮТЮНУ  

І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 
 
Актуальність. В умовах розбалансованості еконо-

мічної системи України, що викликана низкою чин-
ників внутрішнього (реформування системи державного 
управління в напрямі його децентралізації) та зовніш-
нього (політична та економічна кризи на сході України), 
посилюється необхідність розробки та впровадження 
ефективних та результативних рішень на всіх рівнях 
управління Державою. Природно, посилюється увага 
до способів формування державних фінансових ресу-
рсів, результативності їх витрачання, забезпечення на 
цій основі стабільного функціонування фінансової си-
стеми України. Значний інтерес викликають питання 
акумуляції державою фінансових ресурсів на всіх рів-
нях управління, а також конкретні інструменти мобі-
лізації бюджетних доходів. Одним із таких інструмен-
тів є акцизний податок на виробництво (імпорт) та 
споживання тютюнових виробів. Означене визначає 
актуальність досліджень, що спрямовані на удоскона-
лення акцизного оподаткування у сфері обігу тютюно-
вої продукції у напряму посилення його фіскальної і 
регуляторної ролі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методологічні основи акцизного регулювання та 
обігу підакцизних товарів, тютюну та тютюнових ви-
робів зокрема, закладені в працях Дж. Беккера, А. Га-
мільтона, Дж. Грубера, Ф. Демезона, Ж. Дюпюи,  
Б. Кьореги, А. Лафера, У. Дж. Маккартена, К. Мерфи, 
А. Сміта, Дж. Стігліца, Дж. Стоцки, А. Пігу, У. Петті, 
Ф. Рамсея, Д. Рікардо, В. Танзі, М. Фареллі, П. Шома 
та інших відомих науковців. Проблемам бюджетно-по-
даткового регулювання економіки України, у тому чи-
слі на основі удосконалення акцизного оподатку-
вання, підвищення його фіскальної та регуляторної 
функції, присвячені наукові розробки В. Андрущенка, 
В. Беседіна, В. Буряковського, В. Вишневського, 
О. Данілова, Ю. Іванова, А. Крисоватого, C. Лондаря, 
І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, А. Поддєрьогіна, 
В. Федосова, С. Юрія та інших.  

У наукових працях, що присвячені проблемам 
державного регулювання виробництва та обігу підак- 
цизних товарів, бюджетно-податкового передусім, 
дискутуються питання оптимізації та збалансування 
основних параметрів вилучення та розподілу акциз-
ного податку, його соціально-економічної природи та 
значимості, щодо зменшення негативних наслідків 
споживання тютюну шляхом економічних важелів 
впливу на основі формування споживчих уподобань 
зокрема. 

Постановка проблеми. Незважаючи на значний 
обсяг фундаментальних та прикладних розробок з пи-
тань акцизного регулювання виробництва та обігу  
підакцизних товарів, у цій сфері лишається багато не-
вирішених проблемних питань. Серед таких можна ви-
ділити: підвищення безпеки життєдіяльності в Україні  
на основі вжиття заходів щодо скорочення вживання 
тютюнових виробів; приведення законодавчого поля 
України з питань регулювання виробництва та обігу 
тютюну та тютюнових виробів до принципів ЄС; зба-
лансування інтересів Держави, суспільства та виробни-
ків (імпортерів) щодо виробництва і споживання тю-
тюнових виробів.  

Означене обумовлює актуальність наукових до- 
сліджень інструментів державного регулювання ви- 
робництва та обігу тютюну і тютюнових виробів і до-
зволяє сформулювати мету дослідження, яка полягає в 
обґрунтуванні напрямів підвищення фіскальної та ре-
гуляторної ролі акцизного регулювання виробництва 
та обігу тютюну і тютюнових виробів в Україні на ос-
нові дослідження сучасних світових тенденцій щодо 
державного регулювання у цій сфері, а також аналізу 
чинної в Україні системи акцизного оподаткування 
тютюну та тютюнових виробів із виявленням її основ-
них вад і недоліків.  

Виклад основного матеріалу. Звичайно, акцизні 
податки розглядаються як податки на реалізацію ок-
ремих груп товарів, зокрема, транспорту, нафтопро- 
дуктів, алкогольних і тютюнових виробів, тобто таких, 
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споживання яких несе шкоду життєдіяльності та нав-
колишньому середовищу. Виробництво та обіг підак-
цизних товарів, як правило, здійснюється під нагля- 
дом держави, оскільки їх споживання не йде на ко-
ристь суспільству, викликаючи ряд негативних зов- 
нішніх ефектів, як то передчасні смерті та хвороби, за-
бруднення повітря, водойм тощо.  

Підакцизні товари характеризуються високою 
(зазвичай, більшою одиниці) еластичністю попиту по 
доходу та низькою еластичністю попиту по ціні реалі-
зації, тобто класифікуються як товари розкоші. Ак- 
цизні податки встановлюються у адвалорних (% від  
вартості реалізації) або фіксованих (фіксована сума від 
реалізації фізичних обсягів (шт., кг)) ставках. Також 
застосовуються їх комбінації.  

Через свою спрямованість на перерозподіл фі-
нансових ресурсів та формування споживчих рішень і 
уподобань, акцизні податки визнаються ефективним 
інструментом мобілізації бюджетних доходів, віднов-
лення справедливості по вертикалі, а також компенса-
ції зовнішніх негативних ефектів, що виникають в ре-
зультаті виробництва та обігу (споживання) підакциз-
них товарів [1, с. 123]. 

Акцизні податки, які є найбільш поширеними 
формами оподаткування споживання тютюну та тю-
тюнових виробів, застосовує переважна частина (90%) 
країн світу. Акцизами обкладається виробництво та 
імпорт тютюну і тютюнових виробів, а сплачують його 
кінцеві споживачі підакцизних товарів в ціні придба-
ної продукції. Одночасно із акцизними податками ви-
робництво та обіг підакцизних товарів практично у 
всіх країнах світу обкладається податком на додану  
вартість (ПДВ) та ввізним митом [2].  

Державне регулювання виробництва та обігу тю-
тюну та тютюнових виробів передбачає врахування по-
літичних, економічних і демографічних чинників, зо-
крема, таких як: еластичність попиту по ціні та до-
ходу; цінову доступність, регресивність податку, по- 
датковий мультиплікатор адвалорного податку; нега-
тивні наслідки для економіки та суспільства, зокрема 
незаконну торгівлю і виробництво, контрабанду і зни-
ження бюджетних доходів [3]. 

Вживання тютюну та тютюнових виробів вчиняє 
велику шкоду суспільству у глобальному масштабі. 
Так, за даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ), у всьому світі налічується 1,1 мільярд 
курців у віці від 15 років і старше. При цьому, майже 
80% з них проживають у країнах із низьким і середнім 
рівнями доходів (СНСД). Приблизно 226 мільйонів 
курців живуть в злиднях. Щорічно в світі більше 5 мі-
льйонів людей помирає від наслідків безпосереднього 
споживання тютюну і більше 600 тисяч гине від впливу 
вторинного тютюнового диму [4].  

За оцінками Світового Банку, пов’язані з курін-
ням хвороби створюють важкий економічній тягар для 
країн і коштують мільярди доларів щороку через 
втрату продуктивності праці, передчасні смерті досвід-
чених працівників і більш високі витрати на охорону 
здоров’я [5]. На лікування захворювань, що пов’язані 
із курінням, в глобальному масштабі витрачається  
2,1 трлн дол. США шляхом прямих і непрямих витрат 
системи охорони здоров’я [6]. Згідно з глобальною 
спільною доповіддю ВООЗ та Національного інституту 
онкології США «Економічні аспекти тютюну та конт-
ролю над тютюном» щороку світова економіка втрачає 
понад 1 трлн. дол. США через збільшення витрат 

на медичну допомогу курцям і втрату ними працезда-
тності. Більше того, захворювання, що спричинені 
вживанням тютюну, передчасно забирають із життя 
6 млн. осіб щороку у світі [7]. 

Суттєвим кроком у боротьбі із поширенням вжи-
вання тютюнових виробів у глобальному масштабі  
стало ухвалення Рамкової конвенції із боротьби проти 
тютюну (РКБТ) [8]. Метою Конвенції визначено за-
хист суспільства від руйнівних наслідків вживання тю-
тюну для здоров’я людей, а також від соціальних, еко-
логічних і економічних наслідків споживання тютюну 
й впливу тютюнового диму. РКБТ ВООЗ є першим 
міжнародним договором, укладеним під егідою ВООЗ, 
сторонами якого є вже понад 180 країн, де проживає 
понад 90 відсотків населення Земної кулі. Впродовж 
останнього десятиліття РКБТ ВООЗ стала дієвим ін-
струментом захисту громадського здоров’я, який дав 
змогу Сторонам досягти значних успіхів у боротьбі 
проти тютюну [9]. Рамкову Конвенцію ВООЗ із боро-
тьби проти тютюну ратифіковано Україною у 2006 р. 
[10]  

Вважається, що найбільш ефективним підходом у 
боротьбі з подальшим поширенням вживання тютюну 
є проведення політики зниження попиту. Для цього 
існує багато ефективних способів — від заборони рек-
лами до заборони куріння у громадських місцях. 
Проте, найпотужнішим і ефективним за вартістю ва-
ріантом для урядів у всьому світі лишається звичайне 
підвищення ціни реалізації тютюнових виробів на  
внутрішньому споживчому ринку шляхом застосу-
вання податків на споживання, акцизних податків зо-
крема [11].  

Згідно останніх досліджень соціально-економіч-
них наслідків вживання тютюну, розміри щорічних 
доходів за рахунок акцизів на сигарети в усьому світі 
можуть зрости на 47%, або на 140 млрд дол. США, 
якщо всі країни підвищать акцизні збори приблизно 
на 0,80 дол. США за одну пачку. Таке підвищення по-
датків призведе до зростання роздрібних цін на сига-
рети, в середньому, на 42%, в результаті чого показ-
ники паління знизяться на 9%, а число дорослих кур-
ців скоротиться на 66 мільйонів [12]. 

Споживання тютюну визнається найбільшим  
фактором ризику для здоров’я в ЄС, зумовлюючи 
майже 700 тис. передчасний смертей щороку [13].  
Число курців в ЄС лишається високим — 26% від за-
гальної чисельності населення. За даними опитувань 
агенції Євробарометр, поширеність тютюнопаління у 
27 країнах ЄС зменшилася з 32% у 2006 р. до 28% у 
2012 р. і 26% у 2014 р., тобто на 6%, або на 19% за  
8 років [14]. 

Заходи політики по боротьбі проти тютюну, 
включаючи підвищення податків і ціни реалізації тю-
тюнових виробів, можуть служити джерелом надхо-
дження значних державних коштів на цілі охорони 
здоров'я та розвитку, сприятимуть суттєвому зни-
женню споживання тютюну і забезпечуватимуть за-
хист від провідних факторів ризику для життєдіяльно-
сті, зокрема, онкологічних та серцево-судинних захво-
рювань. 

В ЄС акцизний податок є другим за соціально-
економічним значенням непрямим податком після 
ПДВ. Законодавство ЄС, що регулює акцизний пода-
ток, має складну структуру та передбачає викорис-
тання цілої низки горизонтальних та вертикальних ди-
ректив. Горизонтальні акти законодавства ЄС охоплю- 
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ють основні аспекти врегулювання обігу і виробництва 
всіх категорій підакцизних товарів. Вертикальні акти 
здійснюють правове регулювання за категоріями під- 
акцизних товарів, визначаючи структуру підакцизних 
товарів, мінімальний рівень акцизного податку та спо-
соби його розрахунку.  

Враховуючи значні обсяги транскордонної тор- 
гівлі тютюновими виробами і відмінності національ-
ного законодавства, для регулювання цього питання 
Європейським Парламентом та Радою було ухвалено 
Директиву 2014/40/ЄС «Про наближення законів, 
правил та адміністративних положень держав-членів, 
що стосуються виробництва, реклами та продажу тю-
тюну та супутніх товарів» [15]. Для покращення ситу-
ації ЄС вживають різні заходи контролю над тютюном 
у вигляді законодавчих актів, рекомендацій та інфор-
маційних кампаній, зокрема, щодо: регулювання тю-
тюнових виробів на ринку ЄС (наприклад їх упаку-
вання, маркування та інгредієнтів); обмеження рек-
лами тютюнових виробів; створення вільних від тютю-
нового диму середовищ; податкових заходів і заходів 
проти незаконної торгівлі; кампанії проти куріння 
[16]. 

Особливе місце серед директив з гармонізації ак-
цизного законодавства ЄС займає Директива Ради 
92/12/ЕЕС про загальний режим, зберігання, рух та 
контроль за товарами, що оподатковуються акцизами. 
Положення Директиви застосовуються до: нафтопро-
дуктів; спирту і алкогольних напоїв; тютюнових виро-
бів. Директива Ради від 2011/64/ЕС від 21 червня 
2011 р. про структуру та ставки акцизного податку на 
виробництво тютюнових виробів визначає різні кате-
горії тютюнових виробів, а також загальні принципи 
оподаткування тютюнових виробів. Директивою вста-
новлено, що кожна держава-член ЄС повинна засто-
совувати сукупний мінімальний акцизний податок 
(специфічний плюс адвалорний). Загальна ставка ак-
цизу повинна бути не менше 90 євро за 1000 сигарет 
та 60% від середньозваженої роздрібної ціни [17]. 

Відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною 
та ЄС і його державами-членами, з іншої сторони Ук-
раїна прийняла зобов’язання поступово наближувати 
своє законодавство та практику до принципів ЄС 
(Acquis communautaire EU), зокрема у сфері контролю 
за виробництвом та обігом тютюну і тютюнової про-
дукції. Угода про Асоціацію передбачає поступове на-
ближення акцизних ставок на тютюнові вироби, на-
скільки це можливо, беручи до уваги обмеження регі-
онального контексту, у тому числі шляхом діалогу на 
регіональному рівні та відповідно до Рамкової кон- 
венції ВООЗ про контроль над тютюном 2003 р. [18]. 

В Україні, за даними опитування споживачів в 
2010-2014 рр., регулярно курять 35-36% дорослого на-
селення у віці 18-64 роки (приблизно 9,3 млн чоловік), 
викурюючи в середньому 15 сигарет на день [19]. А 
щорічні втрати продуктивності в Україні, що викли-
кана тютюнопалінням, складають не менш 3 млрд дол. 
США, або до 4% ВВП України [20]. За даними Дер-
жавної служби статистики України [21] кількість кур-
ців серед населення України (без урахування анексо-
ваних територій) становила у 2015 р. 6,2 млн осіб. По-
ширеність вживання тютюнових виробів серед насе-
лення України віком 12 років і старше у 2015 р. стано-
вила 18,4%. За останні вісім років (2008-2016 рр.) по-
ширеність тютюнопаління скоротилася більш ніж на 
чверть.  

Головним фактором скорочення споживання тю-
тюнової продукції в Україні визначається зменшення 
цінової доступності сигарет, в першу чергу через ско-
рочення реальних доходів населення та різкого зрос- 
тання акцизів на сигарети без фільтру. Комплексна ре-
алізація всіх заходів контролю за обігом тютюнових 
виробів на основі імплементації Директив ЄС дозво-
лить в подальшому скорочувати поширеність тютюно-
куріння та кількість захворювань,  пов’язаних із вжи-
ванням тютюну і передчасних смертей в Україні.  

За різними оцінками, Україна щорічно втрачає 
понад 3 млрд дол. США через куріння населення. При 
цьому, науковці стверджують, що справжні економічні 
втрати держави внаслідок куріння її населення є ще 
більшими, якщо врахувати видатки держави на ліку-
вання захворювань, спричинених курінням [22]. Сума 
втрат майже втричі перевищує доходи Державного бю-
джету від тютюнових акцизів, які лише за 2016 р. оці-
нюють на рівні 1 млрд дол. США споживання тютюну 
призводить до людських втрат — щороку в Україні пе-
редчасно помирають до 60 тис. осіб. 

Повноважними органами законодавчої та вико-
навчої влади України постійно вживаються заходи, 
спрямовані на зменшення тютюнової залежності насе-
лення України, підвищення безпеки життєдіяльності, 
у тому числі на основі застосування економічних ва-
желів впливу. Так, у 2005 р. прийнято Закон України 
“Про заходи щодо попередження та зменшення вжи-
вання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров’я населення” [23]. Постановою Уряду України 
затверджено Державну цільову соціальну програму 
зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я на-
селення на період до 2012 р., що передбачала впрова-
дження відповідних заходів у цій сфері з урахуванням 
виконання положень Рамкової конвенції ВООЗ із бо-
ротьби проти тютюну, яку у 2011 р. було скасовано 
[24-25].  

Кожного року переглядаються ставки акцизного 
податку з тютюнових виробів у напрямі їх наближення 
до директивних нормативів ЄС, удосконалюється по-
даткове адміністрування, в тому числі, з метою скоро-
чення тіньового ринку тютюнових виробів. Однак, не-
зважаючи на позитивні зрушення щодо наближення 
акцизного законодавства України до стандартів ЄС, 
окремі питання щодо адаптації принципів форму-
вання та реалізації акцизної політики в Україні досі 
лишаються невирішеними.  

Україна належить до країн з невисоким рівнем 
доходів громадян, за споживанням тютюнової про- 
дукції одночасно займаючи одно з провідних місць у 
світі. За даними Державної служби статистики Укра-
їни від 1 до 1,5% сукупних витрат населення України, 
які складають у середньому 1,3 трлн грн на рік, спря-
мовується на сплату акцизного податку з тютюнових 
виробів. Означена пропорція має стійку тенденцію до 
зростання, у тому числі, за рахунок постійного підви-
щення ставок акцизного податку на фоні відносно ста-
більних обсягів споживання тютюнових виробів та па-
діння доходів населення. 

Усі тютюнові виробничі потужності України при-
дбані авторитетними світовими виробниками тютюну. 
На українському тютюновому ринку представлено 
близько 100 бренд-сімей і понад 350 найменувань си-
гарет. 98% випуску тютюнових виробів в Україні за-
безпечується п’ятьма найбільшими 5 світовими кон- 
цернами: "Філіп Морріс" (33% ринку), Джапан Тобак- 
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ко (24%), Імперіал Тобакко (21%), Брітіш-Амерікан 
Тобакко (18%). Частка вітчизняної тютюнової про- 
дукції становить близько 1% у валовому випуску това-
рів і послуг, в загальному промисловому виробництві 
країни — 2,5%, а в харчовій промисловості — близько 
17%. Виробництво тютюну належить до найприбутко-
віших видів економічної діяльності у харчовій про- 
мисловості із рівнем рентабельності до 40%.  

Основна тенденція тютюнового ринку в Україні 
останніх років полягає у падінні обсягів легального 
ринку. За оцінками окремих експертів, ситуація, коли 
споживання лишається стабільним, а обсяги легаль-
ного виробництва скорочуються, свідчить про замі-
щення легального продукту нелегальним [26]. За екс-
пертними оцінками, кожна восьма сигарета в Україні 
продається на «чорному» ринку, тобто близько 12% 
тютюнових виробів реалізуються нелегальними кана-
лами збуту. Відповідно, бюджет Держави щорічно  
недоотримує на рівні 3 млрд грн. При цьому, основні 
оператори ринку тютюнових виробів входять до де- 
сятки найбільших платників податків України [27]. За 
даними Державної фіскальної служби України опера-
тивні підрозділи щороку вилучають з незаконного 
обігу 10-12 млн пачок цигарок, в основному, нелега-
льно ввезених на митну територію України [28]. 

Акцизний податок в Україні запроваджено у 
1992 р. одночасно із ПДВ на заміну податку з обороту 
і реалізації. У розвитку акцизного оподаткування в Ук-
раїні можна виділити три основні етапи. На першому 
етапі (1996-1999 рр.). акцизним податком, який зако-
нодавчо визначався як збір, оподатковувалися вироб-
ництво і реалізація на митній території України більше 

70 найменувань підакцизних товарів. На другому етапі 
(2000-2010 рр.) перелік підакцизних товарів скорочено 
на чверть, зокрема, виключено з переліку підакцизних 
товарів ювелірні вироби. Третій етап (2011 — до тепе-
рішніх часів) розпочинається із прийняттям Податко-
вого кодексу України (ПКУ), яким скасовано: Декрет 
КМУ від 26.12.1992 р. №18-92 «Про акцизний збір» та 
ряд законодавчих актів України, що регулювали обіг 
та виробництво тютюнових виробів на території Укра-
їни. Перелік підакцизних товарів обмежено. Виділено 
чотири групи підакцизних товарів: алкогольні напої та 
тютюнові вироби, нафтопродукти та транспортні  
засоби [29]. Починаючи з 1 січня 2015 р. в Україні  
справляється спеціальний акцизний податок на реалі-
зацію алкоголю та тютюнових виробів. Його запрова-
дження за підсумками 2015 р. дозволило залучити до 
бюджетів органів місцевого самоврядування України 
7,7 млрд грн додаткових доходів. В майбутньому очі-
кується підвищення фіскальної та регуляторної значи-
мості цього різновиду податку на споживання. 

Загальною тенденцією обігу, виробництва та реа-
лізації тютюнових виробів в Україні (рис. 1) є посту-
пове скорочення обсягів виробництва. Якщо у 2007 р. 
в Україні було вироблено 129 млрд шт. сигарет, то за 
підсумками 2015 р. — лише 92,9 млрд шт. сигарет. На 
фоні відносно стабільних обсягів імпорту тютюнових 
виробів, які забезпечують на рівні 5% сукупного об-
сягу споживання тютюнової продукції на внутріш-
ньому ринку України, відмічається нарощування об-
сягів експортних поставок. Питома вага експорту си-
гарет у виробництві тютюнової продукції з моменту 
прийняття ПКУ зросла до 26%. 

 

 
Рис. 1. Динаміка основних показників, що характеризують надходження акцизного податку  

з тютюнових виробів до зведеного бюджету України 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — 2017. —
Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua та Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — 2017. — Режим 
доступу: www.treasury.gov.ua. 

 
Стабільно зростають надходження акцизного по-

датку до Державного бюджету України. Починаючи  
з 2007 р. їх обсяги збільшилися майже у 10 разів,  

з 2,4 млрд грн — до 22,2 млрд грн  у 2015 р. За цей 
період втричі зросла питома вага акцизного податку з 
тютюнових виробів у ВВП (до 1,1%) та доходах Зведе- 
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ного бюджету України (до 3%) в середньому, до 70% 
акцизного податку, що зараховується до бюджетів Ук- 
раїни різного рівня, мобілізується акцизом на тютю-
нові вироби.  

На рівні 65-70% акцизного податку на тютюнові 
вироби забезпечується оподаткуванням за фіксова- 

ними ставками. При цьому, пропорція 70% — 30% збе- 
рігається як щодо вироблених на території України 
тютюнових виробів, так і у випадку їх імпорту. Дина-
міка ефективної ставки оподаткування акцизного по-
датку з тютюнових виробів представлена в таблиці.  

 
Таблиця 

Ефективна ставка акцизного податку з тютюнових виробів 

Показники  2011 2012 2013 2014 2015

Сигарети, млрд шт. 1 95,5 93,9 86,1 86,0 92,9

Експорт сигарет та цигарок, млрд шт. 2 11,7 14,6 17,7 18,0 24,2

Імпорт сигарет і цигарок, млрд шт. 3 4,0 3,6 5,2 6,4 4,3

Акцизний податок на тютюнові вибори, млрд грн., 
в т.ч. 

4 15,3 16,6 17,9 18,1 22,2

з вироблених на території України тютюнових виробів 5 14,7 15,9 17,0 16,5 21,0 

з ввезених на територію України тютюнових виробів 6 0,6 0,7 0,9 1,6 1,2 

Індекс споживчих цін на тютюнові вироби, % 7 116,2 106,0 111,0 119,3 132,6

Ефективна ставка оподаткування акцизного податку з 
тютюнових виробів  
(Сума акцизного податку з однієї сигарети, коп. ) 
     розраховано: 4/(1-2+3)*100 

8 17,4 20,0 24,3 24,3 30,4

з вироблених на території України тютюнових виробів  
розраховано: 5/(1-2)*100 

9 17,5 20,0 24,8 24,3 30,6 

з ввезених на територію України тютюнових виробів    
розраховано: 6/3*100% 

10 15,5 18,9 17,8 24,8 27,7 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — 2017. 
— Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 

 
З таблиці видно, що із прийняттям Податкового 

кодексу України ефективна ставка оподаткування ак-
цизного податку з тютюнових виробів у гривнях, яку 
розраховано як кількість сплачених до бюджету копі-
йок з однієї сигарети, має тенденцію до зростання.  
З 17,4% у 2011 р. вона зросла до 30,4% у 2015 р., або 
майже вдвічі. Динаміка зростання ефективної ставки 
відмічається на фоні нарощування експорту тютюно-
вих виробів в умовах відносно стабільної динаміки об-
сягів внутрішнього виробництва. При цьому, звертає 
увагу випереджаюче зростання ефективної ставки опо-
даткування акцизного податку з вироблених на тери-
торії України тютюнових виробів порівняно із акци-
зом з ввезеної на територію України тютюнової про-
дукції. 

В цілому, споживання сигарет на території Укра-
їни, з урахуванням виключення анексованих терито-
рій, коливається на рівні 75 млрд шт. сигарет на рік, 
або 83-85 пачок на одного жителя країни, з яких без-
посередньо на курців (за різними оцінками від 20 до 
30%) — 400-500 пачок цигарок на рік. Тобто, репре- 
зентативний українець-курець із середньою заробіт-
ною платою 5 тис. грн на місяць до 10-15% свого річ-
ного бюджету витрачає на споживання тютюну.  

У загальновживаному у світовій практиці еквіва-
ленті, а саме, суми Євро на 1000 шт. сигарет, в Україні 
відмічаються зовсім інші тенденції. Як видно з рис. 2, 
впродовж 2011-2015 рр. відмічається падіння ефектив-
ної ставки оподаткування акцизом виробництва і спо-
живання тютюнових виробів. Означене пояснюється 
більш швидкими темпами знецінення національної 
валюти та інфляційними процесами, обумовленими 
зовнішньо-економічними чинниками. Індекс спожив- 
чих цін на тютюнові вироби має схожу траєкторію  
зростання із офіційним обмінним курсом Євро. 

Рис. 2 ілюструє наявність певних недоліків у 
сфері адміністрування акцизного податку на тютюнові 
вироби. Так, мінімальна ставка оподаткування на ци-
гарки з фільтром інколи перевищує реальну ефективну 
ставку оподаткування. Такі відхилення можуть пояс-
нюватися наявністю податкової заборгованості, тим-
часовими розбіжностями мінімальних ставок для си-
гарет без фільтру та з фільтром, а також частковою ле-
галізацією тютюнових виробів із невизначеним похо-
дженням (контрабанда, нелегальне виробництво 
тощо). Однак слід відмітити, що і реальна ставка опо-
даткування акцизом тютюнових виробів і законодавчо 
встановлена мінімальна ставка оподаткування на 
практиці принаймні у 5 разів менша за мінімальну  
ставку оподаткування, що застосовується країнами-
членами Європейського Союзу. 

Висновки і пропозиції. Означені висновки і спо-
стереження надають можливість стверджувати, що у 
разі виконання домовленостей щодо Асоціації Укра-
їни та ЄС в частині імплементації європейських норм 
оподаткування та контролю за обігом підакцизної 
продукції, роль акцизного податку на тютюнові ви-
роби в системі інструментів фінансового забезпечення 
державних програм соціального характеру, передусім, 
у сфері охорони здоров’я та людського розвитку,  
значно підвищиться.  

Виходячи з соціально-економічної природи ак-
цизного податку на тютюнові вироби, доцільно пере- 
глянути пропорції розподілу його надходжень в розрізі 
рівнів бюджетної системи. Основна їх частина по-
винна лишатися у розпорядженні місцевих бюджетів, 
оскільки витрати щодо нейтралізації негативних  
ефектів від споживання підакцизних товарів посту-
пово перекладаються на бюджети органів місцевого 
самоврядування.  
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Рис. 2. Динаміка ефективної ставки оподаткування акцизного податку на тютюнові вироби в Україні1 

Джерело: складено автором за даними рис. 1 та таблиці. 
 
Вплив акцизного оподаткування на соціально-

екологічну ситуацію в Україні має посилюватися за 
рахунок удосконалення механізму оподаткування та 
цільового витрачання мобілізованих ним бюджетних 
доходів одночасною. Такий підхід відповідає соціа-
льно-економічному змісту акцизу як податку на то-
вари розкоші або гріха. 

Зростанням ціни реалізації тютюнових виробів на 
внутрішньому ринку України сприятиме обмеженню 
споживання сигарет, і, на цій основі, укріпленню здо-
ров’я українців, підвищенню продуктивності праці та 
зменшенню навантаження на систему охорони здо-
ров’я України. За попередніми оцінками, у разі впро-
вадження Європейських стандартів у сфері оподатку-
вання тютюнових виробів, з урахуванням скорочення 
обсягів споживання тютюнових виробів, наприклад — 
вдвічі, сума надходжень акцизного податку на тютю-
нові вироби збільшиться у 2-3 рази. Тобто фіскальна і 
розподільча значимість акцизного податку на тютю-
нові вироби в системі бюджетно-податкового регулю-
вання економіки України зросте до 3% ВВП.  

Підвищення реальної ставки оподаткування ак-
цизного податку на тютюнові вироби в Україні доці-
льно здійснювати передусім, шляхом збільшення ад-
валорної ставки акцизного податку, яку встановлено у 
відсотках від вартості реалізованої підакцизної про- 
дукції у роздрібній торгівлі. Одночасно, слід перегля-
дати і параметри обчисленні акцизного податку (адва-
лорну та специфічну ставки), який перераховують до 
бюджету виробники та імпортери тютюнової продукції 
в процесі здійснення господарської діяльності. Для 
зниження напруженості у сфері обігу, виробництва та 
обігу тютюну і тютюнових виробів, а також підви-

                                                
1 Показники за 2016-2017 рр. враховані в розрахунках при затвердженні Державного бюджету України на 2017 р. 

Підлягає уточненню. 

щення прозорості у бюджетно-податковій сфері доці-
льно розробити прозорий графік підвищення мініма-
льної ставки оподаткування акцизного податку на тю-
тюнові вироби, затвердивши його у відповідному (5) 
підрозділі Податковому кодексі України. 

Означене дозволить вирішити декілька значимих 
завдань у сфері управління державними фінансами 
України, актуальність яких зростає в умовах децентра-
лізації державного управління. По-перше, таким чином 
дотягатиметься наближення основних параметрів сис-
теми оподаткування до принципів ЄС. По-друге, зро-
сте значимість та ефективність економічних інстру- 
ментів у боротьбі з вживанням тютюнових виробів на 
території України, передусім, серед молоді. По-третє, 
відбуватиметься зміцнення доходної частини бюджетів 
органів місцевого самоврядування України, що роз-
ширюватиме їх можливості для проведення більш ав-
тономної політики на місцевому рівні. Забезпечення 
Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) відповід-
ними фінансовими ресурсами для здійснення власних 
та делегованих із центрального рівня повноважень, в 
кінцевому рахунку, сприятиме прискоренню процесу 
децентралізації державного управління в Україні на 
основі створення та розвитку ефективних ОТГ [30]. 

Серед подальших досліджень у сфері уточнення 
основних орієнтирів політики акцизного оподатку-
вання обігу і виробництва підакцизних товарів в Ук-
раїні можна визначити подальші наукові розвідки, що 
спрямовані на удосконалення оподаткування інших 
видів підакцизних товарів, а саме, виробництва та 
обігу алкогольних виробів, нафтопродуктів, а також 
транспортних засобів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕРЕЖІ 
ПОСТАВОК ЗА ДОПОМОГОЮ ДОЦІЛЬНО ВИБРАНОГО АУТСОРСЕРА 
 
Постановка проблеми. У науковій літературі та 

економічних дослідженнях тенденції, як правило, вка-
зують на позитивні аспекти аутсорсингу. Найбільш  
часто згадуються зниження витрат, зосередження на 
основній діяльності (виражена спеціалізація компанії), 
звільнення ресурсів для інших завдань, доступ до но-
вих технологій, підвищення якість послуг / товарів, 
позбавлення компанії від необхідності розробки ноу-
хау в сфері, що не є його основною компетенцією, для 
підвищення конкурентного потенціалу, підвищення 
ефективності внутрішніх організаційних підрозділів, 
збільшення гнучкості, доступ до постачальників по- 
слуг аутсорсингових знань в різних галузях, залучення 
висококваліфікованих фахівців без необхідності до- 
даткових посад, свіжий погляд на рішеннях, що вико-
ристовується компанією. Однак при недбалому вико-
ристанні аутсорсингу, компанія замість очікуваного 
прибутку може мати значні втрати за рахунок цього 
вибору. Часто укладені договори з аутсорсером підля-
гають перегляду через низьку компетентність і фахо-
вість виконавця роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
ефективності та доцільності використання аутсор- 
сингу в управлінні бізнес-процесами мережі по- 
ставок досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені:  
D. McQuail [1], S. Mitchell, N. Villa, M. Stewart-Weeks, 
A. Lange [2], S. Lohr [3], J. Witkowski [4], Є. Крикавсь-
кий [5], [7], А. Шевченко [11], Н. Юріна [13] та ін. 
Специфіку вибору аутсорсера та недоліки викорис-
тання загалом були досліджені М. Окландером [6],  
О. Шандрівською, В. Куязк, Н. Хтей [8], Т. Шелеме-
тьєвою [12] та іншими вченими. Проте, доцільний ви-
бір аутсорсера для оптимізації продуктивності бізнес-
процесів мережі поставок ще має багато недослідже-
них аспектів. 

Постановка завдання. В статті досліджено основні 
критерії вибору найкращого аутсорсингового партнера 
та способи уникнення помилок при його виборі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як пока-
зало дослідження підприємств України, більшість з 
них працюють з аутсорсингом, або, хоча б, чули про 
нього, і в кризові часи аутсорсинг є новим способом 
вижити через скорочення витрат. На жаль, багато 
фірм, все ще вважають цей метод не потрібним і ри-
зикованим. Також варто згадати про те, що аутсорсинг 
не є універсальним методом для зниження витрат та 
підвищення своєї конкурентоздатності, і підходить не 
усім фірмам. Тому, перш ніж перейти до використання 
аутсорсингу варто зважити усі його переваги та недо-
ліки, а також усі переваги та недоліки виконання всіх 
функцій самостійно. Цей процес також часто назива-
ють інсорсингом.  

Виходячи зі своїх цілей і наявних ресурсів, кожне 
підприємство має самостійно визначити, яку частину 
робіт варто віддати на аутсорсинг для забезпечення та 
розвитку свого бізнесу. Визначальним фактором для 
прийняття такого рішення буде порівняння економіч- 

ної ефективності аутсорсингу та інсорсингу, аналіз їх 
переваг та недоліків. 

Найбільш поширеними проблемами викорис-
тання аутсорсингу на підприємстві є відсутність очіку-
ваного зниження витрат, негативні відносини між 
компанією та партнером, суперечки, що виникають 
внаслідок якості товарів чи послуг або розміру вина-
городи, а також недостатнє зосередження аутсорсера 
на виконанні основних бізнес-процесів, що йому де-
легували [1, c. 16-34]. 

Щоб уникнути вищезгаданих проблем слід дотри-
муватись наступних правил аутсорсингу. 

1. Вибір правильного партнера. Важливо вивчити 
досвід потенційного партнера. Часто це можна зро-
бити аналізуючи оцінку попередніх замовників. Варто 
зв'язатися з компаніями, які раніше використовували 
послуги даного аутсорсера. Це дозволить отримати 
відгуки про якість та терміновості наданих послуг. На 
ринку існують фірми, які допомагають підібрати по- 
трібного партнера [2, c. 44-56]. 

Вартість послуг може оцінюватися лише через кі-
лька місяців співпраці. Іноді цей період дуже довший. 
У випадку з фінансовими та бухгалтерськими послу-
гами, документація підлягає перевірці. У цьому ви- 
падку перевірка може здійснюватися лише під час пе-
ревірки. Це часто трапляється через рік або навіть кі-
лька років після початку співпраці. Тоді може вияви-
тись, що фірма-замовник повинна заплатити високий 
відсоток або штрафи. Тому варто детально описати як 
вибрати правильного партнера.  

1.1. Підготувати запит пропозиції. Варто приді-
лити час для підготовки вашого запиту. У ньому пода-
ються очікування компанії. Запити слід надсилати мі-
німум десятьом компаніям, з яких буде обрано ті три 
(можна більше чи менше), які, як на нашу думку, є 
найбільш доречними. Важливо, щоб запит був деталі-
зований, за умови, що пропозиція від потенційного 
виконавця має бути підготована відповідно до послі-
довності та змісту запиту. Пропозиції, підготовлені 
відповідно до обраної схеми, легше порівняти [3]. 

Потрібно вказати час, виділений на підготовку 
пропозиції, місце та спосіб його надсилання. 

1.2. Відмовитися від сумнівних пропозицій. Треба 
відхилити пропозиції, які будуть подані пізніше, ніж 
було визначено у терміні подачі. Ніякого виправдання, 
наприклад, контактуюча особа від аутсорсера була у 
відрядженні або у відпустці, не варто враховувати. У 
цьому випадку можна бути впевненими, що немає на-
лежних процедур для виконання обов'язків за відсут-
ності працівників, або що пунктуальність не оціню-
ється в компанії [4, c. 69-75]. 

Компанії, які відсилають стандартну пропозицію, 
не прикладаючи жодних зусиль для її підготовки, мо-
жуть також бути відхилені. Кожен клієнт хоче бути ін-
дивідуальним та нестандартним. Виходячи з пропози-
ції, можна визначити, чи учасник належить до цього 
типу компаній, якщо пропозиція є стандартною і міс-
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тить багато загальних даних, не звертаючись до специ-
фіки компанії та очікувань. Тоді можна бути впевне-
ним, що подальша співпраця буде подібною. 

1.3. Перевірка фахівців компанії. Що стосується 
фінансових та бухгалтерських послуг, то рівень спеці-
аліста, який обслуговує компанію, дуже важливий. 
Тому варто запитати про резюме людей, яких компа-
нія хоче нам виділити. На жаль, найчастіше аутсор- 
сингові компанії зменшують витрати, приймаючи рі-
шення про наймання випускників як автономних фа-
хівців [5, c. 105-118].  

Вже на етапі запиту варто запитати особисті дані 
людей, які будуть виконувати роботу. Ситуація, в якій 
людина зайнята, має певний ризик, якщо виявиться, 
що кваліфіковані фахівці не дуже добре працюють у 
компаніях з аутсорсингу. 

Якщо виявиться, що спеціалізований фахівець, 
що працює над нашим завданням вже обробляє сотні 
інших завдань, які шанси на те, що він буде справля-
тися з нашим завданням на належному рівні?  

1.4. Підготовка договору. Договір, який пропонує 
постачальник аутсорсингу, є лише пропозицією. Вар-
то, також зазначити особу чи особи, що будуть обслу-
говувати компанію. Також рекомендується включити 
особу, яка замінить призначеного спеціаліста під час 
відпустки або хвороби. Така особа також повинна 
знати специфіку компанії-замовника. На жаль, у бага-
тьох аутсорсингових компаніях це не використову-
ється. Належні процедури заміни фахівців повинні 
бути включені в договір про співпрацю [6, c. 125-134]. 

1.5. Облік витрат. Часто трапляється, що стартова 
ціна на послугу дуже хороша, але все, що не входить у 
договір, виявиться дуже дорогим. У результаті додат-
кова плата за обслуговування може подвоїти винаго-
роду за первинну послугу, яка була включена до по- 
слуг. Тому варто врахувати у договорі, що витрати про-
тягом року не збільшаться і всі додаткові послуги бу-
дуть обговорені ще на етапі підписання договору та 
зазначені в ньому.  

1.6. Штрафні санкції. У договорі варто описати 
усі можливі порушення та штрафні санкції, що насту-
пають після порушення, так як не зазначення чітких 
покарань може звільнити компанію-аутсорсера від від-
повідальності за скоєне правопорушення чи не вико-
нання завдання у визначений термін чи не належної 
якості. 

2. Правильно складений договір про співпрацю. 
Це один з найважливіших кроків із запуску аутсорсин-
гового процесу на підприємстві. 

Належним чином оформлений договір повинен 
містити інформацію про обсяг послуг, тривалість, ви-
нагороду та, що часто не вказане в договорі, поло-
ження про конфіденційність [7, c. 123-130]. 

Найбільш поширені помилки під час підписання 
договору — це питання періоду / часу підписання. 
Компанії укладають довгострокові договори, щоб від-
класти зобов'язання проводити іншу процедуру від-
бору. Це серйозна помилка, оскільки неможливо  
адаптувати потреби компанії до змін ринкових умов. 
Договори на коротший час забезпечують гнучкість, 
особливо під час економічної кризи, необхідної для 
виживання підприємства. 

Іншою помилкою під час підписання договору є 
недостатня деталізація при визначенні предмета дого-
вору. Це може призвести до проблем на стадії спів-
праці, оскільки це дозволяє широке тлумачення для 

обох сторін, що може викликати конфлікти на шляху 
замовлення постачальника [8, c. 56-67]. 

Важливо також детально визначити зв'язок між 
винагородою та наслідками співробітництва. Якщо це 
можливо, варто включити до договору спосіб розра- 
хунку винагороди за виконану роботу. 

3. Застереження про конфіденційність призна-
чено для спрощення процесу передачі даних. Встано-
влюючи процедури зв'язку між замовником та вико- 
навцем, способу передачі інформації та даних, одер-
жувач захищений від можливих проблем подальшого 
співробітництва [9, c. 76-78]. 

Вже під час впровадження аутсорсингових послуг 
важливо стежити за співпрацею. Клієнт повинен вста-
новити зручний для нього шлях вирішення змін у  
контракті у випадку проблем, що виникають як у 
зв’язку з зовнішніми, так і з внутрішніми факторами. 

Для підприємців важливо провести відповідний 
аналіз своїх бізнес-потреб. За допомогою цієї дії вони 
можуть свідомо визначити, якою мірою замовлення 
підлягає виконанню зовнішніми компаніями. В даний 
час можна скористатися порадами, наданими фахів-
цями, що дозволяє компаніям діагностувати проблеми 
та визначити подальшу стратегію дій, що дозволить їм 
приймати рішення щодо аутсорсингових компаній. 

Аутсорсинг бізнес-процесів на національному або 
міжнародному рівні набуває все більшого значення як 
шлях вдосконалення корпоративного процесу, підтри-
мання операцій та зменшення витрат. Його популяр-
ність основана на здатності покращувати та оптимізу-
вати послуги компанії, одночасно дозволяючи зосере-
дити увагу на основній діяльності компанії. Хоча деякі 
компанії можуть бути стурбовані тим, як аутсорсинг 
впливає на їх взаємини з їхніми клієнтами, у багатьох 
випадках аутсорсинг надає ряд переваг, особливо для 
клієнтів [10, c. 134-140].  

Використовуючи конкурентоспроможні міжна- 
родні можливості, фінансові витрати на процес пере-
міщення процесів разом з перевагами передачі техно-
логій відіграють важливу роль у стратегії розвитку 
компанії та розширенні бізнесу. Аутсорсинг може 
стати переконливим, конкурентним активом для ком-
панії. Це не лише приносить користь від вартості та 
вдосконалення процесів для компанії, але також може 
збільшити передбачуваність та масштабованість що-
денних послуг з обслуговування клієнтів та задово-
лення потреб користувачів, а отже збільшити продук-
тивність [11, c. 116-123]. 

За допомогою аутсорсингу можна отримати на 
багато більше, а ніж втратити. Згадані недоліки та ри-
зики можуть бути зведені до мінімуму, насамперед за 
допомогою добре продуманої та підтримуваної ринко-
вої інтелектуальної інформації про вибір компетент-
ного та професійного партнера з аутсорсингу. Добре, 
якщо цей вибір є відповідним і довгостроковим, тому 
що частота зміни аутсорсерів, особливо у випадку дов-
гострокових проектів, піддасть фірму додатковим ви-
тратам і буде впливати на якість і терміни виконання 
[12, c. 183-189]. 

Незважаючи на все це, популярність цієї форми 
управління бізнесом — це не просто тенденція або 
мода, оскільки розумний і професійний підхід до теми 
має принести компанії більше переваг, ніж втрат. Пе-
реваги є конкретними та вимірюваними у цьому ви- 
падку, тоді як недоліки переважно гіпотетичні та ри-
зики можуть бути значно зменшені. Згідно з принци- 
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8пами старанності та припущенням професіоналізму з 
обох сторін, можна очікувати співпраці в рамках 
аутсорсингу, для підвищення ефективність своєї дія-
льності з усіма позитивними наслідками [13, c. 182-
187]. 

Висновки. Завдяки добре впровадженій стратегії 
аутсорсингу, різні бізнес-процеси можуть бути завер-
шені швидше, що приведе до більшого задоволення 
користувачів, що залишає більше часу для заохочення 
нових клієнтів.  

Хоча дорогий підхід має важливе значення для 
прийняття рішень щодо аутсорсингу, а зниження екс-
плуатаційних витрат часто означає зменшення витрат 
не лише для компанії, а й для своїх клієнтів, аутсор-
синг не завжди полягає у скороченні витрат. Можна 
поліпшити якість продукції, зробити бізнес-процеси 
більш ефективними, а також вільно використовувати 
кошти на інновації, що приведе до загального кращого 
продукту або послуги. Вибір місцевостей та партнерів, 
що надають послуги з аутсорсингу, повинен відобра-
жати майбутні цілі компанії, тим самим збільшивши 
кількість задоволених клієнтів. Тому рівень задово-
лення клієнтів є вищим, через концентрацію аутсор-
сера саме на тих процесах, які мають безпосередній 
зв'язок з клієнтом (якість продукції, обслуговування 
клієнта, вчасна доставка тощо). 

У кінцевому підсумку аутсорсингові результати є 
часом продуктивніші, ніж стосунки з замовниками 
аутсорсингу. Оскільки ці результати є важливими (для 
компанії та для клієнтів), це хороша стратегія вибору 
компаній, які створили внутрішні системи, сертифіко-
вані процеси, і які можуть стати посередником між 
клієнтом та вибраним підрозділом аутсорсингу, щоб 
отримати найкращі результати. Відносинами потрібно 
постійно керувати; стратегічний підхід та відповіда-
льне управління розподіленою групою є ключовими 
елементами успішних результатів аутсорсингу, що за-
довольняють вимогам продукції та вимогам замовни-
ків. 
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НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Постановка проблеми. Стан соціально-економіч-

ного розвитку Донецької області у зв’язку з воєнним 
конфліктом значно погіршився і потребує розбудови 
сучасної та ефективної економічної системи. Вирі-
шення цієї проблеми можливо за допомогою страте- 
гічного планування відновлення територій. 

Стратегічне планування являє собою особливий 
вид практичної діяльності людей — планової роботи, 
що полягає у розробленні стратегічних рішень, що пе-
редбачають висування таких цілей і стратегій пове- 
дінки відповідних об’єктів управління, реалізація яких 
забезпечує їх ефективне функціонування у довгостро-
ковій перспективі, швидку адаптацію до мінливих 
умов зовнішнього середовища. 

Змістом стратегічного планування є планомірна 
організація регулювання розвитку національної еко-
номіки, її окремих підсистем, планування діяльності 
комерційних структур. Результатом стратегічного пла-
нування є розроблена стратегія, реалізація якої здійс-
нюється в процесі стратегічного управління [5]. 

Аналіз останніх досліджень. Забезпечення сталого 
розвитку є одним з ключових питань сучасного роз- 
витку територій сходу України з огляду на сучасні еко-
номічні, соціальні та екологічні проблеми викликані 
військовим конфліктом. Враховуючи надзвичайну ак-
туальність даного питання для розвитку у цілому, ба-
гато науковців присвятили свої роботи дослідженню 
проблем сталого розвитку, аспектам стратегічного 
планування та розробці шляхів його забезпечення. Се-
ред наукових робіт окремо слід відзначити праці таких 
дослідників, як В.П. Антонюк, О.І. Амоша, І.П. Бу-
лєєв, Г.В. Возняк, В.П. Горбулін, Е.М. Лібанова, 
В.І. Ляшенко, О.Ф. Новікова, С.І. Пирожков та ін. 

Нещодавно була оновлена Стратегія розвитку До-
нецької області на період до 2020 року. Необхідність 
оновлення Стратегії викликана зміною соціально-еко-
номічної ситуації як в країні, так і області, а також 
вимогами Порядку розроблення регіональних страте-
гій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 
заходів, затвердженого Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 11 листопада 2015 року № 392 [8]. 

Метою статті є виявлення напрямів відновлення 
територій та розробка рекомендацій щодо удоскона-
лення стратегічного планування розвитку територій 
Донецької області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На роз-
виток східного регіону України негативно вплинув 
військовий конфлікт, який ще триває. Донецька і Лу-
ганська області зазнали великих втрат в соціальній, 
економічній, політичній та екологічній сферах. По-
страждалі території потребують особливої уваги для 

вирішення проблем відновлення. Основою для цього 
повинен стати новий спеціальний план стратегії роз-
витку Донецької області з урахуванням його природ-
но-ресурсного, економічного, науково-технічного, 
трудового потенціалу, а також особливостей спеціалі-
зації у виробництві товарів та послуг.   

Реалізація стратегічної мети розвитку східних ре-
гіонів відбуватиметься в умовах поки що неповного 
врегулювання конфлікту, правової невизначеності з 
розподілом повноважень, відповідальності та фінансу-
вання процесу відродження та реінтеграції цих регіо-
нів. Оскільки швидко подолати напруженість та про-
тистояння (не тільки військове) неможливо, слід за-
значити, що діяльність з розбудови миру та віднов-
лення територій буде довготривалим процесом [4]. 

В багатьох українських містах та регіонах плану-
вання економічного розвитку здійснюється лише на 
короткостроковий період, як правило, на один рік. 
Перелік проблем, які вирішуються річним планом со-
ціально-економічного розвитку регіону, обмежується 
поточними, такими, що вирішують нагальні потреби 
життєзабезпечення населення [6].  

Забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку Донецької області є важливою передумовою 
її економічного зростання, що обумовлює необхідність 
забезпечення умов та визначення пріоритетів страте- 
гічного планування розвитку регіону. 

Постраждалі території мають певну специфіку 
проблем та різний ступінь гостроти, тому механізми їх 
вирішення та можливості можуть бути принципово  
різні.  

На даному етапі з урахуванням ситуації, що скла-
лася, оптимальними будуть такі пріоритетні напрями: 

1) для тимчасово окупованих територій — їх по-
вернення під контроль України, соціально-економічна 
реінтеграція в національну економіку та комплексне 
відновлення всіх сфер життєзабезпечення, реінтегра-
ція в соціокультурний та інформаційний простір укра-
їнського суспільства;  

2) для територій, які постраждали від окупації, 
але перебувають під контролем України, — комплек-
сне відновлення систем життєзабезпечення, стимулю-
вання економічного розвитку. Для цих двох типів те-
риторій важливим є всебічне сприяння поверненню 
внутрішньо переміщених осіб (далі — ВПО) до місць 
свого постійного проживання, створення умов для  
розвитку соціального діалогу та інститутів громадян-
ського суспільства;  

3) для територій третього типу важливими є сут-
тєва модернізація та підвищення ефективності дер- 
жавного управління, економіки і соціальної сфери, за-
безпечення адаптації та соціального захисту пересе- 
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ленців, сприяння їх поверненню додому за їх бажан-
ням;  

4) для територій областей, які межують із зоною 
конфлікту, необхідно створити сприятливі регуляторні 
режими стимулювання підприємницької діяльності та 

самозайнятості осіб, які не планують найближчим ча-
сом повертатися до попереднього місця проживання, 
а також інтеграції ВПО у територіальні громади [4]. 

Пріоритети стратегічного планування розвитку 
Донецької області повинні містити конкретні за-
ходи (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Пріоритети стратегічного планування розвитку Донецької області 

Напрями Заходи
Зміцнити інституційну базу 
сталого розвитку 

Створення в усіх органах влади управлінські підрозділи зі сталого розвитку; 
визначити систему цілей розвитку на регіональному рівні 

Зміцнити нормативно-правову 
базу 

Забезпечити розроблення плану дій та його впровадження;  
забезпечити регулярне проведення експертизи законопроектів та норма-
тивно-правових актів на відповідність їх принципам сталого розвитку 

Забезпечити належне фінансу-
вання 

Модернізувати податкову систему; 
забезпечити поліпшення інвестиційного клімату;  
сформувати прозорі механізми залучення іноземної фінансової допомоги 

Відновити і перебудувати еко-
номіку Донбасу 

Створення вільних економічних зон; 
створення високотехнологічних галузевих кластерів в пріоритетних секто-
рах економіки;  
забезпечити спрощення процедур відкриття бізнесу;  
забезпечити належний захист внутрішнього ринку від контрабандної ім-
портної продукції 

Посилити науково-дослідну 
роботу 

Впроваджувати принципи сталого розвитку в усіх галузях економіки;
сприяти розвитку досліджень, що забезпечують вирішення регіональних 
екологічних, соціальних та економічних проблем 

 
На території промислових міст для подолання на-

слідків бойових дій в основу стратегії розвитку кож-
ного міста має бути покладена програма його віднов-
лення. Відновлення провідних галузей Донбасу при 
розробці заходів щодо їх відновлення та розбудови до-
цільно здійснювати на основі державно-приватного 
партнерства, за участю компаній і підприємств. 

Потрібно розвивати взаємовідносини з промис-
ловими підприємствами, об’єднаннями промисловців, 
громадськості та профспілками для успішної реалізації 
промислової політики; формувати в суспільстві та тру-
дових колективах внутрішню злагоду з приводу цілей 
розвитку і засобів для їх досягнення, які забезпечують 
поступове зростання економіки та промисловості  
завдяки моделі розширеного відтворення на основі пе-
реходу на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку і 
підвищення ефективності. 

Також необхідно створювати умови для розвитку 
нових виробництв, малих промислових підприємств, 
які використовують сучасні технології; стимулювати 
виробництва, що працюють на місцевих сировинних 
ресурсах та застосовують технології переробки відходів 
виробництва і знижують шкідливі викиди в атмо- 
сферу. 

Важлива роль має бути відведена відродженню 
промислової діяльності Донецької області. Реалізація 
промислової стратегії надасть можливість на основі 
поглиблення інтеграції господарських зав’язків під- 
приємств та підвищення рівня менеджменту забезпе-
чити освоєння нових видів продукції та стабілізувати 
виробництво, завантажити у повному обсязі виробничі 
потужності і проводити технічне переозброєння [7]. 

У табл. 2 наведені заходи для реалізації віднов-
лення окремих складових промисловості. 

 

Таблиця 2 
Пріоритетні напрями промислової діяльності 

Види промислової діяльності Заходи
Вугільна промисловість Запуск зруйнованих, пошкоджених шахт; 

використання новітніх техніко-технологічних рішень;  
модернізація організаційної та техніко-технологічної бази; 
переробка вугілля в інші види палива, перетворення самих вугільних 
шахт на енергопідприємства шляхом будівництва когенераційних мо-
дулів та ін. [1] 

Енергетика Створення ресурсозбалансованої енергетичної системи;  
визначення потенційних можливостей та ефективності різних джерел 
електрогенерації з урахуванням соціальних аспектів, міжобласних і 
трансграничних поставок; 
створення резервів антрацитового палива 

Металургійна промисловість Орієнтація на досягнення беззбитковості галузі; 
припинення транспортної блокади регіону 

 
Разом з тим суб’єкти підприємницької діяльності 

можуть сформувати перелік заходів щодо подолання 
наслідків ведення бойових дій, які він може підтри- 
мати. Об’єднання зусиль місцевих органів влади і 

суб’єктів підприємницької діяльності сприятиме при-
скоренню темпів економічного відновлення Донець-
кої області. 
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Відбудова регіону неможлива без вирішення пи-
тання кадрового забезпечення, через формування та 
виконання заходів щодо підготовки, перепідготовки 
кадрів. Через посилення уваги на спеціальності, по- 
трібні в першу чергу для відбудови соціально-еконо-
мічної та виробничої інфраструктур, вирішенню дефі-
циту висококваліфікованих кадрів. 

Через брак ресурсів істотно обмежуються можли-
вості спрямування бюджетних коштів на відродження 
Донбасу, слабкими є надії на зовнішні інвестиції, тому 
необхідно залучати кошти населення. Реформування 
систем оподаткування і розподілу доходів між бюдже-
тами різних рівнів може це вирішити. 

Головною умовою надання коштів є наявність 
проектної документації відновлюваних об’єктів. На 
жаль, на багатьох пошкоджених та зруйнованих об’єк-
тах відсутня проектна документація, що унеможлив-
лює їх відновлення за кошти зарубіжних інвесторів [4]. 

Для залучення інвестицій в економіку регіону по-
трібно визначати пріоритети інвестиційної політики 
території, які мають бути легітимними для інвесторів; 
сприяти пошуку потенціальних інвесторів; підвищити 
інвестиційну привабливість підприємств.  

Пріоритетні напрями інвестиційної політики слід 
визначати шляхом: аналізу стану високоприбуткових 
галузей; оцінки науково-технічного потенціалу регі-
ону; вибору пріоритетних напрямів розвитку галузей з 
потужними ресурсами.  

Важливою складовою системи заходів мають бу-
ти: формування міської політики управління об’єк-
тами зруйнованих територій, визначення умов і ха- 
рактеру їх відновлення, особливостей нового викори-
стання з урахуванням їх гідрогеологічного, гідрогеохі-
мічного стану, можливостей інженерної інфраструк-
тури; створення реєстру територій промислової забу-
дови, придатних для реконструкції та будівництва но-
вих об’єктів; забезпечення доступу до цієї інформації 
для потенційних інвесторів; стимулювання розвитку 
діючих і створення в містах нових виробництв на ос-
нові рециклінгу відходів промислового виробництва та 
продукції, яка втратила свої споживчі властивості. 

Очевидно, що на тлі економічної розрухи і соці-
ального занепаду, провалу реформ за всіма напря-
мами, саме Донбас здатний забезпечити інституціона-
льний базис відродження економіки на новій техноло-
гічній основі. У зв’язку з цим в Україні на першому 
етапі необхідно провести загальнонаціональну подат-
кову і бюджетну децентралізацію, забезпечити після-
воєнним і прикордонним територіям максимальну 
економічну свободу. Виходячи з міжнародної прак-
тики, необхідно законодавчо закріпити територію 
Донбасу як вільну економічну зону і майданчик випе-
реджаючого розвитку. В рамках реінтеграції Донбасу 
надзвичайно важливим є питання надання торгове-
льно-економічних преференцій з боку Єврокомісії і 
Євразійської економічної комісії та введення двох зон 
вільної торгівлі, які будуть діяти в односторонньому 
порядку, а також відновлення зруйнованих коопера-
ційних зв’язків у пріоритетних секторах економіки.  

Донбас необхідно законодавчо закріпити як тери-
торію зі спеціальним режимом інвестиційної діяльно-
сті, забезпечити максимальну податкову і бюджетну 
децентралізацію, забезпечити умови для сектораль-
ного та транскордонного співробітництва в рамках Єв-
разійського економічного союзу (далі — ЄАЕС)  

(в перспективі створення зони вільної торгівлі (далі — 
ЗВТ)).  

Наступним кроком має стати відновлення і роз-
виток зруйнованих міжнародних (зовнішньоекономіч-
них) і міжрегіональних коопераційних зв’язків. Це в 
свою чергу призведе до зростання зайнятості та купі-
вельної спроможності населення, стимулювання по-
питу на товари внутрішнього виробництва, форму-
вання реальної бази оподаткування. Саме вектор зов-
нішньоекономічного розвитку, здатний залучити між-
народні гранти та інвестиції під перспективні іннова-
ційно-інвестиційні проекти, спрямовані на якісне по-
ліпшення життя громадян і формування реальної ви-
робничої бази в макрорегіоні. У цьому напрямку акту-
альним видається створення в Україні Спеціального 
моніторингового центру по врегулюванню ситуації на 
сході України. 

Відновлення зруйнованих коопераційних зв’язків 
з країнами-учасницями ЄАЕС — інституціональний 
базис відновлення Донбасу. Особливу увагу в рамках 
відновлення Донбасу слід приділити вибору вектору 
регіональної економічної інтеграції. Маючи розгалу-
жену кооперацію з країнами ЄАЕС, вихід із ЗВТ в  
рамках минулих країн СНД та дезінтеграція з країнами 
ЄАЕС завдали відчутного удару по економіці промис-
лових прикордонних регіонів Донбасу. Це миттєво 
відбилося на істотне скорочення обсягів експорту то-
варів, а також на падіння рівня промислового вироб-
ництва — фактично деіндустріалізації країни. 

Аналіз показує, що економічне відродження Дон-
басу можливо при налагодженні коопераційних зв’яз-
ків з країнами ЄАЕС, а також перегляд умов торгівлі 
з країнами ЄС. У цих умовах Донбасу потрібна ЗВТ з 
ЄС і ЄАЕС, яка буде діяти в односторонньому по-
рядку. 

Враховуючи той факт, як багато держав намага-
ються допомогти Україні в подоланні кризи на Дон-
басі, очевидно, що це питання може бути вирішене як 
один з механізмів реалізації комплексного плану захо-
дів по відновленню Донбасу.  

Успішне відновлення миру та запобігання новим 
конфліктам потребують вироблення загальних прин-
ципів роботи з постконфліктного відновлення, по-
шуку структурних передумов відродження і підтримки 
миру, включаючи гармонізацію принципів і стратегій 
різних учасників процесу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Стратегічне планування є необхідним елементом уп-
равління. Очевидно, що неможливо визначити універ-
сальних напрямів стратегічного планування розвитку 
постраждалих територій. Необхідним є розробка на-
прямів стратегічного планування розвитку Донецької 
області. 

Якість стратегічного планування соціально-еко-
номічного розвитку регіону багато в чому залежатиме 
від науково-методичного забезпечення даного про-
цесу. Для забезпечення обґрунтованості стратегічного 
планування, досягнення сукупного позитивного ефек-
ту в результаті реалізації розробленої стратегії необ-
хідні об’єднання зусиль адміністративно-управлінсь-
кої, фінансової, виробничої, науково-технічної сфер, 
максимально можливе залучення та оптимізація при-
родно-ресурсного, людського, науково-технічного та 
інноваційного потенціалу регіону, розвиток науково-
інформаційних ресурсів, вивчення та доведення світо- 
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вого та вітчизняного досвіду стратегічного планування 
розвитку регіонів.  

Реалізація вказаних напрямів спричинить поси-
лення соціальної стійкості, яка матиме тенденцію до 
посилення, підвищиться рівень довіри та співпраці на 
всій території України. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвит-

ку інституціонального середовища важливу роль віді- 
грає нормативно-правовий механізм, який створю-
ється державою в контексті переходу до концепції ста-
лого розвитку з метою стимулювання природоохорон-
ної діяльності суб’єктів господарювання. Це відповідає 
Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020», у якій за 
вектором безпеки передбачено розробку та реалізацію 
Програми збереження навколишнього природного се-
редовища [1]. 

На даний час головною проблемою в сфері охо-
рони навколишнього природного середовища визнано 
вдосконалення системи управління промисловими  
відходами. Основні кроки з вирішення даної проблеми 
прописано в документі ООН «Глобальні цілі сталого 
розвитку 2030», в якому зазначено про доцільність 
впровадження заходів з управління переробкою відхо-
дів, а також попередження, зменшення, переробки та 
повторного їх використання [2]. 

Відповідно до Цілей сталого розвитку 2016-
2030 рр. забезпечення відкритості, безпеки, життєстій-
кості й екологічної стійкості міст, а також переходу до 
раціональних моделей споживання і виробництва  
можна досягти у результаті суттєвого зменшення об-
сягу відходів шляхом вживання заходів щодо запо- 
бігання їх утворенню, скорочення, переробки та по-
вторного використання [3]. 

Нормативно-правові акти України містять ряд 
базових вимог щодо поводження з відходами, які від-
повідають деяким нормам європейського законодав-
ства. Так, Закон України «Про відходи» в цілому вра-
ховує вимоги Рамкової Директиви 75/442/ЄС про від-
ходи та Директиви про небезпечні відходи 91/689/ЄС. 
Одним із важливих напрямів співробітництва з питань 
охорони навколишнього середовища, сталого розвит-
ку та зеленої економіки (за Угодою про Асоціацію між 
Україною та ЄС), як зазначається, визнано управління 
відходами та ресурсами [4]. 

Отже, прийняття Закону України «Про відходи» 
та «Національної стратегії управління відходами в Ук-
раїні до 2030 року» започаткувало якісно новий етап 
формування та розвитку системи управління відхо-
дами з урахуванням передового зарубіжного досвіду. 

Однак процес розбудови нормативно-правової 
бази в Україні йде суперечливо. Національне законо-
давство значною мірою є фрагментарним, неповним 
або відмінним від відповідного законодавства ЄС. Іс-
нують такі недоліки, як невизначеність пріоритетності 
цілей і недостатній рівень інтеграції питань охорони 
навколишнього природного середовища у галузевій 
стратегії. Моніторинг наявних прогалин у норматив-
но-правовому полі показує, що багато питань з управ-
ління відходами в Україні залишаються неврегульова-
ними, а окремі аспекти потребують подальшого ре- 
формування.      
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі 
аналізу наукових джерел узагальнено основні поло-
ження вчених і фахівців з обраної теми: 

− розглянуто систему нормативно-правового за-
безпечення господарських операцій з відходами під- 
приємств, термінологічні проблеми регулювання 
сфери поводження з відходами [5; 6; 7]; 

− обґрунтовано необхідність розробки та прий-
няття спеціальних законопроектів, які регулюють ді- 
яльність, пов’язану із вторинними ресурсами (рецик-
лінгом матеріалів); встановлено, що у рамках цих за-
конів мають бути передбачені конкретні механізми їх 
реалізації [8]; 

− досліджено загальні принципи та схеми пово-
дження з відходами в країнах ЄС та проблеми імпле-
ментації екологічної політики ЄС у сфері поводження 
з відходами в Україні [9]; 

− встановлено, що до актуальних завдань урегу-
лювання на підзаконному рівні належить поводження 
з відходами електричного й електронного устатку-
вання [10]; 

− запропоновано впровадити в Україні інтегрова-
ний дозвіл, який зобов’язує заявників використову-
вати найкращі практики поводження з відходами, що 
передбачено Директивою 2010/75/ЄС про промислові 
забруднення [11]; 

− запропоновано основні напрями господарсько-
правового регулювання поводження з відходами:  
визначення статусу відходів як товару та сировини, 
особливостей функціонування ринку поводження з  
відходами та договірної діяльності в цій сфері, госпо-
дарської компетенції суб’єктів відносин; забезпечення 
державно-приватного партнерства [12]; 

− надано пропозиції з удосконалення законодав-
ства України щодо відходів в контексті Угоди про асо-
ціацію [13]; 

− доведено, що відносини права власності на від-
ходи регулюються нормами екологічного, цивільного 
та адміністративного права; обґрунтовано тезу про  
існування комплексного правового інституту права 
власності на відходи, який має свої власні принципи, 
що діють поряд із основоположними, загально право-
вими та галузевими принципами права [14]; 

− обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 
переліку платників і критеріїв визначення ставок по-
датку за розміщення відходів [15]. 

Незважаючи на широке коло наукових дослі-
джень з обраної теми, проблема нормативно-право-
вого забезпечення розвитку сфери управління про- 
мисловими відходами потребує подальших наукових 
розробок. Все це значною мірою обумовило вибір 
теми даного дослідження та його цільову спрямова-
ність. 

Метою даного дослідження є аналіз діючих норма-
тивно-правових документів з регулювання розвитку 
сфери управління відходами, виявлення їх недоліків і 
розробка пропозицій щодо їх вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
основних екологічних проблем в Україні можна на-
звати відсутність чіткого розмежування природоохо-
ронних і господарських функцій та недотримання за-
конодавства з екологічних питань.  

Визначено, що приведення у відповідність еколо-
гічного законодавства України з положеннями Acquis 

communautaire (правової системи ЄС, яка включає 
акти законодавства, прийняті в рамках Європейського 
співтовариства, спільної зовнішньої політики та полі-
тики безпеки), в першу чергу, необхідно здійснити  
контроль за поводженням з відходами [16]. 

Тому до ключових завдань національного законо-
давства про відходи віднесено [17]: 

визначення основних принципів державної полі-
тики у сфері поводження з відходами; 

правове регулювання відносин щодо діяльності  
у сфері поводження з відходами; 

визначення основних умов, вимог і правил щодо 
екологічно безпечного поводження з відходами, а та-
кож системи заходів, пов’язаних з організаційно-еко-
номічним стимулюванням ресурсозбереження; 

забезпечення мінімального утворення відходів, 
розширення їх використання у господарській діяльно-
сті, запобігання шкідливому впливу відходів на навко-
лишнє природне середовище та здоров’я людини. 

У ст. 1 Закону України «Про відходи» визначено 
зміст терміна «поводження з відходами» як «дій, спря-
мованих на запобігання утворенню відходів, їх зби-
рання, перевезення, сортування, зберігання, оброб-
лення, перероблення, утилізацію, видалення, знешко-
дження і захоронення, включаючи контроль за цими 
операціями та нагляд за місцями видалення» [17]. 

Отже, до процесів поводження з відходами відне-
сено такі, як збирання, перевезення, сортування, збе-
рігання, оброблення (перероблення), утилізація, вида-
лення, знешкодження і захоронення (рис. 1). 

У законодавстві України також зустрічається тер-
мін «розміщення відходів», під яким розуміється «збе-
рігання та захоронення відходів у спеціально відведе-
них для цього місцях чи об’єктах» [17].  

Розміщення відходів розглядається також як «по-
стійне (остаточне) перебування або захоронення від-
ходів у спеціально відведених для цього місцях чи 
об’єктах (сховища, полігони, комплекси, споруди, ді-
лянки)» [18]. 

Аналіз показує, що більшість нормативно-право-
вих документів, які регулюють розвиток сфери управ-
ління відходами, не кореспондуються один з одним. 
При цьому до процесів поводження з відходами, як 
правило, віднесено обробку (переробку), утилізацію та 
захоронення відходів (табл. 1).  

Доцільним є розробка концепції управління з 
промисловими відходами в Україні. Разом з тим ні в 
одному законодавчому документі не розглянуто весь 
перелік функцій управління (табл. 2).  

У діючих актах, як правило, до функцій управ-
ління віднесено контроль й облік. При цьому вияв-
лено, що у Законі України «Про відходи» використано 
і контроль, і нагляд. Так, у ньому вказано про конт-
роль за операціями поводження з відходами та нагляд 
за місцями видалення [17]. 

Іноді контроль і облік відносять не до функцій 
управління, а до процесів поводження з відходами. 
Наприклад, у Кодексі України про надра зазначено, 
що при переробці мінеральної сировини повинні за-
безпечуватися: раціональне використання відходів пе-
реробки (шламу, пилу); складування, облік і збері-
гання відходів виробництва; облік і контроль за роз-
поділом корисних компонентів [27]. 
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Рис. 1. Перелік процесів поводження з відходами згідно 
з Законом України «Про відходи» (побудовано за даними [17]) 

 
Таблиця 1 

Процеси поводження з відходами в діючих нормативно-правових актах 

Перелік 
Законодавчі документи

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Збирання +  + + +   

Накопичення   +    

Перевезення +  +   + 

Сортування + +  +    

Зберігання +  + + +  + + 

Попередня обробка     + 

Оброблення (перероб-
лення) 

+ +  + + + + + + + +  

Кондиціонування     + 

Утилізація + +  + + + + +  +

Збирання відходів 

Діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням  
і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях  
чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою  

подальшої утилізації чи видалення 

Транспортування відходів від місць їх утворення  
або зберігання до місць чи об’єктів  
оброблення утилізації чи видалення 

Перевезення відходів 

Сортування відходів 

Механічний розподіл відходів  
за їх фізико-хімічними властивостями,  

технічними складовими, енергетичною цінністю,  
товарними показники з метою підготовки відходів  

до їх утилізації чи видалення 

Зберігання відходів 
Тимчасове розміщення відходів у спеціально  

відведених місцях чи об’єктах  
(до їх утилізації чи видалення) 

Здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних  
із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей 
відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного 

зберігання, перевезення, утилізації чи видалення 

Оброблення (перероблення)  
відходів 

Використання відходів як вторинних  
матеріальних чи енергетичних ресурсів 

Утилізація відходів 

Здійснення операцій з відходами,  
що не підлягають до їх утилізації 

Видалення відходів 

Знешкодження відходів 
Зменшення чи усунення небезпечності відходів  

шляхом механічного, фізико-хімічного  
чи біологічного оброблення 

Захоронення відходів 

Остаточне розміщення відходів при їх видаленні  
у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, 

щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів  
на навколишнє природне середовище та здоров’я людини 

не перевищував установлених нормативів 
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Закінчення табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Видалення +  +  +  

Знешкодження +  +  +  +

Захоронення + +  + + + + + + +

Розміщення + +    
Складено авторами. 
 

Таблиця 2 
Перелік функцій управління відходами, 

який застосовується в нормативно-правових актах 

Функції управління 
Законодавчі документи

[16] [17] [20] [21] [23] [25] [26] [27]

Прогнозування  + +   

Планування   +   

Організація     

Облік  + +  + +

Контроль + + + + + + + +

Нагляд  +   

Аналіз   +   

Моніторинг  +   

Регулювання     
Складено авторами. 
 
Сучасні умови господарювання вимагають засто-

сування рециклінгу як технології вторинного викори-
стання відходів. Однак у діючих нормативно-правових 
документах не зустрічається термін «рециклінг відхо-
дів», а зазначено про повторну переробку або раціона-
льне використання відходів (рис. 2).   

Так, у Гірничому законі України серед основних 
екологічних вимог у сфері проведення гірничих робіт 
визнано раціональне використання мінеральних відхо-
дів порідних відвалів (сховищ) для повторної пере- 
робки на основі широкого застосування новітніх тех-
нологій [20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Перелік нормативно-правових документів, у яких прописано 
про повторну переробку та вторинне використання відходів 

(побудовано на основі [2; 3; 16; 17; 20; 24; 27; 28]) 
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Разом з цим у ст. 35 «Запобігання шкідливому 
впливу гірничих робіт» і ст. 36 «Заходи щодо забезпе-
чення екологічної безпеки при проведенні гірничих 
робіт» розділу «Особливості екологічної безпеки гір-
ничих робіт» нічого немає про управління відходами 
на засадах рециклінгу. 

При реформуванні енергетичного сектору перед-
бачається створити основи для розбудови системи ути-
лізації відходів ПЕК, які полягають у: 

внесенні змін до нормативно-правових актів 
щодо стимулювання власників та потенційних спожи-
вачів до збільшення обсягів утилізації відходів; 

забезпеченні впровадження новітніх технологій 
та обміну інформацією щодо утилізації відходів ПЕК; 

завершенні будівництва сховищ відпрацьованого 
ядерного палива та високорадіоактивних відходів його 
переробки [29]. 

В Енергетичній стратегії Україні до 2035 року до 
основних заходів для реалізації стратегічних цілей у 
сфері охорони довкілля віднесено: 

створення системи стимулювання використання 
відходів як джерела енергії для виробництва теплової 
та електричної енергії; 

проведення комплексу пошукових робіт на перс-
пективних територіях, придатних для розміщення ус-
тановок задля захоронення радіоактивних відходів у 
глибинних геологічних формаціях [29]. 

З метою раціоналізації та оптимізації природоко-
ристування необхідним є технологічне переоснащення 
виробництва шляхом мінімізації утворення відходів 
[16]. При цьому нічого не вказано, як саме планується 
мінімізувати утворення відходів, які технології мають 
використовуватися. 

Згідно із ст. 55 Закону України «Про охорону  
навколишнього природного середовища» встановлено, 
що суб’єкти права власності на відходи повинні вжи-
вати ефективних заходів для зменшення обсягів утво-
рення відходів, а також для їх утилізації, знешко-
дження або розміщення [24]. Разом з тим не розкрито 
зміст цих заходів.      

У Кодексі України про надра вказано, що при  
розробці родовищ корисних копалин мають забезпе-
чуватися раціональне використання відходів виробни-
цтва [27]. 

У ст. 15 Закону України «Про екологічну експер-
тизу» зазначено про забезпечення комплексної пере-
робки, утилізації і ефективного  використання відходів 
виробництва [28]. 

Проведений аналіз свідчить, що актуальною є 
проблема фінансування заходів з управління відхо-
дами та пошук оптимальних джерел. Так, у ст. 41 За-
кону України «Про відходи» до джерел фінансування 
віднесено кошти виробників та їх власників, місцевих 
бюджетів, фондів охорони навколишнього природного 
середовища, добровільні внески підприємств, установ, 
організацій, а також кошти державного бюджету Ук-
раїни [17]. 

У Законі України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» економічні заходи забезпе-
чення охорони навколишнього природного середо-
вища передбачають визначення джерел фінансування 
заходів щодо охорони навколишнього природного се-
редовища. При цьому фінансування заходів щодо охо-
рони навколишнього природного середовища здійс-
нюється за рахунок державного бюджету, місцевих  
 

бюджетів, коштів підприємств, добровільних внесків, 
фондів охорони навколишнього природного середо-
вища [24]. 

Заходи щодо поводження з радіоактивними від-
ходами фінансуються за рахунок коштів Державного 
фонду поводження з радіоактивними відходами (фор-
мується на основі коштів, які надходять від екологіч-
ного податку), а також благодійних та інших внесків 
юридичних і фізичних осіб [26]. 

Висновки. У результаті дослідження встановлено, 
що діюча нормативно-правова база з управління від-
ходами є недосконалою. Законодавство України не 
враховує особливості управління відходами та напря-
мів і механізмів, пов’язаних з рециклінгом відходів.  

У зв’язку з цим до прийнятих нормативно-право-
вих актів необхідно включити терміни «управління  
відходами» і «рециклінг відходів». 

Серед реформ і програм, які мають у першу чергу 
реалізовуватися, не включено Програми збереження 
безпечного стану довкілля і відповідно не розкрито 
зміст екологічних заходів і механізмів їх фінансування. 

До розділу VI «Заходи і вимоги щодо запобігання 
або зменшення утворення відходів та екологічно без-
печного поводження з ними» Закону України «Про 
відходи» слід внести ряд змін і доповнень, а саме: 

− включення комплексу заходів з мінімізації об-
сягів утворення відходів; 

− вирішення проблеми управління відходами до-
цільно розписати за різними варіантами, що принци-
пово відрізняються технологією поводження; 

− розробка і впровадження рециклінгу як техно-
логії вторинного використання відходів; 

− доповнення переліку фінансових механізмів ре-
алізації публічно-приватного партнерства в сфері уп-
равління відходами. 

У Національній стратегії управління відходами в 
Україні до 2030 року зазначено про необхідність роз-
робки законопроектів про відходи та вторинні ресу-
рси, а також управління відходами видобувної проми-
словості [21]. 

Таким чином, до пріоритетних напрямів удоско-
налення управління відходами можна віднести: 

− забезпечення безпечного видалення відходів, 
що не підлягають утилізації, шляхом розроблення від-
повідних технологій, екологічно інноваційних методів, 
інструментів і засобів поводження з відходами; 

− сприяння створенню об’єктів логістичної ін-
фраструктури; 

− реалізація всього переліку функцій управління 
відходами як безперервного процесу; 

− розробка фінансового механізму застосування 
публічно-приватного партнерства на основі залучення 
приватних інвестицій та інших позабюджетних джерел 
фінансування у сферу управління відходами. 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ:  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Під тиском системних дис-

балансів та негативних ситуативних чинників хімічна 
промисловість України швидкими темпами втрачає 
свій виробничий і експортний потенціал. Для припи-
нення процесів деіндустріалізації та відновлення пози-
цій сектору необхідна кардинальна зміна моделі його 
розвитку в рамках актуальних неоіндустріальних кон-
цепцій. 

Важливим чинником успішної реалізації новітніх 
підходів є модернізація галузевої інноваційної сис-
теми, оновлення й активізація діяльності її окремих 
складових, зокрема прискорений розвиток сучасних 
структур виробничо-інноваційного інвестування. В 
окремих сегментах вітчизняного хімічного комплексу 
напрацьований певний досвід створення та функціо-
нування таких структур (хімічний технопарк «Хемо-
Поль», індустріальний парк «Свема», індустріальний 
парк «Павлоград» [1-5]), але ці поодинокі приклади 
лише підкреслюють повільність та суперечливість про-
цесів трансформації галузевого інноваційного середо-
вища та інституційну нездатність використання по- 
тенціалу новітніх форм активізації інноваційної діяль-
ності.  

Водночас такі форми є вельми популярними у 
міжнародній практиці організації промислового ви- 
робництва. Зокрема, широке розповсюдження й ус- 
пішна діяльність кластерних утворень у промислових 
системах різних регіонів світу доводять їх привабли-
вість та значущість для прискорення процесів техно-
логічного розвитку. Зарубіжний досвід підтверджує, 
що кластерні технології на основі збереження та роз-
витку спеціалізації національного виробництва дозво-
ляють активізувати інноваційно-інвестиційні процеси 
в країні, що в свою чергу забезпечує належний рівень 
її конкурентоспроможності у глобальному економіч-
ному просторі. Разом з тим, зрозуміло, що успішність 
впровадження такого досвіду у вітчизняну практику 
залежить від галузевого аспекту. 

Отже, вивчення міжнародного досвіду реалізації 
кластерного підходу з урахуванням галузевої специ-
фіки становить актуальне науково-практичне завдан-
ня. Викладенню результатів дослідження європейської 
кластерної політики у хімічній галузі та авторського 
бачення перспективних шляхів залучення цього до- 
свіду до реалізації сучасних завдань модернізації укра-
їнського хімічного виробництва і присвячена дана 
стаття.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам реалізації кластерного підходу присвячено чимало 
сучасних наукових праць, в яких розкриваються особ-
ливості його реалізації на локальному, регіональному, 
галузевому, національному та глобальному рівнях. На- 

самперед кластеризація розглядається як важливий ін-
струмент інноваційного розвитку в регіональній еко-
номіці [6-18]. Так, у статті [8] О.І. Амоша, А.І. Земля-
нкін та І.Ю. Підоричева доводять, що саме регіони з 
їх локальними конкурентними перевагами стають 
природними осередками інноваційного розвитку, а ре-
гіональний рівень є особливо придатним для взаємодії 
всіх заінтересованих в інноваціях учасників. На думку 
авторів, це пов’язано з кількома обставинами: істот-
ними розбіжностями в рівнях економічного розвитку 
регіонів, зважаючи на галузеву спеціалізацію, істо- 
ричні та географічні особливості; зменшенням можли-
вості управляти інноваційним розвитком регіонів на 
національному рівні; об’єктивними процесами глоба-
лізації міжнародної торгівлі; географічною локаліза-
цією процесів генерування знань, наявністю локалізо-
ваного попиту на інновації; можливістю зниження 
трансакційних і транспортних витрат за безпосеред-
ньої комунікації учасників інноваційного процесу 
(с. 53). 

Останнім часом все частіше потенціал кластерної 
моделі пов’язують із завданнями імплементації кон- 
цепції розумної спеціалізації регіонів [13, 14, 19], яка 
є одним з основних інструментів реалізації нової єв-
ропейської стратегії EUROPE 2020. О.В. Лях зазначає, 
що «аналіз принципів і складових елементів стратегії 
розумної спеціалізації регіонів дозволяє зробити ви-
сновок, що вона тісно переплітається з політикою кла-
стеризації регіонального розвитку, що реалізується 
Європейським союзом та країнами-членами ЄС про-
тягом вже третього десятиліття» [13, с. 85]. На цьому 
ж акцентують увагу й автори національної доповіді 
«Інноваційна Україна 2020»: «Світовий досвід свід-
чить, що найбільш ефективно політика розумної спе-
ціалізації реалізується в потужних кластерах, з розви-
неною інфраструктурою, вагомим науковим та іннова-
ційним потенціалом, високим рівнем самоорганізації 
всіх зацікавлених акторів» [19, с. 195]. 

Вагомим напрямком широкого кола досліджень 
сучасної економічної науки є взаємозв’язок кластер-
ного підходу з різними аспектами промислової полі-
тики [6, 7, 11, 13, 20-24]. Кластеризація розглядається 
як інструмент (М.О. Кизим [20]) і як форма організації 
реалізації промислової політики (В.Є. Хаустова [21]), 
як елемент промислової політики (І.М. Іванов, Ю.О. 
Муравйова [23]). А.В. Шевченко досліджує вплив про-
цесів розвитку промислових кластерів на рівень еко-
номічної безпеки держави [22]. 

Значні перспективи має розробка концептуаль-
них підходів до реалізації неоіндустріальної моделі  
розвитку та становлення смарт-економіки шляхом  
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формування високотехнологічних кластерів [13, 20, 
24]. 

Більшість дослідників кластерної проблематики у 
той чи інший спосіб торкається питань світових прак-
тик кластеризації і шляхів залучення міжнародного 
досвіду до вирішення актуальних питань національної 
економічної політики [6, 7, 17, 20, 21, 25-34]. 

Аналіз різних підходів до формування й розвитку 
кластерних структур дозволяє дійти висновку про  
їхній багатоаспектний характер та різноплановий  
внесок у розвиток економічних систем і підтримати 
тезу Д.М. Васильківського, М.П. Войнаренка та  
В.М. Нижник: «У кластерній політиці взаємопов’язані 
промислова, регіональна політики, політика підтрим-
ки малого бізнесу, по залученню іноземних і внутріш-
ніх інвестицій, інноваційна, науково-технічна, освітня 
та інші політики» [10, с. 27]. 

Проведені раніше дослідження авторів стосовно 
перспектив кластеризації хімічної промисловості Ук-
раїни викладені у наукових працях [35-37]. Утім, 
останнім часом в українській економіці і, зокрема, у 
хімічній промисловості відбулися певні незворотні 
трансформації (переважно негативного характеру), які 
спричинили суттєві зміни в інституційній структурі га-
лузі, умовах та результативності її діяльності. У той же 
час світова хімічна індустрія демонструє стабільні  

темпи розвитку і великі перспективи у смарт-еконо-
міці, що формується, та активно впроваджує сучасні 
форми організації інноваційно-виробничих процесів. 
Отже, метою даного дослідження є вивчення й уза-
гальнення міжнародної практики кластеризації хіміч-
ного виробництва та визначення напрямів залучення 
цього досвіду для розв’язання актуальних проблем мо-
дернізації хімічної промисловості України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Багатий 
досвід кластеризації хімічного виробництва накопи-
чено в Європі, де цей процес почався понад ста років 
тому, супроводжуючі розвиток цієї галузі. У регіонах 
розміщення вже існуючих промислових гігантів посту-
пово формувалися нові виробничо-технологічні лан-
цюжки, відповідним чином змінювалася і система  
бізнес-відносин.  

Сьогодні європейська хімічна промисловість — це 
кластерний високоінтегрований комплекс, який нара-
ховує близько трьохсот промислових майданчиків. За 
даними фахівців Європейської ради хімічної промис-
ловості (European Chemical Industry Council — CEFIC) 
[38], за кількістю кластерів Європа займає перше міс-
це у світі. Але майже дві третини всього європейського 
хімічного виробництва зосереджено у чотирьох клас-
терах: Antverpen (Бельгія), Rotterdam (Нідерланди), 
Frankfurt/Ludwigshafen (Німеччина), Ruhr/Rhine (Ні-
меччина), рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Хімічні кластери Європи 

Джерело: [38]. 

 
У міжнародній практиці створення хімічних кла-

стерів обумовлюється різними факторами розташу-
вання, насамперед, близькістю до джерел сировини, 
до ринків збуту продукції та перетинанням логістич-
них маршрутів сировини і проміжних продуктів. Для 
європейських кластерів домінантним є другий фактор, 
тобто логіка створення кластерів визначається розмі-
щенням поблизу ринків збуту [39]. Однак доволі зна-
чущим є і третій фактор — перетин логістичних марш-
рутів сировини і проміжних продуктів, який визначає 
умови ефективного функціонування складних вироб-
ничих систем у середині кластерних утворень Європи. 
Важливість цього фактору обумовлена специфікою хі-
мічної промисловості, а саме потребою в одночасному 
використанні великих обсягів матеріальних ресурсів 
дуже широкою номенклатури, які потребують доро-

гого транспортування. Крім того, географічне розта-
шування ключових сировинних матеріалів, переважно 
нафти та природного газу, не збігається з розташуван-
ням ключових ринків хімічної продукції (домінуючим 
фактором). Це змушує компанії, що знаходяться на  
різних стадіях відповідного виробничого процесу, кон-
центруватися на певній території з метою мінімізації 
транспортних витрат вздовж всього галузевого лан- 
цюжка вартості. Саме тому хімічні кластери активно 
розвиваються в місцях з гарною транспортною і ло- 
гістичною інфраструктурою.  

Так, наприклад, мережа трубопроводів у західно-
європейській частині (рис. 2) забезпечує швидкий, 
ефективний, дешевий та екологічний ланцюжок по- 
стачання матеріальних ресурсів до виробництв провід-
них хімічних кластерів Фландрії (Бельгія), Нідерландів 
та Німеччини. 
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Рис. 2. Західноєвропейська трубопровідна мережа 
Джерело: [40]. 

 
Вивчення практики створення та функціону-

вання європейських хімічних кластерів [38-52] пока-
зало, що вони суттєво відрізняються за такими харак-
теристиками, як технологічна спрямованість, кількість 
учасників, співвідношення великих і малих підпри-
ємств, структура й управління, набір послуг та сервісів 
для учасників, ступінь державної підтримки.  

Технологічна спрямованість кластерів дуже різно-
манітна та визначається кінцевими продуктами для 
обраних цільових ринків. Кількість учасників в клас-
терах в середньому коливається в діапазоні від 100 до 
300, при цьому високу активність виявляє приблизно 
третина суб’єктів.  

Хімічна промисловість Європи в основному базу-
ється на капіталомістких процесах, тому у своїй біль-
шості центрами кластерних утворень є великі хімічні 
компанії. Така особливість має певні позитивні про-
яви: крупні компанії, як правило, зацікавлені в довго-
строкових міцних позиціях на ринку з потенціалом їх 
розширення, а не просто в короткострокових сприят-
ливих чинниках функціонування; це стимулює розви-
ток кластерів та пошук нових взаємовигідних форм 
співпраці. 

Що стосується структури й управління класте-
рами, то за цією характеристикою вони дуже різнома-
нітні. Насамперед структурно-управлінські особливо-
сті кластерних утворень залежать від їхньої масштаб-
ності. 

Прикладом макрокластеру є Центральноєвропей-
ська хімічна мережа (Central European Chemical 
Network — CeChemNet). Зараз це один із найсучасні-
ших та конкурентоспроможних центрів хімічної про-
мисловості у Європі. Джерелом синергетичних переваг 
учасників мережі є сировинна інтеграція, а також до-
ступ до специфічних знань та компетенцій кожного 
учасника кластеру [42, 43]. CeChemNet поєднує в собі 
п’ять великих хімічних парків цього регіону (рис. 3), 
які утворюють так званий Центральний німецький хі-
мічний трикутник» (Central German Chemical Triangle).  

Загальний перелік партнерів мережі CeChemNet 
включає хімічно-індустріальні парки Chemiepark Bit-
terfeld-Wolfen GmbH, InfraLeuna GmbH, Dow Value-
Park, BASF Schwarzheide GmbH, Infra-Zeitz Service-
gesellschaft mbH та асоціацію хімічної промисловості 

Verband der Chemischen Industrie e.V. Landesverband 
Nordost, яка представляє інтереси хімічних і фармаце-
втичних компаній на національному, європейському 
та міжнародному рівнях. 

 

 
Рис. 3. Центральноєвропейська хімічна мережа 
Джерело: [43]. 

 
Химический парк Биттерфельд-Вольфен (Che-

miepark Bitterfeld-Wolfen GmbH) [44], розташований 
на території розміром 1200 гектарів, є одним з найбі-
льших зосереджень хімічного виробництва в Німеч-
чині. Парк формують понад 300 фірм, з яких близько 
60 є виробничими. Серед останніх можна виділити 
такі відомі, як AkzoNobel, Bayer, Evonik, Heraeus і 
Guardian.  

InfraLeuna [45] є великим власником і операто-
ром об’єктів інфраструктури, що створюють найпри-
вабливіші умови для функціонування сучасної хіміч-
ної промисловості. У цьому хімічному парку присутні 
підрозділи понад 140 компаній, з яких 25 — це хімічні 
виробники (зокрема ARKEMA, TOTAL, Linde, 
DOMO, BASF, Hexion), 35 — сервісні компанії допо-
міжної виробничої інфраструктури, які пропонують 
виробникам високопродуктивне допоміжне обслуго-
вування, решта компаній формують інше інфраструк-
турне забезпечення. Також парк InfraLeuna включає й 
два науково-дослідних центра. 

Dow ValuePark [46] — високопродуктивний хіміч-
ний парк для компаній з виробництва та переробки 
пластмас, а також постачальників хімічних послуг. 
Сьогодні тут розташовані 21 національні та міжна- 
родні компанії, які представляють собою збалансоване 
поєднання виробничих і логістичних компаній, поста-
чальників сировини і науково-технічних послуг. 

Хімічне виробництво BASF Schwarzheide [47] є 
одним з провідних та найбільших у європейській групі 
BASF. Виробничий майданчик Schwarzheider — це ін-
фраструктурно розвинені площі, включаючи високо- 
ефективну електростанцію з комбінованим циклом 
постачання електроенергії, пари та сучасну природо- 
охоронну систему очисних установок. 

Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH [48] є операто-
ром хімічного індустріального парку Zeitz, який роз-
ташований приблизно в 40 кілометрах на південь від 
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Лейпцига. На території парку працюють компанії з хі-
мічного та іншого промислового виробництва з усього 
світу. Тут пропонують сприятливі умови для компаній, 
які є прихильниками «зеленої хімії». У даний час в хі-
міко-промисловому парку Zeitz працює понад 50 ком-
паній, з яких близько 10 є промисловими виробни-
ками, решта — це компанії-постачальники галузевих 
послуг від лабораторного аналізу, інженерно-техніч-
ного планування виробництва та його технічного об-
слуговування до науково-дослідних послуг.  

Отже, масштабне кластерне утворення CeChemNet 
включає кластери меншого порядку, які мають моду-
льні структури, включаючи виробничі площі та розви-
нене інфраструктурне забезпечення. Всі розглянуті хі-
мічні парки активно залучають на свою територію ін-
весторів, пропонуючи вільні виробничі площі та різ-
номанітні допоміжні послуги та інші сервіси. 

Спеціальна служба мережі CeChemNet надає  
партнерам підтримку з розвитку хімічних парків, 
включаючи визначення необхідних компетенцій та  
технічних, організаційних і фінансових умов. Також 
експерти CeChemNet пропонують сервісні пакети по-
слуг для розробки хімічних парків з метою створення 
конкурентних переваг шляхом впровадження ефек- 
тивних систем управління хімічним парком. Ці пакети 
є актуальними для промислових майданчиків у нових 
країнах ЄС, які перебувають в процесі реструктуриза-
ції або в промислових регіонах, що працюють разом  
у Європейській мережі хімічних регіонів (European 
Chemical Regions Network — ECRN). Крім того, 
CeChemNet дає підтримку малому бізнесу для отри-
мання доступу до міжнародних структур мережі та 
здійснення міжрегіонального партнерства. 

Відносно недавно концепція кластерних ініціатив 
набула поширення в економіці Польщі. У хімічній га-
лузі найбільш відомим є Західнопоморський кластер 
«Зелена хімія» (Zachodniopomorski Klaster Chemiczny 
«Zielona Chemia») [49, 50] з центром у Щецині. Серед 
основних інноваційних продуктів, які просуває клас-
тер, — клапани для серця, фотокаталітична фарба, 
кристалічні добрива, матеріали для водневих техноло-
гій, нанонаповнювачі для полімерних матеріалів і т. ін. 
Учасниками кластеру є фірми Fosfan S.A., Zakłady 

Chemiczne Police S.A., Kemipol, Zakłady Сhemiczne 

«Nitro-Chem» S.A., а також Західнопоморський техно-
логічний університет. Кластер «Зелена хімія» включає 
84 компанії-виробника та 4 дослідницькі підрозділи. 

Дослідження досвіду створення та функціону-
вання кластерів в Європі показало, що вони характе-
ризуються різним ступенем участі державних та регіо-
нальних органів влади. При цьому в даному питанні 
явно простежуються національні особливості. Якщо 
хімічні кластери Німеччини функціонують за ініціати-
вою суто приватних лідерів, то для французьких клас-
терів характерна активна участь в їхній діяльності дер-
жави. Саме досвід Франції є цікавим для України, 
тому що розкриває механізми стимулювання співпраці 
підприємств з університетами і науковими організаці-
ями, а також розвитку малого і середнього бізнесу. 

Діюча державна програма підтримки кластерів у 
Франції (2013-2018 рр.) [51, 52] орієнтована на спри-
яння діяльності керуючих компаній і фінансування 
спільних інноваційних проектів. Обов’язкова умова 
отримання підтримки — це участь у проектах науко-
вих, освітніх і підприємницьких організацій. Також 
проекти мають передбачати проведення НДДКР, ре- 

зультатами яких будуть нові продукти або послуги, що 
узгоджуються зі стратегічними пріоритетами розвитку 
економіки країни. Разом з тим, на державну підтримку 
можуть розраховувати тільки ті кластери, які пройшли 
процедуру акредитації з терміном дії 6 років. Кожен 
кластер укладає спеціальну угоду з Міністерством еко-
номіки, промисловості та цифрових технологій, в якій 
визначається перелік завдань і цільові показники дія-
льності кластера, наприклад, такі: результативність 
НДДКР, кількість створення робочих місць, обсяги 
продажів, експорту. Фінансування проектів здійсню-
ється зі спеціального фонду інвестицій на паритетних 
засадах (50% — державне фінансування, 50% — власні 
кошти учасників).  

В цілому, аналіз європейського досвіду форму-
вання хімічних кластерів свідчить, що вибір напрямків 
їхньої діяльності у рамках певної регіональної чи на-
ціональної економіки залежить від характеру наявних 
та (або) потенційних конкурентних переваг і можли-
востей їх залучення і втілення у глобальних ланцюгах 
доданої вартості. На сьогоднішньому етапі можна  
чітко виділити два таких напрямки: (1) розвиток бага-
тотоннажного базового хімічного виробництва (ранні 
стадії ланцюгів) на основі доступу до високоефектив-
них технологій використання сировинних ресурсів та 
сприятливої транспортно-логістичної мережі; (2) роз-
виток наукоємних екологічно безпечних малотоннаж-
них виробництв у сегментах спеціальної і «тонкої» хі-
мії (кінцеві стадії ланцюгів) на основі інноваційних те-
хнологій. Важливим чинником утримання і зміцнення 
переваг європейських виробників хімічної продукції у 
глобальній конкуренції є державна підтримка клас- 
терних утворень, яка ґрунтується на державному фі-
нансуванні та державно-приватному партнерстві в  
частині реалізації інноваційних проектів та проектів 
економічного розвитку. 

За результатами вивчення європейського досвіду 
кластеризації хімічної промисловості можна зробити 
такі висновки для України. 

Створення хімічних кластерів може стати тим 
шляхом реанімації вітчизняних виробництв, який до-
зволить сформувати потенціал подальшої модернізації 
не тільки хімічної промисловості, але й інших страте-
гічно важливих для нашої країни галузей.  

З огляду на домінування в українській хімічній 
промисловості великотоннажних базових хімічних ви-
робництв, які зараз перебувають у кризовому стані, 
кластерні технології можуть сприяти відновленню їх 
ефективності шляхом подовження продуктових лан-
цюжків і створення навколо них (як центрів кластер-
них утворень) малотоннажних інноваційних хімічних 
виробництв.  

Роль великих хімічних підприємств як системо- 
утворюючих елементів кластерів, окрім виробничо- 
технологічних чинників, обумовлюється наявними в 
них вільними виробничими площами, розвиненою ви-
робничою інфраструктурою, наближеністю до перети-
нів логістичних маршрутів сировинно-енергетичних 
ресурсів, напівпродуктів та потенційних споживачів. 
Слід також враховувати, що регіони розміщення таких 
великих хімічних підприємств зазвичай характеризу-
ються наявністю високого трудового та освітньо-на- 
укового потенціалів.  

В Україні доцільно створювати різнорівневі  
кластерні утворення з модульними структурами (ке- 
руючись досвідом Німеччини), діяльність яких має  
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відображати реалізацію певної системи цілій. Такий 
підхід дозволить забезпечити умови для узгодженої та 
найшвидшої модернізації хімічного виробництва.  

Враховуючи особливості чинного законодавства, 
а саме відсутність спеціального закону щодо кластерів 
та наявність Закону України «Про індустріальні пар-
ки», можливо розпочати процес зі створення хімічних 
парків. Однак у випадку прийняття варіанту побудови 
хімічних парків на базі виробничих майданчиків дію-
чих хімічних підприємств, потрібно внесення певних 
законодавчих змін. Насамперед це стосується порядку 
та умов створення індустріальних парків.  

Формування та подальше успішне функціону-
вання хімічних кластерів можливе тільки за умови ре-
альної державної підтримки кластерних ініціатив, ін-
ституційного забезпечення й стимулювання співпраці 
освітнього, науково-технічного, промислово-вироб-
ничого комплексів і формування дієвих механізмів 
державно-приватного партнерства. 

Світова практика надає різні інструменти і форми 
реалізації кластерного підходу. Розвиток європейських 
кластерів відбувається в контексті європейської стра-
тегії розумної спеціалізації, тож залучення європейсь-
кої моделі кластеризації для інноваційно-виробничого 
розвитку української промисловості є ще одним ло- 
гічним кроком в євроінтеграційному напрямку. 

Разом з тим, необхідно звернути увагу на інші ас-
пекти кластерної тематики, які не знайшли систем-
ного опрацювання у прикладних дослідженнях клас-
теризації європейської хімічної промисловості. По- 
перше, мова йде про особливі характеристики класте-
рів, і відповідно, специфіку процесів кластеризації у 
країнах з різним рівнем економічного розвитку. У до-
кладі «Роль технологій і інновацій у всеохоплюючому 
і сталому промисловому розвитку» Організації Об’єд-
наних Націй з промислового розвитку (UNIDO) [53] 
названі характеристики кластерів у країнах з низьким 
рівнем доходів: (1) багато з цих кластерів суто «вижи-
вають», залишаються статичними і не проявлять ознак 
розвитку; (2) їх переважна більшість працює на внут-
рішньому невеликому ринку і не має стимулів для  
вдосконалення продукції; (3) вони мають можливості 
певного удосконалення, що створює перспективи пе-
ребудови політики з підтримки МСБ на підтримку 
промислових кластерів, де задіяні МСБ. Ці узагаль-
нення слід враховувати при опрацюванні кластерних 
моделей для української хімічної промисловості.  

Другий неопрацьований аспект добре відображає 
теза авторів монографії [7], які, розглядаючи теоре- 
тичні і прикладні аспекти розвитку кластерів як фор-
ми функціонування локальних виробничих систем, за-
значають: «В економічній науці «білою» плямою зали-
шається проблема кластерної політики щодо перифе-
рійних (депресивних) регіонів. Більшість науковців 
концентрує свою увагу на пошуку форм і механізмів 
створення й функціонування кластерів у розвинутих 
регіонах, які мають потужні науково-технічні та ви- 
робничі ресурси. Що стосується депресивних регіонів 
або регіонів, які через певні новітні тенденції потре-
бують відродження щонайменше у традиційних на-
прямах діяльності, то адаптація кластерних форм до 
завдань їх розвитку розробляється занадто слабо»  
(с. 643). 

Така постановка питання є вельми важливою, 
коли мова йде про модернізацію промислового потен-
ціалу Донбаського регіону, який зазнав значних втрат 

від військового протистояння. Досліджуючи проблеми 
модернізації промислових регіонів, М.М. Якубовський 
та В.І. Ляшенко виділяють такі особливості: «Регіони, 
що не постраждали від збройного конфлікту безпосе-
редньо і зберегли основний профіль своєї спеціаліза-
ції, скоріше за все мають і надалі розвивати і допов-
нювати його сучасними підприємствами споріднених 
виробництв, створюючи регіональні і міжрегіональні 
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» [54, с. 193]. 

Вважаємо, що у хімічній промисловості Донбасу, 
яка традиційно мала високий потенціал кластеризації 
(зокрема у промисловому вузлі Лисичанськ — Сєвєро-
донецьк — Рубіжне) зараз існують умови для поєд-
нання обох названих вище підходів і створення інно-
ваційно-виробничого кластеру для відновлення ро-
боти традиційних базових виробництв і організації ма-
лотоннажних хімічних виробництв з орієнтацією на 
потреби смарт-економіки, що формується. Розробка 
моделі та організаційно-економічного забезпечення 
такого кластеру — завдання для подальших дослі-
джень. 
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О СИСТЕМНОМ КРИЗИСЕ В УКРАИНЕ И ПУТЯХ ВЫХОДА ИЗ НЕГО 

 
Нелепым разумное стало 
И благо во зло обратилось. 

И. Гёте 
 
В начале 90-х годов прошлого столетия Украины 

входила как отдельная республика в десятку самых вы-
сокоразвитых государств мира. Буржуазная револю-
ция, произошедшая в СССР в декабре 1991 года, дала 
возможность Украине обрести полную свободу, неза-
висимость и самостоятельность. Веками украинский 
народ мечтал об этом. И вот, мечта сбылась. Есте-
ственно, на волне эйфории и преувеличения своих 
возможностей, особенностей украинский менталитет 
начал обустраивать по-новому свою Украину. Не имея 
ни научного обоснования, ни практического опыта 
обустройства страны в новых условиях, методом проб 
и ошибок, под влиянием не только интеллектуальной 
прослойки, а именно улицы и в основном криминаль-
ной прослойки начали строить экономику Украины. 

Очень тяжело и горько осознавать, что мы не 
приумножили, а потеряли то, что страной было по-
строено в составе Союза. И, к сожалению, во многих 
случаях потери невосполнимые.  

Чего добилась страна за 26 лет независимости? 
Катастрофическое сокращение численности 

украинского народа (вымирание и выезд за границу). 
Кризис можно преодолеть через 2-3 года, возможно 
даже через 10, а эта тенденция приобрела стабильный 
долгосрочный характер. Вот факты. За 26 лет числен-
ность населения сократилась на 16 млн, 10 млн умерли 
и 6 млн выехали за границу. Была надежда, что в связи 
с кризисом «заробитчане» станут возвращаться в род-
ную страну. Но не тут-то было, в родной стране их 
никто не ждет, и поток эмиграции усиливается. Ин-
ститут демографии и социальных исследований НАН 
Украины, исследуя эту проблему, сделал вывод, что к 
2050 году, т.е. через 40 лет, население страны сокра-
тится почти на 20 млн и будет составлять 21,5 млн че-
ловек. Западные специалисты считают, что население 
Украины сократится до 19 млн, а некоторые указы-
вают даже цифру 13 млн. 

Демографическая проблема в Украине приобрела 
катастрофические формы в связи с серьезным умень-
шением рождаемости, выездом людей за границу, а 

также ухудшением медицинского обслуживания и 
кризисом социально-экономического развития. 

В стране нет эпидемий, но население сокраща-
ется катастрофически быстрыми темпами — до 250- 
300 тыс. в год. По данным того же Института демогра-
фии и социальных исследований НАН Украины, сум-
марный показатель рождаемости по-прежнему очень 
низкий и не позволяет хотя бы приостановить нега-
тивную тенденцию уменьшения населения. Для этого 
нужен коэффициент 2,4, а у нас — 1,3. Но и того скоро 
не останется: сейчас рожают поколения 1970-1980-х, а 
среди поколения 1990-х рожать некому будет. 

По данным Госкомстата Украины, более поло-
вины украинских семей не имеют детей. Если в  
1999 году бездетными было 55,8%, то в 2007 году их 
стало 62,9%, а с 2008 года и по настоящее время, ста-
тистические данные остались практически на том же 
уровне и составили 62,2% [3]. 

Проанализировав грустные и стабильные стати-
стические данные, можно утверждать, что вряд ли 
украинцы станут в ближайшее время активно повы-
шать рождаемость, да еще в такой нестабильной по-
литической обстановке и катастрофическом соци-
ально-экономическом кризисе. 

Географическая карта страны за годы независи-
мости потеряла тысячи сел, малых и средних городов, 
а во многих оставшихся поселках имеется по не-
сколько семей и в основном старики. 

Больницы и школы закрываются даже в действу-
ющих селах и городах. В ближайшие 5-10 лет уровень 
безработных учителей и преподавателей вузов суще-
ственно увеличится, так как в большинстве своем 
школы и вузы будут закрыты. 

По заболеваемостям Украины впереди планеты 
всей. Так, болезни: туберкулез, гепатит, онкологиче-
ские, сердечно-сосудистые, органов дыхания, костно-
мышечного аппарата, венерические и целый ряд дру-
гих поражают все большие слои населения, особенно 
бедных. Средний уровень жизни самый низкий в Ев-
ропе, 80% детей рождаются с патологическими откло- 
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нениями. Профилактической медицины нет, в период 
кризиса недофинансирование медицинских про-
грамм, нехватка средств на модернизацию инфра-
структуры, материально-технической базы лечебных 
учреждений достигли критического уровня. Руководи-
тели и специалисты управления здравоохранения в ре-
гионах констатируют, что состояние здоровья людей 
продолжает ухудшаться повсеместно. По таким забо-
леваниям, как туберкулез, СПИД, наркомания, алко-
голизм и целый ряд других Украина находится на пер-
вом месте. 

Страна находится на пороге экологической ката-
строфы. Большинство регионов, как признают эко-
логи, опасны, сверхопасны и критические, особенно в 
Донбассе. Под воздействием загрязнения окружающей 
среды, в организме человека происходят генетические 
изменения, и если они достигают 30%, население 
начинает вымирать. В Донбассе этот показатель до-
стиг 24%. 

Есть все основания утверждать, что при таких 
темпах сокращение населения через 100 лет украин-
ская нация перестанет существовать. И некому будет 
осуждать, ставить памятники сегодняшнему голодо-
мору и самоуничтожению украинского народа. Новая 
народность, которая будет проживать на этой терри-
тории, изучая историю развития своего края, будет 
констатировать, что здесь зарождалась трипольская 
культура, кочевали скифы, было создано мощное гос-
ударство Киевская Русь, непродолжительное время, 
более 500 лет, существовала украинская нация, кото-
рая самоуничтожалась в результате неразумного 
управления страной. 

То, что вместо украинцев на территории Украины 
будут проживать другие национальности, в этом 
можно не сомневаться. Они уже начали осваивать 
нашу  страну. Так, незаконные эмигранты, которые 
задерживаются органами пограничной службы — это 
граждане таких стран как: Афганистан, Индия, Вьет-
нам, Ирак, Бангладеш, Китай, Пакистан, Шри-Ланка. 
На 39  сессии Комиссии ООН (3 апреля 2006 года) по 
народонаселению и миграции Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан подал на рассмотрение отчет о ми-
грации в мире, в котором указывается, что Украина 
входит в пятерку стран, где проживают международ-
ные мигранты (6,8 млн человек) и занимает четвертое 
место в этом списке. Да, количество впечатляет, в это 
трудно поверить. И если учесть, что иностранные гос-
ударства заинтересованы в освоении богатой и плодо-
родной украинской территории, то это первые шаги 
по формированию численности иностранцев в Укра-
ине. Некоторые западные специалисты, утверждая вы-
мирание украинского народа, уже сейчас обосновы-
вают необходимость совместной жизнедеятельности с 
афро-азиатскими народностями, то есть они предла-
гают решать демографический кризис в Украине за 
счет приезжих эмигрантов. 

Можно ли разделить такой пессимистический 
взгляд на перспективу развития Украины? Давайте 
проанализируем сегодняшнюю ситуацию в стране, и 
что нас ждет в будущем. Есть ли основания утвер-
ждать, что этот процесс можно приостановить? 

В Украине нет потенциальных возможностей в 
ближайшие 10-20 лет приостановить сокращение чис-
ленности населения. Этому препятствуют 26-летний 
системный социально-экономический и производ-

ственно-хозяйственный кризисы, полная дезорганиза-
ция всех ветвей и уровней власти, а также депрессив-
ные жизненные позиции большинства населения 
страны. 

Начиная еще с 90-х годов, наша страна до сих пор 
находится в глубоком и затяжном системном кризисе. 

Системный кризис — это когда все виды деятель-
ности в государстве находятся в упадке, деградации. В 
Украине имеются все признаки системного кризиса. 
Давайте проанализируем реальную нашу действитель-
ность и рассмотрим, в каком состоянии находятся по-
литика, идеология, наука, образование, культура, про-
изводство, сельское хозяйство, экономика, социаль-
ная сфера и все остальные стороны жизни. 

О политике. Во внешней политике мы шараха-
емся от Востока на Запад и наоборот. Из-за корруп-
ции, бюрократизма и воровства, нас знают как страну 
с непривлекательным инвестиционным климатом, 
кассетными скандалами и убийствами журналистов. С 
таким имиджем Украину не принимаю ни в один со-
лидный международный союз. Так, например, о 
вступлении в Европейский Союз нашей страны речь 
пока не идет даже как о потенциальном кандидате. За 
Украиной тянется слишком длинный шлейф грехов: 
по коррупции она среди лидеров, по индексу челове-
ческого развития находится в конце сотни, а по сво-
боде экономики занимает 137 место из 160, то есть 
пребывает на грани репрессивной. Так что в Европе 
мы находимся только географически, а фактически 
наш удел пока — африканские джунгли. 

Внутреннюю политику «творят» в стране полторы 
сотни партий, и все они, в основном, буржуазной 
направленности. Даже те, которые именуют себя «де-
мократическими» и пр., не защищают интересы рабо-
чих, крестьян, интеллигенции. Политика наших бур-
жуазных партий довела экономику до полного краха и 
разорения, народ — до крайнего обнищания и выми-
рания, а общество поставила на грань национальной 
катастрофы. 

Об идеологии. В Украине — многонациональный 
народ, нет единой идеи развития. Еще великий рус-
ский писатель Ф. М. Достоевский говорил, что «без 
идеи не может существовать ни человек, ни государ-
ство». В. П. Горбулин обеспокоен идейной пустотой в 
стране и говорит, что «я убежден, что одной из самых 
болезненных проблем Украины была и остается идей-
ная пустота — и власти и оппозиции. Лозунги «Що 
добре було!» хороши в качестве тостов, но никак не в 
качестве программы развития государства и общества. 
До сих пор в Украине не было выработано мировоз-
зрение, которое могло бы стать основной четкой гос-
ударственной программы, понятной для большинства 
людей» [4]. 

Говорить о всеукраинской идее, это не значит со-
здать ее. 

Хорошо, когда в Украине возрождается  духов-
ность. Но почему под этим понимают только строи-
тельство культовых учреждений, а дома культуры, те-
атры, кинотеатры рушатся и закрываются. Разве воз-
рождение, поднятие украинской культуры — это ду-
ховность? Всегда в трудные времена церковь была с 
народом. Почему сейчас хотя бы часть церковных де-
нег не направить на строительство детских домов, до-
мов престарелых и т.д.  

Великий украинский поэт Т. Г. Шевченко — гор-
дость нашей нации. Его идеи — это чистые и светлые 



БЕЛОПОЛЬСКИЙ Н. Г., ВОЛОШИН В. С., КЛЕНИН О. В. 
 

 

 
 

112 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

помыслы нашего народа, которые можно взять за ос-
нову возрождения духовности украинского народа. 
Мы гордимся и свято почитаем его. Но если бы его 
глаза смогли созерцать, что мы за общество, он бы 
сказал:  

Ох, хлопці, хлопці, хлопці, 
Що ви наробили. 

Боровся я проти панів — гнобителів, 
А ви їх ще крутіших наробили. 

 

Многопартийность в политике ведет к неразбе-
рихе. Для народа идеи всех партий не понятны, какие 
и чьи интересы они отстаивают. А внутри нашего гос-
ударства так вообще сплошная сейчас междоусо-
бица — партийная, религиозная, языковая, этниче-
ская, зарплатная, пенсионная и прочая, прочая. 

О науке. Наука должна поддерживать на высоте 
духовность и общий интеллект общества, а также спо-
собствовать развитию и внедрению во все сферы про-
изводственно-хозяйственной и социально-экономиче-
ской деятельности научно-технический прогресс. Со-
временный мир не может развиваться без науки. При-
умножить свое богатство в настоящее время любое 
государство может только с помощью науки. Бывший 
президент США Билл Клинтон говорил, что «мы бо-
гаты не потому, что у нас есть деньги, а потому, что 
даем деньги на науку». 

Но, к сожалению, начиная с 1999 года на задвор-
ках государственных приоритетов оказалась вся наука 
Украины. Бюджет страны, начиная с 2000 года, фи-
нансировался менее одного процента ВВП. Междуна-
родные стандарты указывают, что при уменьшении 
вложений в науку менее 1% от ВВП начинается ее не-
обратимая деградация. Наше государство давно с успе-
хом достигло этого рубежа. 

Большинство НИИ закрыто или сокращено на 
две трети, лабораторная база и основные фонды не об-
новляются. Больше половины ученых уехали за гра-
ницу или ушли в другие сферы деятельности. Интел-
лигенция подавлена или унижена до крайней степени. 
К сожалению, народ забыл о духовности и нравствен-
ности, патриотизме, с сарказмом воспринимаются 
слова «честность», «порядочность», «человек высокой 
культуры», «любовь к Родине» и др. А вновь созданная 
богатая «элита» общества полностью освободилась от 
морали. Ей чужды общечеловеческие ценности, и она 
поставила во главу нравственности американский дол-
лар. Тесным кругом, плечом к плечу встала она на 
страже своих интересов, не подпуская даже близко к 
власти хоть мало-мальски честного человека. Вседоз-
воленность и безнаказанность породили только еще 
больший цинизм. Общечеловеческие ценности теряют 
спрос в нашей стране. Как загипнотизированные мы 
послушно исполняем отведенную нам роль стада, ша-
рахающегося то в сторону Запада, то Востока. 

О производстве. Хотя в целом наблюдается опре-
деленный рост производства, особо обольщаться не-
чем. Половина промышленных предприятий убы-
точна. Более всего беспокоит положение в угольной 
промышленности, являющейся базовой. От нее зави-
сят в перспективе теплоэнергетическая, коксохимиче-
ская, металлургическая, машиностроительная и дру-
гие отрасли и, наконец, будет ли в наших квартирах 
тепло при наступлении зимних холодов. 

Среди всех этих «успехов», которых мы достигли 
за 26 лет реформ, время высветлило еще очень жиз-
ненно важную проблему для страны — катастрофиче-
скую изношенность основных фондов, машин, меха-
низмов, оборудования, зданий, сооружений, мостов, 
дорожных покрытий и пр. 

В промышленности основные фонды изношены 
на 70-80%, в сельском хозяйстве на все 90%, в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве жилой фонд, осо-
бенно, газо - водопроводно - канализационные сети 
изношены на 70-80%. Граждане, живущие в «хрущев-
ках», построенных в конце 50-х, начале 70-х годов, 
рискуют в ближайшее время стать бомжами. Здания, 
построенные с запасом прочности на 40-50 лет, сего-
дня физически устарели и могут стать братской моги-
лой для своих жильцов. Да, металл серьезно «устал» и 
бетон — тоже. 

Мы живем в стране, где в базовых отраслях экс-
плуатируется 135 млн тонн несущих металлических 
конструкций. Их значительная часть уже исчерпала 
свой проектный ресурс. Завершается срок безопас- 
ной эксплуатации корпусов реакторов большинства 
АЭС. 14% железнодорожных и 70% автодорожных  
мостов находятся в неудовлетворительном состоянии. 
17,2 тыс. км водопроводных сетей находятся в аварий-
ном состоянии. Ржавеют системы магистральных га-
зопроводов. 

Если не принять немедленных мер, нас ждет ка-
тастрофа. 

Срочно требуется обновить всю энергетическую 
систему страны. Оборудование электростанций (кот-
лы, турбины, генераторы, трансформаторы, линии 
электропередач), установленное в 50-60-е годы, давно 
уже устарело как морально, так и физически. 

Как известно, от энергетики зависит все. Это не 
только поднятие промышленного и сельскохозяй-
ственного потенциала страны, но и социальная сфера 
жизнеобеспеченности людей. Но, к сожалению, как 
пишет заслуженный энергетик страны В.Т. Скляров, 
«мы уже безнадежно отстали от мирового техниче-
ского уровня в энергетике. КПД наших энергоустано-
вок вызывает только сожаление, практически полное 
отсутствие регулировочных энергомощностей приво-
дит к нетерпимому омертвлению энергосистемы, эф-
фективность токоприемников смешна, а об энергосбе-
режении можно только мечтать. Все тщетные потуги 
создать собственный замкнутый топливный атомный 
цикл могут вызвать только изумление». И в конце ста-
тьи он предостерегает: «если же оставить все без изме-
нения, то очень скоро необходимо прекратить даже 
всякие разговоры о возможном восстановлении эко-
номики. Ее нечем будет восстанавливать, и энергетика 
превратится в универсальный и очень эффективный 
тормоз любого прогресса. Заметьте, я абсолютно не 
затрагиваю политические и социальные последствия 
будущих энергетических кризисов» [5]. 

Что будем делать, когда массово начнут выходить 
из строя созданные, в основном, в послевоенные 
годы, и пережившие нормативные сроки прочности 
промышленные сооружения, ЛЭП, трубопроводы, 
хранилища, электрические сети горэлектротранспорта 
и т.д.? Ведь не только на строительство новых, но и на 
текущее содержание сегодня не хватает средств. 

Специалисты, инженеры-строители повсеместно 
обращают внимание на обнаружившуюся арматуру 
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дымовых труб, зданий с серьезными трещинами. В не-
которых местах изношены целые участки стен соору-
жений. В частности, серьезной проблемой городов 
становится состояние дымовых труб крупных котель-
ных. Занижение температуры объемов и дымовых га-
зов, проходящих через трубу, приводит к выпадению 
внутри нее конденсата, содержащего все виды кислот, 
которые способны разрушить это сооружение в тече-
ние трех-четырех лет. В неотложном обновлении нуж-
даются сегодня многие высотные железобетонные со-
оружения на предприятиях металлургической, хими-
ческой и других отраслей. И если в срочном порядке 
не решать эту проблему, то сопровождаться это будет 
авариями и остановкой производства. То есть надеж-
ность промышленных сооружений становится серьез-
ной проблемой для страны и решаться она должна 
безотлагательно.  

Можно сказать, что за 26 лет реформ, мы «до-
едаем» «наследство» бывшего СССР. И, по мнению 
ряда ученых, к 2020 году страну ожидает лавинообраз-
ное сокращение мощностей в электроэнергетике, 
угольной промышленности, машиностроении, про-
мышленном и гражданском строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве и прочих отраслях. Ни бум в 
отдельных отраслях, ни списание внешних долгов нам 
не помогут: страна может лишиться света и тепла и 
погрузиться в некую «ядерную зиму», но без радиации. 

О сельском хозяйстве. В последние годы погода 
благоприятствовала хорошей урожайности зерновых в 
стране. И это дало возможность аграрному руковод-
ству страны расхвалить успехи аграрных реформ. Од-
нако не следует поддаваться эйфории. Слухи по по-
воду аграрных реформ сильно преувеличены.  

По мнению А. Малешко, сельское хозяйство 
страны находится в глубоком системном кризисе. К 
нему он относит кризисы: экономический, идеологи-
ческий, демографический, финансово-кредитный, со-
циальный, организационный, энергетический, си-
стемы управления, системы влияния на аграрный ры-
нок, психологический, генетический, аграрной науки 
и аграрного образования. И в заключение, он утвер-
ждает, что «мы имеем дело с глубоким системным 
кризисом, охватившем всю страну, ее политическую 
систему, промышленность, сферу услуг, социальную 
сферу, а не только сельское хозяйство» [6]. 

Следует обратить очень серьезное внимание на 
еще одну отрасль — жилищно-коммунальное хозяй-
ство. От нее существенно зависит благополучие и про-
сто нормальная, человеческая жизнь в нашей стране. 
Это одна из отраслей, от плохой работы, которой мо-
гут возникнуть серьезные политические, и даже рево-
люционные катаклизмы в стране. Здесь нет необходи-
мости с помощью науки доказывать, в каком глубо-
чайшем кризисе находится эта отрасль.  Народ еже-
дневно на себе ощущает, каких «успехов» достигло 
наше жилищно-коммунальное хозяйство.  

А перспектива? Кто вкладывает деньги в жиз-
ненно важную отрасль для народа — жилищно-комму-
нальное хозяйство? Никто. Она чахнет. Жилищно-
коммунальные услуги полностью не возмещают затрат 
предприятий, на их финансовое состояние отрица-
тельно влияет и растущая задолженность потребите-
лей. За 2016 год неплатежи еще больше увеличились и 
составляют по стране несколько миллиардов гривен. 
Из-за этого жилкоммунхозы имеют значительные 
долги за энергоресурсы и по заработной плате. 

К сожалению, по снижению задолженности су-
щественных сдвигов не наблюдается. Повышение цен 
на энергоресурсы сводят на нет все усилия по их эко-
номии. Поскольку при этом стоимость коммунальных 
услуг для населения остается прежней, увеличивается 
их себестоимость. Хрупкий баланс платежей подо-
рвало также популистское решение парламентариев о 
списании долгов за жилищно-коммунальные услуги. 

Иностранный капитал, да и свой тоже, в нужных 
объемах в производство не придет. Ведь сроки окупа-
емости инвестиций в той же угольной промышленно-
сти или жилищно-коммунальном хозяйстве длиннее 
цикла политической стабильности: вложив деньги, вы 
получите прибыль через «три президента». Политиче-
ские риски еще долго будут блокировать крупные ин-
вестиционные проекты. То есть, если до конца  
2020 года Украина не сможет оздоровить свой ин- 
вестиционный климат, даже самые крупные капитало-
вложения не позволят восполнить износ оборудования 
на предприятиях, достигающих сегодня 80-90%. 

Следует заметить, что согласно модели накопле-
ния капитала известного экономиста Солоу, лауреата 
Нобелевской премии 1987 года, долгосрочный рост в 
экономике в принципе невозможен без технического 
прогресса в производстве. 

Серьезную угрозу национальной безопасности 
страны представляют бедность, безработица, социаль-
ная несправедливость, коррупция, воровство и тене-
вая экономика.  

О бедности. По меркам Запада, стабильность в 
государстве наступает при наличии 60-70% в социаль-
ной структуре, так называемого среднего класса. В 
Украине около 70% граждан вынуждены ежедневно 
решать проблему физического выживания. Реальная 
заработная плата сокращается. По итогам 2016 года 
около 79% работающих получали заработную плату 
ниже официально установленного прожиточного ми-
нимума. В целом, по оценкам западных специалистов, 
90% населения нашей страны живут за чертой бедно-
сти. 

Игнорирование нужды миллионов людей грозит 
серьезной опасностью не только руководству страны, 
но и деловым людям. 

О безработице. Угрожающей назвали специали-
сты Международной организации труда (МОТ) при 
ООН ситуацию на рынке труда в Украине. При офи-
циальных данных 4% фактический уровень безрабо-
тицы, по их мнению, составляет свыше 20%. А можно 
ли считать безработными наших людей, миллионы ко-
торых уехали за границу и там в бесправном положе-
нии, рискуют своей жизнью и здоровьем, работают на 
свой страх и риск на тяжелых и опасных работах. По-
зором нации является вывоз живого товара, наших 
женщин, девушек для работы в борделях. 

Западные специалисты считают, что каждый до-
полнительный процент безработицы оборачивается 
для общества ростом смертности на 2%, количеством 
самоубийств — на 4,1, убийств — на 5,7, заключен-
ных — 4, психически больных — 3,4%. К сожалению, 
на многих предприятиях даже работающим не выпла-
чивают или выплачивают с большим опозданием за-
работную плату. А тех, кто протестует или выказывает 
недовольство, просто выгоняют с работы. То есть, на 
предприятиях действует административный произвол. 
Ни одна из партий и профсоюзы тоже не защищают 
человека работающего. Жаловаться в суд — нужны 
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деньги, а их у людей нет, да и хозяин, подкупив пра-
воохранительные органы, всегда прав. 

Безработица — это социальная язва, поразившая 
украинское общество глубоко и обширно. Она чревата 
самыми серьезными последствиями. Ведь безработ-
ный люд может быть просто мобилизован на беспо-
рядки и революционный переворот любыми оппози-
ционными структурами, рвущимися к власти. 

О социальной несправедливости. Она изначально 
была заложена в приватизации государственной соб-
ственности. Это самый несправедливый и необъектив-
ный момент реформ, прозванный в народе прихвати-
зацией. Историки назовут этот период большим раз-
граблением общенародной собственности.  

По приватизации 70% государственной собствен-
ности должны были быть равномерно распределены 
на всех граждан Украины в виде сертификатов (вауче-
ров). Но чиновники, стоящие у власти, используя ад-
министративные возможности, занизив в сотни раз 
стоимость имущества, прихватив государственные, 
пенсионные и партийные деньги, выкупили для себя 
и своих чад не только малые, но и крупные предпри-
ятия. Отсюда и появилась в Украине 0,3% олигархи-
ческая прослойка, которая спешно строит на окраинах 
крупных городов свои дома-дворцы, а народ лишила 
даже надежды на элементарное жилье. Этот момент 
реформы позволил направить развитие нашей страны 
по латиноамериканскому варианту развития, где бога-
тые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. 

Бессовестная демонстрация богатства на фоне 
бедности большинства приводит к серьезным антаго-
нистическим противоречиям в обществе. По большей 
части все даже знают имена этих «ударников капита-
листического труда». Знает об этом правительство, 
знает Счетная палата, прокуратура, знает и Президент. 
Но установилось, видимо, удобное для всех молчание.  

И чтобы закрепить создавшееся положение, бо-
гатые люди с помощью денег рвутся к исполнительной 
и законодательной власти. И это у них получается. 
Ведь на самых высоких исполнительных постах — это 
люди, обладающие большим капиталом. Или взять 
хотя бы кричащие предвыборные обещания наших 
«богатеньких Буратино». Ведь всем известно, чтобы 
получить мандат народного депутата, нужно иметь 
сотни тысяч долларов. И они имеются только у оли-
гархов-миллионеров. Попав с помощью денег в Вер-
ховную Раду, они «делают» законы под себя и лобби-
руют свои интересы. Но это не самое страшное, что 
нами управляют богатые люди. Опасно то, что вся их 
энергия идет не на развитие государства, а на свое 
обогащение и на вывоз капитала за границу для обес-
печения своего надежного будущего. Да, мы не Арген-
тина, но мы глубоко сожалеем, что нынешнее прави-
тельство толкает страну к аргентинскому варианту. То 
есть, социальная несправедливость фактически пре-
вращает бедствующих граждан Украины в потенци-
альных рекрутеров экстремистски настроенных эле-
ментов, полагающих, что с варварской властью не 
только можно, но и нужно бороться варварскими ме-
тодами.  

О коррупции и воровстве. Эти страшные язвы пре-
вратились в своеобразную идеологию общества, охва-
тившую все слои населения, и взрослых, и детей, ма-
лых и больших чиновников. Украина уже который год 
занимает одной из самых высоких мест по уровню 
коррумпированности в мире. Ежегодно потери госу- 

дарственного бюджета от незаконной деятельности те-
невого бизнеса в Украине специалисты оценивают в 
12-13 млрд грн. Нежелание зарубежных инвесторов 
вкладывать капитал в экономику Украины связано, в 
основном, именно с коррупцией, так как сумма взяток 
обычно равняется сумме вложенного в дело капитала. 

Коррумпированное чиновничество превратилось 
в своеобразного всесильного монстра. Впечатление та-
кое, что именно в интересах чиновничьего аппарата 
принимаются и изменяются законы. Чиновник всеси-
лен и безнаказан. И в стране сейчас нет реальной 
силы, в том числе и в высших эшелонах власти, кото-
рая была бы способна обуздать чиновничий произвол. 

Рано или поздно разъединенный коррупцией 
каркас государства просто не выдержит и рухнет. И 
под его обломками окажутся и те, кто брал, и те, кто 
давал.  

Очень трудно отличить коррупцию от воровства, 
которое также «процветает» не только в учреждениях 
верхних и нижних эшелонов власти, но и среди всех 
культурных и не очень культурных слоев населения. 
«Культурное» воровство — это осуществление сделок в 
обход законов, среди простых людей — это средневе-
ковый метод изъятия материальных ценностей у лю-
дей и на предприятиях. Вот что пишет журналист 
В. Петренко о воровстве на шахтах: «Раскрадывается 
не только уголь, но и крепежный лес, спецодежда,  
запчасти, цветной металл, кабель, взрывчатка, «коно-
гонки» (фонари с аккумуляторами). А ведь порой к 
аварии и гибели людей могут привести старый элек-
трокабель, неисправная лебедка или шкив, отсутствие 
самоспасателя нарушенная связь» [7]. 

Многие задают вопросы, а куда девались корабли 
Черноморского и Азовского пароходств общей стои-
мостью более 7 млрд дол. США. Да! Это уж очень со-
лидная сумма воровства. А кто остановит ежегодное 
перекачивание валюты за рубеж (до 15 млрд дол. 
США)? Кто решит проблему массовой беспризорно-
сти в стране? А какая ужасная экология в стране. 

Можно привести еще целый ряд негативных по-
роков развития нашего общества. Но стоит ли? О них 
и так все знают. Но самое страшное — это апатия 
нашего народа, разочарование в настоящей жизни и 
неверие в будущее. Вот что пишет читатель «Вечернего 
Донецка», участник войны, В. Тюменев: «Устали от  
такой жизни… Что это за государство, в котором по-
ражен мозг нации: образование, здравоохранение, 
культура? Общество, в котором голодные дети в поис-
ках пищи роются в муcорниках, старики, доведенные 
до отчаяния, кончают жизнь самоубийством, род-
ственники из-за отсутствия денег отказываются хоро-
нить своих близких… Мы разучились улыбаться, сме-
яться, общаться с близкими людьми, ездить в гости. 
Наши лица превратились в маски, в которых застыла 
печать безысходности. У нас нет уверенности в зав-
трашнем дне, мы его боимся. Мы не ждем лучшего, 
мы ожидаем худшего. А это все рождает неврозы, ин-
сульты, инфаркты. Самое страшное, что мы уже при-
выкли к этому беспределу, никому и ничему не верим» 
[8]. 

Усталость и разочарование людей буквально 
сквозят в любом мало-мальски объективном социоло-
гическом исследовании. По данным Украинского  
центра экономических и политических исследований 
им. А. Разумкова, проведшего опрос почти 11 тыс. ре-
спондентов в октябре 2016 года, только 2% украинцев 
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удовлетворены нынешнем положением дел в государ-
стве. Тогда как 57,7% оценили состояние Украины как 
тяжелое и 19,2% — как катастрофическое. При этом, 
18,8% опрошенных считают, что ситуация будет ухуд-
шаться, и 13,7% полагают, что ухудшаться суще-
ственно. 

Следует заметить, что в ситуации, когда каждому 
третьему человеку в нашей стране нечего терять, — 
главная угроза национальной безопасности исходит не 
извне, она коренится в социальной нестабильности. 

Да, не очень бы хотелось писать о негативных мо-
ментах нашей жизни. Но кто нам скажет истинную 
правду, как не мы сами себе. И лучше всего ничего не 
скрывать и не преувеличивать свои успехи. Сказать 
правду народу, как она есть, а затем вместе с народом 
выходить из тяжелого положения. 

Перечислив серьезные пороки в нашем государ-
стве, мы ничего нового не сказали, только еще раз 
подчеркнули, что пишут СМИ, и что видим в реаль-
ной жизни. Нельзя сказать, что руководство страны 
ничего не делает по ликвидации перечисленных поро-
ков. Оно что-то делает. Да, именно что-то. Но это не 
те меры, которые могут кардинально улучшить ситуа-
цию.  

Пути выхода из кризиса 

Теперь следует поставить вопрос: Кто виноват и 
что делать? 

Изначально виноваты ученые-обществоведы и 
целый ряд политических и государственный деятелей, 
которые поддержали преждевременные, непродуман-
ные, безграмотные и бестолковые реформы. Уж воис-
тину, как говорил великий Гёте: «Нелепым разумное 
стало и благо во зло обратилось». Будем считать, что 
это ошибки изначального периода реформ. 

Кто виноват сейчас в продолжающемся кризисе в 
Украине? 

Виноваты административно-управленческие ру-
ководители всех уровней и директорский корпус. Ви-
новаты в том, что Украина, обладая огромным сырье-
вым комплексом, энергетическими, интеллектуаль-
ными, трудовыми и другими ресурсами, не может 
обеспечить нашим людям работу и соответствующий 
достаток. Это мнение подтверждают и западные спе-
циалисты-менеджеры, которые работают в нашей 
стране и консультируют исполнительную власть.  

В настоящее время, чтобы вывести Украину из 
кризиса, нужна политическая воля и организаторский 
талант руководящей элиты нашего общества. На нее 
вся надежда. Если она этого не сделает в течении 2- 
3 лет, то никто и ничто нам не поможет. Ведь есть же 
поучительный пример США, которые попали в кри-
зисную ситуацию 1930-1933 годов. Американской эко-
номике потребовалось четыре года, чтобы прибли-
зиться к уровню 1929 года, и шесть лет, чтобы пре-
взойти его.  

Да, ошибок в реформах мы наделали много и 
продолжаем делать. Сейчас необходимо ставить и ре-
шать вопросы, что делать дальше и как вывести Укра-
ину из кризисного состояния? Нас может спасти 
только подъем нашего производства. Сейчас, в основ-
ном, все занимаются экономикой, а на производство 
смотрят как на что-то второстепенное. А ведь произ-
водство — это первооснова жизни человека. А чем за-
нимается экономика? Какие проблемы она решает? 

Экономика в принципе занимается проблемами об-
мена, распределения и потребления готовой продук-
ции. Сейчас все распределяют. В Киеве распределяют, 
в областных городах тоже распределяют, в каждом го-
роде, районе распределяют, десятки тысяч рынков в 
стране — это все распределение. 70% работающего 
населения занимаются распределением. И лишь 30% 
производят продукцию.  

Экономика не создает валовый национальный 
продукт, она его только перераспределяет. Ведь ни 
коммерческий магазин, ни банки, ни биржи, ни инве-
стиционные компании, которые у нас неплохо живут, 
не создают валовый национальный продукт, предпри-
ятия-производители это делают. Естественно, чтобы 
спасти Украину, нужно поднять производство, пре-
стиж производителя, человека труда, который создает 
валовый национальный продукт, содержит всю адми-
нистративно-управленческую структуру государства.  

Итак, производство, производство и еще раз про-
изводство! А как его поднять? 

Необходимо Президенту, правительству, поста-
вить задачи перед руководителями всех уровней, 
чтобы в каждой области, городе, районе, поселке в 
ближайшие 2-3 года увеличить количество предпри- 
ятий-товаропроизводителей в 10 раз. Мы еще раз под-
черкиваем, не торгово-посреднические структуры, а 
именно предприятия-товаропроизводители необхо-
димо создавать и освободить их на 2-3 года от налого-
обложения. Мы не сомневаемся, что они начнут расти 
как грибы. Ведь привлекают же свободные экономи-
ческие зоны инвесторов и деньги поступают не только 
из-за рубежа, а даже «нашенские». 

Следует отметить, что ни свободные экономиче-
ские зоны, ни зарубежные кредиты, инвесторы и про-
чие не спасут Украину, а спасет только наш отече-
ственный товаропроизводитель. Дайте ему только сво-
боду и возможность. 

Но для поднятия производства недостаточно ука-
заний Президента и правительства. Это должна быть 
политика, идеология, законодательная база, подготов-
лена вся экономика, весь интеллектуальный потен-
циал, вся административно-управленческая работа на 
всех уровнях, и все, что возможно, должно быть 
направлено на поднятие производства, увеличение ма-
лых и средних предприятий в 10 раз. Крупные пред-
приятия тоже следует сохранить и подумать, как их 
сделать рентабельными. Это должна быть серьезная, 
продуманная работа с конкретными действиями, а не 
вялая и ни к чему никого не обязывающая современ-
ная политика защиты своего товаропроизводителя на 
словах, а не на деле. 

Производимый товар на предприятиях-товаро-
производителях должен в основном предназначаться 
для себя, то есть для внутреннего рынка. А кто будет 
покупать? Население Украины, но для этого его необ-
ходимо обеспечить заработной платой. Ведь только 
бюджетникам правительство задолжало миллиарды 
гривен. А где взять деньги? Напечатать. Именно под 
товар, который будут выпускать наши предприятия. 
То есть выпуск денежных банкнот будет обеспечен 
нашим товаром. Инфляции не будет и вот почему. 
Деньги у людей имеются, но они на 2/3 своей массы 
сконцентрированы у 5% населения, то есть у богатых 
людей. Остальные 95% населения денег не имеют. Это 
те, которые живут на зарплату, а ее слабо выплачивают 
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и не всегда своевременно. Они ведь готовы купить то-
вар, но правительство и предприниматели с ними не 
рассчитываются, так как нет денежной наличности. 
Для того, чтобы выпустить, увеличить денежную 
массу, которой у нас не хватает, нужно под что-то, то 
есть золото, драгоценности, изготовлять товар. Да, у 
нас ни золота, ни драгоценностей нет. Но когда наши 
предприятия-товаропроизводители станут выпускать 
готовую продукцию, вот под нее и необходимо выпус-
кать деньги, то есть увеличить денежную наличность, 
за счет которой рассчитаться с людьми по зарплате. 
Тогда и заработает всем известная формула: товар — 
деньги, деньги — товар. Этим мы себе сами поможем. 
Ведь мы уже убедились, что никто и ничто нам не по-
может, если сами это не сделаем. Макиаввели в свое 
время говорил: «Если ты сам себе поможешь, тебе ста-
нут помогать все». 

Мы еще раз хотим подчеркнуть, что нам нужны 
не столько программы, а именно конкретные и при-
том чрезвычайные меры для спасения Украины. Ведь 
мы с вами знаем, сколько было этих программ. И 
раньше и сейчас. 

Что ни Президент, что ни правительство, что ни 
депутат, то программа. И все они на бумаге были пре-
красные, но выполнялись слабо.  

Итак, при осуществлении конкретных меропри- 
ятий по поднятию производства и увеличению коли-
чества предприятий-товаропроизводителей в 10 раз в 
течение 2-3 лет потребуются деньги. Откуда их взять? 
Из каких источников? 

Во-первых, и это основной источник, внутрен-
ний резерв нашей страны. Ведь у наших людей на ру-
ках, по разным источникам, от 60-90 млрд валюты. 
Собираемость «налогов» в теневом секторе составила 
десятки миллиардов гривен. В государственную казну, 
к сожалению, поступает намного меньше. 

Если вновь создаваемые предприятия-товаропро-
изводители не будут облагаться налогом и будет обес-
печена соответствующая законодательная база, то те-
невые деньги будут вкладываться в производство. А 
для осуществления указанных мероприятий доста-
точно будет вложить на начальном этапе 10 млрд дол. 
США. 

Во-вторых, исполнительная власть должна все 
сделать, чтобы коммерческие банки осуществляли 
долгосрочное кредитование вновь создаваемых пред-
приятий-товаропроизводителей под 10% годовых. 
Ведь заставил же Президент США — Рузвельт в 30-е 
годы кредитовать промышленность таким образом. 
Банки согласились, а куда им было деваться. Ведь он 
пригрозил их национализировать. 

В-третьих, осуществить государственную моно-
полию на ликероводочные, табачные изделия, цвет-
ные металлы и на энергоносители. Ведь многие 
страны, даже царское правительство России до рево-
люции, владея монополией на эти товары, заполняли 
свой бюджет до 40%. 

В-четвертых, на какой-то период прекратить 
строительство фешенебельных офисов, зданий, спор-
тивных сооружений, культовых учреждений и напра-
вить все эти деньги на поднятие производства.  

В-пятых, кредиты, инвестиции, получаемые из-за 
границы, не проедать, а вкладывать в производство, 
так как делал Эрхард, возрождая Западную Германию 
после войны. 

И последнее. Надо сохранить любыми путями се-
годняшние наши предприятия-налогоплательщики. 
Не банкротить их. Их и так по сравнению с другими 
странами у нас не очень мало, но они еще и ежегодно 
сокращаются. Так, например, в США — 25, в Герма-
нии — 12, Англии — 10, Франции — 9, Польше —  
3 млн предприятий-товаропроизводителей. Даже Вен-
грия, которая в 5 раз меньше, как по населению, так 
и по территории, имеет 1 млн 800 тыс. предприятий-
товаропроизводителей, а на Украине только 850 тыс. 
Естественно, при таком количестве предприятий-то-
варопроизводителей западные государства не только 
обеспечили, прежде всего, свой внутренний рынок, но 
готовы кормить и одевать Украину, найдя в ней хоро-
ший рынок сбыта. 

Некоторые специалисты утверждают, что банк-
ротство предприятий в условиях рыночной эконо-
мики — это нормальное явление. Да, это нормальное 
явление, например, для США, где ежегодно закрыва-
ются 20-30 тыс. предприятий, зато открываются 40- 
50 тыс., а у нас все наоборот. То есть, нам необходимо 
не только сохранить существующие, но еще и при-
умножить предприятия-товаропроизводители. 

Важнейшей проблемой в ликвидации кризиса в 
Украине является повышение покупательского спроса 
населения, основой которого является увеличение за-
работной платы, пенсии, пособий и пр. Для этого 
необходимо: 

Во-первых, чтобы увеличить покупательскую 
способность населения страны, необходимо увеличить 
им зарплату и пенсии, пособия в 2-3 раза, а то и более. 
Чтобы не было инфляции, это нужно делать из при-
были предприятия. Рассмотрим, как сейчас в Украине 
распределяется прибавочный продукт. Хозяевам (соб-
ственникам) предприятия достается 35-40%, государ-
ству в виде налогов и сборов — 25-30%, менеджерам 
(руководителям предприятия) — 15-20%, чиновникам 
(взятки и другие платежи) — 5-10% и рабочим, кото-
рые непосредственно создают прибавочную стои-
мость — 5-6%. 

Из этого распределения видно, что прибавочный 
продукт в Украине распределяется вопиюще неспра-
ведливо. Здесь обделяют как государство (25-30%), так 
и народ (5-6%). Слишком большие (35-40%) суммы 
денег от прибыли оставляют себе собственники пред-
приятия, и завышенные зарплаты получают мене-
джеры (15-20%). Естественно, коррупция оплачива-
ется тоже из прибыли (5-10%). Необходимо суще-
ственно урезать доходы хозяев (собственников), мене-
джеров и до минимума сократить коррупцию. Этим 
самым можно будет увеличить поступления, как в 
бюджет, так и в пенсионный фонд в 1,5-2 раза и по-
высить зарплату рабочих в 2-3 раза. Следует заметить, 
что во всех цивилизованных государствах хозяевам 
(собственникам) достается 1-2, максимум 5% от при-
были и зарплата рабочим выплачивается в 5-10 раз 
больше, чем в Украине. Например, собственнику ав-
томобильной компании «Форд» (США) достается 0,3% 
от прибыли. Так что давайте, дорогие украинские хо-
зяева (собственники), переходить на цивилизованный 
путь развития. 

Во-вторых, чтобы существенно увеличить доходы 
населения, необходимо принять соответствующие за-
коны в Верховной Раде. Так, например, необходимо 
законодательно ввести почасовую оплату труда для 
всех работающих. При этом она должна составлять не 
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менее 25 грн в час. Предприятия, не соблюдающие со-
ответствующий закон, передавать в госсобственность 
или штрафовать.  

В-третьих, государству следует взять под жесткий 
контроль промышленные предприятия, которые со-
кращают свой персонал. Этим предприятиям не 
только давать кредиты, но и обеспечить заказами. Од-
нако если и после этого продолжаются увольнения, то 
их передавать в государственную собственность.  

В-четвертых, поднять престиж организаций, 
учреждений, институтов, от которых зависят жизнеде-
ятельность и будущее каждого человека и всей на-
ции — здравоохранение, образование, жилищно-ком-
мунальная сфера, культура, наука и др.  

Существенную роль в улучшении жизнедеятель-
ности населения страны играют потребительские 
цены на товары, услуги, оплата ЖКХ, жилье. Поэтому 
снижение их существенно / положительно повлияет 
на обеспечение социально-экономическую политику 
государства.  

Рыночный механизм снижения цен в Украине не 
работает — значит необходимо вмешательство государ-
ства на процесс регулирования цен. Давайте посмот-
рим. В какой цепочке при формировании цен идет су-
щественное их завышение. Известно, что цена состоит 
из затрат. Возьмем самый ходовой товар — хлеб. За-
траты при выращивании зерновых — 10%, зернотрей-
дерам достается — 10%, мукомолам — 20%, и наценка 
розничной торговли составляет — 40%. Это просто 
бесчеловечно, когда торгово-посреднические струк-
туры закладывают свои затраты в несколько раз завы-
шенные. Например, в советское время, когда торговля 
была государственной, то торговая наценка на хлеб 
составляла 1-2%, максимум на белый — 3%. Сейчас 
какой бы рекордный урожай страна не получила, на 
хлеб идет ежегодное повышение цен. Больше всего от 
завышения цен страдает самая обездоленная про-
слойка населения, так как это единственный продукт, 
который они могут приобретать. Или хотя бы взять 
лекарства и лекарственные препараты. Во время госу-
дарственной собственности посредническая цена на 
них составляла 2-3%, максимум — 5%. Сейчас Украина 
вымирает, а посреднические наценки достигают 500%. 
Поэтому не мудрено, что в городах на каждом углу 
возникают аптеки. Еще бы, это самая доходная от-
расль. 

Или взять услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства. По расчетам специалистов, в Украине насе-
ление страны ежегодно переплачивает за услуги ЖКХ 
12 млрд гривен. И, к сожалению, переплата идет не на 
обустройство этой отрасли, так как она находится в 
самом ужасном состоянии, а в карман чиновникам. 

И еще об очень злободневной теме — ценах на 
жилье. Миллионы граждан не могут приобрести себе 
квартиру, а строительные компании на каждом квад-
ратном метре стараются получить прибыль до 300-
500%. Опыт показал, что уговаривать бизнесменов, 
взывать к их совести — бесперспективно. Государству 
необходимо принять жесткие меры по регулированию 
ценовой политики.  

И наконец. Кто выведет страну из кризисного со-
стояния? В Украине нет ни одной партии с сильной и 
реальной идеологией, чтобы она могла вывести страну 
из кризисного состояния. 

Но в Украине есть силы, которые обладают ре-
альной властью, у них имеются и знания, и умения, и 

авторитет, и деньги. Это руководители всех государ-
ственных уровней и директорский корпус. Но для них 
нужно создать соответствующие условия, заинтересо-
ванность, выработать соответствующую систему, под-
готовить законодательную базу и даже заставить. Это 
все должны сделать Президент, правительство, Вер-
ховная Рада. 

Следует обратить серьезное внимание на кадро-
вую политику. Ведь известно, что кадры решают все. 
Именно от них зависит будущее развитие нашего го- 
сударства. А какая у нас сейчас кадровая политика? Да 
никакая. Готовим специалистов в вузах, а повышение 
квалификации почти отсутствует. В связи с вводом 
платного обучения и открытием приватных вузов, тре-
бовательность к подготовке специалистов гораздо 
снизилась. Оборудование, лабораторная, научная база 
устарели и не отвечают требованиям современного 
научно-технического прогресса.  

Следует отметить серьезные перекосы в подго-
товке специалистов. Сейчас чуть ли не все вузы стали 
готовить специалистов по распределению готовой 
продукции, а именно: юристов, бухгалтеров, экономи-
стов, банкиров.  

Приватные вузы так же исключительно готовят 
тех же специалистов. Инженерно-технические специ-
альности сейчас не в почете. Нехватка этих специали-
стов уже очень остро сказывается. Резко увеличился 
травматизм на производстве. Если раньше за 1 млн 
угля погибал один шахтер, то сейчас шестеро шахтеров 
лишаются жизни. Резко снизилась также производи-
тельность труда. У нас самая высокая материалоем-
кость, энергоемкость и низкое качество выпускаемой 
продукции. Следует спросить, кто на производстве бу-
дет сейчас и на перспективу следить за техникой без-
опасности, повышать производительность труда, каче-
ство выпускаемой продукции, снижать материалоем-
кость продукции и пр.  

Ведь на промышленных предприятиях, произво-
дящих продукцию, инженерно-технических работни-
ков гораздо больше требуется, чем других специали-
стов. 

Еще совсем недавно, всего-то лишь 26 лет тому 
назад, гордо и уважительно звучали рабочие профес-
сии: сталевар, проходчик, монтажник, токарь, строи-
тель… Без людей всех этих профессий не может суще-
ствовать ни одно общество. Развиваясь, оно совер-
шенствует жизнь. Но без сталевара не создать автомо-
биль, без строителя не обретешь жилье. Без швеи и 
портных голым останешься. И чем будут торговать 
продавцы в магазинах и предприниматели на рынках, 
если не будет тех, кто своим трудом создает все усло-
вия для жизни, в которых человек зовется Человеком. 

Украине нужны, и прежде всего они, талантли-
вые руководители, на всех уровнях и чтобы возглав-
ляли предприятия также способные люди. Именно та-
кие менеджеры, которые в этих труднейших и, каза-
лось бы, невероятных условиях должны находить вы-
ход и пути развития своих систем. Ведь мы знаем це-
лый ряд исторических примеров, где талантливые ру-
ководители достигали успехов и побед.  

Выводы. И так, чтобы Украину вывести из си-
стемного кризиса, следует Верховной Раде, Прези-
денту, правительству провести в стране целый ряд 
срочных мероприятий. 

1. Выработать национальную идею перспектив-
ного развития страны с учетом всех сторон ее жизне- 
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деятельности (политической, социальной, экономиче-
ской и др.) 

2. Разработать комплексную экономическую 
программу на ближайшие 2-3 года по выходу Украины 
из кризиса. 

3. Создать при Президенте Украины Мозговой 
центр из состава ученых и бывших практических вы-
сококвалифицированных менеджеров (патриархов 
управленческих структур) для выработки стратегиче-
ских решений по выходу страны из кризиса. 

4. Формирование команд высококвалифициро-
ванных ТОП-менеджеров, которые возьмут на себя 
всю ответственность по реализации программ выхода 
из кризиса. Подобрать команду профессионалов. 

5. Под патронатом правительства необходимо 
создать в стране несколько крупных консалтинговых 
фирм, которые возьмут на себя инвестирование вновь 
открываемых предприятий отраслей промышленно-
сти. Эти фирмы не только должны сконцентрировать 
в себя инвестиционный капитал, но и обладать коман-
дой специалистов-профессионалов по созданию и раз-
витию вновь открываемых предприятий. 

6. Выработать единую идеологию в процессе 
перспективного развития страны и самое главное 
сформировать организационное взаимопонимание, 
согласованность между правительством, бизнесом и 
народом.  

7. Главная ответственность за реализацию ре-
форм должна лежать на исполнительных структурах, в 
которых должна быть определена персональная ответ-
ственность руководителей по всем направлениям с 
указанием сроков выполнения каждой поставленной 
задачи.  

8. Экономическая программа должна быть стра-
тегически расписана не только по годам, максимум на 
2-3 года, но и по кварталам. Она должна быть всена-
родно обговорена и принята к исполнению правитель-
ством. В этой программе должна быть указана не 
только финансово-материальное обеспечение, но и 
организационное, идеологическое, политическое и др. 

9. Настало время подумать об изменении поли-
тического курса страны. Приоритетом должна стать 
власть народа (народовластье). Одновременно следует 
предложить новый экономический курс, направлен-
ный на поднятие благосостояния украинского народа. 

10. Создать комитеты народного контроля в каж-
дом поселке, городе, области, стране. Избирать их сле-
дует всенародно на 3 года свободным волеизлиянием. 
Основная задача народных контролеров следить за 
расходованием финансовых, материальных ресурсов, а 

также контролировать выполнение законов исполни-
тельной властью. То есть, контроль над исполнитель-
ной властью должен быть не только со стороны госу-
дарства, но и народа. 

11. Создать Общественный комитет по спасению 
Украины, в которую бы вошли представители обще-
ственности (интеллигенции, видные общественные 
деятели, профсоюзные лидеры и др.), основная цель 
которого, объединить украинский народ, все патрио-
тические силы и вывести страну из кризиса. Иначе не-
решительность, бездарность, затягивание экономиче-
ских реформ приведет страну к гибели. 

12. Общественный комитет должен разработать 
такую идеологию реформ, где в первую очередь, 
должны реализоваться задачи ликвидации не только 
разрухи, но и бедности в стране. 

13. Поднять роль государственных органов в 
управлении страной и вместе с Общественным коми-
тетом объявить чрезвычайное положение по экономи-
ческому спасению страны. 

14. Объединив усилия руководства, общественно-
сти и энергетический потенциал украинского народа 
вместе солидарно вывести страну из кризиса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Велика роль информации в современной жизни. 

В деятельности предприятия от её наличия и качества 
зависит оценка возможности получения прибыли, 
принятие решений, выбор клиентов, поставщиков, 
возможных партнеров по развитию своей деятельно-
сти. «Информация — сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо 
от формы их представления» [12]. 

Документированная информация — это зафикси-
рованная на материальном носителе информация с 
реквизитами, позволяющими её идентифицировать. 

Отчётность — это документация по установлен-
ной форме, содержащая отчёт (информацию) о чём-
либо. В Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности» говорится, что отчетность — это 
система стоимостных показателей об активах, обяза-
тельствах, о собственном капитале, доходах, расходах 
организации, а также иная информация, отражающая 
финансовое положение организации на отчетную 
дату, финансовые результаты деятельности и измене-
ния финансового положения организации за отчетный 
период [11]. 

Понятие «отчетность» имеет собирательное зна-
чение и означает совокупность нескольких отчетов, а 
также процесс их составления и доведения до пользо-
вателей. Отчет — означает сообщение, доклад кому-

либо (пользователю) о проделанной работе и опреде-
ленных действиях и результатах. 

При помощи отчетности решаются задачи, свя-
занные с использованием учетной информации для 
управления, а именно: 

1) происходит фильтрация и систематизация ин-
формации, выбираются наиболее существенные пока-
затели для управления и устраняется избыточная и не-
нужная информация; 

2) устанавливается степень выполнения плано-
вых заданий и договоров, что дает возможность про-
верить качество планирования и необходимость уточ-
нения не только плановых и нормативных расчетов, 
но и всей хозяйственной деятельности; 

3) создается необходимое информационное обес-
печение для принятия управленческих решений по 
улучшению всей деятельности предприятия; 

4) обеспечивается удобное и продолжительное 
хранение учетной информации. 

С этих позиций становится понятным, как важно 
правильно классифицировать отчетность (по видам) и 
использовать эту классификацию в практической дея-
тельности субъекта хозяйствования.  

Исследование показало, что различные авторы 
по-разному подходят к классификации отчетности по 
видам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Виды отчетности 

Источник 

Отчетность 
перед 

надзорными 
органами 

Бух-
галтер-
ская 

Фи-
нан-
совая

Управ-
ленче-
ская 

Нало-
говая

Стати-
стиче-
ская 

Опера-
тивная 

Бухгал-
терская 
(финан-
совая) 

Орга-
низа-
цион-
ная 

Спе-
циали-
зиро-
ванная

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заббарова О. А.[7, c. 10-
11] 

 
+ + + + + +    

Генералова Н.В. [2, с. 50]   + +  +  

Чернов В.А. [16, с. 6-7]  + + +   

Сапожникова Н.Г. [4, 
с. 27-28] 

 
+  + +      

Пахомчик Е.А. [13, с. 10]  + + + +   

Ерофеева В.А., Клужан-
цева Г.В. [5, с. 9] 

 
+   + +   +  

Ровенских В.А., Слабин-
ская И.А [14, с. 11-13] 

 
+  + + +    + 

Кравченко Н.В. [8 с. 9]  + + +   

Сорокина Е.М. [15, с. 5-
8] 

 
+  + + +     

Жулина Е. Г., Иванова 
Н.А [6, с. 11] 

 
+   + + +    

Жилинская Т.А [9, с. 5-
6] 

 
+   + + +    

Натепрова Т.Я., Труби-
цына О.В. [10, с. 13-14] 

 
+  + + +    + 

Сигидов Ю.И., Рыбян-
цева М.С. [3, с. 6] 

+ +  + + +     

Источник: собственная разработка. 
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Не оспаривая выделения тех или иных классифи-
кационных аспектов, важно отметить следующее. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит 
сведения о финансовом положении и финансовых ре-
зультатах деятельности организации. Эта отчетность 
составляется на основе данных синтетического и ана-
литического учета и подтверждается первичными до-
кументами. Помимо этого, для составления бухгалтер-
ской отчетности используются данные управленче-
ской отчетности. Бухгалтерской отчетности присуща 
более высокая достоверность поскольку ее данные 
подтверждаются материалами инвентаризации и, как 
правило, аудиторским заключением [2, с. 50]. 

Статистическая отчетность представляет собой 
систему количественных и качественных показателей, 
измерения и обобщение которых не характерно для 
бухгалтерского учета. Статистическая отчетность слу-
жит для отражения отдельных сторон деятельности 
организации, составляющих данные наблюдения, осу-
ществляемого статистическими органами в целях фор-
мирования официальной статистической информации 
[2, с. 50]. Такая отчетность составляется на основе 
данных бухгалтерского, статистического и управлен-
ческого учета и бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти по формам статистических наблюдений, разрабо-
танных Нацстатом Республики Беларусь. 

Налоговая отчетность (налоговые декларации) 
предназначена для фискальных целей и обязательна 
для составления хозяйствующими субъектами, круг 
которых установлен налоговым законодательством. 
Налоговая отчетность должна составляться на основе 
информации, формируемой в бухгалтерском учете пу-
тем корректировки ее по правилам налогового зако-
нодательства. Главная задача в области налоговой от-
четности заключается в снижении затрат на ее форми-
рование путем существенного приближения правил 
налогового учета к правилам бухгалтерского учета [14, 
с. 12]. 

Управленческая отчетность — это отчетность, ко-
торая составляется за любой отчетный период (кален-
дарный или финансовый год) для внутреннего исполь-
зования в управлении хозяйствующим субъектом в со-
ответствии с регламентами, предусмотренными в ком-
пании или группе компаний. Состав управленческой 
отчетности определяется потребностями менеджмента 
компании, которые принимают на основе полученной 
информации управленческие решения. Этот вид от-
четности включает в себя информацию всех ее видов: 

бухгалтерской, налоговой, статистической, оператив-
ной и др. [10, с. 13-14]. 

Специализированные формы отчетности состав-
ляются определенными субъектами хозяйствования по 
указанию отдельных министерств и ведомств. 

Между тем, как показало исследование указан-
ных (табл. 1) классификационных аспектов уже недо-
статочно. 

В конце XX в. деятельность транснациональных 
корпораций (ТНК) вызывала у мирового сообщества 
серьезную обеспокоенность в плане сохранения окру-
жающей среды и желание использовать ресурсы ТНК 
для более эффективного решения проблем обществен-
ного развития. В этой связи генеральным секретарем 
ООН К. Аннаном была выдвинута идея глобального 
договора (UN Global Compact). Впервые эта междуна-
родная инициатива была озвучена в его обращении к 
лидерам крупнейших корпораций мира на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе 31 января 1999 г., а 
официально она была представлена в штаб-квартире 
ООН 26 июля 2000 г. Глобальный договор ставит за-
дачу развития принципов социальной ответственности 
бизнеса и его участия в решении наиболее острых  
проблем общества как на глобальном, так и на регио-
нальном уровнях. 

В настоящее время большинство экспертов в об-
ласти КСО считает наиболее перспективным подхо-
дом комплексную оценку экологических и социаль-
ных программ корпораций во взаимодействии с ос-
новными стейкхолдерами (то есть всеми лицами, так 
или иначе связанными с деятельностью предприятия). 
Для оценки деятельности социально ответственных 
компаний разработано около 30 международных стан-
дартов нефинансовой (социальной и экологической) 
отчетности, большинство из которых представлены в 
табл. 2. 

В практике нефинансовой (социальной и эколо-
гической) отчетности чаще всего используются четыре 
системы показателей GRI, AA 1000, SA 8000, ISO 
14000, UN GС (Global Compact), которые ассоцииру-
ются с понятием «международные стандарты корпора-
тивной социальной ответственности». Самым распро-
страненным стандартом социальной отчетности явля-
ется стандарт GRI «Руководство Глобальной иници- 
ативы по отчетности в области устойчивого развития», 
на основе которого составляется корпоративная отчет-
ность в области устойчивого развития или корпора-
тивная социальная отчетность. 

 
Таблица 2 

Международные стандарты в области социальной и экологической ответственности компании  

Полное название 
Сокращенное 
название 

Особенность Ссылка 

A Б В Г 

AccountAbility 1000 Series AA 1000S Принципы подготовки социальных 
отчетов на базе диалога со стейкхол-
дерами 

www.acountability.org.uk 

APEC Code of Business Con-
duct 

APEC Кодекс деловой практики стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества 

www.apec.org 

Amnesty International’s Human 
Rights Guidelines for Compa-
nies 

Amnesty Руководящие принципы по соблю-
дению корпорациями прав человека

www.amnesty.org.uk 

Agence de Rating Social et En-
vironmental sur les Enterprisess 

ASPI Индексы устойчивых показателей 
деятельности Arese для компаний, 
котирующихся на Европейском 
фондовом рынке 

www.arese-sa.com 
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Окончание табл. 2 
A Б В Г 

Balanced Business Scorecard BBS Система сбалансированных показа-
телей оценки бизнеса от Balanced 
Scorecard Institute 

www.balancedscorecard.org

Caux Round Table Principles 
for Business 

Caux Принципы ведения социально от-
ветственного бизнеса 

www.cauxroundtable.org

Dow Jones Sustainability Group 
Index 

DJSGI Индекс устойчивости Dow Jones www.sustainability-index.com

EFQM Business Excellence 
Model 

EFQM Модель и принципы достижения 
эффективности бизнеса в соответ-
ствии с интересами общества 

www.efqm.org 

Eco-Management and Audit 
Scheme 

EMAS Инструмент для оценки, представ-
ления и улучшения экологических 
показателей компаний 

www.europa.eu.int/comm/en-
vironment/emas 

Ethical Trading Initiative Base 
Code 

ETI Стандарты трудовых отношений www.ethicaltrade.org 

Principles for Global Corporate 
Responsibility: Bench Marks for 
Measuring Business 

Bench Marks Стандарты и принципы действий
ответственной компании, совмест-
ный проект Interfaith Center of Cor-
porate Responsibility (1CCR, США), 
The Ecumenical Council for Corporate 
Responsibility (ECCR, Филиппины), 
The Christian Centre for Socially Re-
sponsible Investment (ССSRI, Ав-
стралия) и KAIROS-Canada 
(Канада) 

www.bench-marks.org 

EU Eco-label criteria Eco-label Система экологической оценки 
компаний 

www.europa.eu.int/comm/en-
vironment/ecolabel 

Forest Stewardship Council’s
Principles and Criteria for For-
est Management 

FSC Принципы и критерии по управле-
нию предприятиями лесопромыш-
ленного комплекса 

www.fscus.org/standarts_cri-
teria/ 

IFOAM Basic Standards IFOAM Принципы устойчивости ведения 
бизнеса для компаний агропро-
мышленного сектора 

www.ifoam.org 

FTSE4Good Selection Criteria FTSE4Good Индекс FTSE для компаний, со-
блюдающих глобальные принципы 
корпоративной ответственности 

www.ftse4good.com 

Global Reporting Initiative 
Guidelines 

GRI Принципы и стандарты социальной 
и экологической отчетности 

www.globalreporting.org

International Organization for 
ISO9000/14001 Standartization 

ISO 9000,  
ISO 14001 

Стандарты ISO в области управле-
ния качеством и охраны окружаю-
щей среды 

www.iso.org 

Social Accountability 8000 SA 8000 Стандарт сертификации предприя-
тий в области трудовых отношений 

www.sai.org 

SIGMA Guidelines SIGMA Практические рекомендации для 
организаций по внесению ими су-
щественного вклада в устойчивое 
развитие 

www.projectsigma.com 

Organization for Economic Co-
operation and Development 
Guidelines for Multinational 
Enerprises 

OECD Свод рекомендаций для транснаци-
ональных компаний по действиям в 
области деловой этики, информа-
ционной открытости, охраны окру-
жающей среды, работы с персона-
лом, соблюдении прав человека, 
борьбы с коррупцией, взаимоотно-
шений с потребителями, развитии 
науки и технологий, конкуренции и 
налогообложения 

www.oecd.org 

Global Sullivan Principles Sullivan Общие рекомендации и принципы в 
области социальной ответственно-
сти корпораций 

www.revleonsullivan.com

The Natural Step TNS Принципы достижения устойчивого 
развития 

www.naturalstep.org 

UN Global Compact UN GС Свод базовых принципов для кор-
пораций, готовых участвовать в ре-
шении глобальных проблем циви-
лизации 

www.unglobalcompact.org

WHO/UNICEF International 
Code on Marketing of Breast-
milk Substitutes 

WHO/UNICEF Свод правил Всемирной организа-
ции здравоохранения в области тор-
говли заменителями грудного мо-
лока 

www.who.int 

Источник: Ассоциация менеджеров России, данные организаций. 
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В зависимости от целей и развитости компаний, 
отчетность по корпоративной социальной и экологи-
ческой ответственности может осуществляться в пяти 
основных видах: 

• специальный раздел в годовом отчете; 

• социальный отчет, сводящий воедино все со-
циальные, благотворительные и спонсорские проекты 
компаний, составленный в свободной и, как правило, 
удобной для компаний форме, вне формата междуна-
родных стандартов КСО; 

• экологический отчет, описывающий приори-
теты и основные направления экологической поли-
тики компании, систему экологического менедж-
мента, мониторинга и контроля, воздействие на ОС, 
показатели и затраты на экологическую политику; 

• отчет о корпоративной социальной и экологи-
ческой ответственности с частичным применением 
принципов и показателей международных стандартов, 
включающий наряду с описанием миссии, ценностей 
и стратегических целей компании ее социальные ме-
роприятия и проекты, осуществляемые в качестве ре-
акции на диалоги со стейкхолдерами; 

• отчет об устойчивом развитии, составленный 
в соответствии с принципами и с использованием по-
казателей результативности Руководства GRI, стан-
дарта AA 1000S и включающий все аспекты социаль-
ной миссии компании, ее корпоративной стратегии, 
культуры, социальной и экологической политики. 

Подготовка полноценного социального отчета 
является весьма трудоемкой процедурой, требующей 
больших усилий, времени, затрат, привлечения ком-
петентных консультантов для подготовки социальных 
отчетов и их верификации. 

В этой связи можно сделать вывод, что класси-
фикацию отчетности по видам (табл. 1) целесообразно 
дополнить корпоративной отчетностью в области 
устойчивого развития или корпоративной социальной 
отчетностью, что более объективно характеризует си-
туацию в этом вопросе. 

Наибольшее распространение такая отчетность 
получила в странах с развитой рыночной экономикой. 
Развивается она и в Российской Федерации. В Респуб-
лике Беларусь указанную отчетность составляет очень 
небольшое количество предприятий, но такие уже 
есть. 

Следует иметь ввиду, что в мировой практике 
ключевым фактором при принятии решения о внедре-
нии процесса социальной отчетности является ее вли-
яние на прибыль. Компании давно убедились в том, 
что если корпоративной социальной отчетности уде-
ляется должное внимание, то лояльность общества к 
предприятию и его продукции заметно возрастает. 

На сегодняшний день рыночная стоимость мно-
гих белорусских компаний в несколько раз ниже, чем 
у аналогичных предприятий в мире, только потому, 
что их руководство пока не осознало, насколько важна 
корпоративная социальная отчетность с точки зрения 
повышения стоимости бизнеса. Среди преимуществ, 
обеспечивающих коммерческие выгоды, — доверие 
инвесторов и, соответственно, улучшение доступа к 
капиталу и получение долгосрочных инвестиций. 
Крупные инвесторы хотят иметь дело только с абсо-
лютно прозрачными и понятными компаниями, чтобы 
минимизировать предпринимательские риски. 

Кроме того, снижение рисков автоматически 
снижает затраты на привлечение капитала. Уменьшить 
риски помогает также активный диалог со всеми за-
интересованными сторонами (например, с сотрудни-
ками и поставщиками), позволяющий своевременно 
выявить различные проблемы. Внедрив принципы 
КСО, компания всегда будет в курсе требований 
рынка и сможет оперативно на них реагировать, улуч-
шая свою продукцию и услуги. А эффективное ис-
пользование ресурсов также позволит снизить затраты 
и повысить прибыль. 

В этой связи весьма актуальным становится мне-
ние проф. М.А. Вахрушиной, которая идет еще дальше 
и прямо пишет: «В последнее время всё чаще речь за-
ходит об анализе социальной отчетности компаний и 
как следствие — социальном анализе» [1, с.9]. 

Все вышеизложенное позволяет внести предло-
жение о целесообразности внесения в учебные планы 
подготовки специалистов высшей квалификации по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
изучение таких дисциплин как: «Бухгалтерский учет и 
отчетность в области устойчивого развития» (или 
«Бухгалтерский учет и корпоративная социальная от-
четность»), «Международные стандарты нефинансо-
вой (социальной) отчетности», «Ревизия и аудит соци-
альной отчетности» и предусмотреть по указанным 
дисциплинам в качестве итогового педагогического 
контроля уровня знаний студентов зачёт. Несомненно, 
это повысит качество подготовки данных специали-
стов.  
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У 2015-2017 рр. 

 
Вихід економіки України із затяжної системної 

економічної кризи на траєкторію зростання зумовлює 
необхідність розробки нових економічних та інститу-
ційних механізмів державного регулювання. За роки 
незалежності у вітчизняній економіці сформувались 
неефективні для ринку адміністративні бар’єри, що 
обумовили виникнення і поширення таких негативних 
явищ як тіньова економіка, рентоорієнтована пове- 
дінка, бюрократія. 

Основним напрямом державної політики щодо 
зниження адміністративних бар’єрів виступає дерегу-
ляція економіки, що повинна включати адміністра- 
тивні (боротьба з корупцією, зменшення перевірок 
підприємств, впровадження електронних сервісів для 
суб’єктів, електронного урядування), економічні (ви-
користання економічних методів регулювання, вдос-
коналення конкурсної системи державних закупівель) 
та суспільні (формування неурядових організацій під-
приємців і споживачів для захисту їх інтересів у влад-
них структурах, посилення громадського контролю за 
діями влади) заходи. Перспективи подальших дослі-
джень наукових кіл пов’язані з розробкою механізмів 
дерегуляції різних видів економічної діяльності. 

Дерегуляція є однією з ключових економічних ре-
форм, яка спрямована на створення сприятливого  
бізнес-клімату. Вагомий вплив дерегуляція має на під-
приємницьку діяльність, стосовно якої вона розгляда-
ється з позиції зменшення негативних впливів дер- 
жавного регулювання підприємницької діяльності че-
рез механізми регламентації за відповідними напря-
мами на основі усунення регуляторних бар’єрів у роз-
витку підприємництва. Покращання умов ведення  
бізнесу пов’язане з необхідністю дерегуляції в різних 

сферах: реєстраційній, дозвільній, наданні адміністра-
тивних послуг та ліцензуванні, системі оподаткування 
та адмініструванні податків, бюджетній, здійсненні  
зовнішньоекономічної діяльності, у сфері контрольно-
перевірочної роботи. 

На відміну від великих підприємств, що мають 
доступ до ресурсів, які можуть певним чином ком- 
пенсувати несприятливий бізнес-клімат, малі та се- 
редні підприємства (МСП) зацікавлені у поліпшенні 
регуляторного середовища та інвестиційного клімату, 
оскільки в довгостроковій перспективі ці фактори  
значним чином покращують шанси МСП на вижи-
вання та зростання. Однак МСП не вистачає ресурсів 
та ефективного діалогу з владою; вони стикаються із 
сильною конкуренцією, нестабільним регуляторним 
середовищем, бюрократією. МСП потребують послуг 
з підтримки ведення бізнесу.  

Запроваджена реформа дерегуляції залишається 
заручником вад існуючої державної регуляторної та 
економічної політики. Позитивні кроки, що анонсу-
ються і здійснюються урядом, гальмуються їх вибірко-
вістю у практичній площині та характеризуються не-
здатністю системно впливати на трансформацію еко-
номіки. Підприємництво внаслідок встановлених нині 
практик ведення бізнесу і регулювання підприємниць-
кої діяльності, втрачає потенціал до стрімкого зрос-
тання власних масштабів і ефективності функціону-
вання [1, с. 5].  

Проблема надмірного державного регулювання, 
недосконалість механізмів державної регуляторної по-
літики, високий рівень невизначеності ринкового се-
редовища, необхідність проведення дерегуляції еконо-
міки та прийняття низки першочергових заходів для 
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можливості економічного розвитку підприємницької 
діяльності в Україні широко обговорюється в полі- 
тичному і науковому колах та бізнес-середовищах. Не-
обхідно створити таке регуляторне поле, що з одного 
боку не обтяжує бізнес, але з іншого — дозволяє забез-
печити необхідний рівень безпеки для громадян, ство-
рити рівні умови конкуренції. 

«У 2016 р. вести бізнес в Україні стало дешевше, 
ніж у 2015-му. Про це йдеться у всеукраїнському опи-
туванні представників малого та середнього бізнесу 
"Щорічна оцінка ділового клімату" (Annual Business 
Climate Assessment — ABCA). Дослідження проводив 
Інститут економічних досліджень та політичних кон-
сультацій у листопаді 2016—січні 2017 рр. в рамках 
Програми USAID "Лідерство в економічному вряду-
ванні". Так, українські підприємці торік витратили в 
середньому 27,4 тис. грн на дотримання регуляторних 
вимог. Це на 2,3 тис. грн менше від показника 2015 р. 
На що підприємці витратили ці гроші? На офіційні 
платежі, платежі юристам і посередникам, на експер-
тизу та оцінку, а також на хабарі й добровільні внески 
("прямі витрати"). Сюди ми включили і час, який ви-
трачає підприємець на проходження регуляторної про-
цедури, — так звані "непрямі витрати". До цієї суми 
входять витрати на державну реєстрацію, ліцензу-
вання, сертифікацію, санітарно-гігієнічне регулю-
вання та державний нагляд. 

Серед усього, найдорожче бізнесу обходяться пе-
ревірки державними органами. Припинення морато-
рію на перевірки, який "охороняв" бізнес упродовж 
2014-го — першу половину 2015 р., збільшив частку 
малих та середніх підприємств (МСП), котрі відчули 
на собі пильне око держави: у 2015 р. контролюючі 
органи перевіряли 50% МСП, у 2016-му — вже 68%. 
Загальна тривалість усіх перевірок упродовж року  
зросла на один день і становила 15 днів, хоча частота 
майже не змінилася. 

Кількість МСП, для яких перевірки закінчилися 
витратами, зросла: якщо у 2015 р. зі штрафами, неофі-
ційними платежами (тобто хабарами) або конфіскова-
ною продукцією зіштовхувалися 40% МСП, то у 2016-
му — 61%. На тлі збільшення частоти витрат значно 
зменшилася сума, яку сплатило МСП під час переві-
рок: у середньому 33 тис. грн у 2015 р. і 22 тис. грн — 
у 2016-му. Це насамперед пов’язано з "гомогенізацією" 
витрат — платежі, про які повідомили МСП, більше 
урівнялися за розмірами. Знизилися неофіційні ви-
трати. 

Найбільш обтяжливими для МСП залишаються 
перевірки Державною податковою службою. У 49% 
випадків такі перевірки закінчуються сплатою штра-
фів, у 5% — додатково сплатою неофіційних платежів. 
У 2015 р. ці показники були не набагато меншими: 43 
та 4%, відповідно, тож мораторій не дуже рятував 
МСП від найскладніших перевірок. У середньому, на 
податкові інспекції МСП витратили 27 тис. грн, для 
половини МСП витрати не перевищили 4 тис. грн. 
Штрафи, які сплачують підприємці внаслідок невда-
лих перевірок, — дуже різні й часто перевищують міру 
провини. Підприємці повідомляють про штрафи, на-
кладені через неуважність, помилки при заповненні 
декларацій, збої в самій системі. Часто це може супро-
воджуватися зловживаннями з боку податкових ін-
спекторів. Так, серед інших проблем, пов’язаних із по-
датковим адмініструванням, високий розмір штраф-
них санкцій за помилки є третьою за важливістю  

проблемою. Ті МСП, яких перевіряла ДПС, про них 
повідомляють частіше. Крім того, з податковою 
пов’язують і такі проблеми, як обтяжливі перевірки, 
залежність від бажань податкових інспекторів, необ-
хідність домовлятися та платити хабарі. 

У позитивний бік змінилася ситуація з ліцензу-
ванням: загальна вартість процедури (включно з не-
прямими витратами) у 2016 р. становила понад 13 тис. 
грн проти 14,7 тис. у 2015-му. Це пов’язано зі скоро-
ченням терміну отримання ліцензії до 24 днів 
(у 2015 р. — 36 днів). Але отримати ліцензію стало до-
рожче: витрати у формі прямих платежів у 2015 р. ста-
новили 6,8 тис. грн, у 2016 р. — трохи більше 7 тис. 
грн. Погіршилася ситуація і з неофіційними витра-
тами: про їх сплату повідомили 17%, тоді як у  
2015 р. — 13%. Ліцензували свою продукцію або по- 
слуги у 2016 р. кожне третє МСП. На оформлення сер-
тифікату відповідності підприємці у 2016 р. витратили 
5,3 тис. грн і 38 днів. У 2015 р. вартість процедури була 
вищою й становила 6,2 тис. грн, тоді як тривалість — 
коротшою — 35 днів. Такі сертифікати отримували  
кожне шосте МСП. Став дешевшим і гігієнічний  
висновок — 2,1 тис. грн у 2016 р. проти 2,7 тис. грн у 
2015-му. Отримувало його також кожне шосте МСП. 
Тривалість процедури при цьому не змінилася. Нато-
мість зареєструвати або перереєструвати бізнес у 
2016 р. було довше й дорожче: у середньому підприєм-
ство мало сплатити 380 грн і витратити 6 днів, тоді як 
у 2015 р. на це вистачало 241 грн та 4 дні, відповідно. 
Загальна вартість процедури становила майже 2 тис. 
грн (приблизно 1 тис. грн у 2015 р.). Незважаючи на 
погіршення, державна реєстрація є найменш проб- 
лемною сферою регулювання: про відсутність трудно-
щів тут говорять 60% МСП. 

Додатково чимало видатків підприємства йде на 
адміністрування та сплату податків. Так, для ведення 
податкового обліку 51% МСП оплачує працю в серед-
ньому двох бухгалтерів, що мають повну зайнятість, 
16% МСП — одного бухгалтера, що має часткову за-
йнятість, і 17% наймають для цього сторонніх бухгал-
терів (у середньому одна людина). Ще 20% підпри-
ємств ведуть податковий облік самостійно. Крім ро-
боти бухгалтерів, керівництво МСП змушене витра-
чати додатково 9% робочого часу на вирішення питань 
щодо оподаткування. На сплату податків українські 
МСП стабільно витрачають близько чверті річного до-
ходу. 

Позитивні зміни в регуляторних процедурах  
відображає індекс змін регуляторних процедур. Для 
цього індексу МСП порівняли зміни в умовах та про-
цесах, пов’язаних із проходженням регуляторної про-
цедури у поточному році та три роки тому. З усіх сфер 
регулювання позитивні оцінки переважають негативні 
і не дуже відрізняються від індексу попереднього року. 
Винятком є питання, пов’язані з початком користу-
вання приміщеннями, де показник у 2015 р. фіксував 
погіршення ситуації у довгостроковому порівнянні й 
становив -0,06, а у 2016-му, навпаки, зріс до +0,12 (за 
шкалою від -1 до +1). 

Найбільш позитивно МСП оцінили зміни в реєс-
траційних процедурах (+0,59). Ми пояснюємо це, в 
тому числі, й можливістю реєструвати бізнес або зміни 
через Інтернет. Підприємства, які здійснили реєстра-
ційну процедуру онлайн, частіше наголошували на 
спрощенні. Також позитивно оцінили МСП зміни у 
ситуації з державним наглядом (+0,33). 
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Загальний індекс змін регуляторного середовища 
у 2016 р. становив +0,19 (у 2015 р. — +0,17). Індекс 
залишається позитивним, однак не показує значних 
покращень у державному регулюванні відносно попе-
реднього періоду. Вартість ведення бізнесу в поточ-
ному році стала нижчою, що пов’язано насамперед зі 
зменшенням витрат внаслідок перевірок. Водночас за-
надто частими і обтяжливими залишаються перевірки 
ДПІ, які нерідко супроводжуються карколомними 
штрафами за навіть незначну провину» [58]. 

Формування й розвиток ринкових відносин об- 
умовили необхідність прийняття та реалізації протя-
гом 1991-2017 рр. низки законодавчих і нормативних 
актів, метою яких є спрощення умов господарювання, 
якісне покращення бізнес-клімату в країні. Проте 
влада часто і несистемно вносить зміни до норматив-
но-правових актів, покликаних поліпшити умови ве-
дення бізнесу. Але, як свідчить зарубіжний і вітчизня-
ний досвід, непродумана відміна окремих норма- 
тивно-правових актів (НПА) може призвести до ви- 
никнення регуляторного вакууму і хаосу в економіці. 
Потрібно прораховувати, які наслідки будуть від реа-
лізації НПА, і нейтралізувати негативні впливи для 
того, щоб створити якісну, осмислену регуляцію в Ук-
раїні.  

Якщо держава застосовуватиме збалансований 
підхід у регулюванні в різних сферах економіки і жит-
тєдіяльності, то, відповідно, будуть враховані її інте-
реси, а також інтереси підприємців, виробників, посе-
редників, громадян як споживачів певних послуг або 
покупців товарів. Для цього потрібна, передусім, полі-
тична воля влади і усвідомлення необхідності вста- 
новлення прозорих правил для організації і ведення 
бізнесу.  

Згідно із звітом Національної Ради реформ за 
2016 р. дерегуляція залишилася в ТОП-5 пріоритетних 
реформ, незважаючи на зміну уряду на початку 2016 р. 
Уряд наблизився до повного виконання зобов’язань 
перед МВФ в частині затвердження ліцензійних умов 
на ведення окремих видів діяльності: наразі з 24 необ-
хідних документів вже прийнято 22 [2]. Для побудови 
системи ефективного регулювання необхідно скасу-
вати зайві дозволи і ліцензії та спростити існуючі про-
цедури; зменшити частоту перевірок та кількість кон-
тролюючих органів (реформа державного нагляду); за-
побігти запровадженню нового неефективного регу-
лювання; а також здійснювати регулярний перегляд 
законодавства. Окремим завданням стоїть гармоніза-
ція законодавства з законодавством ЄС, а також впро-
вадження саморегулювання бізнесу і найкращих прак-
тик Doing Business. 

 
 
1. Огляд основних нормативно-правових  

 документів у сфері дерегуляції, що введені  
 в дію в 2015-2016 рр. 

 
В умовах розробки нових заходів з дерегуляції 

підприємницької діяльності та впровадження їх у 
практику першочергового значення набуває оцінка ді-
євості норм законодавства, спрямованого на усунення 
надмірних адміністративних обмежень бізнесу, вияв-
лення невирішених проблем у сфері дерегулювання 
економіки України, а також розробка напрямів подо-
лання вказаних проблем. 

Керівними документами для оцінки пропонова-
них органами влади реформ у сфері дерегуляції є: 

Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020» [2]; 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС [3]; 
Меморандум про економічну та фінансову полі-

тику між Україною та МВФ [4]; 
План пріоритетних дій Уряду [5]; 
План заходів з дерегуляції господарської діяльно-

сті [5]; 
План дій щодо підвищення позиції України у 

рейтингу Ведення бізнесу [7] та ін. 
Серед основних завдань у рамках визначених на-

прямів дерегуляції економіки нормативними докуме-
нтами на 2015—2016 рр. було виділено такі: 

1) у реєстраційній системі: спрощення процедур 
започаткування та припинення підприємницької дія-
льності юридичних осіб та фізичної особи — підпри- 
ємця, у тому числі на окремих територіях у зоні АТО; 
спрощення функціонування Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно; спрощення процедур 
державної реєстрації земельних ділянок та речових 
прав на нерухоме майно;  

2) у сфері надання адміністративних послуг, дозві-
льній сфері та ліцензуванні: спрощення порядку на-
дання адміністративних послуг; істотне скорочення кі-
лькості видів діяльності й робіт, що вимагають одер-
жання дозволів; спрощення процедур видачі докумен-
тів дозвільного характеру; зменшення часових і гро-
шових витрат при одержанні ліцензій;  

3) у контрольно-перевірочній діяльності: зменшен-
ня тиску на суб’єктів господарювання з боку контро-
люючих органів; профілактики й запобігання пору-
шень законодавства замість прямого контролю; 

4) у зовнішньоекономічній діяльності: спрощення 
процедур оформлення окремих товарів; спрощення 
проведення банківських операцій; 

5) у податковій політиці: лібералізація оподатку-
вання операцій купівлі-продажу іноземної валюти; 
спрощення системи функціонування електронного ад-
міністрування; скорочення часу, необхідного для ви-
конання податкового обов’язку платниками податків 
тощо. 

За визначеними напрямами було прийнято знач-
ну кількість законодавчих актів, що спрямовані на лі-
бералізацію та скорочення встановлених державою ад-
міністративно-правових норм і приписів щодо еконо-
мічної діяльності, кожен з яких має певні переваги для 
розвитку підприємницької діяльності та регіонального 
розвитку та недоліки щодо нечіткого формулювання 
положень дерегуляційних реформ, іноді неузгоджено-
сті з іншими нормативно-правовими актами, і наре-
шті, які не вирішують нагальних проблем надмірного 
втручання держави у діяльність суб’єктів підприємни-
цької діяльності та надмірної централізації стосовно 
регіонального розвитку [8]. Як свідчать результати 
опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Укра-
їні: 2016» часті зміни економічного законодавства і ви-
сокий регуляторний тиск перешкоджають розвитку 
приблизно кожного четвертого МСП. 

В контексті продовження реалізації реформи де-
регуляції першочергового значення набуває виділення 
позитивних та негативних аспектів нормативно-пра-
вових актів України, які стимулюють та стримують  
розвиток суб’єктів підприємницької діяльності за на-
прямками, наведеними вище. 
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1.1. Започаткування господарської діяльності  
 
За 2015-2016 рр. в Україні було прийнято низку 

нормативно-правових актів, які спрощують умови за-
початкування господарювання та сприяють підви-
щенню оцінки України в міжнародних рейтингах. Ос-
новним з них став Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення умов ведення бізнесу (дерегуляції)» (від 
12.02.15 р. № 191), що набув чинності 4 травня 2015 р. 
[8]. Головною метою Закону є дерегуляція господарсь-
кої діяльності, приведення законодавства в окремих 
сферах у відповідність до правового поля ЄС, що дає 
можливість Україні підвищити позицію у рейтингу 
Doing Business. Закон, зокрема, передбачає: 

скасування необхідності одержання дозвільних 
документів та повноваження органів влади щодо їх ви-
дачі шляхом внесення змін до законів України, які ре-
гулюють відносини у відповідних сферах господарсь-
кої діяльності; 

покращення якості надання адміністративних по-
слуг через запровадження альтернативної можливості 
подачі документів до посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, адміністраторів центрів надання ад-
міністративних послуг, а також інших осіб в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України; 

скорочення термінів надання адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців (до 2-х днів) і т.д. 

Отже, Законом спрощується процедура започат-
кування та ведення господарської діяльності, скорочу-
ються дозвільні і погоджувальні процедури, зменшу-
ється вплив державних органів на діяльність суб’єктів 
господарювання, підвищується рівень захисту прав ін-
весторів, удосконалюється механізм фінансування ді-
яльності органів Державної реєстраційної служби. 

Закон стосується інтересів центральних та місце-
вих органів виконавчої влади, які є органами ліцензу-
вання, та може позитивно вплинути на розвиток регі-
онів, знизити ризики вчинення корупційних правопо-
рушень, позитивно вплине на ринок праці, оскільки 
Закон спрямований на розширення свободи підпри- 
ємницької діяльності. 

Реалізація Закону забезпечить адаптацію законо-
давства України, що регулює здійснення адміністра- 
тивних процедур (надання адміністративних послуг), 
пов’язаних із одержанням суб’єктами господарювання 
прав на провадження певних дій щодо здійснення  
господарської діяльності або видів господарської дія-
льності, до законодавства Європейського Союзу, а та-
кож базового законодавства України, що регулює від-
носини у сфері дозвільної системи. 

Передбачені Законом скорочення функцій та опти-
мізація процедур державного регулювання господарської 
діяльності сприятимуть створенню більш придатних умов 
для ведення бізнесу в Україні та підвищенню рівня захи-
сту суб’єктів господарювання. Недоліком Закону є збі-
льшення фінансових витрат суб’єктів господарювання 
на реєстрацію та отримання реєстраційних докумен-
тів, що не тільки погіршить бізнес-клімат в країні, а й 
негативно позначиться на місці України у світових 
рейтингах. Закон без уваги залишає проблеми, 
пов’язані із припиненням бізнесу в Україні.  

Законом України «Про внесення змін до Закону 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців» щодо спрощення припинення 

юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення (реорганізації) від 07.04.15 р. № 285 [9] 
суттєво спрощено проведення процедури державної 
реєстрації юридичної особи в результаті злиття, при- 
єднання, поділу, перетворення (реорганізації). Внесе-
ними змінами до статей 35 та 37 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних  
осіб — підприємців» регулюються порядки внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про рішення за-
сновників (учасників) юридичної особи або уповнова-
женого ними органу щодо припинення юридичної 
особи та проведення державної реєстрації припинення 
юридичної особи в результаті злиття, приєднання, по-
ділу або перетворення з метою спрощення процедури 
реєстрації.  

Таким чином, Закон повинен забезпечити суттєве 
спрощення процедури проведення державної реєстрації 
юридичної особи в результаті перетворення юридичної 
особи, що буде сприяти підвищенню соціального захисту 
працюючого населення, скороченню матеріальних та 
трудових витрат юридичних осіб, пов’язаних з реоргані-
зацією, запобіганню ризикам, пов’язаним з припиненням 
у результаті перетворення особливо небезпечних суб’єк-
тів підприємницької діяльності вугільної, гірничодобув-
ної, атомної, хімічної, хіміко-металургійної, нафтопе-
реробної галузей, припинення діяльності яких потре-
бує здійснення спеціальних заходів.  

Закон України «Про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців» від 03.09.2015 р. № 667 
[10] спрощує державну реєстрацію припинення цент-
ральних органів виконавчої влади, які є засновниками 
інших юридичних осіб. Законом дозволено проводити 
державну реєстрацію змін до установчих документів 
державних підприємств після внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про рішення засновників 
юридичної особи органу щодо її припинення, прийня-
тим засновниками або уповноваженим ними органом, 
що дозволяє державним підприємствам повноцінно 
функціонувати, навіть під час процесу припинення за-
сновника. Таким чином, вищезазначені зміни мають 
спростити процес функціонування державних підпри-
ємств, які утворені центральними органами виконавчої 
влади та перебувають на стадії ліквідації. Отже, Закон 
уможливлює спрощене проведення державної реєстрації 
припинення центральних органів виконавчої влади, які є 
учасниками (власниками) інших юридичних осіб. 

Законом «Про внесення змін до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих 
актів України щодо децентралізації повноважень з 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань» № 835 від 
26.11.2015 р. [11] вносяться зміни до порядку реєстра-
ції юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. 
Документом зокрема, передбачається:  

передача функцій з державної реєстрації юри- 
дичних осіб та фізичних осіб — підприємців органам 
місцевого самоврядування, держадміністраціям, нота-
ріусам та банкам (за органами юстиції залишається 
державна реєстрація громадських формувань);  

уніфікація процедур державної реєстрації юри- 
дичних осіб, громадських формувань та фізичних 
осіб — підприємців;  

запровадження можливості подання електронних 
документів для проведення всіх реєстраційних дій; 



ЛЯШЕНКО В. І., ТОЛМАЧОВА Г. Ф., КОЛЄСНІКОВА Г. В. 
 

 
 

        2017/№2 127 
 

скорочення переліку документів, що подаються 
для державної реєстрації (у тому числі за рахунок їх 
отримання в електронній формі від державних орга-
нів);  

скорочення переліку адміністративних послуг за 
рахунок скасування щорічного підтвердження та що-
річної подачі фінансової звітності;  

скасування паперових виписок та установчих до-
кументів та запровадження їх отримання в електрон-
ному вигляді через Портал електронних сервісів;  

створення єдиного реєстру на базі Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — 
підприємців, Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру 
документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру 
громадських формувань, Реєстру громадських об’єд-
нань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких по-
рушено провадження у справі про банкрутство;  

запровадження відповідальності суб’єктів дер- 
жавної реєстрації за порушення у сфері державної ре-
єстрації (тимчасове блокування та анулювання до- 
ступу до реєстру; скасування акредитації банку як 
суб’єкта державної реєстрації). 

Незважаючи на переваги, можна побачити і певні 
недоліки. Відносно того, що реєструвати юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців зможуть органи 
місцевого самоврядування, нотаріуси та акредитовані 
суб’єкти, можна аргументувати, що відповідно до час-
тини 3 статті 5 Закону, акредитовані суб’єкти можуть 
здійснювати повноваження з прийняття та видачі до-
кументів у сфері державної реєстрації на підставі до-
говору з іншим суб’єктом державної реєстрації та/або 
нотаріусом. Але закон не визначає правовий статус ак-
редитованих суб’єктів, не передбачає, на підставі 
якого договору їм будуть передаватися повноваження, 
а також не прописує права, обов’язки та відповідаль-
ність сторін. Загалом, Закон значно зменшує кількість 
документів та процедурних дій, що вимагаються для 
отримання адміністративних послуг, сприяє доступності 
та зручності для суб’єктів звернень. 

Законом України «Про внесення змін до Закону 
України «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» від 17.05.2016 р. № 1365 
[12] спрощено проведення реєстраційних дій на окре-
мих територіях. Проблеми, які обумовили необхідність 
введення змін пов’язані із неможливістю органів міс-
цевого самоврядування та підприємств Луганської і 
Донецької області на підконтрольній Україні території 
нормально проводити свою діяльність через дію поло-
жень Закону України «Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції», відповідно 
яким на території проведення антитерористичної опе-
рації, серед іншого, було заборонено зміну керівни- 
цтва юридичної особи та складу її засновників. Також 
слід зазначити, що відповідно до ст. 6,7 Закону Укра-
їни «Про тимчасові заходи на період проведення ан-
титерористичної операції» суб’єкти господарювання 
звільнено від орендної плати за користування земель-
ними ділянками державної та комунальної власності, 
скасовано орендну плату за користування державним 
та комунальним майном, що ускладнювало виконання 
місцевих бюджетів на території підконтрольній укра-
їнській владі. Введення зазначених змін дозволить роз- 
блокувати функціонування органів місцевого самовряду-
вання та за рахунок сплати відповідних податків — на-
повнити місцеві бюджети в населених пунктах Лугансь- 

кої та Донецької області на підконтрольних українській 
владі територіях. 

Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо скасування обов’язко-
вості державної реєстрації іноземних інвестицій» від 
31.05.2016 р. № 1390 [13] створює більш сприятливі 
умови для залучення інвестицій шляхом спрощення 
порядку їх залучення. Для цього відміняється держав-
на реєстрація іноземних інвестицій, а запроваджується 
заявницький принцип їх державного обліку. Інформа-
ція щодо наявності у суб’єкта господарювання іно- 
земних інвестицій фіксується статутними докумен-
тами, вноситься до Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб і фізичних осіб — підприємців та є загаль-
нодоступною. У зв’язку і з цим процедура реєстрації 
іноземних інвестицій не мала інформаційного сенсу. 
Проте на практиці, можуть виникати певні проблеми. 
Наприклад, для приватних інвесторів, яким ст. 9 За-
кону України «Про імміграцію» гарантувала права в 
зв’язку із здійсненням інвестиції — після скасування 
реєстрації та анулювання реєстрацій будь-який інвес-
тор після виходу з інвестицій (при неможливості за-
брати гроші в зв’язку з обмеженнями НБУ) опиниться 
поза увагою інвестиційного законодавства, і відпо-
відно, будуть відсутні гарантії повернення грошей. 
Отже, Законом скасовано обов’язкову реєстрацію іно- 
земних інвестицій, яка створювала бар’єри для бізнесу 
та робила можливими прояви корупції при їх державній 
реєстрації та введення окремих кодифікаційних змін до 
чинного законодавства.  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
надання послуг у сфері державної реєстрації юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у скорочені строки» від 25 грудня 2015 р. 
№ 1133 [14] закріплено умови надання процедур в ско-
рочені строки. Документом встановлено розмір плати 
за проведення державної реєстрації змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в Єдиному держа-
вному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — під- 
приємців та громадських формувань, крім внесення 
змін до інформації про здійснення зв’язку з юридич-
ною особою; змін до відомостей про прізвище, ім’я, 
по батькові або місцезнаходження фізичної особи — 
підприємця: протягом шести годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, крім 
вихідних та святкових днів,— у подвійному розмірі ад-
міністративного збору за відповідну реєстрацію; про-
тягом двох годин після надходження документів, пода-
них для державної реєстрації, крім вихідних та святко-
вих днів, — у п’ятикратному розмірі адміністративного 
збору за відповідну реєстрацію. Оскільки раніше «при- 
скорення» процедури отримання послуг здійснювалося 
тіньовим шляхом, введення в дію Постанови з офіційно 
закріпленою платою, має зменшити прояви корупції в ре-
єстраційних органах та скоротити витрати часу для 
суб’єктів. 

Наказом Міністерства юстиції України «Про за-
твердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, що не мають статусу юридичної особи» від 
09.02.2016 р. № 359/5 (набув чинності 23.02.2016 р.) 
[15] затверджено Порядок державної реєстрації юри-
дичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи.  
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Вказаним Наказом зокрема, передбачено: 
можливість звернення з заявою та документами 

для державної реєстрації у паперовій або електронній 
формі до будь-якого суб’єкта державної реєстрації або 
нотаріуса в межах країни; 

можливість заповнення заяви про державну ре-
єстрацію уповноваженою особою суб’єкта державної 
реєстрації або нотаріусом (за бажанням заявника); 

встановлено порядок прийому документів для 
державної реєстрації центрами надання адміністра- 
тивних послуг, акредитованими суб’єктами, що здійс-
нюють повноваження виключно в частині забезпе-
чення прийняття та видачі документів під час держав-
ної реєстрації та ін.  

Таким чином, Міністерство юстиції передає свої 
функції нотаріусам, комунальним і державним підприєм-
ствам, державним адміністраціям та органам місцевого 
самоврядування. Передбачено також, що банки зможуть 
приймати документи, необхідні для реєстраційних дій. 
Реєстрація проводиться незалежно від місцезнахо-
дження юридичної особи або місця проживання фі- 
зичної особи - підприємця. 

Зазначений Наказ було прийнято у зв’язку з вне-
сенням значних змін до Закону України «Про дер- 
жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань» від 15 травня 
2003 р. № 755-IV. Крім того, Наказом Міністерства 
юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань» від 06.01.16 р. 
№ 15/5 [16] було затверджено нові форми заяв у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань. 

 
1.2. Реєстрація власності 
 
Закон України «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо визначення кінцевих 
вигодонабувачів юридичних осіб та громадських дія-
чів» від 14.10.2014 р. № 1701 [17] встановлює механізм 
розв’язання проблеми виявлення фізичної особи —  
кінцевого вигодоодержувача юридичних осіб. У ре-
зультаті Державний реєстр речових прав на нерухоме 
майно став відкритим і загальнодоступним, а з 6 жов-
тня 2015 р. відкриті й електронні реєстри. Закон значно 
ускладнює можливість легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом, оскільки всі юридичні особи приват-
ного права зобов’язані вказувати кінцевого вигодоодер-
жувача — фізичну особу при реєстрації, зміні власності 
юридичної особи, а також при відкритті рахунків в фі-
нансових установах. Крім того, запровадження віль-
ного доступу до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно для органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування, а також фізичних та 
юридичних осіб значно підвищує якість адміністра- 
тивних послуг.  

Закон «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо уточнення повноважень нота-
ріусів та особливостей реєстрації похідних прав на зе-
мельні ділянки сільськогосподарського призначення» 
від 05.03.15 р. № 247 [18] значно прискорив і спростив 
порядок держреєстрації прав оренди землі сільського-
сподарського призначення, а також забезпечив доступ 
нотаріусів до відомостей на електронних (цифрових) 
носіях Державного земельного кадастру. Введені до за-
конодавства зміни сприятимуть більш ефективному ви- 

користанню земель сільськогосподарського призначення 
суб’єктами господарювання, і як наслідок додатковим 
надходженням до Державного бюджету та місцевих бю-
джетів. 

Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо посилення прозорості 
у сфері відносин власності з метою запобігання кору-
пції» від 14.07.2015 р. № 597 [19] створює правові 
умови для запобігання корупції, забезпечення відкри-
тості та прозорості правовідносин у суспільстві, збіль-
шення контролю громадськості над владою та спро-
щення доступу до інформації. Зміни до Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» (ст. 28) встановлюють, що 
для фізичних та юридичних осіб інформація з дер- 
жавного реєстру прав надається не тільки за об’єктом 
нерухомого майна, як це передбачено у попередній ре-
дакції закону, але, й за суб’єктом права. При цьому, у 
випадку запиту за суб’єктом прав — інформація про 
об’єкти нерухомого майна надаватиметься з певними 
обмеженнями. Так, з метою уникнення розкриття  
персональної інформації про місце проживання осо-
би, що часто збігається з адресою нерухомого майна у 
власності, а також з метою попередження протиправ-
них зазіхань на власність особи, передбачається роз- 
кривати відомості щодо назви області, міста, району, 
на території яких розташований об'єкт нерухомого 
майна. Такий підхід дозволить, з одного боку, вико-
нати цілі та завдання закону, а з іншого, — не нашко-
дити суб’єктам власності на нерухоме майно відкрит-
тям інформації про їх права на нерухоме майно. Також 
законом передбачаються зміни до Закону України 
«Про державний земельний кадастр України», якими 
встановлюється, що відомості Державного земельного 
кадастру є відкритою інформацією.  

Таким чином, надання громадськості доступу до 
вищеназваних реєстрів та кадастрової карти, має спри-
яти публічному контролю за сплатою податків чиновни-
ками, які є власниками відповідного майна, земельних 
ділянок та транспортних засобів, на рівні з іншими гро-
мадянами, а також певною мірою підвищить рівень до-
віри до влади у суспільстві. Також, відкриття цієї ін- 
формації сприятиме відкритості і прозорості органів 
місцевого самоврядування та виконавчої влади, які 
мають повноваження щодо розпорядження землями 
державної та комунальної форми власності, нерухо-
мим майном та транспортними засобами. Крім того, 
відкриття доступу до інформації є важливим дерегуля-
ційним кроком назустріч фізичним та юридичним особам, 
адже має зменшити витрати часу та коштів на отримання 
необхідних даних. 

Закон України «Про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законо-
давчих актів України щодо децентралізації повнова-
жень з державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 р. № 834 [20] 
спрямовано на децентралізацію процедури реєстрації 
речових прав та врегулювання процедурних питань. 
Поряд зі зміною суб’єктів, уповноважених на прове-
дення державної реєстрації прав, також запроваджу-
ється контроль за проведенням реєстрації з боку Мі-
ністерства юстиції України та його територіальних ор-
ганів. Серед прийнятих нововведень: 1) запроваджено 
можливість оскарження рішень дій та бездіяльності 
органів державної реєстрації прав в адміністративному 
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порядку; 2) розширено суб'єктний склад осіб, які на-
ділені повноваженням проводити державну реєстра-
цію прав.  

Встановлено, що інформація, наявна в Держав-
ному реєстрі прав, є відкритою. Документи, що вида-
ються за результатом розгляду заяв у сфері державної 
реєстрації прав, заявник може отримувати як в елек- 
тронному, так і в паперовому вигляді. При цьому до-
кументи, отриманні в електронній і паперовій формі, 
мають однакову юридичну силу. Таке нововведення 
спрощує використання інформації з Державного реєстру, 
зменшується час очікування у чергах для тих категорій 
населення, які не мають змоги отримати електронну ін-
формацію.  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін та визнання такими, що втратили чин-
ність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
від 23 серпня 2016 р. № 553 [21] внесено зміни до пе-
реліку документів, необхідних для державної реєстра-
ції прав на нерухоме майно. Реалізація постанови ска-
сує необхідність подання документів, що перебувають 
у володінні державних органів, при реєстрації речових 
прав на нерухоме майно. В цілому положення Поста-
нови направлені на спрощення процесу державної реєст-
рації прав на нерухоме майно шляхом скорочення пере-
ліку документів, які необхідно подавати суб'єкту, вве-
дення електронних форм заяв, що має зменшити витрати 
часу суб'єктів та їх контакт з посадовими особами реєс-
траційних органів (що в свою чергу має знизити коруп-
ційні ризики). 

Законом України «Про внесення змін в деякі за-
конодавчі акти України стосовно вдосконалення дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту 
прав власності» від 06.10.2016 р. № 1666 [22] вносяться 
зміни до низки нормативних актів, якими передбача-
ється забезпечення захисту прав власності, економіч-
них інтересів громадян та інвесторів, а також змен-
шення ризиків незаконного заволодіння майном. Се-
ред нововведень Закону можна відзначити: 1) пові- 
домлення всіх власників юридичної особи про отри-
мання державним реєстратором заяви про внесення 
змін до реєстрів. Таким чином, власнику надається  
можливість зупинити реєстраційні дії; надаються права 
Міністерству юстиції України та його територіальним 
органам за результатами розгляду скарги направити по-
дання про анулювання свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю до Вищої кваліфікаційної комі-
сії нотаріату при Міністерстві юстиції України. Реаліза-
ція Закону сприятиме запровадженню європейських ста-
ндартів захисту прав власності, економічних інтересів 
громадян та інвесторів. 

 
1.3. Адміністративні послуги, дозвільна система  

 та ліцензування 
 
Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повно-
важень органів місцевого самоврядування та оптимі-
зації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 
2015 р. № 888 [23] внесено ряд змін до деяких законо-
давчих актів України, спрямованих на розширення  
повноважень органів місцевого самоврядування та оп-
тимізацію надання адміністративних послуг. Законом 
передбачається віднести до повноважень органів міс-
цевого самоврядування та місцевих державних адміні-
страцій надання адміністративних послуг, що мають 

найбільший попит серед жителів територіальних гро-
мад. Зокрема, органам місцевого самоврядування (ви-
конавчому органу сільської, селищної або міської 
ради, сільському голові (у випадку, коли відповідно до 
закону виконавчий орган сільської ради не утворено) 
пропонується надати повноваження щодо реєстрації 
місця проживання та зняття з реєстрації місця прожи-
вання особи, ведення відповідного реєстру територіа-
льної громади, що в результаті позбавить жителів не-
обхідності збирати відповідні довідки про склад сім’ї 
та проживання, що необхідні при наданні соціальних 
та інших послуг.  

Законом також передбачається спростити проце-
дуру отримання інформації з Державного земельного 
кадастру. Крім того, законом з метою оперативної ре-
єстрації місця проживання громадянина перегляда-
ються окремі процедури реєстрації місця проживання. 
Таким чином, даним законом внесено ряд змін до законів 
в сфері надання адміністративних послуг, що направлені 
на її децентралізацію та розширення повноважень місь-
ких та селищних рад щодо надання адміністративних по-
слуг в сферах реєстрації міст проживання та сфері земе-
льних відносин. Аналізований акт також дає законні  
підстави для надання адміністративних послуг в сфері зе-
мельних відносин в електронній формі. Проте, через не-
достатню кваліфікацію відповідних працівників місце-
вих органів виконавчої влади та можливі недоліки у 
технічному забезпеченні існує ризик виникнення 
складностей в процесі надання адміністративних по- 
слуг. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про вне-
сення змін до Примірного положення про центр на-
дання адміністративних послуг» від 31.08.2016 р.  
№ 565 [24] і Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Примірного регламенту центру 
надання адміністративних послуг» від 22.09.2016 р.  
№ 652 [25] сприяють підвищенню вимог до якості обслу-
говування населення в центрах надання адміністративних 
послуг шляхом внесення змін до примірного положення 
про центр надання адміністративних послуг та його рег-
ламенту. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі пи-
тання надання відомостей з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» від 8 вересня 2016 р. № 593 
[26] і Постанова Кабінету Міністрів України «Про вне-
сення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2016 р. № 593» від 18 травня 2017 р.  
№ 339 [27] надають можливість суб’єктам господарю-
вання отримувати відомості з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань статистичного та аналітичного 
характеру у формі прикладного програмного інтерфейсу 
з використанням сервісної послуги. Реалізація положень 
Постанов стане черговим кроком у боротьбі з корупцією, 
яка є необхідною для підтримки економічної стабільно-
сті, захисту прав людини та протидії організованій зло-
чинності, та сприятиме розвитку електронних сервісів. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України та визнання такою, що втратила чинність, по-
станови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
2004 р. № 1094» від 22.09.2016 р. № 668 [28] усунено 
розбіжності у нормативно-правових актах щодо по-
рядку розроблення, погодження та затвердження до-
кументації із землеустрою. Дія Постанови має спрос- 
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тити процедуру оформлення та зменшити витрати часу 
для юридичних та фізичних осіб за рахунок спрощення 
процедури оформлення документації завдяки її уніфіка-
ції та чіткому переліку суб’єктів на яких розповсюджу-
ється дія законодавства в даній сфері. Крім того, у 
зв’язку зменшення контакту з державними органами, 
мають зменшитися і корупційні ризики. 

Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо дерегуляції в агро- 
промисловому комплексі» від 08.12.2015 р. № 867 (на-
був чинності 01.01.2016 р.) [29] скасовується або обме-
жується дія деяких дозвільних процедур та вимог у 
здійсненні господарської діяльності сільськогосподар-
ських підприємств. У процесі написання законопро- 
екту автори провели комплексний аналіз дозвільних та 
інших обов’язкових процедур в агропромисловому 
комплексі (АПК). Так, у рамках розробки Єдиної ком-
плексної стратегії розвитку АПК до 2020 року на сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства Ук-
раїни був розміщений перелік усіх дозвільних проце-
дур в АПК для громадського обговорення. Було про-
аналізовано 110 дозвільних та інших обов’язкових 
процедур в АПК. В результаті аналізу 72 процедури 
було визначено такими, що не варто скасовувати чи 
обмежувати їх дію, 16 — такими, що врегульовані ін-
шими законами. Всього Законом скасована та/або об-
межена дія 22 дозвільних процедур та вимог щодо здійс-
нення господарської діяльності. 

Ліцензування господарської діяльності є одним з 
видів державного регулювання (обмеження) підпри- 
ємництва і є важливою частиною системи адміністру-
вання господарської діяльності та показником легкості 
ведення вітчизняного бізнесу. Майже шістнадцятиріч-
ний досвід застосування Закону України «Про ліцен-
зування певних видів господарської діяльності» від 
01.06.2000 р. № 1775 [30] висвітлив необхідність пода-
льшого систематизування порядку ліцензування видів 
господарської діяльності, максимального спрощення 
всіх етапів і процедур отримання ліцензій, уникання 
необґрунтованого обтяження чи зайвих для суб’єктів 
господарювання адміністративних процедур, впрова-
дження інформаційних технологій, а також законо- 
давчого встановлення єдиних державних принципів 
ліцензування видів господарської діяльності.  

Законом України «Про ліцензування видів госпо-
дарської діяльності» від 02.03.15 р. № 222 [31] скоро-
чено перелік видів діяльності, які підлягають ліцензу-
ванню. Закон передбачає, зокрема наступне: 

скорочення кількості видів господарської діяль-
ності (з 57 до 40), що підлягають ліцензуванню; 

спрощення видачі ліцензій, контроль у сфері лі-
цензування та застосування заходів впливу та санкцій, 
нагляд за органами ліцензування та інформаційне за-
безпечення державного управління в цій сфері; 

встановлення безстроковості дії ліцензії для всіх 
видів господарської діяльності, що ліцензуються в по-
рядку, встановлюваному законом, та оплаті її видачі 
на безстроковий термін у сумі одної мінімальної зар-
плати;  

надана можливість подання документів до органу 
ліцензування і отримання від нього документів в  
електронному вигляді;  

уточнення відповідальності посадових осіб орга-
нів влади за порушення законодавства у сфері ліцен-
зування. 

Таким чином, Закон регулює суспільні відносини 
у сфері ліцензування видів господарської діяльності, 
визначає виключний перелік видів господарської дія-
льності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уні-
фікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль 
у сфері ліцензування, відповідальність за порушення 
законодавства у сфері ліцензування видів господарсь-
кої діяльності. Дія Закону направлена на уніфікацію та 
вдосконалення процедур отримання ліцензій суб'єктами 
підприємництва, скорочення кількості ліцензованих видів 
діяльності, посилення відповідальності за порушення у 
сфері ліцензування, що повинно сприяти прискоренню 
розвитку вітчизняного бізнесу через зменшення пря-
мих і непрямих втрат як підприємців, так і держави. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V ка-
тегорій складності» від 30 березня 2016 р. № 256 [32] 
затверджено Ліцензійні умови та Перелік видів робіт 
провадження господарської діяльності з будівництва 
об’єктів IV і V категорій складності. Порівняно з по-
передніми Ліцензійними умовами (наказ Міністерства 
економічного розвитку та будівництва України «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження госпо-
дарської діяльності у будівництві, пов'язаної із ство-
ренням об'єктів архітектури» від 27.01.2009 р. № 47), 
новий документ втричі зменшив кількість робіт у сфері 
будівництва, які підлягають ліцензуванню. Нові Ліцен-
зійні умови спрощують ведення господарської діяль-
ності для проектантів, забудовників, що будують не-
складні об’єкти та для надавачів інжинірингових по- 
слуг.  

Законом України «Про внесення змін до Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алко-
гольних напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової 
торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з вла-
сного (непридбаного) виноматеріалу» від 20.09.2016 р. 
№ 1534 [33] скасовано необхідність отримання ліцензії 
для деяких груп виробників плодово-ягідних вин та 
медових напоїв. Закон створює сприятливе законодавче 
поле, яке сприятиме започаткуванню діяльності на ринку 
нових підприємств з невеликими обсягами виробництва 
терруарних вин (вина місцевості), плодово-ягідних вин 
та унікальних медових напоїв з власної (не придбаної) 
сировини. Закон передбачає ряд змін до статей 3 та 15 
Закону України «Про державне регулювання виробни-
цтва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», за якими 
суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на 
виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, 
вин плодово-ягідних або напоїв медових) та виробляє 
їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних або 
медових) виключно власного виробництва (не придба-
них), має право здійснювати оптову торгівлю зазначе-
ними алкогольними напоями без отримання окремої 
ліцензії на таку оптову торгівлю.  

Крім переваг, в Законі є й певні недоліки, які по-
лягають у відсутності компенсаторних механізмів для 
нейтралізації ризиків виробництва й продажу неякіс-
них напоїв. Скасування ліцензії може призвести до 
збільшення кількості фальсифікованого алкоголю 
(«медових напоїв»), оскільки виробництво даних това-
рів не регламентується законодавством, а скасування 
ліцензії може суттєво зменшити контроль за якістю 
продукції. Згідно з прийнятими змінами, звільнені від 
сплати 500 тис. грн і отримання ліцензії на оптову  
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торгівлю лише ті підприємства, які мають потужності 
з переробки винограду і, відповідно до Закону, можуть 
закуповувати виноград у інших господарств, але не ма-
ють права придбати вже готовий виноматеріал. З 
огляду на існуючий поділ, підприємство (у структурі 
якого є і вторинне, і первинне виноробства) має ви-
биратиме: або скористатися правом не платити за лі-
цензію, але при цьому йому необхідно об'єднати два 
технологічних процеси в один і працювати за загаль-
ною системою оподаткування як виробник алкоголю, 
або залишатися на спрощеній системі, але платити  
500 тис. грн за ліцензію на оптову торгівлю. 

 
1.4. Процедури державного нагляду (контролю)  

 за регулюванням господарської діяльності 
 
На законодавчому рівні створено умови для оп-

тимізації роботи контрольно-наглядових органів, лібе-
ралізації державного нагляду. Зокрема, передбачено: 
створення Інтегрованої автоматизованої системи дер-
жавного нагляду (контролю) з інформацією про всі за-
ходи державного нагляду (контролю); розміщення  
на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду  
(контролю) нормативно-правових актів, дотримання 
яких перевіряється під час здійснення заходів конт-
ролю; встановлення єдиного порядку накладення ад-
міністративно-господарських санкцій, які застосову-
ються органами державного нагляду (контролю) за  
фактами встановлених порушень та інше [34].  

У 2016 р. перевірки регулювалися Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу Ук-
раїни та деяких законодавчих актів України щодо по-
даткової реформи» від 28.12.2014 р. № 71 [35], відпо-
відно до якого впродовж 2016 р. контролюючі органи 
могли перевіряти підприємства, фізичних осіб-підпри-
ємців з обсягом доходу до 20 млн грн за попередній 
календарний рік лише з дозволу Кабміну, за заявкою 
суб’єкта господарювання щодо його перевірки або  
згідно з рішенням Кримінального процесуального ко-
дексу України. 

З метою комплексного врегулювання питань під-
вищення ефективності існуючої в Україні системи  
контролю за економічними концентраціями був роз-
роблений і прийнятий Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про захист економічної кон-
куренції» щодо підвищення ефективності системи  
контролю за економічними концентраціями» від 
26.01.2016 р. № 935 [36]. Законом передбачається, зо-
крема: 

1) підвищити порогові показники, за переви-
щення яких необхідним є отримання дозволу на кон-
центрацію; 

2) вивести зі сфери попереднього контролю ви-
падки концентрації за участі іноземних суб’єктів гос-
подарювання, які очевидно не можуть вплинути на 
стан конкуренції на товарних ринках; 

3) запровадити більш гнучкі, швидкі та спрощені 
процедури отримання попереднього дозволу на кон-
центрації.  

Змінені Законом порогові значення та процедури 
відповідають потребам сьогодення в частині забезпе-
чення ефективного балансу між необхідністю здійс-
нення попереднього контролю за економічними кон-
центраціями з метою запобігання обмеженню конку-
ренції та монополізації товарних ринків та тими ви-

тратами і адміністративними обмеженнями, які ство-
рює для бізнесу така процедура попереднього конт-
ролю. Отже, Закон створює умови для зменшення неви-
правданого адміністративного тиску на суб’єктів госпо-
дарювання, сприятиме покращенню входження інвесто-
рів на українські ринки. 

Закон України «Про тимчасові особливості здій-
снення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» від 03.11.2016 р. № 1728 [37] 
націлений на забезпечення балансу між стимулюван-
ням розвитку малого та середнього підприємництва в 
Україні та виконанням конституційних прав громадян. 
Законом забезпечується новий механізм введення об-
межень на дії контролюючих органів, який гарантує 
надання державного захисту в випадку порушення 
конституційних прав громадян. 

З 2014 р. по 30 червня 2015 р. в Україні діяв мо-
раторій на проведення перевірок підприємців контро-
люючими органами. Досвід наявності в Україні мора-
торію на перевірки доводить, що обмеження діяльно-
сті контролюючих органів є ефективним механізмом 
для спрощення адміністрування та зменшення наван-
таження на малий та середній бізнес. Мораторій на 
перевірки дозволив виявити неефективні механізми  
системи державного контролю (нагляду) та розпочати 
її реформування. Разом із тим радикальне обмеження 
перевірок мало негативні наслідки як для суспільства, 
так і для держави.  

До 31 грудня 2017 р. позапланові заходи держав-
ного нагляду (контролю) здійснюються: 

1) за письмовою заявою суб’єкта господарювання 
до відповідного органу державного нагляду (конт-
ролю) про здійснення заходу державного нагляду (ко-
нтролю) за його бажанням;  

2) за рішенням суду;  
3) у разі настання аварії, смерті потерпілого вна-

слідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяль-
ністю суб’єкта господарювання.  

4) на підставі обґрунтованого звернення фізичної 
особи про порушення суб’єктом господарювання її за-
конних прав. Такі перевірки проводяться органом дер-
жавного нагляду за погодженням Державної регулято-
рної служби.  

Таким чином, Законом передбачається впрова-
дження законодавчих змін щодо обмежень проведення 
перевірок, які будуть гарантувати громадянам можли-
вість для захисту своїх прав у разі їх порушення; містити 
виключення для органів контролю, які суттєво не впли-
вають на бізнес-клімат; відповідати вимогам ЄС та не 
містити ризику для експортерів; створювати можливості 
для громадського контролю; надавати можливості для 
оперативного реагування на порушення законодав-
ства; спонукати Уряд до більш швидкого реформу-
вання системи державного контролю. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку проведення спеціально уповно-
важеним органом з питань ліцензування планових та 
позапланових перевірок додержання органами ліцен-
зування вимог законодавства у сфері ліцензування» від 
16 березня 2016 р. № 182 [38] визначено процедуру 
проведення Державною регуляторною службою як 
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензу-
вання перевірок додержання органами ліцензування 
вимог законодавства у сфері ліцензування. Порядком 
уточнюються особливості проведення планових і по-
запланових перевірок, передбачаються вимоги щодо 
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підготовки документів, необхідних для проведення пе-
ревірки та оформлення її результатів (наказ про про-
ведення перевірки, посвідчення на проведення пере-
вірки, акт перевірки), перелік питань, що вивчаються 
під час проведення перевірки, тощо. Таким чином, дія 
Постанови сприятиме встановленню процедури здійс-
нення державного нагляду за додержанням органами лі-
цензування вимог законодавства у відповідній сфері. 

 
1.5. Процедури податкового регулювання госпо- 

 дарської діяльності та подання звітності 
 
Закон України «Про внесення змін до статті 69 

Податкового кодексу України щодо спрощення умов 
ведення бізнесу» від 21.04.15 р. № 344 [39] запроваджує 
принцип мовчазної згоди у сфері оподаткування. 
Зміни до Податкового кодексу України дозволяють 
підприємцям простіше ставати на облік в податковій. 
Контролюючі органи, отримавши від банку повідом-
лення про відкриття рахунку, повинні або взяти плат-
ника податків на облік, або протягом доби опубліку-
вати на офіційному сайті обґрунтовану відмову. Закон 
дозволить спростити порядок взяття рахунків платників 
податків на облік контролюючими органами у зв’язку із 
запровадженням принципу мовчазної згоди у сфері опо-
даткування, що, в свою чергу, значно спростить ведення 
бізнесу для підприємців. 

Закон України «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України щодо удосконалення адміністру-
вання податку на додану вартість» від 16.07.2015 р.  
№ 643 [40] спрямований на удосконалення функціо-
нування системи електронного адміністрування по- 
датку на додану вартість, яка з 1 лютого поточного 
року запроваджена у тестовому режимі, а з 1 липня — 
на постійній основі. Законом передбачається, зокрема: 

1) надання права платнику податку протягом  
365 календарних днів з дати складання податкової на-
кладної на включення до податкового кредиту суми 
податку на додану вартість на підставі отриманих по-
даткових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєс-
трі податкових накладних; 

2) скасування необхідності проведення перера- 
хунку частки використання необоротних активів, при-
дбаних після 01.07.2015 р., в оподатковуваних опера-
ціях за підсумками одного, двох і трьох календарних 
років їх використання; 

3) врегулювання питання акумулювання коштів 
на спеціальних рахунках сільськогосподарських (далі — 
с/г) підприємств і т.д.  

Отже, Закон містить низку позитивних змін сто-
совно складання податкових накладних та ведення об-
ліку ПДВ. Відповідно до норм внесених Законом, гра-
ничний термін реєстрації податкових накладних /  
розрахунків коригування з 1 жовтня 2015 р. становить 
15 календарних днів, наступних за датою їх складання. 
З цього ж часу діятимуть і штрафи за порушення тер-
мінів реєстрації. Вказана відповідальність настає  
згідно до змін, внесених наведеним вище Законом.  
Розмір штрафних санкцій розраховується у відсотках 
від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових наклад-
них / розрахунки коригування, і залежить від кількості 
днів прострочення. Зазначені нововведення поясню-
ються закінченням пробного періоду застосування  
Системи електронного адміністрування ПДВ призво-
дять до збільшення адміністративного навантаження 
на бізнес через скорочення терміну реєстрації подат- 

кових накладних в ЄРПН, збільшення ймовірності 
сплати штрафних санкцій в разі порушення нової  
норми. 

Таким чином, Закон частково вирішує існуючі  
проблеми функціонування системи електронного адміні-
стрування податку на додану вартість та сприяє змен-
шенню витрат часу на ведення податкового обліку. Ра-
зом з тим, система функціонування НПА містить ряд 
недоліків, які можуть призвести до збільшення фінан-
сової відповідальності платників за порушення норм 
податкового законодавства. 

Проведений аналіз нормативно-правових актів 
щодо дерегуляції підприємницької діяльності в 2015-
2016 рр. виявив позитивні тенденції у цьому напрямі 
та ряд недоліків, які погіршують підприємницький та 
інвестиційний клімат держави. З огляду на вирішення 
проблем щодо дерегуляції, можна зробити висновок, 
що зміни до нормативно-правових актів України були 
спрямовані на часткове вирішення лише деяких проб-
лем, проте значна кількість питань у сфері дерегуляції, 
які стримують діяльність суб’єктів підприємницької 
діяльності в Україні, залишилась невирішеною. Зали-
шаються кількісні переваги законодавчого забезпе-
чення політики дерегулювання, однак якість цих нор-
мативних документів не завжди відповідає вимогам.  

Для вирішення проблем дерегуляції необхідним 
є: інвентаризація нормативних актів, їх систематизація 
та пріоритизація для перегляду, удосконалення інсти-
туційних фільтрів для прийняття нових регуляцій, що 
ускладнюють ведення бізнесу; внесення законодавчих 
змін, забезпечення реалізації політики прозорості та 
залучення громадськості до контролю якості роботи 
органів державної влади; розробка методичного забез-
печення оцінювання якості нормативно-правових ак-
тів у сфері дерегулювання економіки тощо.  

Врегулювання законодавчих протиріч у сфері де-
регуляції дасть змогу підвищити ефективність рефор-
ми дерегуляції та ліквідувати бар’єри у підприємниць-
кій діяльності відносно сфери законодавства. Надалі 
потрібний постійний контроль та аналіз нових норма-
тивних актів. Для цілей регуляторної політики законо-
давство не повинно оцінюватися статично, аналізуючи 
його тільки в якийсь конкретний момент часу. По- 
трібно оцінювати його в динаміці змін, аналізуючи 
причини появи тієї чи іншої регуляції, оцінюючи її 
ефективність. 

 
2. Загальні тенденції реалізації реформи  

 з дерегуляції у 2015-2017 рр.  
 
Умови для здійснення підприємницької діяльно-

сті в Україні не відрізнялися особливими перевагами 
від інших європейських країн. Крім того, розрив еко-
номічних відносин з Російською Федерацією, тимча-
сова анексія кримського півострову та військові дії на 
сході країни значно ускладнили ситуацію та виступили 
своєрідним каталізатором соціальних і політичних 
конфліктів, загостривши довгострокові економічні 
проблеми. За даними Державної служби статистики 
значно зріс та лишається високим рівень безробіття 
(9,2% населення віком 15-70 років в середньому за 
дев’ять місяців 2016 р.), експорт товарів та послуг про-
довжує демонструвати негативну динаміку — за ре-
зультатами 11 місяців 2016 р. скорочення становить 
5,2% (порівняно з відповідним періодом 2015 р. за ме-
тодологією платіжного балансу) [41]. 
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Як наслідок, інвестиційний клімат у країні іс- 
тотно не змінюється в кращу сторону. Державна  
служба статистики показує, що загальний обсяг пря-
мих іноземних інвестицій в економіку України за 9 мі-
сяців 2016 р. виріс лише на 2,62 млрд дол., або на 6,2%. 
Показники прямих іноземних інвестицій за січень-ве-
ресень 2016 р. на 1,3 млрд дол. вище, ніж за аналогіч-

ний період 2015 р. [42]. При цьому зі списку найбіль-
ших інвесторів України показник прямих іноземних 
інвестицій зріс тільки у Росії (рис. 2.1). Проте, залу-
чення прямих іноземних інвестицій може дати хоро-
ший імпульс для пожвавлення її економіки. За оцін-
ками аналітиків Міжнародного фонду Блейзера, зрос-
тання економіки України при сприятливих умовах для 
інвесторів можна очікувати на рівні 7-10%. 

 
Рис. 2.1. Іноземні інвестиції в Україну за 9 місяців 2016 р. [42] 

 
Іноземні бізнесмени не відмічають особливих по-

зитивних змін у напрямі поліпшення бізнес-клімату в 
Україні. Інвестори нарікають на проблеми корупції, 
бюрократії, непрозорість проведення державних тен-
дерів та труднощі з відкриттям бізнесу. Вони вказують, 
зокрема, і на існуючу в державі тяганину під час  
оформлення необхідних документів. Так, за даними 
дослідження «Інвестиційний клімат України - 2016. 
Яким його бачить американський інвестор?» для 39% 
респондентів надмірне регулювання бізнесу є серйоз-
ною/істотною проблемою, проте для 38% опитаних 
осіб це не є проблемою взагалі (рис 2.2). 

Інвестори переймаються надмірним регулювання 
бізнесу шляхом занадто частих інспекцій держорга-
нами; недобросовісною конкуренцією на ринку з боку 
державних підприємств; складними процедурами бан-
крутства і ліквідації бізнесу; а також обтяжливим за-
конодавством щодо відкриття бізнесу (46%) [42]. З ін-
шого боку, дешевизну праці кваліфікованих кадрів, як 
і обмеження при наймі або звільнення персоналу,  
респонденти не вважали проблемою, бо по суті ці  
фактори є конкурентними перевагами України. 

 

 
Рис. 2.2. Оцінка американськими інвесторами надмірного регулювання бізнесу в Україні [42] 
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Представники вітчизняного малого й середнього 
бізнесу (МСБ), крім усього іншого, регулярно стика-
ються з проблемами поповнення обігових ресурсів, 
причиною чого є жорсткі умови банківського креди-
тування. А враховуючи те, що МСБ має і без того ву-
зький сектор фінансування, порівняно з великим біз- 
несом, то погіршення доступу до фінансових ресурсів 
істотно гальмує його розвиток. 

В умовах глибокої кризи фінансової системи Ук-
раїни, коли офіційний показник інфляції продовжує 
стрімко зростати, а національна валюта щодо долара 
падати, ведення бізнесу в Україні стає справою дедалі 
складнішою. Основні галузі внутрішнього виробни- 
цтва — торгівля, будівництво й промисловість — уже 
зазнали значних проблем та в рази зменшили свої по-
казники. 

Кризовий стан економіки завжди корелюється з 
розміром її тіньового сектору, тож рівень тінізації біз-
несу в Україні починає дуже повільно зменшуватися. 
На думку аналітиків, ситуація ускладнюється в тому 
числі й за рахунок посилення фіскального та адмініс-
тративного тиску в середині країни. Як і раніше наяв-
ний бізнес-клімат створює переваги лише для нелега-
льного підприємництва, відтак у січні-вересні 2016 р. 
рівень тіньової економіки склав 35% від офіційного 
ВВП. Але цей показник на 5 в.п. менше порівняно з 
показником відповідного періоду 2015 р. [44]. 

Але, як позитивний результат вжитих заходів 
щодо реалізації чинного законодавства з 2016 р. спо-
стерігається тенденція до зменшення питомої ваги 
збиткових підприємств у загальній їх кількості. За сі-
чень—вересень 2016 р. частка збиткових підприємств 
порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшилась 
на 7,0 в.п. і становила 32,8%. Ними допущено 
188,5 млрд грн збитків, що у 2,2 раза менше, ніж за 
січень—вересень 2015 р., що свідчить про сприятливі 
тенденції для підприємницького клімату в Україні 
[41]. 

План щодо дерегуляції господарської діяльності 
(2015-2016 рр.) за даними Державної регуляторної  
служби України, виконано на 70%. Завдяки реформі 
«Дерегуляція» було знято більше 100 регуляторних  
бар'єрів, серед яких: «Скорочення більш ніж 40% до-
звільних документів (зі 143 до 84); «Скорочення обо-
в'язкової сертифікації на 90% товарів, у тому числі й 
на нові автомобілі; «Майже вдвічі скоротився перелік 
видів діяльності, які потребують отримання окремої 

ліцензії (з 57 до 30); «Скасовано карантинний серти-
фікат, який вартував бізнесу 2 млрд грн на рік; «Більш 
ніж вдвічі скоротився термін видачі фітосанітарного 
сертифікату в портах (з 5 до 2 днів), що зменшило  
вартість його для бізнесу майже на 5 млрд грн на рік; 
«Скасовано близько 15 тисяч радянських ГОСТів». 

Незважаючи на те, що відсоток виконання є до-
сить високим, такий підхід є кількісним та не може 
свідчити про ефективність прийнятих регуляторних 
актів. Останній показник можна буде простежити че-
рез певний проміжок часу, в який буде здійснено  
повторне та періодичне відстеження результативності 
та його результати порівняно з базовими показниками 
ефективності, розрахованими під час розробки АРВ до 
проектів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 серпня 2016 р. № 615-р [46], затверджено оновле-
ний План заходів щодо дерегуляції господарської дія-
льності, який встановлює низку завдань щодо поліп-
шення та спрощення регуляторного середовища у та-
ких стратегічних сферах як аграрна галузь, будівни- 
цтво, нафтогазова галузь та надрокористування, елек-
троенергетика, інформаційні технології та телекомуні-
кації, харчова галузь. До нового Плану дерегуляції 
увійшли і ті актуальні завдання, які не були остаточно 
вирішені у минулому році. Загалом План налічує  
11 розділів, які складаються з 112 завдань, реалізація 
яких має відбутись протягом 2016-2017 років. Нові  
пункти плану відображають найгостріші проблеми, які 
найбільше заважають розвитку бізнесу та створенню 
сприятливого бізнес-клімату. Документ має на меті 
вирішення проблем у сферах надання адміністратив-
них послуг, державного нагляду (контролю), телеко-
мунікаціях, аграрній, будівельній сферах та ін.  

Одним із напрямів оцінки результативності дере-
гуляції є аналіз позицій України у світових рейтингах. 
Для зіставлення країн світу по різних аспектах їх роз-
витку в міжнародній практиці використовується ве-
лика кількість індексів і показників, які розрахову-
ються різними міжнародними організаціями, фондами 
і консалтинговими компаніями. Крім того, такі спів- 
ставлення дозволяють визначити проблеми розвитку 
країн світу, як ті, що відносяться до глобальних, так  
і специфічні для кожної держави. Характеристику 
сприятливості підприємницького середовища, що  
відображає характер і успішність реформ в Україні  
можна здійснити на основі ряду міжнародних рейтин-
гів (табл. 2.1). 

 
Таблиця 2.1 

Положення України у світових рейтингах (2011-2017 рр.) 
 Назва рейтингу
 Індекс економічної 

свободи 
Індекс процві-
тання Інституту 

Legatum

Індекс глобальної 
конкурентоспро-

можності

Індекс сприй-
няття корупції 

Рейтинг легкості 
ведення бізнесу 

2011 163 74 82 152 149 
2012 163 71 72 144 152 
2013 161 64 84 144 137 
2014 155 63 76 142 112 
2015 162 70 79 130 96 
2016 162 107 85 131 83 
2017 … … … … 80 

Країни поряд 
з Україною в 
2016-2017 рр.  

Еквадор, Болівія,
Острови Соломона, 
Демократична Рес- 
публіка Конго, Чад  

Індія, Ліван, Се-
негал, Замбія, 
Танзанія, Малаві

Чорногорія, Кіпр, 
Намібія, Греція, 
Алжир, Гондурас 

Іран, Казахстан, 
Непал, Росія, 
Гватемала, Кир-
гизстан 

Туніс, Китай, Сан-
Марино, Боснія і 
Герцеговина, В'єт-
нам 
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Результатом дерегуляції економіки є зростання 
економічної свободи суб’єктів господарювання. До- 
слідження міжнародних експертів і оцінка рейтингів 
доводять, що у країнах із більшим рівнем економічних 
свобод рівень добробуту є вищим. Не заперечним за-
лишається факт, що для забезпечення стійкого еконо-
мічного розвитку країни визначальним стає забезпе-
чення верховенства права, захисту приватної власності 
та розвинутого інституційного середовища, відкрита 
політика щодо зовнішньої торгівлі та інвестицій [47].  

Рейтинги України є низькими і характеризують її 
як країну з обмеженими свободами. Узагальнюючи 
оцінки різних рейтингів, дослідження вітчизняних і 
закордонних авторів, можна сформувати основні чин-
ники обмеження економічної свободи в Україні, що 
стримують розвиток ринкового середовища і спричи-
няють неефективність державної політики. Основ-
ними серед них є: обмеження свобод підприємницької 
діяльності (наявність бюрократії, корупції, зарегульо-
ваність дозвільних процедур, складність процедури  
банкрутства); обмеження інвестиційної свободи; слаб-
кий захист прав власності; сфера свобод трудових від-
носин відзначається зниженням зайнятості та погір-
шенням умов праці, низький рівень захисту трудових 
прав; обмеження фіскальної свободи проявляється у 
зростанні податкового тягаря, складній процедурі ад-
міністрування податків, неефективності перерозпо-
ділу.  

Відсутність поліпшення індексу економічної сво-
боди у 2016 р. (162 місце) [47] порівняно з попереднім 

роком пов’язане з погіршеннями у захисті прав влас-
ності, управлінні державними витратами та інвести-
ційній свободі. Підвищення рівня економічної сво-
боди в Україні залежить від здійснення реформ, спря-
мованих на подолання цих слабких сторін. 

Індекс процвітання дозволяє оцінити зміни у во-
сьми категоріях: стан економіки, соціальної сфери, 
державного управління, можливості для розвитку під-
приємництва, охорона здоров’я, персональна свобода 
та безпека громадян у їхніх державах на основі резуль-
татів опитувань громадян країн. Україна має низький 
рейтинг (107 місце у 2016 р.) у Індексі процвітання і 
він з роками погіршується відносно економічної ситу-
ації, державного управління, охорони здоров’я, особи-
стої безпеки. Результати опитувань показують недо-
віру до влади, несприятливість підприємницького се-
редовища. Рівень інноваційної активності залиша-
ється дуже низьким. Хоча оцінки громадянських сво-
бод оцінюються як посередні, лише 10% громадян  
звертаються зі скаргою до офіційних осіб, що вказує 
на дуже низький рівень громадянської свободи. 81,5% 
опитаних вважають владу корумпованою [48]. 

У глобальному рейтингу країн світу за показни-
ком економічної конкурентоспроможності Україна 
продовжує втрачати позиції. Так, за Індексом глобаль-
ної конкурентоспроможності 2016-2017 Україна посіла 
85 місце серед 138 країн світу, втративши за рік шість 
позицій (у попередньому рейтингу займала 79 пози-
цію). Росія посіла 43 місце в цьому рейтингу, покра-
щивши свої позиції на 2 пункти (табл. 2.2). 

 
Таблиця 2.2 

Позиції України та деяких країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 [49] 

Країна 2012-2013 
(з 144 країн) 

2013-2014
(з 148 країн) 

2014-2015
(з 144 країн) 

2015-2016 
(з 140 країн) 

2016-2017
(з 138 країн) 

Україна 73 84 76 79 85

Грузія 77 72 69 66 59

Туреччина 43 44 45 51 55

Росія 67 64 53 45 43

Польща 41 42 43 41 36

 
Згідно з даними дослідження, Україна погіршила 

свої позиції у 7 із 12 основних показників. Найбільше 
країною втрачено (мінус 17 пунктів) за складовою 
«Ефективність ринку праці», по 9 пунктів втрачено за 
показниками, що характеризують розвиток фінансо-
вого ринку країни та охорону здоров’я і початкову 
освіту [49]. На останніх позиціях Україна у Індексу 
глобальної конкурентоспроможності за міцністю бан-
ків, регулюванням фондових бірж, інфляційними змі-
нами. Негативними факторами для ведення бізнесу  
у нашій країні визначено (в порядку зменшення): ко-
рупцію, політичну нестабільність, інфляцію, неефек-
тивну державну бюрократію, ускладнений доступ до 
фінансів, часту зміну урядів, високі податкові ставки, 
складність податкового законодавства, регулювання 
валютного ринку, невідповідну якість інфраструктури, 
обмежувальне регулювання ринку праці, недостатню 
здатність до інновацій, злочинність та крадіжки, по-
гану етику робочої сили, низьку якість охорони здо-
ров’я та недостатню освіченість працівників. 

За оцінками Індексу сприйняття корупції (Trans-
parency International) Україна оцінюється як одна з 
найбільш корумпованих країн світу. Саме корупція 
вважається однією з ключових причин уповільнення 
зростання МСП, низької диверсифікації економіки і 

експорту, та низького рівня продуктивності. У все- 
світньому рейтингу СРІ Україна у 2016 р. зайняла  
131 місце зі 176 країн (табл. 2.1). У 2015 р. Україна 
зайняла 123 місце з 167 країн. Підприємства стика-
ються з корупцією на регулярній основі в питаннях 
ліцензування, оподаткування, перевірок, митних про-
цедур тощо. 

Згідно дослідженням, серед європейців проблему 
корупції вважають найболючішою жителі Словенії 
(59%), Косово (65%), Іспанії (66%), Молдови (67%). 
Україна на 5 місці. Головною проблемою в країні ко-
рупцію вважають лише 56% населення. Також в Укра-
їні найвищий рівень недовіри до влади — 86%. Такий 
відсоток дотримується думки, що антикорупційні дії 
ведуться погано. Утім, антикорупційний настрій в Ук-
раїні все ж таки зріс. Відмовитися давати хабарі гото-
вий кожен третій українець, 9% готові повідомляти 
про корупцію, 6% голосуватимуть за добропорядних 
кандидатів і партії, 7% готові вголос обговорювати 
проблему корупції, 2% — вступити в антикорупційну 
організацію, а 1% — бойкотувати нечесний бізнес [50]. 

Рейтинг легкості ведення бізнесу (Doing Business) 
дозволяє об'єктивно оцінити законодавство, пов'язане 
з регулюванням бізнесу, і його застосування в 190 кра-
їнах. Крім того, оскільки Україна вкрай обмежена у 
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своїй рекламі серед інвесторів і позиціонуванні конк-
ретних можливостей для інвестування, Doing Business 
може бути основним джерелом інформації, на підставі 
якого нашу країну можуть включити в список потен-
ційних країн для розміщення інвестицій. 

Останніми роками спостерігається покращення 
позицій України щодо рейтингу цього проекту. Про-
сування в щорічному рейтингу є важливим індикато-
ром, за яким потенційні інвестори оцінюють прогрес 
українських реформ і відношення влади до бізнесу. За 
підсумками рейтингу Україна за 2016 р. покращила 
свої позиції на 1 пункт (до 80 місця із 190 країн) [51]. 
Проте по відношенню до інших країн — членів ЄС, 

пострадянських країн 80 місце в рейтингу свідчить про 
необхідність продовження реформ за всіма напря-
мами, що аналізуються. Так, Польща знаходиться на 
24 місці, Німеччина — на 17, РФ — на 40 (табл. 2.3). 

При цьому, декілька пострадянських країн опи-
нилися в поточному рейтингу серед лідерів, які пока-
зують найбільш помітне зростання індикатора Doing 
Business в 2016-2017 рр.: Казахстан, Білорусь, Грузія. 

Серед успіхів України щодо рейтингу «Ведення 
бізнесу-2017» — покращення захисту прав міноритаріїв 
(зростання з 101 до 70 позиції), а також запровадження 
можливості платити судовий збір в електронному  
форматі.  

 

Таблиця 2.3 
Позиції деяких країн — членів ЄС, Росії та України у рейтингу «Ведення бізнесу» у 2012-2017 рр. 
Країна 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Країни нові-члени ЄС
Литва 21 20 24 17 27 27
Польща 24 25 32 45 55 62
Чеська Республіка 27 36 44 75 65 64

Країни старі-члени ЄС
Німеччина 17 15 14 21 20 19
Нідерланди 28 28 27 28 31 31
Бельгія 42 43 42 36 33 28

Країни пострадянського простору
Білорусь 37 44 57 63 58 69
Російська Федерація 40 51 62 92 112 120
Киргизька Республіка 75 67 102 68 70 70
Україна 80 83 87 112 137 152

 
Попри те, що Україна піднялася з 93 на 81 пози-

цію за показником забезпечення виконання контрак-
тів, але цей показник залишається неефективним, а 
судове врегулювання не є дієвим. У першу чергу це 
пояснюється відсутністю судових засідань по дрібним 
тяжбам, обмеженою кількістю і тривалістю відстрочок, 
а також відсутністю електронних процедур. Реалізація 
судових рішень відбувається часто дуже повільно.  
Закон України «Про виконавче провадження» від 
02.06.2016 р. № 1404 (прийнятий у листопаді 2016 р.) 
[52] передбачає можливість залучення приватних ви-
конавців. Крім того, це потребуватиме нарощування 
потенціалу державних органів і забезпечення належ-
ного фінансування. 

Країні вдалося скоротити час, необхідний для ре-
єстрації платників податків ПДВ, був також скасова-
ний збір за реєстрацію бізнесу. Доступними, за оцін-
ками міжнародних експертів, є процедури отримання 
кредитів, ймовірно внаслідок наявності міжнародного 
кредитування та фінансових ресурсів різних міжна- 
родних фінансових організацій. Деякі реформи вже 
реалізовані, такі як зниження єдиного соціального 
внеску, єдине вікно на митниці, спрощення у сфері 
реєстрації, будуть відбиті тільки в рейтингу наступного 
року.  

Разом з тим Україна опустилася за показниками: 
отримання дозволу на будівництво, реєстрація власно-
сті, отримання кредитів, оподаткування, міжнародна 
торгівля і дозвіл неплатоспроможності. Процедура не-
платоспроможності залишається неефективною, що 
знаходить своє відображення в 148 місці України (за 
показником «Врегулювання процедури неплатоспро-
можності»). Процедура банкрутства є дорогою і  
складною і, як правило, означає ліквідацію суб’єкта 
господарювання. 

Крім того залишаються такі проблеми, як значна 
кількість процедур і часу на реєстрацію бізнесу порів-
няно з іншими країнами; складний доступ до фінан-
сування для МСП; значний рівень податкового на- 
вантаження, незважаючи на позитивну динаміку;  
зменшення частки поверненого капіталу кредиторами; 
високі витрати підприємств під час процедури банк-
рутства (42% від статутного капіталу); високі витрати 
на процес отримання дозволу на будівництво (15,2% 
від вартості товарного складу); значний час і вартість 
оформлення експорту та імпорту; зниження активно-
сті підприємств на зовнішніх ринках через погіршення 
кон’юнктури на світових ринках, фінансовий стан під-
приємств та несприятливий діловий клімат в Україні 
тощо.  

Результати позицій України у міжнародних рей-
тингах показали, що основними причинами низької 
ефективності державного регулювання економіки є: 
недосконалість, часта зміна і суперечливість законо-
давства, повільне здійснення економічних реформ,  
відсутність взаємодії та узгодженості між учасниками 
регуляторного процесу, зарегульованість дозвільних 
процедур, відсутність зацікавленості місцевої влади у 
підтримці господарюючих суб’єктів (в силу незначної 
частки податкових надходжень до доходів відповідних 
рівнів), фіскальний характер вітчизняної податкової 
системи, адміністративні бар'єри і корупція. 

Соціально-економічний розвиток країни потре-
бує інтенсифікації ділової активності суб’єктів госпо-
дарювання як на внутрішніх, так і на міжнародних  
ринках із появою інноваційної продукції, технології, 
розширенням ринків, що передбачає введення необ-
хідних правових регуляторів (законів, правил, умов, 
обмежень та ін.). З іншого боку, відбувається постійне 
відставання правової бази від прискорених процесів 
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перетворення ринкового середовища, що вимагає лі-
бералізації або дерегулювання економічної діяльності 
з метою забезпечення сталого розвитку ринку в умо-
вах, що змінюються [53]. 

Заходи з дерегуляції підприємницької діяльності, 
які були спрямовані на покращення бізнес-клімату до-
зволили зекономити підприємцям у 2016 р. понад  
10 млрд грн [45]. Проте, за результатами опитування 
«Щорічна оцінка ділового клімату: 2015/2016» 73,2% 
керівників малих та середніх підприємств не відчули 
впливу дерегуляції на ведення власного бізнесу. При 
цьому про погіршення умов діяльності повідомили 
17,0% респондентів, тоді як про покращення — майже 
вдвічі менше — 9,8% [54].  

Залежно від регіону проведення вищеназваного 
опитування респонденти по різному оцінюють проб-
лемність сфер регулювання. Так, найчастіше про  
значні проблеми з проходженням регуляторних про-
цедур повідомляють МСП Рівненської (у 80,0% рес- 
пондентів проходження регуляторних процедур при-
наймні в одній зі сфер викликало складнощі), Чер- 
нігівської (76,7%) та Івано-Франківської областей 
(75,0%). Відповідно, найгірші оцінки у рейтингу  
проблемності проходження більшості регуляторних 
процедур отримали ці області. Сфери регулювання та 
топ-3 регіони, респонденти яких дали найгірші оцінки 
на шкалі проблемності подано на рис. 2.2. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. «Проблемність» проходження регуляторних процедур у різних сферах регулювання  
з точки зору МСП з різних регіонів [54] 

 

Загалом, за виключенням Волинської області 
(відповідний показник становить 43,2%), у більш ніж 
половини МСП кожного регіону проходження регуля-
торних процедур принаймні в одній сфері викликає 
значні проблеми. 

Для висновків щодо результативності проведення 
реформи з дерегуляції слід навести результати аналізу 
за зазначеними напрямами. 

 
 
 

3. Оцінка дієвості заходів з дерегуляції у 2015- 
 2016 рр. за зазначеними напрямами 

 

Відносно започаткування бізнесу та ліквідації 
суб’єктів господарювання Україна відчутно покращила 
свої позиції. З 2012 р. процедура реєстрації була знач-
но спрощена та наразі не потребує значних витрат 
часу. Після внесення змін до законодавства в 2015-
2016 рр. сталося скорочення витрат часу на реєстрацію 
підприємства з 7 до 5 днів та коштів з 0,6 до 0,5%. Такі 
зміни, дозволили країні зменшити відстань до передо-
вої межі на 0,52 п. Крім того, завдяки проведеним ре- 

Валютне регулювання (3,2)
Чернівецька (3,8) 
Чернігівська (3,6) 
Миколаївська (3,5) 

Регулювання землекористу-
вання (2,7)  
Чернігівська (3,3) 
Івано-Франківська (2,9) 
Харківська (2,9) 

Цінове регулювання (2,7)
Луганська (3,2) 
Чернігівська (2,9) 
Львівська (2,9) 

Митне оформлення 
(2,5) 
Чернігівська (3,2) 
Одеська (3,0) 
Миколаївська (2,8) 

Підключення до
електромереж (2,4) 
Рівненська (3,2) 
Чернігівська (3,0) 
Закарпатська (2,7) 

Регулювання праці (2,4) 
Рівненська (2,8) 
Чернігівська (2,7) 
Одеська (2,7) 

Технічне регулювання (2,4) 
Рівненська (3,0) 
Чернігівська (2,7) 
Івано-Франківська (2,6) 
 

Адміністрування
податків (2,4) 
Київ (2,6) 
Одеська (2,6) 
Львівська (2,5) 
 

Підключення до 
каналізації і 
водовідведення (2,2) 
Чернігівська (2,7) 
Рівненська (2,7) 
Івано-Франківська (2,5) 

Регулювання пожежної 
безпеки (2,1) 
Чернігівська (2,7) 
Рівненська (2,5) 
Івано-Франківська (2,5) 
 

Санітарно-гігієнічний
контроль (2,0) 
Рівненська (2,7) 
Чернігівська (2,4) 
Дніпропетровська, 
Львівська (2,3) 

Користування 
приміщеннями (2,0) 
Чернігівська (2,7) 
Рівненська (2,5) 
Івано-Франківська (2,7) 

Регулювання 
зовнішньої реклами (1,9) 
Київ (2,2) 
Чернігівська (2,2) 
Одеська, Івано- 
Франківська (2,2) 

Реєстрація і постановка
на облік (1,8) 
Чернігівська (2,2) 
Полтавська (2,1) 
Рівненська (2,0) 
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формам, Україні вдалось перевершити середні показ-
ники по країнах Європи, Центральної Азії та ОЄСР 
(табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1  

Порівняння України та зарубіжних країн  
за індикатором «започаткування бізнесу» 

Індикатор Україна
Європа і 
Центральна 

Азія 
ОЄСР 

Процедури  
(кількість)  4,0 4,9 4,8 

Термін (дні)  5,0 10,2 8,3

Вартість (% доходу на 
душу населення)  0,5 4,7 3,1 

Мінімальний капітал 
(% валового доходу 
на душу населення)  0 4,0 9,2 

 
Згідно з даними, зібраними асоціацією «Doing 

Business», для того, щоб розпочати бізнес в Україні, 
необхідно пройти 4 процедури, витратити 5 днів та 
0,5% від валового доходу на душу населення. Також, 
експерти наголошують на тому, що мінімальний капі-
тал може бути відсутнім. В світовому рейтингу, Укра-
їна посідає 20 місце із 190 за даним індикатором. Най-
ближчі позиції до України, займають Естонія (14),  
Вірменія (9), Грузія (8), Азербайджан (5), Латвія (22), 
Узбекистан (22), Російська Федерація (26). 

У даний час, місцеві органи влади і нотаріуси ма-
ють право реєструвати суб’єктів господарювання, а в 
квітні 2016 р. почав використовуватись принцип  
«мовчазної згоди» щодо реєстрації суб’єкта як плат-
ника податків. Суб’єкт господарювання може розпо-
чати роботу відразу після надсилання фінансовою 
установою інформації про відкриті рахунки до ДФС.  

Закриття підприємства або припинення діяльно-
сті юридичних осіб не було спрощено і наразі триває 
принаймні два місяці з моменту прийняття рішення 
про ліквідацію, але на практиці може займати значно 
більше. Спрощена процедура використовується для 
фізичних осіб-підприємців; тобто особа має зверну-
тися із заявою про закриття до державного реєстра-
тора, ДФС та Пенсійного фонду. 

Значні бюрократичні та юридичні перешкоди ли-
шаються при ліквідації компанії, а саме: довгий період 
проведення процедури ліквідації підприємства (2,9 
року за даними 2017 р.) та її висока вартість (в Україні 
вона у 3,2 раза перевищує вартість даної процедури в 
країнах Європи та Азії, і в 4,6 раза у країнах ОЕСР). 

Представники МСП, що взяли участь в опиту-
ванні «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 
2016» оцінили зміни в основних регуляторних проце-
дурах, пов’язаних із веденням бізнесу, порівняно із 
2015 р. Найбільш позитивно були оцінені зміни у про-
цедурі реєстрації бізнесу (табл. 3.2). Це стало продов-
женням позитивної тенденції з 2015 р., коли більшість 
опитаних МСП також відмічали зміни на краще при 
реєстрації.  

 
Таблиця 3.2 

Складові індексу регуляторного середовища у 2015-2016 рр. [54] 

Роки 

Регуляторні процедури

Реєстра-
ція 

Початок
користу-
вання 
примі-
щеннями

Отримання 
ліцензій 

Отримання
сертифіка-
тів відпо-
відності та
санітарних
висновків

Ситуація 
з пере-
вірками

Регулю-
вання ім-
портних 
операцій

Регулю-
вання 
експорт-
них 

операцій 

Адміністру-
вання та 
сплата 
Податків 

Індекс 
змін 
регуля-
торного 
середо-
вища 

2015-16 0,57 -0,04 0,08 0,09 0,34 0,08 0,13 0,13 0,17

2016-17 0,59 0,12 0,12 0,06 0,33 0,13 0,1 0,1 0,19

 
Також позитивні оцінки другий рік поспіль пере-

важають у ситуації з перевірками. Цьому, вірогідно, 
посприяло продовження мораторію на планові пере- 
вірки бізнесу та законодавче врегулювання порядку 
проведення перевірок, здійснене наприкінці 2016 р. 
Одна із складових індексу регуляторного середовища, 
що мала негативне значення у 2015 р., — оцінка про-
цедур, пов’язаних із початком користування примі-
щеннями, у 2016 р. має позитивне значення. Щодо ін-
ших складових цього індексу не було зафіксовано ва-
гомих змін. Дещо покращилась оцінка МСП таких ре-
гуляторних процедур, як отримання ліцензій та регу-
лювання імпортних операцій, тоді як оцінки процедур 
отримання сертифікатів відповідності та санітарних 
висновків, регулювання експортних операцій та адмі-
ністрування і сплати податків погіршились на декілька 
пунктів. 

Значні результати протягом 2014-2016 рр. були 
досягнуті в сфері ліцензійної та дозвільної системи. 
Так, скасовано необхідність одержання значної кіль-
кості дозволів та ліцензій для ведення бізнесу: кіль-
кість дозволів скоротилася на 40%, а кількість видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуван-
ню — на 46%, що сприяло спрощенню процедури за-
початкування та провадження окремих видів госпо-
дарської діяльності. Також було запроваджено елек- 
тронне ліцензування; встановлено, що термін дії лі- 
цензій безстроковий; заборонено вимагати від суб’єк-
тів господарювання дані, які знаходяться в державних 
реєстрах; запроваджено можливість подачі декларації 
про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта 
господарювання вимогам законодавства в електрон-
ному вигляді. 

Відносно розвитку системи надання адміністра-
тивних послуг бізнесу в Україні основна увага приділя-
лася утворенню центрів надання адміністративних по-
слуг, забезпеченню нормативно-правового регулю-
вання їх діяльності та спрямуванню зусиль органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування 
на забезпечення надання адміністративних послуг че-
рез такі центри. На сьогодні в країні створено і розпо-
чав роботу 701 Центр. У таких Центрах бізнес може 
отримати більш ніж 50 адміністративних послуг, вклю-
чаючи послуги з реєстрації бізнесу, майна (внесення 
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змін до відповідних реєстраційних записів), отри-
мання необхідних документів дозвільного характеру. 

Для забезпечення надання адміністративних по- 
слуг в електронному вигляді оновлено та запущено в 
тестовому режимі пілотну версію Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг (poslugy.gov.ua). З 
2016 р. на Порталі автоматизовано 12 послуг Мінеко-
номрозвитку у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
(реєстрація контрактів на здійснення експортних опе-
рацій, видача ліцензій на імпорт та експорт товарів) та 
інтегровано 4 послуги Держархбудінспекції щодо по-
чатку виконання підготовчих та будівельних робіт. 

В сфері вдосконалення контрольно-перевірочної 
діяльності суб’єктів малого та середнього підприємни-
цтва Уряду не вдалося вирішити основну проблему — 
значний рівень корупції. Так, згідно з результатами 
опитування малих та середніх підприємств «Щорічна 
оцінка ділового клімату в Україні: 2015/2016» 36%  
респондентів вважають високий регуляторний тиск і 
корупцію одними з основних перешкод розвитку біз-
несу [54].  

Протягом 2012-2016 рр. кількість перевірок було 
значно скорочено, що може частково пояснюватися 
мораторієм на перевірку малих підприємств, а також 
оптимізацією кількості державних органів влади, в  
рамках якої було скорочено кількість інспекції з 56 до 
27 [55]. Починаючи з 2016 р. дозволяється проводити 
лише одну комплексну перевірку на рік із попереднім 
інформуванням. Державна фіскальна служба України 
має проводити перевірку, ґрунтуючись на прозорому 
аналізі ризиків. Про перевірку необхідно не лише по-
відомляти заздалегідь, але й узгоджувати її, що дозво-
лить зменшити відповідні витрати та час суб’єктів  
господарювання. Тривалість перевірок також має ско-
ротитися та не впливати на звичайну діяльність 
суб’єкта господарювання. 

Перевірки суб’єктів господарювання часто підля-
гають критиці через їх спрямованість на виконання не 
попереджувальних, а каральних функцій. Так, за да-
ними Мінекономрозвитку, протягом 2015 р. майже 
100 млн грн штрафів накладено на суб’єктів господа-
рювання Держархбудінспекцією, майже 12 млн грн — 
Укртрансбезпекою, майже 5 млн грн — НКРЕКП. У 
той же час кількість порушень, встановлених органами 
державного нагляду (контролю), протягом років не 
зменшується. 

В 2015 р. 48,8% МСП повідомили, що були пере-
вірені принаймні одним органом: 22,4% перевіряла 
служба пожежної безпеки і 17,8% ДФС (“Щорічна 
оцінка ділового клімату в Україні: 2015”, Програма 
USAID ЛЕВ). У той же час, 53,7% компаній повідом-
ляють про скорочення кількості перевірок з 2012 по 
2016 р.  

Протягом 2015-2016 рр. на законодавчому рівні 
створено умови для оптимізації роботи контрольно-
наглядових органів, лібералізації державного нагляду; 
дію Закону «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» поши-
рено на ряд органів влади. а також одночасно здійс-
нена оптимізація кількості державних органів влади, в 
рамках якої було скорочено кількість інспекції з 56 до 
27. Як наслідок цього кількість перевірок було скоро-
чено, що може частково пояснюватися мораторієм на 
перевірку малих підприємств. Починаючи з 2016 р. до-
зволяється проводити лише одну комплексну перевір-
ку на рік із попереднім інформуванням. Державна  

фіскальна служба (ДФС) має проводити перевірку, 
ґрунтуючись на прозорому аналізі ризиків. Про пере-
вірку необхідно не лише повідомляти заздалегідь, але 
й узгоджувати її, що дозволить зменшити відповідні 
витрати та час суб’єктів господарювання. Тривалість 
перевірок також має скоротитися та не впливати на 
звичайну діяльність суб’єкта господарювання. 

Опитування українських малих та середніх під- 
приємств, проведене Програмою USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні (ЛЕВ)» у 2016 р. [56], пока-
зало, що вони обтяжені регулюванням та численними 
перевірками, що перешкоджає їх розвитку. Малий та 
середній бізнес України переважно оцінював діловий 
клімат у державі нейтрально або негативно. Лише 6% 
опитаних МСП вважали діловий клімат сприятливим. 
Причинами таких низьких оцінок є економічні та по-
літичні труднощі, з якими доводиться стикатися укра-
їнському бізнесу. Нестабільна політична ситуація — це 
найбільша перешкода для ведення бізнесу в Україні: 
51% опитаних підприємств повідомили, що вона пере-
шкоджає їхньому розвитку. Малим та середнім під- 
приємствам важко працювати і планувати свою діяль-
ність в умовах, коли державна політика часто є склад-
ною і непередбачуваною, а вимоги до ведення бізнесу 
постійно змінюються. Ця ситуація непевності висна-
жує МСП і стримує їх зростання. Другою за значущі-
стю проблемою для малого та середнього бізнесу Ук-
раїни є несприятливі економічні умови, про які пові-
домляють 39% опитаних МСП. Під впливом війни та 
економічного спаду купівельна спроможність насе-
лення України зменшилась, а отже і знизився попит 
на товари і послуги малих та середніх підприємств.  

Податкова політика та податкове адміністрування 
в межах дерегуляційних заходів характеризується по- 
ступовим скороченням рівня податкового наванта-
ження, кількості та тривалості сплати податків; вве-
денням електронної форми податкової реєстрації та 
сплати податків; зближенням податкового та бухгал-
терського обліків; скороченням ставки податку на 
прибуток підприємств. Наприклад, час, який витрача-
ється на розрахунок і сплату податків, потроху змен-
шувався з 2085 годин на рік (2008 р.) до 848 (2009 р.), 
736 (2010 р.) і, за даними 2011-2012 рр.,— 657 годин на 
рік, у 2013 р.— 491 годин на рік, у 2016 р. — 355 годин 
на рік [55]. Однак спостерігається значне відставання 
України від країн-сусідів за цим показником. Підпри-
ємства України витрачають на процедури податкового 
адміністрування у 1,6 раза більше часу, ніж середньо-
статистичні підприємства Європи чи Азії та вдвічі бі-
льше, ніж країни ОЕСР на вирішення податкових пи-
тань. Так, відповідно до дослідження «Щорічна оцінка 
ділового клімату, 2016» 27% МСП зазначили, що по-
даткове адміністрування є однією з основних пере- 
шкод на шляху розвитку і 77% повідомляють про те, 
що пріоритетним заходом має бути спрощення подат-
кового адміністрування. Причому, високі ставки по- 
датків та складне адміністрування податків є більш 
відчутним бар’єром для підприємств-юридичних осіб, 
ніж для фізичних осіб-підприємців. МСП хотіли б ба-
чити у ДФС «надавача послуг», а не інспектора.  

До недоліків даного напряму реформування слід 
віднести наявність авансової сплати податку на при-
буток підприємств, що збільшує витрати часу на вико-
нання податкового обов’язку; вимоги до наявності 
обігових коштів підприємств через внесені зміни до 
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порядку перенесення збитків на майбутні податкові 
періоди. 

Починаючи з 2016 р., ДФС не може відхилити ре-
єстрацію або затвердити припинення діяльності, якщо 
підприємство не провадить свою діяльність за місцем 
реєстрації. Крім того, починаючи з квітня 2016 р., діє 
принцип “мовчазної згоди” щодо процесу реєстрації 
суб’єкта як платника податків. Компанія може почи-
нати свою діяльність з моменту надсилання фінансо-
вими установами інформації про відкриття рахунків до 
ДФС. З метою спрощення податкового адміністру-
вання впроваджено електронну податкову реєстрацію.  

Важливим є спрощення податкової звітності для 
МСП. Наразі підприємства сплачують всі податки на 
різні рахунки до Державного казначейства України, 
після чого подають звітність щодо кожного сплаченого 
податку. Сплата податків та звітність є простими для 
підприємств, що працюють на спрощеній системі опо-
даткування, оскільки вони сплачують щорічно єдиний 
податок та подають одну звітність для 1 та 2 групи, або 
роблять щоквартальні платежі та подають відповідну 
звітність. Електрона податкова звітність стає доступні-
шою для платників податків, але різні надавачі про-
грамного забезпечення мають зробити обмін даними 
простішим.  

Особливо важливими для МСП є ефективна 
сплата та повернення податку на додану вартість 
(ПДВ), оскільки інші засоби ліквідності зазвичай об-
межені. Для виявлення фактів шахрайства з ПДВ, в 
2015 р. була започаткована електронна система адмі-
ністрування ПДВ, до якої кілька разів були внесені 
зміни. Вона розроблялась для попередження шахрай-
ства і мала забезпечити своєчасне і повне відшкоду-
вання ПДВ експортерам. Проте, введення двох ре-
єстрів підприємств для відшкодування ПДВ з 2016 р. 
залишило проблему непрозорості повернення ПДВ і 
заборгованості по відшкодуванню ПДВ (16 млрд грн 
станом на жовтень 2016 р., за даними результатів рей-
тингу “Ведення бізнесу-2017”, період повернення в 
середньому становить 28,2 тижня).  

До започаткування системи електронних закупі-
вель ProZorro МСП мали проблеми у зв’язку із про-
строченими платежами по контрактам державних за-
купівель. Ця проблема стала значно меншою завдяки 
електронній процедурі оскарження та кращому дер- 
жавному контролю над закупівлями. Законодавство 
вирішує проблему прострочених платежів на рівні під-
приємств. За прострочення платежу можлива сплата 
додатково 3% комісії, які індексуються з урахуванням 
інфляції, але максимальний розмір не повинен пере-
вищувати подвійного розміру облікової ставку НБУ. 

У рамках вирішення проблеми спрощення по- 
даткового адміністрування доцільне спрощення вимог 
до ведення документації, що потребує в свою чергу 
аналізу та вирішення для забезпечення пропорційності 
адміністративного навантаження. У цей час правила 
ведення записів загалом пропорційні потребам подат-
кової та фінансової звітності. Офіційні накази керів-
ництва є необхідними для провадження багатьох фі-
нансових операцій, у той час, як письмова довіреність 
потрібна працівнику в повсякденних операціях для дій 
від імені підприємства. В той же час, для МСП на 
ССО значно спростили вимоги до документації порів-
няно із МСП на загальній системі оподаткування.  

Актуальною проблемою українського малого та 
середнього бізнесу є висока вартість регулювання. 

Опитування ABCA виявило, що одне МСП в серед-
ньому витрачає близько 30000 грн для того, щоб 
пройти усі регуляторні процедури, що вимагаються 
державою. Ця цифра — це сума грошей, яке витратило 
б одне мале чи середнє підприємство у 2015 р., якби 
воно за цей рік було зареєстроване, отримало усі не-
обхідні дозволи та ліцензії та пройшло усі необхідні 
перевірки. 71% опитаних МСП назвали дерегуляцію — 
під якою у цьому випадку розуміється скорочення кі-
лькості документів та процедур, що вимагаються для 
ведення бізнесу, — політичним кроком, який допо-
може малому та середньому бізнесу в Україні. Складні 
регуляції відбирають цінні ресурси у бізнесу і створю-
ють нагоду для корупції. Через це малі та середні під-
приємства хочуть, щоб уряд усунув адміністративні та 
бюрократичні бар’єри для бізнесу [56].  

З метою спрощення діяльності суб’єктів господа-
рювання, дерегуляції підприємницької діяльності уп-
родовж 2016 р. органами державної влади окрім наве-
дених вище також вживалися наступні заходи: 

впровадження європейських підходів до комуні-
кації та співпраці держави і бізнесу, проведення кон-
сультацій з представниками бізнесу під час розробки 
проектів регуляторних актів та здійснення аналізу ре-
гуляторного впливу, запровадження обов’язковості 
проведення розробниками проектів; регуляторних ак-
тів економічного аналізу вигід та витрат, а також  
М-Тесту (15.03.2016 р. набрала чинності постанова 
Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1151 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2004 р. № 308») [57];  

започаткування реформи митниць ДФС із залу-
ченням міжнародних компаній (радників), що мають 
успішний досвід у сфері реформування митниць в ЄС, 
для надання консультаційних послуг (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 267-р 
«Про схвалення Концепції залучення компаній (рад-
ників) до реформування митниць Державної фіскаль-
ної служби»); 

створення умов для спрощення та скорочення 
часу на проведення митних процедур завдяки застосу-
ванню принципу «єдиного вікна» при здійсненні всіх 
видів контролю з використанням електронних засобів 
передачі інформації (постанова Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2016 р. № 364 «Деякі питання реалі-
зації принципу «єдиного вікна» під час здійснення ми-
тного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-сані-
тарного, фітосанітарного, екологічного, радіологіч-
ного та інших видів державного контролю», набрала 
чинності з 01.08.2016 р.). 

 
Висновки та рекомендації 
1. Результати проведеного аналізу зазначають про 

наявність таких проблем в сфері дерегуляційної полі-
тики України:  

— основні зусилля в сфері дерегуляції 2015-
2016 рр. були спрямовані на створення законодавства 
та нормативно-правової бази з превалюванням оціню-
вання виконання реформи за кількістю розроблених 
актів без врахування їх практичної імплементації та 
впливу цих актів на бізнес; 

— напрями законотворчої та нормотворчої діяль-
ності не повною мірою відповідали програмним зав-
данням, очікуванням громадянського суспільства та 
проблемам, ідентифікованим в процесі міжнародного 
рейтингування; 
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— зміни до нормативно-правових актів були спря-
мовані на часткове вирішення лише деяких проблем, 
проте значна кількість питань у сфері дерегуляції, які 
стримують діяльність суб’єктів підприємницької дія-
льності в Україні, залишилась невирішеною; 

— низька організаційна та інституційна спромож-
ність органів державної влади в процесі реалізації ре-
форм; 

— бюрократизм при виконанні регуляторних  
повноважень і наданні адміністративних послуг на  
місцях; 

— недостатній рівень підготовки державних служ-
бовців, їх низька мотивація; 

— високий рівень корупції серед державних слу-
жбовців; 

— недостатній рівень комунікації між зацікавле-
ними сторонами у процесі реалізації реформи; 

— відсутність структурованого і конструктивного 
діалогу «влада-бізнес-громадськість (зокрема, науко-
ва)»; 

— відсутність цивілізованого інституту лобію-
вання інтересів зацікавлених сторін. 

2. Доцільне здійснення низки заходів з метою  
усунення проблем, виявлених у ході аналізу реалізації 
дерегуляційної реформи:  

— гармонізування та узгодження завдань дерегу-
ляції з пріоритетами програмних документів, міжна- 
родних оцінок та потреб бізнесу й громадськості, що 
вимагає системного коригування стратегічних завдань 
та пріоритетів; 

— забезпечення суттєвого підвищення якості ре-
гулювання економіки за рахунок виконання всіх норм 
Закону України «Про засади регуляторної по- 
літики у сфері господарської діяльності», зокрема ви-
ключної пріоритетності здійснення якісної та кількіс-
ної оцінки регуляторного впливу щодо всіх без винят-
ку проектів регуляторних актів; 

— здійснення радикального перегляду технології 
надання адміністративних послуг на основі методоло-
гії раціоналізації бізнес-процесів; 

— посилення заходів антикорупційної спрямова-
ності за рахунок розширення сфери проведення анти-
корупційної експертизи нормативно-правових актів та 
їх проектів; 

— забезпечення ефективної взаємодії органів 
влади, бізнесу, науки та громадськості, широкого гро-
мадського обговорення дерегуляційної реформи в Ук-
раїні, відкритість для інституцій громадянського сус-
пільства, наукових установ процесів розробки відпо- 
відних нормативних актів, моніторингу та оцінки  
ефективності їх виконання.  

3. Для активізації законотворчої роботи та підви-
щення її ефективності необхідно: 

— ухвалення і прийняття розроблених і зареєст-
рованих законопроектів про банкрутство (№ 3132), 
проблем з підключенням до електромереж, відміну ко-
рупційної «пайової участі» (№ 3610) і т.д.; 

— перенесення акцентів в оцінюванні дієвості де-
регуляційних заходів з оцінки кількості нормативних 
актів на оцінку ступеню досягнення їх прогнозованого 
впливу на фактичні результати економічної діяльності; 

— інвентаризація нормативних актів, їх система-
тизація та пріоритизація для перегляду;  

— удосконалення інституційних фільтрів для 
прийняття нових регуляцій, що ускладнюють ведення 
бізнесу;  

— внесення законодавчих змін, забезпечення ре-
алізації політики прозорості та залучення громадсько-
сті до контролю якості роботи органів державної 
влади;  

— розробка методичного забезпечення оціню-
вання якості нормативно-правових актів у сфері дере-
гулювання економіки;  

— реалізація якісних змін в сфері антимонополь-
ного та конкурентного законодавства, зокрема підви-
щення прозорості діяльності АМКУ, вдосконалення 
контролю за економічними концентраціями та систе-
мою нарахування штрафів; 

— посилення контролю за виконанням законів 
для обмеження свавілля чиновників. Контроль пови-
нен працювати на горизонтальному рівні — через  
скарги постраждалих і судову систему. Слід розробити 
чіткі переліки документів, які важче буде порушувати, 
запровадити жорстку відповідальність; 

— проведення децентралізації владних повнова-
жень. Слід передати більше повноважень органам  
місцевого самоврядування, щоб місцеві громади самі 
визначали правила для підприємців, а дозволи та лі-
цензії можна було отримувати на місцях; 

— удосконалення процесу законотворення, зокре-
ма у частині перевірки якості регуляторних положень 
(консультації з громадськістю, розгляд ефекту від за-
конів комплексно, з урахуванням довгострокових на-
слідків). Закони мають бути простими та зрозумілими, 
забезпечувати передбачуваність правил ведення біз-
несу і тристоронніх відносин «влада-бізнес-громада»; 

— активна участь громадських організацій тп їх 
об’єднань, бізнес-асоціацій у нормативно-правовій ді-
яльності органів місцевої влади, відстежування фактів 
порушення чинного законодавства, відстоювання прав 
громадян тощо.  

4. Крім того, покращенню ефективності дерегу-
ляційної реформи сприятимуть такі заходи: 

— максимальне спрощення дозвільних процедур 
при видачі документів дозвільного характеру, ліцензій, 
подання декларацій в електронному вигляді; 

— забезпечення скорочення дозвільної докумен-
тації у різних сферах господарської діяльності, спро-
щення ліцензування експорту та імпорту окремих ви-
дів продукції; 

— розширення застосування декларативного (ре-
єстраційного) принципу; 

— створення єдиної відкритої бази даних відносно 
встановлених вимог до кожного з видів діяльності, до-
тримання яких перевіряється під час здійснення дер-
жавного нагляду (контролю); 

— заміна системи застосування покарань за допу-
щені порушення законодавства на систему надання 
послуг представникам бізнесу, консультацій і допо-
моги в дотриманні тих або інших норм;   

— сприяння створенню центрів підтримки для 
підприємців-початківців для надання допомоги сто- 
совно реєстрації та консультацій на початковій стадії, 
а також покрокового супроводження, в тому числі за 
допомогою «гарячих ліній»; 

— спрощення процедури закриття підприємства 
шляхом створення окремих ліквідаційних комісій для 
роботи із підприємствами, які припиняють свою дія-
льність, у державному органі реєстрації, ДФС, Пен-
сійному фонді та інших фондах державного соціаль-
ного страхування, які б приймали рішення про за- 
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криття після перевірки фактів можливої податкової за-
боргованості; 

— створення можливості для реінвестування при 
закритті підприємства або припиненні діяльності юри-
дичних осіб; 

— розширення мережі центрів надання адмініст-
ративних послуг, у тому числі в об’єднаних територіа-
льних громадах, утворення віддалених робочих місць 
для роботи адміністраторів центрів надання адмініст-
ративних послуг; 

— забезпечення фінансової підтримки центрів на-
дання адміністративних послуг; 

— подальша децентралізація повноважень з на-
дання найбільш популярних адміністративних по- 
слуг та розширення повноважень органів місцевого са-
моврядування; 

— забезпечення покращення якості державного 
контролю, зокрема впровадження мораторію на пере-
вірки бізнесу контролюючими органами, створення 
автоматизованої системи державного нагляду, підви-
щення правового захисту бізнесу та унеможливлення 
реалізації рейдерських схем; 

— спрощення процедури підключення до енерге-
тичних мереж шляхом законодавчого уможливлення 
процедури «стандартного підключення», яке не вима-
гає розробки спеціальних проектів і тривалого процесу 
отримання дозвільної документації; 

— спрощення отримання дозволів на будівництво 
шляхом відміни місцевого збору — пайової участі в  
розвитку інфраструктури (який складає до 10% собіва-
ртості нового будівництва);  

— спрощення та забезпечення прозорості подат-
кового адміністрування та податкового контролю, зо-
крема шляхом усунення явища дискреції; 

— активізація фінансування МСП з боку комер-
ційних банків, розширення спектру кредитних послуг 
(гарантійні схеми, лізинг, факторинг, експорт, страху-
вання тощо) і забезпечення їх кращого пристосування 
до потреб МСП; 

— вирішення проблеми адміністрування ПДВ на 
законодавчому рівні, що приведе до підвищення лік-
відності для МСП. Це, в свою чергу, дозволить змен-
шити передумови для реєстрації в якості того, хто ви-
користовує ССО, який сплачує єдину ставку податку, 
яка включає в себе ПДВ, і реєстрація окремо для ПДВ 
вже не потрібна. 
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Специфические особенности экономики Беларуси 

 
1. Социально ориентированная квазирыночная  

 экономика Беларуси и степень ее открытости  
 мировому рынку 

 

После распада СССР в декабре 1991 г. и возник-
новения 15 новых независимых государств Республика 
Беларусь начала процесс трансформации плановой 
централизованной экономики в рыночную систему и 
поиск своего пути в бушующем море международных 
политико-экономических отношений. Государство 
ставит цели по формированию конкурентоспособных 
национальных производств и интеграции страны в 
мировую экономику как независимого субъекта миро-
хозяйственных отношений, стремясь соответствовать 
передовым стандартам экономического развития. В 
частности ставятся цели по трансформации бывшей 
централизованной плановой экономики в рыночную 
систему и формированию социально ориентированной 
рыночной экономики.  

Термин социально ориентированная рыночная эко-
номика (СОРЭ) ввел немецкий экономист Л. Мюллер-
Армак. В. Ойкен, Ф. Бем, Ф. Оппенгеймер, В. Репке, 
А. Рюстов внести большой вклад в теорию обоснова-
ния данной модели экономики. Министр экономики, 
а затем федеральный канцлер ФРГ Л. Эрхард стоял во 
главе реализации экономической модели СОРЭ. Дан-
ный термин вводился для создания категориального 
аппарата концепции, которая позволила бы синтези-
ровать приемлемые элементы двух противоположных 
теоретических подходов западной экономической 
мысли. В концепции рыночного дирижизма, постро-
енной на кейнсианской методологии, пересматрива-
лось содержание рынка, который объективно подле-
жал регулированию государством, так как рыночная 
система Великой депрессии 30-х годов находилась в 
состоянии социально-экономической деструкции. Ли-
беральная теория классического рынка исходила из 
теории свободной конкуренции laissez-faire (с фр.  —
 дайте идти, так как процесс идет сам по себе), но 
стремилась найти некоторые коррективы в ней для 
того, чтобы учесть воздействие новой реальности Ве-
ликой депрессии. Классическая методология пыта-
лась, не отходя от основ рыночной экономики, найти 
возможные способы регулирования государством 
рынка, склонного к олигополизации и находящегося 
под давлением социальных факторов. После оконча-
ния Второй мировой войны шел интенсивный про-
цесс формулирования концепции неоклассического 
синтеза, которая стремилась вписать систему социаль-
ных отношений в пересматриваемую теорию рыноч-
ной экономики. Это выражалось в постановке и ре-
шении проблемы «экономическая эффективность — 
социальная справедливость». Однако в любом вари- 

анте ее решения в диалоге неоклассиков и кейнсиан-
цев формулируемая социально-экономическая модель 
послевоенных представлений экономической теории 
по своим фундаментальным принципам диаметрально 
противоположна концепции плановой централизован-
ной экономики социализма.  

В концепции СОРЭ государство выполняет регу-
лирующие функции, оказывая воздействие на конку-
рентную рыночную экономику, субъекты которой 
действуют в условиях жестких бюджетных ограниче-
ний. Государство является регулирующим институтом, 
создающим условия для формирования конкурентных 
рыночных структур. Теория классического либера-
лизма исходит из того, что государство выполняет ис-
ключительно функции «ночного сторожа». Теория 
СОРЭ является продуктом кардинального переосмыс-
ления сущности рынка действующего в условиях Ве-
ликой депрессии 30-х годов, где кризисный спад ВВП 
совпал с дефляцией. Теория СОРЭ исходит из идеи 
фиаско рынка и необходимости государственного ре-
гулирования экономики в общественных интересах 
различных социальных групп, ищущих социально-
экономический консенсус, однако при объективно не-
обходимом функционировании механизмов конку-
рентного рынка. Во-первых, опыт функционирования 
экономики периода Великой депрессии 30-х годов, 
свидетельствует о необходимости осуществления чрез-
вычайных мер по антициклическому регулированию 
государством рыночной экономики, в которой спон-
танные механизмы спроса и предложения не срабаты-
вали сами по себе. В этой связи возникали сложней-
шие проблемы по выходу экономики из глубокого 
кризиса, вызванного депрессией и дефляционным шо-
ком. Во-вторых, теория СОРЭ применялась для целей 
послевоенного восстановления экономики ФРГ и 
проведения в ней отраслевых структурных сдвигов и 
создания мощного индустриального потенциала раз-
витой страны. В-третьих, ученые и практики искали и 
вырабатывали социально приемлемое и экономически 
конструктивное решение проблемы «экономическая 
эффективность — социальная справедливость». Иска-
лись условия по созданию такого типа рынка, который 
бы обеспечивал высокий уровень производительности 
труда и капитала, достойный уровень жизни человека. 
Шел поиск консенсуса в способах удовлетворения по-
требностей всех социальных слоев общества, недопу-
щения социальным государством избыточной диффе-
ренциации граждан по доходам, поддержки ущемлен-
ных и бедных слоев (правовая норма в Конституции 
ФРГ в 1949 г.). Необходимо учесть, что теория СОРЭ 
отражала высокий динамизм восстановления эконо-
мики ФРГ, что выражалось в значительном росте про-
изводительности труда и капитала, высоких темпах  
роста благосостояния граждан в стране, которая вос-
стала из пепла как феникс и в течение двух десятиле- 
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тий вернулась в семью великих промышленно разви-
тых стран мира.  

Со второй половины 90-х годов термин СОРЭ 
стал использоваться применительно к экономике Бе-
ларуси, которая построена на социально-экономиче-
ских принципах, значительно отличающихся от эко-
номики ФРГ, а также традициях теории СОРЭ. Бело-
русская модель СОРЭ возникла как реакция государ-
ства на трансформационный спад 1991-1995 гг., когда 
оно стремилось административно противодействовать 
системному спаду ВВП и четырехзначной инфляции. 
Госсектор был и остается доминирующим в нацио-
нальной экономике, в нем за 25 лет реформ (в разные 
годы) создается 80-95% ВВП. Госпредприятия и гос-
банки продолжают работать в условиях мягких бюд-
жетных ограничений. Микроэкономические механиз-
мы функционирования относятся к категории квази-
рыночных структур (как бы рынок, имитационный 
рынок). Эта слабо реформированная среда способ-
ствует выработке целей и мотивов поведения субъек-
тов, где естественным для них является превышение 
расходов над доходами и как следствие — невозмож-
ность банкротств при перманентном нарушении ими 
финансовой дисциплины. Кроме того, квазирыноч-
ные структуры экономики Беларуси крайне сложно 
подвергнуть процедурам реструктуризации их неэф-
фективной деятельности. Преобладание государствен-
ной собственности на факторы производства ведет к 
перманентному внеэкономическому вмешательству 
государства в экономику, что обусловливает законо-
мерное превышение расходов над доходами у госпред-
приятий и системообразующих банков страны. В эко-
номике такого типа действует перераспределительный 
механизм, посредством которого ресурсы от эффек-
тивных субъектов по разнообразным каналам изыма-
ются и перебрасываются неэффективным субъектам, 
позволяя им присваивать рентные (незаработанные) 
доходы.  

Государство всегда осуществляет контроль над 
уровнем цен на товары, деньги и рабочую силу, кото-
рый может в условиях экономического роста не-
сколько ослабевать, но не исчезает никогда. Эконо-
мика Беларуси, рассматриваемая как совокупность 
объективных механизмов своего уникального функци-
онирования, в 1992-2017 гг. не подвергалась дефляци-
онному шоку, а также не достигала уровня безрабо-
тицы приближающейся к естественному уровню (3-4% 
от экономически активного населения). Находясь в 
состояние депрессии, экономика страны подвергалась 
спаду ВВП и высокому уровню инфляции, в ней была 
исключена безработица, приближающаяся к есте-
ственному уровню. Белорусская модель СОРЭ в зави-
симости от циклических изменений в экономике ре-
шала две задачи. В кризисные периоды ее функцио-
нирования (1991—2002, 2008—2009, 2011, 2014-2016), 
когда происходил спад ВВП или наблюдался его не-
который рост, государство использовало инструменты 
чрезвычайного административного вмешательства в 
экономику. Цель государства состоит в противодей-
ствии хаотичному функционированию квазирыноч-
ных структур. С помощью широкого применения ад-
министративных методов государство стремится осу-
ществить стабилизацию макросистемы. В условиях  
роста ВВП (2002—2008, 2010), который вызывается хо-
рошей конъюнктурой международных рынков, позво-
ляющей загрузить неиспользуемые производственные 

мощности, происходит некоторое смягчение государ-
ственного вмешательства в экономику. В условиях не- 
большого уровня производительности использования 
факторов производства, а также соответствующих ему 
невысоких доходах граждан государство осуществляет 
регулирование, нацеленное на сглаживание различий 
в доходах между бедными и богатыми слоями населе-
ния. Становящиеся внутренние рынки в стране обла-
дают слабо действующими механизмами конкуренции 
производителей за удовлетворение потребностей по-
купателей, так как велико прямое и косвенное вмеша-
тельство государства в экономику.  

Особенностью белорусской модели экономики 
является ее значительная включенность в междуна-
родный рынок через экспортно-импортные операции, 
размеры которых относительно ВВП очень велики. 
Экономика страны в условия роста ВВП создает около 
50 млрд долл., поэтому ее называют малой открытой 
экономикой. Внешнеторговый оборот экономики Бе-
ларуси значительно выше сравнимых показателей раз-
витых стран мира, в частности большой открытой эко-
номики США, экспорт которой составляет 11-12% 
ВВП. Например, экспорт Беларуси в 2011 г. составил 
74% ВВП, а импорт — 79% ВВП. Беларусь представ-
ляет собой тип малой открытой экономики, на цик-
лическую динамику которой существенное влияние 
оказывают мировые цены на товары и деньги (валют-
ный курс и процентные ставки). Выбор государством 
типа экономической политики и способа регулирова-
ния экономики предопределяется значительной вклю-
ченностью данного типа экономики в международный 
рынок.  

Взаимодействие двух факторов — открытости 
экономики страны и сильного государственного вме-
шательства в микроэкономические механизмы рынков 
привело к сосуществованию в экономике Беларуси 
двух подсистем — внутренней (Э1) и внешней (Э2),  
между которыми существуют значительные отличия. 
Государство осуществляет жесткий административный 
контроль над предприятиями, работающими на внут-
реннюю экономику страны по ценовым, бюджетно-
финансовым, денежно-кредитным, ресурсно-нату-
ральным и другим каналам перераспределения 
средств. Во внутренней экономике Беларуси (Э1) ра-
ботают сильные административные механизмы. По 
своим сущностным характеристикам Э1 является ин-
дикативно планируемой подсистемой, так как цены на 
товары, услуги и деньги формируются не только под 
воздействием динамики спроса и предложения. Силь-
ное влияние на них оказывает доведение государством 
до государственных предприятий и банков формально 
индикативных, но по существу директивных заданий.  

Во внутренней экономике государство стремится 
сохранить максимальный уровень вмешательства. В 
соответствии с внутренней природой планируемой 
экономики оно пытается максимально (насколько это 
возможно) загрузить факторы производства. Отсюда 
административный контроль над занятостью работни-
ков, ценами на товары, деньги и рабочую силу, 
направлением эмиссии резервных денег Нацбанка че-
рез системообразующие банки на госпредприятия, 
контроль над объемами выпуска их продукции, а 
также внеэкономическим перераспределением ресур-
сов вне конкурентных рыночных механизмов (субси-
дии, дотации, низкие нерыночные процентные ставки 
и т.д.).  
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Экономика ввиду большого уровня государствен-
ного вмешательства в деятельность субъектов является 
квазирыночной системой, где уровень доходов факто-
ров производства не соответствует их производитель-
ности. Действие перераспределительной системы фор-
мирует искривленные цены на товары и деньги, рент-
ные доходы субъектов и неэффективную занятость, по 
своим размерам в ряде случаев приближающейся к 
полной занятости. Причина недостаточной эффектив-
ности экономики страны состоит в постоянном пре-
вышении расходов над доходами неэффективного гос-
сектора. Личное, производственное и государственное 
потребление больше, чем создаваемые госсектором 
доходы. Дисбаланс во внешнеэкономической сфере — 
это следствие, а не причина. Экономическая политика 
государства противоречива, так как нельзя одновре-
менно отдавать растущие внешние долги, повышая все 
компоненты потребления (личного, производствен-
ного, государственного) по структуре основного мак-
роэкономического тождества: Y (ВВП) = С (потребле-
ние) + I (инвестиции) + G (государственные закупки) 
+ NX (чистый экспорт).  

Утверждение о том, что в Беларуси рост ВВП до 
середины 2014 г. был обусловлен спросом, ошибочен. 
Рост ВВП за счет спроса возможен только в условиях 
депрессивного состояния рыночной экономики, кото-
рая находится в состоянии кризиса перепроизводства 
ВВП и структурного кризиса рыночной системы, то 
есть тогда когда в экономике имеются недоиспользу- 
емые факторы производства. Это теоретически дока-
зал Дж.М. Кейнс на фактах рыночной экономики Ве-
ликой депрессии в условиях дефляции. В этом случае 
государство может за счет бюджетно-финансовых ин-
струментов инициировать рост ВВП, контролируя 
рост инфляции. Однако этот историко-экономиче-
ский феномен к функционированию экономики Бела-
руси не имеет отношения. Многие постсоветские эко-
номисты, некритически ретранслирующие условия 
действия кейнсианской модели (депрессивное состоя-
ние рыночной экономики в условиях спада ВВП и де-
фляции) на условия проинфляционной квазирыноч-
ной экономики, смешивают два диаметрально проти-
воположных состояния, которые исключают друг 
друга. Те случаи, в рамках которых кейнсианские ме-
тоды срабатывают, не имеют отношения к генотипу 
модели экономики Беларуси. Эти два анализируемых 
примера функционирования рыночной и квазирыноч-
ной экономических систем диаметрально противопо-
ложны.   

Рост внутреннего спроса в экономике Беларуси, 
который вызывал в определенные годы рост ВВП, 
определялся совокупностью действия следующих фак-
торов. Во-первых, активной интервенционистской по-
литикой государства, подстегивающей рост ВВП при 
наращивании внешней задолженности страны и бла-
гоприятной конъюнктуре международных рынков на 
белорусские товары. При этом государство активно за-
действовало для этих целей перераспределительный 
механизм переброски ресурсов от эффективных к не-
эффективным субъектам. Во-вторых, значительными 
ценовыми субсидиями на энергоносители со стороны 
России, которые постепенно уменьшаются с 2007 г., 
однако продолжают существовать до сих пор. В-тре-
тьих, экспортом товаров с невысокой долей добавлен-
ной стоимости в цене (продукты нефтепереработки, 
калийные соли), который составлял 35—45% от сово- 

купного экспорта. Например, в 2011 г. 34,4% экспорта 
товаров (13,857 млрд долл.) дала продажа нефти и 
нефтепродуктов, а также 8,3% (3,351 млрд долл.) экс-
порт калийных солей. Это свидетельствует о том, что 
в экономике Беларуси существенную роль играет сек-
тор с низкой долей технологической переработки 
входных продуктов и соответственно с невысокой до-
лей добавленной стоимости. В этой связи нефтегазо-
вый конфликт между Россией и Беларусью, продол-
жавшийся с середины 2016 г. по апрель 2017 г., оказал 
существенное влияние на падение ВВП в этот период 
времени. В-четвертых, наращиванием валового внеш-
него долга страны, который динамично растет в 2006—
2012 гг.: 5,128 млрд долл. (1.01.2006); 6,844 (1.01.2007); 
12,497 (1.01.2008); 15,154 (1.01.2009); 22,06 (1.01.2010); 
28,401 (1.01.2011); 34,023 (1.01.2012); 33,77 (1.01.2013); 
37,567 млрд долл. (1.01.2017 г.). В-пятых, рост внут-
реннего спроса поддерживается за счет роста внутрен-
него долга государства. Например, 1.09.2012 г. он со-
ставил 17,9 трлн р. (2,101 млрд долл., или 4% ВВП) 
при установленном лимите на 2012 г. 34 трлн руб.  

Причина роста внутреннего спроса в периоды  
роста в экономике ВВП является структурной. Пере-
распределительный механизм подпитывает внеэконо-
мический спрос неэффективных субъектов, которые 
при конкурентном рынке не смогли бы наращивать 
долги, что они достаточно спокойно делают при ин-
дикативной системе планирования и распределения 
ресурсов. Госсектор, получая ресурсы по каналам пе-
рераспределительной системы, функционирует вне 
жестких стандартов финансовой дисциплины, продол-
жая перемалывать ресурсы, которые не получают 
субъекты частного сектора. Экономическая политика 
государства остается неизменной в рамках избранного 
генотипа поведения. Только в условиях сжатия конъ-
юнктуры внешних рынков и опасном наращивании 
внешнего долга страны государство вынуждено не-
сколько ограничивать действие перераспределитель-
ного механизма, временно ужесточая финансово-бюд-
жетную политику правительства и денежно-кредит-
ную политику Нацбанка. Это происходит в последний 
период развития страны в 2014-2016 гг. 

По причине значительной открытости эконо-
мики Беларуси мировому рынку и опасности воздей-
ствия на нее внешних шоков в период циклических 
спадов и сильных валютных кризисов (1991—2002, 
2008—2009, 2011, 2014-2015), государство проводит по-
литику внеэкономического вмешательства в поведе-
ние субъектов госсектора, жестко контролируя их де-
ятельность. Административное воздействие государ-
ства на динамику валютного курса, процентных ставок 
и товарных цен велико. Государство, исходя из откры-
того характера малой экономики с 1992 г. воспроиз- 
водит модель рыночного социализма. Тяжесть валового 
внешнего долга страны (37,567 млрд долл. на 
1.01.2017 г.) вынуждает государство следить за про-
порциями фондов потребления и инвестиций. Кон-
троль над производственным потреблением предпри-
ятий и государственным потреблением — это сложная 
задача для государства, так как недостаточна эффек-
тивность использования факторов производства, что 
отражает низкий уровень доходов граждан. Стимули-
ровать рост производительности факторов производ-
ства и соответственно динамику доходов собственни-
ков этих факторов государство не может, о чем свиде-
тельствует небольшой за 25 лет прогресс рыночных ре- 
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форм. Общество пока не зажато в тот медвежий угол, 
из которого оно будет вынуждено идти к конкурент- 
ному рынку от его имитации. С 2009 г. экономика 
страны вошла в новый этап своего развития, который 
обусловлен началом мирового экономического кри-
зиса и проявлением его последствий. Происходит сни-
жение величины экспортной валютной выручки, рост 
валового внешнего долга страны, снижаются возмож-
ности поддержки неэффективных государственных 
предприятий, что вынуждает государство ограничи-
вать размеры социальных программ. 

Особенности функционирования квазирынка труда 
в экономике Беларуси. Государство прямо вмешивается 
в функционирование государственных предприятий, 
оказывая перераспределительное воздействие на ры-
нок труда, беря на себя избыточные функции по его 
регулированию, с целью сведения безработицы к ми-
нимальному уровню. Поэтому в экономике страны на 
квазирынке труда незначительна открытая безрабо-
тица, что выражается в избыточной (фиктивной) заня-
тости. Государственные предприятия перегружены 
избыточным персоналом ввиду давления государства 
на республиканском и местном уровнях на директор-
ский корпус, который не может сокращать работников 
в соответствии с уровнем их производительности 
труда. В микроэкономическом механизме государ-
ственных предприятий отсутствуют тенденции к вы-
равниванию производительности использования фак-
торов производства и доходности труда через рыноч-
ную цену. Это является генетической чертой квази- 
рыночной экономики страны. Невысокий уровень 
производительности труда является следствием избы-
точной занятости работников, когда на предприятиях 
осуществляется недоплата более производительным 
работникам, которые зарабатывают не в соответствии 
со своим уровнем производительности. По этой при-
чине менее производительные работники получают 
доходы выше уровня своей производительности.  

Квазирыночная экономика не обладает спонтан-
ными механизмами формирования экономически эф-
фективной занятости. Структурная и циклическая 
формы безработицы вносят незначительный вклад в 
число безработных, что свидетельствует о слабости 
структурных сдвигов в экономике страны. В этой 
связи практически невозможны динамичные сдвиги в 
сторону развития высокотехнологичных производств 
и отраслей. Из-за действия механизмов патерналист-
ского способа соединения рабочей силы со средствами 
производства государственные предприятия удержи-
вают высокий уровень избыточной занятости. Напри-
мер, в экономике Беларуси в 1991—1995 гг. отсутство-
вало соответствие между темпами падения ВВП, ди-
намикой изменения фонда накопления и темпами 
уменьшения занятости, хотя экономика отреагировала 
значительным падением уровня реальной заработной 
платы работников. В 1996—2008 гг. и 2010—2011 гг. 
происходил рост ВВП при росте дефицита внешней 
торговли товарами и услугами. Однако при этом рост 
заработной платы практически всегда превышает про-
изводительность труда, что является устойчивой тен-
денцией.  

Демографические тенденции развития экономики 
Беларуси. Демографический потенциал определяет жиз-
ненную силу нации, отражает изменения в численно-
сти населения и его структуре, продолжительности 
жизни людей, динамике рождаемости и смертности, 

структуре населения по полу и возрасту, пропорции 
деления жителей на городских и сельских. С 1994 г. в 
Беларуси в период рыночных преобразований проис-
ходит процесс естественной убыли населения, что вы-
ражается в превышении числа умерших над числом 
родившихся. Негативные тенденции к падению рож-
даемости и высокой смертности ухудшают половоз-
растную структуру населения и продолжительность 
жизни. Приток трудовых ресурсов в страну не компен-
сирует процесс их естественной убыли.  

Рассмотрим динамику численности населения 
(данные приведены на начало года): 8,056 млн чел. 
(1959), 10,189 (1990), 10,244 (1994), 9,698 (2005), 9,468 
(2013), 9,505 млн чел. (2017). Численность населения 
в Беларуси с 1994 по 2017 г. сократилось на 739 тыс. 
чел. Это происходит при устойчивом росте числа пен-
сионеров, которых в 1959 г. было 1,1 млн чел. (13,7% 
численности населения страны), в 2013 г. — 2,062 млн 
чел. (21,8%), 2014 г. — 2,092 (22,1%), 2015 г. — 2,126 
(22,4%), 2016 г. — 2,158 млн чел. (22,7%). Данная тен-
денция позволяет отнести нашу страну ко второму 
типу воспроизводства населения — негативная демо-
графическая динамика (демографическое старение).  

Среднегодовая численность населения, занятого 
в экономике (млн чел.) за последние 4 года уменьши-
лась на 164 тыс чел.: в 2013 г. — 4,578 млн чел.,  
2014 г. — 4,551, 2015 г. — 4,496, 2016 г. — 4,414 млн чел. 
Эти тенденции связаны с негативными демографиче-
скими факторами низкой рождаемости, высокой 
смертности, что вызывает общий тренд старения насе-
ления. При невысокой эффективности экономики 
возникает необходимое следствие — избыточная 
нагрузка на работающих граждан, так как за их счет 
производятся отчисления в различные государствен-
ные фонды (отчисления 35% от фонда заработной 
платы предприятий на социальное страхование, 1% 
отчисления в пенсионный фонд от заработной платы 
занятых). За счет этих средств осуществляются рас-
ходы на пенсионное обеспечение, медицинское обслу-
живание и организацию социальной защиты. В Бела-
руси отсутствует система накопительного социального 
страхования, поэтому действует принцип государст-
венной системы социального страхования пенсионе-
ров — работающие зарабатывают пенсии для содержа-
ния пенсионеров. Соотношение между работающими 
и пенсионерами динамично ухудшается. Если в 1990 г. 
она составляла 2,17 работника /пенсионер, то в 
2010 г. — 1,78, в 2013 г. — 1,71, в  2016 г. — 1,6 работ-
ника/пенсионер.  

 
2. Функционирование экономики Беларуси  

 в 2010-2016 гг. 
 

ВВП, финансовое состояние предприятий, доходы 
граждан и сальдо внешнеторговых операций в 2010-
2016 гг. В экономике Беларуси происходил рост ВВП 
в 2010 г. — 7,7%; 2011 — 5,5; 2012 — 1,7; 2013 — 0,9; 
2014 г. — 1,7%. Необходимо отметить, что в стране в 
2011 г. был сильный валютный кризис, созданный во 
многом неверной политикой государства. В условиях 
благоприятной мировой конъюнктуры, при которой 
рост ВВП в экономике США в 2010 г. составил 3%, а 
в 2011 г. — 1,7% государство избрала политику форси-
рованной экспансии. За 1 квартал 2011 г. ВВП Бела-
руси вырос на 10,9%. Проведение в 2011 г. государ-
ством мягкой денежно-кредитной и бюджетно-финан- 
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совой политики привело к деструкции экономики и 
глубокому валютному кризису. Экономика испытала 
шок скачкообразной девальвации рубля почти в 3 раза 
(293%). Рубль рухнул с 3020 р./долл. (20.03.2011) до 
8850 р./долл. (14.11.2011). Одновременно инфляция 
подпрыгнула до трехзначных величин, ее индекс со-
ставил 208,7% (декабрь 2010 г. к декабрю 2011 г.). В 
итоге в 2011 г. цена роста ВВП в 5,5% оказалась сверх-
дорогой.  

Несмотря на то, что в 2014 г. совокупный рост 
ВВП составил 1,7%, с середины этого года начался его 
спад, который продолжался в течение 2-го полугодия. 
Экономика Беларуси вошла в состояние депрессии, 
которая продолжается почти три года. В 2015 г. спад 
ВВП составил 3,8%, в 2016 г. — 2,6%. ВВП в 2016 г. 
достиг 47,8 млрд долл. Правительство прогнозирует 
снижение ВВП в 2017 г. на 0,5-1%. За январь-февраль 
2017 г. падение ВВП составило 1% относительно уров-
ня ВВП в январе-феврале 2016 г.  

Динамика ВВП основных торговых партнеров 
Беларуси — субъектов российской и европейской эко-
номики в 2014—2016 гг. была неблагоприятна для 
национальной экономики страны. Негативное влия-
ние на рост ВВП оказывает сокращение как потреби-
тельского, так и инвестиционного спроса, что связано 
со снижением реальных доходов граждан и неудовле-
творительного финансового состояния предприятий. 
При невысокой конкурентоспособности белорусских 
предприятий у них происходит вымывание оборотного 
капитала и снижение рентабельности. Рентабельность 
продаж в 2016 г. составила 7,3% (7,6% за 2015 г.), а 
рентабельность реализованной продукции 9,2% (9,4% 
за 2015 г.). Доля убыточных предприятий в 2016 г. со-
ставила 19% (в % к общему числу предприятий). Чи-
стая прибыль предприятий в 2016 г. достигла 4,304 
млрд руб., их убыток 2,549 млрд руб., на покрытие ко-
торого из госбюджета было направлено 1,939 млрд руб. 
Причина кризиса экономики страны заключается в 
неэффективности госсектора. Динамика начисленной 
среднемесячной заработной платы (2010-2016) отра-
жает циклическое развитие экономики и удары валют-
ного кризиса (2011, 2014-2015). Так в декабре 2010 г. 
она составила — 515 долл.; в декабре 2011 г. — 340; в 
декабре 2012 г. — 522,6; в декабре 2014 г. — 480; в де-
кабре 2016 г. — 408 долл. Реальные располагаемые де-
нежные доходы граждан снижаются (2010 г. взят за 
100%): 2013 г. — 116,3%; 2014 — 100,9; 2015 — 94,1; 
2016 г. — 92,7 %. Рост оплаты труда в условиях роста 
ВВП превышает ее производительность, при спаде 
ВВП происходит объективная коррекция между ними. 
Несоответствие между оплатой труда и производи-
тельностью труда создает диспропорции между произ-
водством и потреблением. У граждан и предприятий 
сохраняются негативные ожидания относительно тен-
денций развития экономики. Неблагоприятная конъ-
юнктура для белорусских экспортеров накладывается 
на тенденцию к падению инвестиций в основной ка-
питал (2010 г. взят за 100%): в 2013 г. — 113,8%;  
2014 г. — 107,2; 2015 г. — 86,9; 2016 г. — 71,6%. 

Внешнеторговое сальдо товаров и услуг в эконо-
мики страны в 2008 г. составляло минус 4,652 млрд 
долл.; 2009 г. — минус 5,608; 2010 г. — минус 7,500; 
2011 г. — минус 1,209; 2012 г. — плюс 2,834; 2013 г. — 
минус 2,341; 2014 г. — минус 0,489; 2015 г. — минус 
0,121; 2016 г. — минус 0,027. Четвертый квартал 2014 г. 

и 1-3 кварталы 2015 г. были отмечены усилением тур-
булентности внешней международной среды, что зна-
чительно ухудшило состояние экономики Беларуси. В 
этот период времени Нацбанк избрал режим грязного 
плавания валютного курса, стремясь поддерживать 
высокий уровень положительных процентных ставок 
преимущественно экономическими методами регули-
ровать уровень валютного курса, продавая и покупая 
валюту. 

Административные ограничения как реакция на ва-
лютный кризис 2014 г. Множественный валютный курс 
рубля и его применение в экономике Беларуси с 1992 г.  
Экономика страны в 2014-2015 гг. испытала сильное 
давление со стороны несбалансированных междуна-
родных рынков, что проявилось в 4-м квартале 2014 г. 
и августе 2015 г. Нацбанк ввел 19.12.2014 г. админи-
стративные ограничения на денежном рынке. 30-про-
центный комиссионный сбор должны были платить 
физические и юридические лица желающие купить 
наличную и безналичную валюту на всех сегментах ва-
лютного рынка. Освобождались от уплаты 30% налога 
на биржевые операции на торгах Белорусской ва-
лютно-фондовой биржи (БВФБ) только операции для 
расчетов по товарам, покупаемым за счет бюджетных 
средств. По существу государство ввело систему мно-
жественных валютных курсов рубля. Для обеспечения 
предложения валюты на денежном рынке была увели-
чена норма обязательной продажи экспортерами ва-
лютной выручки с 30 до 50%. Кроме того, правитель-
ство административно жестко урезало спрос на валюту 
со стороны государственных предприятий. Правитель-
ство существенно сократило размеры государственных 
инвестиционных программ на 2015 г. до 3,7 трлн р. 
(242,862 млн долл.). Для сравнения приведем объемы 
государственных инвестиционных программ в 2013 г., 
которые составляли 6,3 трлн р. (695,517 млн долл.), в 
2014 г. — 5,7 трлн р. (532,2 млн долл.). Нацбанк адми-
нистративно ограничил функционирование межбан-
ковского валютного рынка, переместив спрос на ва-
люту только на БВФБ. Для того, чтобы уменьшить 
рост рублевой денежной массы (РДМ) Нацбанк до 
1.02.2015 г. ввел для банков ограничения на рост их 
кредитного портфеля, а также установил верхний пре-
дел банковских рублевых процентных ставок по сроч-
ным депозитам граждан — не более 50%.  

Традиционно государство широко применяет си-
стему административных методов управления эконо-
микой страны, основными элементами которой явля-
ется перераспределительный механизм и администра-
тивный контроль над товарными ценами. Самым не-
адекватным административным элементом, подрыва-
ющим конкурентоспособность субъектов экономики и 
ограничивающим возможность корректно считать эф-
фективность их деятельности, является режим множе-
ственных валютных курсов рубля. В 1991—2002 гг. и в 
2011 г. белорусская экономика функционировала в ус-
ловиях активного применения государством системы 
множественных валютных курсов рубля, что привело 
к следующим негативным последствиям. Объективно 
единый валютный рынок страны не существовал, так 
как функционировало множество не связанных друг с 
другом сегментов валютного рынка. В противовес 
официальному рынку сформировался «черный» ва-
лютный рынок. Действовала сеть нелегальных финан-
совых посредников, торгующих наличной и безналич-
ной валютой на всех сегментах рынка, проводивших 
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валютный арбитраж. В экономике нарушалась сбалан-
сированность роста ВВП, так как система множе-
ственных валютных курсов рубля закрепляла значи-
тельные диспропорции на нестабильных и хаотически 
функционирующих сегментах рынков. Государство 
вело постоянную и бесперспективную борьбу со спон-
танной непредсказуемостью несбалансированных де-
нежных и товарных рынков, распадавшихся на мно-
жество не связанных друг с другом сегментов.  

Характерной чертой функционирования денеж-
ного рынка в 1991—2002 гг. являлся «рваный» темп де-
вальвации валютного курса рубля. Периоды относи-
тельно «спокойного» плавного снижения курса рубля, 
как правило, сменялись взрывным ускорением его па-
дения, что вело к мгновенным изменениям валютного 
курса рубля. В короткий период времени осуществля-
лись многочисленные удачно проводимые спекуля-
тивные атаки на рубль. Мизерная величина чистых 
иностранных активов (ЧИА) Нацбанка вынуждал его 
прибегать к постоянному административному вмеша-
тельству в процесс функционирования денежного 
рынка, используя стандартный набор административ-
ных инструментов. По этой причине с завидным по-
стоянством государство воссоздавало систему множе-
ственных валютных курсов рубля, что свидетельство-
вало о внутренней неустойчивости экономики страны 
и хаотичному накоплению значительных диспропор-
ций. Эти тенденции обусловливали высокие темпы ги-
перинфляции и девальвации рубля в лихие 90-е годы 
XX в. и в не менее нестабильные годы начала XXI в. 

В прошлом веке в экономике Беларуси множе-
ственный валютный курс рубля применялся как 
незыблемое правило. Например, его функционирова-
ние в очень жесткой форме в очередной раз началось 
в августе 1998 г. после объявления Россией дефолта по 
внешним долгам. Только к середине сентября 2000 г. 
Нацбанку удалось достичь единого валютного курса на 
рыночной основе (1020 р./долл.), что позволило со-
здать условия для текущей сбалансированности де-
нежного рынка. С этого времени государство стало 
постепенно формировать условия для стабилизации 
денежных рынков. Из года в год стали расти ЧИА 
Нацбанка: 52 млн долл. (1.01.2000); 151 (1.01.2001); 227 
(1.01.2002); 441 (1.01.2003); 601 (1.01.2004); 863 млн 
долл. (1.01.2005); 1,384 млрд долл. (1.01.2006); 1,614 
(1.01.2007); 1,212 (1.01.2008); 3,202 млрд долл. 
(1.01.2009). В 2004 г. ЧИА Нацбанка достигли доста-
точного уровня для осуществления эффективного ре-
гулирования денежного рынка посредством валютных 
интервенций в комбинации с положительными про-
центными ставками в рублях. Поэтому внутренне при-
сущая валютному рынку 1991—2004 гг. турбулент-
ность, вызывавшая постоянный хаос и непредсказу- 
емость денежного обращения 90-х годов постепенно 
стала ограничиваться. Несмотря на 83-процентную де-
вальвацию рубля в 2001—2004 гг. с 2003 г. появились 
некоторые результаты относительной стабилизации 
рубля. ИПЦ (средний) был снижен с очень высокого 
трехкратного уровня инфляции в 2000 г. —107,5% до 
высокого, однако уже относительно терпимого 
уровня. В последующие годы инфляция была двузнач-
ной: в 2001 г. — 46,1%; 2002 г. — 34,8; 2003 г. — 25,4; 
2004 г. — 14,4. В 2005 г. инфляцию удалось снизить до 
однозначного уровня — 8,0%, в 2006 г. достигли 6,6%. 
Однако затем инфляция вновь стала двузначной 
2008 г. — 13,3%; 2009 г. — 10,1%.  

Экономический кризис 2008-2009 гг. Валютный 
кризис 2011 гг. До августа 2008 г. конъюнктура внеш-
них рынков была благоприятна для белорусских това-
ров, что позволило экономике Беларуси, наращивая 
внешние долги увеличивать ВВП. Однако наступление 
мирового кризиса вызвало внешний шок, который 
начался с августа 2008 г. и привел к резкому спаду экс-
портной валютной выручки. Волна мирового эконо-
мического кризиса в 2008-2009 гг., накрывшая эконо-
мику Беларуси, привела к вынужденному проведению 
правительством жесткой программы под контролем 
МВФ (1.01.2009 — 1.04.2010). Естественным след-
ствием кризиса стала ниспадающая волна экономиче-
ского цикла в белорусской экономике — рост ВВП в 
2009 г. составил 0,2%, что находится в рамках стати-
стической погрешности. Первая волна кризиса (сен-
тябрь 2008 г. — июль 2009 г.) вызвала сильную спеку-
лятивную атаку на рубль, однако была успешно пре-
одолена. Причем экономика Беларуси не испытала тех 
девальвационных потрясений, которые произошли в 
ней во время следующего валютного кризиса в 2011 г. 
В соответствии с программой МВФ stand-by в январе 
2009 г. — марте 2010 г. были ужесточены бюджетно-
финансовая и денежно-кредитная политика, что 
имело позитивные последствия для финансового оздо-
ровления экономики. К августу 2009 г. удалось сба-
лансировать валютный рынок и улучшить структуру 
широкой денежной массы (ШДМ или М3). Спекуля-
тивная атака на рубль была успешно подавлена, так 
как государству удалось провести в начале 2009 г. не-
значительную 20-процентную девальвацию рубля, а 
затем удерживать валютный курс рубля на стабильном 
уровне. При этом Нацбанк продал в 2009 г. на валют-
ном рынке 2,073 млрд долл. Девальвация рубля на 20% 
оказалась хорошей ценой за восстановления сбалан-
сированности денежного рынка. Тем самым государ-
ству относительно дешево удалось «успокоить» первую 
волну финансово-экономического кризиса в 2009 г. за 
2,073 млрд долл., по сравнению с обвалом рубля в 
2011 г., когда Нацбанк продал 4,568 млрд долл. Валют-
ный кризис 2011 г. привел к деструкции деятельность 
субъектов по причине проведения Нацбанком и пра-
вительством страны безответственной денежно-кре-
дитной и бюджетно-финансовой политики. 

Тенденции развития валютного рынка в 2014- 
2015 гг. Кризис на валютном рынке страны в конце 
2014 г. был во многом обусловлен тем, что в течение 
2014 г. Нацбанк осуществлял процесс контролируемой 
девальвации валютного курса белорусского рубля 
(BRB), который обесценился к доллару на 12,6% с 
9520 р./долл. (1.01.2014) до 10890 р./долл. (19.12.2014). 
За тот же период белорусский рубль обесценился к 
евро на 2% с 13130 р./евро (1.01.2014) до 13390 р./евро 
(19.12.2014). В 2014 г. происходило резкое ухудшение 
условий функционирования российской экономики, 
что привело к стремительному укреплению белорус-
ского рубля к российскому рублю (RUB). Белорусский 
рубль укрепился к российскому рублю на 57,6% с 290 
BRB/RUB (1.01.2014) до 184 BRB/RUB (19.12.2014). 
Белорусский рубль укрепился также к украинской 
гривне (UAH) на 68,5% и к казахстанскому тенге 
(KZT) на 3,1%. На денежном рынке действовали раз-
нонаправленные тенденции. С одной стороны, бело-
русский рубль стал дороже относительно российского 
рубля, украинской гривны и казахстанского тенге, а с 
другой — произошло удешевление белорусского рубля 
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к доллару и евро. Эти противоречивые тенденции 
стали фактором роста валютных рисков. Нацбанк со-
вершил стратегическую ошибку в проведении де-
нежно-кредитной политики. Белорусский рубль не яв-
ляется якорной валютой, он сам привязан к несколь-
ким якорям — доллару, евро, российскому рублю. По-
этому происходившая в течение 2014 г. значительная 
девальвация валют стран торговых партнеров Бела-
руси — российского рубля, украинской гривны и ка-
захстанского тенге привела к волнам валютных войн 
между странами на постсоветском пространстве. 

Рассмотрим систему факторов, которые оказали 
значимое девальвационное влияние на валютный курс 
белорусского рубля к доллару и евро. За 2014 г. внеш-
неторговое сальдо товаров и услуг в экономики страны 
несколько улучшилось (минус 489 млн долл.) по срав-
нению с 2013 г., когда оно составляло минус 2,341 
млрд долл. Три квартала 2014 г. внешнеторговое 
сальдо товаров и услуг в экономике страны оставалось 
положительным, однако ситуация резко ухудшилась в 
октябре-декабре 2014 г., когда внешнеторговое сальдо 
товаров и услуг стало отрицательным — минус 1,130 
млрд долл. Данный фактор оказал сильное влияние на 
темпы обесценения BRB относительно доллара и евро, 
что усилило девальвационный тренд белорусского 
рубля к доллару и евро. 

В третьей декаде декабря 2014 г. под давлением 
стихии валютного рынка государство предприняло ад-
министративные меры по ускорению девальвации бе-
лорусского рубля. Валютный курс рубля к доллару 
снизился на 9,3% с 10890 р./долл. (19.12.2014) до  
11900 р./долл. (1.01.2015), валютный курс рубля к евро 
уменьшился на 8% с 13390 р./евро (19.12.2014) до 
14460 р./евро (1.01.2015). В целом за 2014 г. белорус-
ский рубль обесценился к доллару на 25% с 9520 р./ 
долл. (1.01.2014) до 11900 р./долл. (1.01.2015) и к евро 
на 10,1% с 13130 р./евро (1.01.2014) до 14460 р./евро 
(1.01.2015). В тоже время белорусский рубль укре-
пился на 28,6% к российскому рублю (RUB) с 290 
BRB/RUB (1.01.2014) до 207 BRB/RUB (1.01.2015), к 
казахстанскому тенге (KZT) — на 5,7%, а к украинской 
гривне (UAH) — на 54,1%. 

Нацбанк в 2014 г. осуществлял валютные интер-
венции на денежном рынке, стремясь погасить высо-
кий спрос на доллары и евро. Нацбанк, используя ре-
жим грязного плавания валютного курса, не позволял 
ослабляться рублю более высокими темпами, нежели 
это было определено правительством страны. За 
2014 г. Нацбанк продал валюты на чистой основе на 
сумму 356 млн долл. Субъекты валютного рынка вели 
себя разнонаправлено: на бирже Нацбанк продал 
предприятиям 1,092 млрд долл.; на внебиржевом 
рынке банкам-резидентам Нацбанк продал 745 млн 
долл. Нацбанк купил у населения 205 млн долл., а 
также купил у Министерства финансов 1,276 млрд 
долл. Правда от того, что Нацбанк купил у Министер-
ства финансов 1,276 млрд долл., от этого международ-
ные резервные активы (МРА) Республики Беларусь не 
выросли. Это привело только росту эмиссии рублей 
Нацбанком через финансирование государственного 
бюджета, который «выплеснул» эти эмиссионные 
рубли в экономику. 

За 2014 г. на всех сегментах валютного рынка сло-
жилась следующая структура валютных операций. 
Банки-нерезиденты купили иностранной валюты на 
479 млн долл. Предприятия купили 495 млн долл. 

Банки-резиденты продали 85 млн долл. Однако са-
мыми активными покупателями валюты оказались 
граждане, которые купили ее на 1,314 млрд дол. Всего 
же на всех сегментах валютного рынка было куплено 
2,274 млрд долл. 

Внешнеторговое сальдо товаров и услуг в 4-м 
квартале 2014 г. стало отрицательным и составило в 
октябре 2014 г. — минус 105 млн долл., в ноябре 2014 г. 
— минус 128 млн долл., в декабре 2014 г. — минус  
869 млн долл. На валютном рынке сложилась однона-
правленная тенденция превышения спроса на валюту 
над ее предложением, что означало разворачивание 
атаки на национальную валюту. Если в ноябре спрос 
на валюту составлял в среднем 5 млн долл. в день, то 
во второй половине декабря его динамика стала кри-
тической: 33 млн долл. (16.12.2014), 66 млн долл. 
(17.12.2014), 80 млн долл. (18.12.2014). Граждане 
начали активно снимать срочные рублевые депозиты 
из банков: 18 декабря было изъято 2 трлн р., а 19 де-
кабря — 0,9 трлн р. Через обменные пункты банков 
граждане купили: 33 млн долл. (14.12.2015); 66 
(15.12.2015); 80 (16.12.2015); 75 (17.12.2015); 150 
(18.12.2015), 250 млн долл. (19.12.2015). Правительство 
и Нацбанк, утратив рычаги экономического регу- 
лирования денежного рынка, были вынуждены 
19.12.2015 г. ввести комплекс чрезвычайных админи-
стративных и экономических мер направленных на 
пресечение спекулятивной атаки на рубль. 

Введенные государством жесткие административ-
ные валютные и рублевые ограничения носили вре-
менный характер. Административные ограничения по 
сжатию ажиотажного спроса на валюту при резком со-
кращении РДБ и РДМ, а также рост рублевых про-
центных ставок выполнили свои чрезвычайные функ-
ции. Нацбанк избрал путь постепенного снятия адми-
нистративных ограничений. Используя ограничения, 
с помощью которых был административно жестко со-
кращен спрос на валюту на торгах БВФБ, Нацбанк за 
короткое время скачкообразно девальвировал курс 
рубля. С третьей декады декабря 2014 г. и по середину 
августа 2015 г. Нацбанк провел контролируемую де-
вальвацию рубля к доллару. Однако во второй поло-
вине августа 2015 г. вновь произошло падение курса 
белорусского рубля к доллару на 15%, евро на 18,7% и 
российскому рублю на 4,1%. Эта вспышка на валют-
ном рынке была обусловлена спекулятивным паде-
нием международных финансовых рынков. За 2015 г. 
девальвация белорусского рубля к доллару составила 
56% с 11900 р./долл. (1.01.2015) до 18569 р./долл. 
(1.01.2016), к евро на 40,4% с 14460 р./евро (1.01.2015) 
до 20300 р./ евро (1.01.2016), к российскому рублю на 
23,2% с 207 BRB/RUB (1.01.2015) до 255,33 BRB/RUB 
(1.01.2016). 

Для того, чтобы остановить спекулятивную атаку 
на национальную валюту Нацбанк резко повысил 
ставку рефинансирования с 20% (была установлена 
13.08.2014 г.) до 25% (9.01.2015). Был также введен ме-
ханизм привязки валютного курса белорусского рубля 
к корзине валют, в которой удельный вес российского 
рубля увеличен до 40%, а весовые доли доллара и евро 
снижены до 30% по каждой твердой валюте. Этот ме-
ханизм привязки белорусского рубля к корзине валют 
реализовывался на основе операционного правила 
проведения валютных интервенций, предусматрива- 
ющих минимизацию продажи валюты Нацбанком и 
обеспечение динамики валютного курса рубля с уче- 
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том спроса и предложения на валютном рынке с од-
новременным ограничением волатильности стоимости 
корзины валют в течение торговой сессии. Если на 
торгах БВФБ спрос превышает предложение по всем 
трем торгуемым иностранным валютам, то стоимость 
корзины валют растет и наоборот. 

После проведения январской девальвации рубля 
необходимость в существовании 30-процентного 
налога на биржевые операции на торгах БВФБ ис-
чезла. Поэтому он был отменен 8.01.2015 г. Комисси-
онный сбор с граждан и предприятий (30%), покупа-
ющих наличную и безналичную валюту на внебирже-
вом рынке был отменен 9.01.2015 г. Нацбанк отменил 
26.01.2015 г. установленный для банков верхний пре-
дел рублевых процентных ставок по срочным депози-
там граждан (не выше 50%). С 20.03.2015 г. были 
сняты ограничения на функционирование межбан-
ковского валютного рынка, а также отменены ограни-
чения по кредитованию в иностранной валюте юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих валютную выручку. Норма обязательной 
продажи валютной выручки экспортерами была по-
следовательно снижена сначала с 50 до 40% 
(25.02.2015), а затем с 40 до 30% (1.04.2015). По мере 
нормализации состояния валютного рынка 1.09.2016 г. 
норма обязательной продажи валютной выручки экс-
портерами была уменьшена с 30 до 20%. 

Внешняя торговля товарами и услугами в эконо-
мике Беларуси (2012-2016 гг.). С 1992 г. (за исключе-
нием нескольких лет) чистый экспорт экономики Бе-
ларуси был отрицательным. Это было ключевой при-
чиной перманентных девальваций белорусского рубля 
и высокого уровня инфляции. В 2012-2016 гг. произо-
шло значительное падение внешнеторгового оборота 
товаров и услуг: 101,0 млрд долл. (2012); 90,4 (2013); 
87,1 (2014); 65,5 (2015); 59,6 млрд долл. (2016). Экс-
порт товаров и услуг также уменьшался: 51,9 (2012); 
44,0 (2013); 43,3 (2014); 32,8 (2015); 29,8 млрд долл. 
(2016). Импорт товаров и услуг следовал той же нега-
тивной динамике: 49,1 млрд долл. (2012); 46,4 (2013); 
43,8 (2014); 32,7 (2015); 29,8 млрд долл. (2016). Таким 
образом, за 2012-2016 гг. экспорт товаров и услуг упал 
на 58% (с 51,9 до 29,8 млрд долл.), а импорт товаров и 
услуг снизился на 61% (с 49,1 до 29,8 млрд долл.). В 
итоге внешняя торговля товарами и услугами вышла 
из отрицательного чистого экспорта товаров и услуг 
(2013-2015) в состояние равновесия и была практиче-
ски сбалансирована (2016): 2012 г. — плюс 2,834 млрд 
долл.; 2013 — минус 2,341; 2014 — минус 0,489 ; 2015 — 
минус 0,121; 2016 — минус 0,027 млрд долл. Прави-
тельство и Нацбанк страны с 2015 г. начали проводить 
более жесткую финансово-бюджетную политику и де-
нежно-кредитную политику. Это позволило пози-
тивно воздействовать на тенденции внешней торговли 
товарами и услугами, что позитивно повлияло на ста-
билизацию валютного курса белорусского рубля. С 
1.07.2016 г. проведена деноминация белорусского 
рубля (10000 старых рублей приравнены к 1 новому 
рублю). Обменный курс рубля к твердым валютам с 
сентября 2015 г. сохраняет свою относительную устой-
чивость. Рубль стал дешевле к доллару на 7,7%: 17452 
руб./долл. (1.09.2015); 1,88 руб./долл. (8.05.2017). 
Рубль к евро удешевился на 6%: 19558 руб./евро 
(1.09.2015); 2,0728 руб./ евро (8.05.2017). В тоже время 
произошло значительное удешевление белорусского 
рубля к российскому рублю на 24%: с 261,36 бел. 

руб./рос. руб. (1.09.2015) до 3,2481 бел. руб./ рос. руб. 
(8.05.2017).  

Финансово-бюджетная политика и денежно-кре-
дитная политика государства. Инфляция. В период 
2013-2016 гг. правительство проводит жесткую бюд-
жетно-финансовую политику, которая позволила до-
стичь профицита консолидированного госбюджета: 
2013 г. — 0,2% ВВП; 2014 г. — 1,0; 2015 г. — 1,8;  
2016 г. — 1,3% ВВП. Размер доходов госбюджета со-
ставляет: 2013 г. — 28,2% ВВП; 2014 г. — 27,2; 2015 г. — 
29,6; 2016 г. — 30,3% ВВП. Депрессия протекает при 
двухзначном уровне инфляции, которая последова-
тельно снижается (2012 г. — 21,8%; 2013 г. — 16,5; 
2014 г. — 16,2; 2015 г. — 12; 2016 г. — 10,6%). В марте 
2017 г. относительно марта 2016 г. инфляция соста-
вила 6,4% (при целевом значении в 9% на 2017 г.). 
Спад ВВП и высокая инфляция являются критерием 
продолжающейся депрессии экономики страны. При-
рост РДМ за 2016 г. составил 19,4%, что свидетель-
ствует о проведении Нацбанком умеренно-жесткой 
денежно-кредитной политики.  

Для сравнения приведем данные о приросте РДМ 
в условиях безудержной кредитной экспансии в ап-
реле-декабре 2010 г., которая привела к обострению 
диспропорций в экономике. До 1.04.2010 г. Беларусь 
выполняла очень жесткую программу МВФ (1 год и  
3 месяца), которая началась 1.01.2009 г. В 2010 г. при 
росте ВВП в 7,6%, рост банковских активов подскочил 
до 53%. Неустойчивый циклический характер разви-
тия экономики страны отражает динамика прироста 
рублевой денежной массы (РДМ). Рост РДМ в 2007 г. 
составил 35%, 2008 г. — 22,5; 2009 г. — 0,95; 2010 г. — 
27,5%. Инфляция в 2007 г. составила 12,1%; 2008 г. —  
13,3; 2009 г. — 10,1; 2010 г. — 9,9%. Монетарное сжатие 
в 2009 г. помогло на год восстановить пропорции в 
экономике страны. Впервые в истории Беларуси в 
2009 г. показатель М0 (наличные деньги в обращении) 
уменьшился в номинальном выражении, а рост РДМ 
оказался самым низким (0,95%) с 1992 г., так как 
Нацбанк сократил рублевую денежную базу (РДБ) в 
2009 г. на минус 631 млн руб.  

Состояние рублевого и валютного рынка в 2015-
2016 гг. На внутреннем валютном рынке сохраняется 
чистое предложение инвалюты, в основном за счет ее 
продажи населением. Сбалансирован спрос и предло-
жение валюты на сегменте рынка предприятий, что 
отражает тенденции во внешней торговле (2015-2016). 
Сохраняется высокая положительная доходность в ре-
альном выражении банковских рублевых сбережений. 
Привлекательный уровень ставок на депозитном 
рынке позволяет сохранять прирост рублевых вкладов 
населения при увеличении доли новых безотзывных 
депозитов в структуре вкладов. Однако наметилась 
негативная тенденция к снижению валютных депози-
тов клиентов банков с 11,8 млрд долл. (1.01.2016) до 
10,6 млрд долл. (1.02.2017), что вызывает опасения. 
Эта тенденция обусловлена снижением разницы ме-
жду уровнями процентных ставок по кредитам и де-
позитам в рублях, а также между процентными став-
ками в инвалюте по кредитам и депозитам. При сни-
жении величины инфляции уровень рублевых про-
центных ставок в реальном выражении остается высо-
ким, что контрастирует с тяжелым финансовым поло-
жением предприятий. Это ставит границу для ужесто-
чения денежно-кредитной политики Нацбанка по 
причине невысокой конкурентоспособности предпри-
ятий и их рыночной негибкости.  
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Средняя процентная ставка по новым депозитам 
граждан в рублях за декабрь 2016 г. составила 14,3%,  
а предприятий — 8,6%. Средняя процентная ставка 
по новым кредитам в рублях уменьшилась за 2016 г. 
на 12,8% и составила 20,5%, а по новым кредитам в 
СКВ упала до 8,3%. Однако из-за высокого уровня 
вмешательства государства в экономику продолжается 
поддержка государственных предприятий через си-
стему льготного кредитования. Поэтому с учетом 
льготных каналов финансирования ставка по всем 
рублевым кредитам в декабре 2016 г. составила 12%.  

Снижение процентных ставок способствовало 
росту доступности кредитов. Однако государственные 
предприятия предлагают банкам мало эффективных 
инвестиционных проектов. Растет закредитованность 
государственных предприятий при большом избытке 
рублевой ликвидности на денежном рынке. Проб- 
лемные активы банков выросли с 2,767 млрд руб. 
(1.01.2016) до 5,14 млрд руб. (1.01.2017). Соответ-
ственно их доля в активах банков выросла с 6,83 до 
12,79%.  

Безработица и производительность труда. Число 
зарегистрированных безработных в органах по труду, 
занятости и социальной защите традиционно не ве-
лико: в 1995 г. — 114,6 тыс. чел.; 2000 г. — 96,0; 
2005 г. — 76,5; 2007 г. — 48,5; 2010 г. — 39,2; 2013 г. — 
23,4; 2014 г. — 22,4; 2015 г. — 41,3; 2016 г. — 45,2 тыс. 
чел. Вмешательство государства в экономику Беларуси 
позволяет сдерживать рост открытой безработицы. 
Предприятия принуждаются государством к поддер-
жанию избыточной (фиктивной) занятости и соответ-
ственно скрытой безработицы. Следствием избыточ-
ной занятости является неэффективность использова-
ния труда, недостаток и слабость частного капитала, 
что ведет к недостаточному производству добавленной 
стоимости. Экономика Беларуси потребляет больше, 
чем производит. Практически перманентное наличие 
отрицательного сальдо текущего счета платежного ба-
ланса (1993—2004, 2006—2011; 2013-2015) приходится 
покрывать внешним финансированием. Избыточная 
занятость ведет в тенденции к уравнительному распре-
делению доходов работающих, а также несоответ-
ствию производительности труда уровню заработной 
платы избыточно (фиктивно) занятых работников, по-
лучающих дополнительный рентный доход. Для за-
пуска механизмов рыночной селекции государствен-
ных предприятий на эффективность, направленных на 
высвобождение избыточной занятости адекватно 
уровню производительности использования факторов, 
требуется персонификация прав собственности на 
факторы производства через проведение коммерциа-
лизации, реструктуризации и приватизации предпри-
ятий. Развитие частного капитала позволит создать 
механизм оплаты труда работников в соответствии с 
их производительным вкладом в общий результат. Что 
же касается уровня производительности труда в 2013-
2016 гг., то она (отчетный год к прошлому году) имеет 
тенденцию к снижению: 2013 г. — 101,7%; 2014 г. — 
102,3; 2015 г. — 97,4; 2016 г.— 99,2%.   

Слабость структурных сдвигов в экономике Бела-
руси. В отраслевой структуре занятости происходят 
определенные изменения. Однако они затрагивают 
только внешнюю количественную сторону явлений — 
изменения в численности работающих в различных 
отраслях народного хозяйства. Проводимые государ-
ством в 1992—2016 гг. структурные сдвиги в целях тех- 

нологического переоснащения производства явно не-
достаточны, особенно принимая во внимание взрыв-
ной и интенсивный технологический рывок в разви-
тых странах мира. Несмотря на негативные демогра-
фические тенденции развития, экономика Беларуси в 
целом обеспечена трудовыми ресурсами. Однако 
ввиду того, что в обществе подорван механизм расши-
ренного воспроизводства населения, а также невысок 
уровень эффективности использования факторов про-
изводства, перспективы развития экономики Беларуси 
ухудшаются. Казалось бы, наоборот, ухудшение демо-
графических тенденций в развитии страны должно 
было бы стимулировать рост эффективности исполь-
зования факторов производства, в первую очередь 
направленного на укрепление человеческого потенци-
ала (переобучение работников для обслуживания но-
вых технологий, рост производительности труда, по-
лучение навыков и опыта в использовании современ-
ного высокопроизводительного капитала). Однако по-
зитивных тенденций здесь не наблюдается.  

Между правительством страны и МВФ суще-
ствуют серьезные разногласия по поводу проведения 
структурной перестройки экономики, на чем настаи-
вает МВФ при обсуждении перспектив сотрудниче-
ства МВФ с Беларусью. Поэтому кредитная поддержка 
с ее стороны после завершения программы по финан-
совой стабилизации экономики Беларуси (2009 г. —  
1 квартал 2010 г.) более не осуществляется. Объек-
тивно требуется проведение программы реструктури-
зации предприятий и банков, реализация которой мо-
жет позволить создать долгосрочные условия для вос-
становления экономического роста. 

Нефтегазовый конфликт между Россией и Бела-
русью. Нефтегазовый конфликт между странами 
обострился в 2016 г. после мирового падения цен на 
энергоносители. Минск назвал справедливой цену на 
поставляемый в Беларусь российский газ в размере  
73 долл. за 1 тыс. куб. м. Россия настаивала на  
соблюдении действующего контракта: цена Ямала 
плюс транзит, хранение и реализация на местном 
рынке. Контрактная цена в 2016 г. составляла 132 
долл. за 1 тыс. м3. Российский газ для Беларуси с 
1.01.2017 г. подорожал на 6,81%, т.е. до 141,1 долл. 
за 1 тыс. м3. Ранее при цене в 132 долл. за 1 тыс. м3 
Беларусь платила 107 долл. 

Во 2-м полугодии 2016 г. Россия снизила в Бела-
русь поставки нефти в 2 раза. По концерну Белнефте-
хим они упали на 5,5 млн тонн. Собственная добыча 
нефти в Беларуси составляет 1,6 млн тонн. Для нужд 
внутреннего рынка страны необходимо 7 млн. тонн 
нефти и 24 млн тонн для полной загрузки двух нефте-
перерабатывающих заводов. 

Переговоры глав государств России и Беларуси 
(3.04.2017 г.) привели к позитивным результатам в за-
тянувшемся нефтегазовом споре. Так на 2018 г. цена 
на газ составит 129 долл. за 1 тыс. м3, в 2019 г. —  
127 долл. за 1 тыс. м3. С середины апреля 2017 г. вос-
становлен объем поставок нефти на уровне 24 млн 
тонн. Сумма неурегулированного текущего долга Бе-
ларуси перед Россией за поставки газа на апрель 
2017 г. достигла 726 млн долл., которые оплатил Нац-
банк. Камнем преткновения в нефтегазовом споре 
между странами стал проблема необходимости и воз-
можности введения равных условий хозяйствования 
для белорусских и российских предприятий (единые 
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цены на энергоносители, налоги, система таможен-
ного регулирования и т.д.). Однако, на данном этапе 
интеграционного процесса между Беларусью и Рос-
сией существует жесткое расхождение позиций сто-
рон, преодолеть которые пока не представляется воз-
можным.  

Динамика валового внешнего долга страны. Вало-
вой внешний долг страны на 1.01.2017 г. составляет 
37,567 млрд долл. (из них государственный долг — 
22,382 млрд долл.), представляя собой серьезную  
проблему для страны, так как он начал интенсивно 
расти десять лет назад во время жесткого газового 
спора между Россией и Беларусью. Фундаменталь-
ными проблемами экономики Беларуси являются не-
высокая конкурентоспособность товарного экспорта, 
большая зависимость от ввоза сырья и энергоносите-
лей из России по растущим для Беларуси с 2007 г. к 
мировому уровню ценам, к которым белорусские 
предприятия не могут прирастить достаточно высокий 
уровень добавленной стоимости, используя выпуск 
более конкурентоспособной продукции. Темпы роста 
расходов госсектора на импортные товары превышают 
темпы роста экспортной валютной выручки. Невысо-
кая эффективность предприятий имеет своим след-
ствием, как правило, хронически высокий уровень от-
рицательного чистого экспорта, что компенсируется 
большими ценовыми субсидиями, которые имеются 
по импортным российским энергоносителям. Дей-
ствие данного фактора временно смягчает проблемы 
экономики Беларуси. Особенно в период экономиче-
ского роста (2000—2008) экономика Беларуси работала 
в благоприятных условиях, потребляя российские 
энергоносители по льготным ценам. Например, в 
2006 г. когда мировая цена на газ достигла 293 долл. 
за 1 тыс. м3. Россия продавала Беларуси газ по цене 
47,8 долл. Льготный порядок газовых поставок для Бе-
ларуси существовал до января 2007 г. После газового 
конфликта между Россией и Беларусью по взаимной 

договоренности цена на газ стала ежегодно повы-
шаться. В 2008 г. мировая цена на газ достигла  
409 долл. за 1 тыс. м3, а Беларусь платила 128 долл. В 
1991—2009 гг. страна платила в 3—7 раз меньше миро-
вых цен на газ. На 2012 г. российские цены на газ со-
ставляли 165,6 долл. за 1 тыс. м3.  

Поэтапный подъем цен на энергоносители Рос-
сией с 2007 г. приводит к поэтапному уменьшению 
российских субсидий. В итоге падающие ценовые суб-
сидии пришлось замещать стремительным наращива-
нием валового внешнего долга (на 1 января разных 
лет): 2006 г. — 5,128 млрд долл.; 2007 г. — 6,844;  
2008 г. — 12,497; 2009 г. — 15,154; 2010 г. —22,06;  
2011 г. — 28,401; 2012 г. — 34,023; 2013 г. — 33,766;  
2017 г. — 37,567 млрд долл. Финансовая стабилизация 
экономики, достигнутая в 2016 г. должна быть допол-
нена структурной перестройкой отраслей для того, 
чтобы предприятия могли наладить выпуск современ-
ной конкурентоспособной продукции, продаваемой 
на мировом рынке.    
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ФЕНОМЕН КАРДИНАЛА ГУЗАРА 
 
 У будь-якій ділянці суспільного життя  «автори-

тетів» багато, та справжнього авторитету годі шу-
кати. Ми називаємо авторитетами добрих фахівців у 
певних галузях чи питаннях. Однак це не є авторите-
тні люди. Насправді авторитет — це людина, до якої 
звертаються, аби почути мудрість. Не плутаймо муд-
рість зі знанням. Хтось має знання, але не має мудро-
сті. А люди шукають саме мудрості. Це широке по-
няття, яке вимагає певних знань, але ще — вміння ба-
чити все, увесь світ як одне ціле. Мудрість — це вели-
кий Божий дар… Навіть у часи духовного занепаду мо-
жуть бути визначні особистості, завдяки яким ми по-
вертаємося до кращих часів. 

Блаженніший Любомир Гузар
 
«По данным соцопросов, моральным авторите-

том украинского общества большинство украинцев 
называют кардинала, который недавно отметил 83- 
летие. Украинское общество переживает кризис дове-
рия. За последний год уверенность в порядочности и 
честности правительства, парламента, чиновников и 
медиа резко упала — им доверяют менее десяти про-
центов граждан, сообщает Киевский международный 
институт социологии. В то же время наибольшим ува-
жением в обществе пользуются волонтеры и цер-
ковь — им верят больше половины респондентов. Мо-
ральным же авторитетом для себя большинство опро-
шенных назвали кардинала Любомира Гузара. В  
2011 году, после десяти лет на посту предстоятеля Ук-
раинской греко-католической церкви, Любомир Гузар 
добровольно подал прошение об отставке в связи с до-
стижением пожилого возраста. Он уступил место тому, 
кто моложе и энергичнее, но остался духовным лиде-
ром, авторитет которого сегодня распространяется да-
леко за рамки круга прихожан УГКЦ. 

Любомир Гузар не замешан ни в каких полити-
ческих интригах. «Он говорит очень простым, человече-
ским языком, но вместе с тем это язык высокого евро-
пейского интеллекта», — объясняет влияние священ-
нослужителя правозащитник и диссидент Семен Глуз-
ман. Кардинал сформировался в несоветской среде 
и через многие годы эмиграции пронес трепетное от-
ношение к украинскому языку, культуре и вере. В  
1944 году в одиннадцатилетнем возрасте будущий ар-
хиепископ с семьей покинул родной Львов и следую-
щие 46 лет прожил в Австрии, США и Италии. 

В 1946 году УГКЦ насильственно присоединили 
к Русской православной церкви. Чтобы сохранить 
свою идентичность, греко-католическая церковь ушла 
в подполье и действовала так вплоть до 1989 года. 
В 1977 году в Риме Любомир Гузар был тайно рукопо-
ложен в епископы греко-католической церкви. После 
чего он 19 лет жил скромной жизнью монаха-аскета, 
пока в 1996 году Папа Римский не подтвердил его сан 
официально. А в 1993 году Любомир Гузар навсегда 
вернулся в Украину. Сегодня его резиденция нахо-
дится в Княжичах под Киевом. На второй этаж прос-
торного дома мимо огромных окон с витражами меня 
по-хозяйски провожают два кота. С кардиналом 

мы встречаемся вскоре после его 83-го дня рождения. 
От меня не требуют поцеловать ему руку, но просят 
коснуться ее, чтобы Любомир Гузар (который практи-
чески не видит) ощутил мое присутствие. К слову, ин-
тервью накануне его дня рождения не получилось из-
за резкого ухудшения здоровья архиепископа. Теперь, 
к счастью, самочувствие улучшилось и позволило че-
ловеку, чью мудрость трудно переоценить, ответить 
на вопросы, волнующие украинцев. — Какие вопросы 
вам задают чаще других? Каких советов просят 
люди? — В последнее время я общаюсь в основном с мо-
лодыми людьми – меня приглашают на встречи со шко-
льниками, студентами, и я с радостью соглашаюсь, — 
говорит Любомир Гузар. — Они спрашивают: «Как 
быть добрыми? Зачем быть добрыми?» Украинцы 
жаждут мира, справедливости, правды. Хотят 
строить добрый мир, но не всегда понимают, как. — 
Многие чувствуют себя растерянными, разочарован-
ными, забытыми. В информационной войне грязь льется 
на всех политиков и общественных деятелей без исклю-
чения. Как следствие имеем глубокий кризис авторитета 
и веры. Как выйти из этого? — Пропаганда сегодня – 
это настоящее искусство, которым занимаются солид-
ные люди и на которую выделяются огромные деньги. 
Находясь в бесконечном потоке негативной информации, 
люди перестают понимать, где правда, доверять кому-
либо и принимать то, что им дается. Наступает боль-
шое разочарование. Это огромный вред, грех против че-
ловечества — лишить его доверия. И власть имущие 
во всем мире сейчас должны много работать над тем, 
чтобы оздоровить ситуацию. Очень важно, чтобы были 
люди, которым можно доверять. Когда в семье кто-то 
начинает обманывать, что-то крутить, ему перес-
тают верить, и в итоге семья распадается. Кто выи-
грал? Никто. Так же и в сфере международных отно-
шений. Блюсти только свои интересы, обыгрывать лю-
дей за счет их доверия — это очень глупая, близорукая 
политика и большая стратегическая неудача. Невозмо-
жно нормально сосуществовать, попирая базовые чело-
веческие ценности. Проигрывают от этого все. Но я не 
вижу и у нас политической культуры. Это не политика, 
а большой бизнес, и потому у нас такая коррупция, 
и практически никто не хочет от нее избавляться. Это 
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очень выгодно. У нас нет истинных государственных му-
жей, авторитетов. Украина столько лет находилась 
под разными оккупациями: российской, австрийской, 
польской, немецкой, большевистской… 25 лет назад 
мы неожиданно стали независимым государством. 
Но государственные мужи — не грибы в лесу. Им нужно 
время, чтобы вырасти, нужно общество, условия, в ко-
торых они могут развиваться. Вроде не первый год жи-
вем не при советской власти, но почему-то до сих пор 
уверены: все должно прийти к нам сверху, от государс-
тва. А те, кто во власти, считают, что народ — это 
дураки, которых надо использовать и держать где-то 
далеко внизу. Что бы ни думали во власти, народ 
не глупый — он показал это на Майдане. Проблема 
в том, что он остался без духовного руководства. 
Мы живем в большой политической и духовной пустоте. 
И это наша трагедия. Что мы можем сделать? Человек 
необязательно должен быть против кого-то. Надо быть 
«над» противоречиями, нужно изо всех сил стараться 
знать, понимать, требовать, но при этом не судить, 
не жаловаться. Ведь недоверие — одна из форм критики. 
У нас это очень популярно: плакаться вместо того, 
чтобы браться за работу. Если начать работать, 
меньше будет пессимизма, потому что человек увидит, 
что он может много доброго сделать, даже исходя 
из тех скромных возможностей, которые у него есть. 
А так, получается, что народ восхищается волонтерами 
вместо того, чтобы помогать. Восхищаться — это хо-
рошо, но нельзя только восхищаться, надо еще и самому 
действовать. Делать добро — для этого нет 
препятствий. Кроме собственной лени. — Если человек 
под воздействием пропаганды идет на войну, одобряет 
нарушение прав и закона, верит телевизору, а не родным 
людям — считается ли это грехом? — Грех — это аг-
рессия, нападение, ненависть. Каждый человек имеет 
право защищать себя, каждый мужчина обязан защи-
тить свою семью, если в дом зашел враг. При этом 
я не должен ненавидеть, чтобы обороняться. Когда 
я молюсь за врагов своих, то молюсь не об их успехах, 
а о том, чтобы они отвернулись от зла. Но вторжение, 
давление, устрашение — это агрессия и преступление, 
независимо от того, под какими лозунгами совершае-
тся. — Объясните, пожалуйста, зачем священники бла-
гословляют идущих на войну? — Можно благословлять 
на оборону, но нельзя – на нападение. Если воины идут 
защищать, почему их не благословить? Но если идут за-
хватывать – как на такое священнику можно согла-
ситься? К сожалению, есть представители некоторых 
религиозных организаций, которые благословляют 
на преступление. Освящают танки, оружие… Это все 
равно, что мне благословить нож, которым я собираюсь 
вас заколоть. В этом вопросе нужно быть очень осто-
рожным. — Нападение, как мы видим, нередко 
пытаются преподнести как освобождение, защиту 
своих… — Человек всегда знает, на что в действитель-
ности благословляет. Он может говорить неправду, 
но от себя самого истину не скроешь. — Есть выражение 
«священная война». Вы пережили Вторую мировую. Как 
по-вашему, может ли война в принципе быть благород-
ной? — Нет. Она никогда не благородная, она всегда 
страшная. Даже если мы защищаем себя, свою страну, 
война — это долг, и долг крайне неприятный. В истории 
человечества было столько неоправданных, чисто аг-
рессивных войн. Только в ХХ веке таких вон сколько. 
Я был во Львове, когда 1 сентября 1939 года на мой го-
род упали первые бомбы. И я видел — война начинается 

в сердцах людей. — Существует теория, что войны моби-
лизуют внутренние ресурсы людей и стимулируют разви-
тие человечества. — Мы видим, что под воздействием 
страшных событий в Украине появился волонтариат. 
Сформировалась армия. Есть философы, которые утве-
рждают, что без войны нет прогресса. Американцы, на-
пример, говорят, что их медицина поднялась на высокий 
уровень, потому что во время войн они вынуждены были 
лечить и оперировать в ужаснейших условиях. И все же 
эта теория кажется мне несправедливой. Разве не лу-
чше человечеству двигаться вперед чуть менее стреми-
тельно, зато не такой дорогой ценой? Украина ведь 
стала независимой без войны. А переход от коммунис-
тической системы к демократической требует времени. 
Как минимум два поколения украинцев воспитаны 
в коммунизме — а это очень специфическая философия, 
где, с одной стороны, государство и сила, а с другой – 
невежественные послушные граждане. И никакая война 
не поможет изменить это советское мышление, одним 
из проявлений которого является коррупция. Между тем 
это одна из важнейших задач на пути к лучшей жизни: 
много работать, а не воровать. Напасть, отобрать — 
не сложно. Но никому еще здоровья такой образ жизни 
не принес. Можно временно взлететь, но позднее оно все 
равно отомстится. Мы должны собрать наши силы 
и осознать всю опасность, которую несет эта война. 
То, что происходит со стороны России, — это не акт 
братства. Это вражда и желание доминировать. Это 
показывает нашему народу, что спасение — в наших ру-
ках. Никакие Минские соглашения не помогут, пока обе 
стороны не поймут: мир — это сначала любиться, а уже 
потом – договариваться. Мы не можем ожидать 
ни от России, ни от кого-то другого спасения, а дол-
жны построить государство собственными силами. Ко-
гда я в начале 90-х вернулся из эмиграции в Украину, 
я был полон оптимизма. Теперь, после Майдана, я снова 
чувствую, что мы совершили некий прорыв. У нас есть 
люди, у нас есть все предпосылки, но нужно грамотно 
действовать. — Арсений Яценюк — греко-католик. 
Что бы вы ему сейчас посоветовали? — Он ко мне не об-
ращается за советом. А я, признаться, совершенно 
не понимаю, что происходит в правительстве, в Верхо-
вной Раде… Я не понимаю, как такое может быть? По-
чему эти люди не работают так, как должны рабо-
тать? Так что единственное, что я могу посоветовать: 
работайте, неустанно работайте на благо страны. 
— В Западной Украине, откуда вы родом, всегда было 
много националистов, и среди них — воинствующие. Как 
вы считаете, каким должен быть патриотизм? — Сле-
дует различать: национализм — это любить свое 
и не уважать чужое, а патриотизм — любить свое 
и уважать чужое. В национализме есть огромное иску-
шение нетерпимости, а это не по-христиански. Нужно 
любить свое и уважать чужое. — В 1944-м вы стали 
беженцем. Сегодня этот вопрос в мире снова актуален. 
Но люди не могут прийти к согласию, как правильно ве-
сти себя по отношению к вынужденным переселенцам… 
— Сначала мы уехали в Австрию, родители хотели там 
жить, но австрийцы не могли нас оставить, так как 
после войны их страна обнищала. Тогда богатые Аме-
рика и Канада стали принимать бежавших. Но мой 
опыт совсем не такой, как у беженцев сегодняшних. Нас 
было значительно меньше… Сейчас в мире десятки 
миллионов переселенцев! Откуда? Почему так много? 
Сегодня беженцев столько, что их количество пре-
вышает возможности принимающих их стран. Лучшим 
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вариантом было бы, если бы в Сирии навели порядок, 
и людям не нужно было бежать на чужбину. А Укра-
ина… У нас полтора миллиона человек вынужденно ос-
тавили свои дома! Иисус Христос, когда рассказывал 
о «Страшном суде», вспоминал: «Я был чужаком, 
а вы меня не приняли». Поэтому нам всем надо думать, 
что мы можем сделать для этих людей. Мы не можем 
им не помогать, ведь они действительно страдают. 
Но вместе с тем мы должны попытаться найти, что 
или кто провоцирует эту проблему. – Четыре с полови-
ной миллиона украинцев – прихожане греко-католиче-
ской церкви. Многие из них, да и не только верующие, 
отреагировали на декларацию, подписанную на Кубе 
Папой Римским Франциском и патриархом русской пра-
вославной церкви Кириллом, как на предательство 
со стороны Ватикана. Видите ли вы в этой встрече 
и этом документе угрозу Украинской греко-католиче-
ской церкви и Украине? – Нет причин тревожиться, 
тем более что Папа Франциск недавно рассеял наши со-
мнения: он встретился с главой УГКЦ в Риме на заседа-
нии постоянного Синода и уверил, что не будет жерт-
вовать нашей церковью ради сближения с Московским 
патриархатом. Заседание Синода и встреча с Папой 
были запланированы в контексте 70-летия Львовского 
псевдособора, на котором в 1946 году УГКЦ была офи-
циально ликвидирована и присоединена к РПЦ. Папа Ри-
мский засвидетельствовал свое единство с нашей цер-
ковью и поддержал Украину. Святейший отец обещал 
не решать экуменические вопросы ценой Восточной Ка-
толической церкви. Сложно комментировать ту 
встречу, потому что у меня у самого много вопросов. 
К примеру, зачем главам церквей встречаться в аэропо-
рту и зачем именно на коммунистической Кубе? Или как 
так получилось, что религиозные люди сходятся 
от имени Иисуса Христа и не молятся вместе? Похоже, 
находясь под международным давлением, Россия стала 
использовать религиозную риторику для решения поли-
тических задач. – Вы имеете в виду то, что Россия хо-
чет показать миру, что ее поддерживает сам Папа Рим-
ский? – Мне кажется, что речь в данном случае идет 
о внутреннем рынке. Продемонстрировать свой полити-
ческий вес прежде всего россиянам. – Была удивлена, 
когда в одном из интервью прочла ваш ответ на утверж-
дение Далай-ламы, дескать, «религия не помогла решить 
ни одну политическую и социальную проблему мира». 
Вы согласились! – Досадно, но эти слова Далай-ламы 
не лишены правды. Церкви могли бы делать больше. Од-
ним из элементов, благодаря которому Польша так быс-
тро интегрировалась в ЕС, было то, что их церковь ча-
сто и последовательно проповедовала, как должен вести 
себя верующий человек. Мое впечатление, что у нас 
этого мало. Иногда и католики, и православные, и про-
тестанты что-то делают в этом направлении. 
Но я считаю, что о той же коррупции как о грехе ну-
жно повторять на проповедях систематически. Кто-то 
должен начать это делать – воспитывать гражда-
нина, давать ему моральные ориентиры, лечить его ду-
ховные болезни. – К сожалению, немало людей разоча-
рованы и в церкви тоже… Во многом из-за скандалов 
с католическими священниками-педофилами, фильм 
о которых недавно даже получил «Оскар». Во многом – 
из-за того, что некоторые представители высшего пра-
вославного духовенства живут далеко не так, как учат 
своих прихожан. – Церковь обязана вести себя по-цер-
ковному. Кем бы я ни был – епископом, священником 
или прихожанином, – мне стоит вести себя так, чтобы 

любой мог обо мне сказать: «Почему он такой добрый? 
Почему такой справедливый? Да потому что он верит 
в Бога!» Если же так не происходит – это грех. Такие 
священники должны осознавать, что творят большое 
зло. – Нужно ли наказывать за это и как? – Людей ну-
жно направлять. Помогать им делать добро. Случае-
тся, мне человек признается: «Вот я пошел и сказал ему 
все в глаза!» И что? Ты ведь ему не помог, только от-
торг. Иногда действительно уместно повести себя как 
родитель, взяв розгу. Но главный и самый важный ме-
тод – поощрять в людях добро. Мы очень легко судим 
и критикуем, вместо того чтобы помогать. – Какие 
реформы нужны церкви, чтобы доверие к ней росло? 
– В Америке, где я был настоятелем церковной пара-
фии, у нас был финансовый совет – это люди, прове-
ряющие, сколько поступило пожертвований и куда идут 
деньги. В конце года казначей готовил полный отчет, 
и любой мог получить его копию. Мы в Украине только 
нарабатываем такую систему. – Как-то вы сказали, 
что если Иисус Христос жил бы сегодня, то работал бы 
на компьютере. Должна ли церковь реагировать на дос-
тижения науки и как именно? – Конечно, это же часть 
человеческой жизни. Сегодня у нас есть компьютеры, 
автомобили, самолеты – то, о чем 500 лет назад люди 
и не мечтали! Благодаря компьютерам и Интернету 
стало легче узнавать, кто и где нуждается в помощи. 
Проще найти возможности. Компьютеры – это средс-
тва для того, чтобы приносить человечеству пользу. Бог 
дал нам ум, чтобы мы работали и повышали свою эффе-
ктивность. Но что делают люди? Используют комму-
никации не для сближения, а для того, чтобы запутать 
других, вызвать отчуждение. И, вместо того чтобы 
с помощью компьютеров приносить пользу, сидят у мо-
ниторов, вообще ничего не делая… Человек свободен 
в выборе – делать добро или зло. Но если он действи-
тельно хочет идти по доброму пути, правило такое: 
«Работай так, как если бы все зависело только от тебя. 
Молись так, как если бы все зависело только от Бога» 
[1]. 

«У квітні 2016 р. в релігійному житті України  
відбулася визначна подія, яка чомусь не отримала ши-
рокого висвітлення у ЗМІ. Після довгих перемовин з 
Українською греко-католицькою церквою Харківсько-
Полтавська єпархія УАПЦ (о) на XXVІ єпархіальному 
соборі прийняла братні поради глави УГКЦ Блажен-
нійшого Святослава і Синоду єпископів УГКЦ щодо 
досягнення євхаристійного спілкування та адміністра-
тивної єдності. По суті, йдеться про приєднання 
УАПЦ (о) до українських греко-католиків. У важкі для 
України часи – це чудове рішення, яке має стати при-
кладом для інших українських православних церков. 
До речі, днями Президент України Петро Порошенко 
також наголосив на необхідності створення єдиної, ад-
міністративно незалежної від інших держав церкви в 
Україні. «Очевидно, що в сьогоднішній ситуації бага-
тьом віруючим важко погодитись із існуючим роз’єд-
нанням українського православ’я. Звичайно, що я ка-
рдинально не допускаю, щоб держава втручалася – і 
я цього не допущу – в міжцерковні відносини. Це 
справа віруючих та церков. Але й ігнорувати волю на-
роду теж не гоже, так само як неприпустимо допус-
тити втручання в ці процеси іншої держави», – цитує 
прес-служба Президента. Як зазначив Петро Пороше-
нко, відповідно до недавніх соціологічних опитувань, 
більшість православних українців хочуть мати єдину 
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помісну автокефальну церкву, незалежну від інших 
держав. 

У нещодавньому інтерв’ю із «Днем» архієпископ 
Харківсько-Полтавської єпархії Ігор (Ісіченко) також 
висловив своє бачення помісної церкви (№52-53 за  
25 березня 2016 р.): «Помісність – це не тільки інсти-
туційна незалежність від інших центрів, це також і збе-
реження ідентичності церковної традиції. Я таким і 
бачу шлях інтегрування до української церкви: коли 
люди помічатимуть зв’язок між національним колори-
том – вторинним у церкві, й первинним – щирістю 
служіння... Я з пошаною ставлюся до патріарха Філа-
рета і його релігійної організації. Його кроки й еволю-
цію я розцінюю як подвиг, а в Київському патріархаті 
з’явилося багато атрибутів української церкви. Вва-
жаю УПЦ (КП) політичним проектом, який має сенс, 
але щодо її перспективи творення духовно здорового 
організму, що поєднує місійну динамічність і закорі-
неність у національній традиції, у мене виникає ціла 
низка сумнівів». 

Тож яке значення об’єднання УГКЦ та 
УАПЦ (о)? Про це «День» розмовляв із доктором фі-
лософських наук, професором, завідувачем відділу про-
блем релігійних процесів в Україні Інституту філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України Людмилою Филипо-
вич: – Думаю, обом церковним ієрархам – і Ігорю 
(Ісіченку), і Святославу (Шевчуку) – це рішення про 
своєрідну «мікро-унію» далося непросто і потребувало 
особистої сміливості з їхнього боку. Все це, без сум-
ніву, піддавалося глибокому аналізу – історичному, 
богословському, еклезіальному. Потрібно було вирі-
шити кілька шарів проблем. 

Ігор (Ісіченко) вже давно у добрих відносинах із 
УГКЦ – він постійно організовував паломництва 
прощі до греко-католицької святині у Зарваниці. Я та-
кож знаю, як він працював зі своєю паствою, які ідеї 
пропагував. Загалом владика Ігор досить відкритий 
для комунікування з іншими християнськими гілками. 
Тобто це людина західного виміру, в якій не було 
страху. Думаю, він без сумніву позиціонував себе як 
справжнього православного християнина. 

Це також забезпечувалося колосальною інтелек-
туальністю владики Ігоря, який блискуче знається на 
загальнохристиянській історії та історії православної 
церкви – в її вселенському та українському вимірі. 
Тож він вирішував питання, виходячи із західних під-
ходів, базуючись на прагматиці та раціональності. 
Крім того, він дуже свідомий того, що сьогодні Україні 
потрібна єдність, і цим кроком він фактично демонс-
трує одну із моделей такого об’єднання, в той час у 
нас існує маса православних юрисдикцій, сект, під-
сект, підцерков. Нехай Харківсько-Полтавська єпархія 
невелика, але Ігор (Ісіченко) продемонстрував реаль-
ний практичний крок, тоді як усі інші лише говорять 
про об’єднання. 

Звичайно, для владики Ігоря дуже болісним є пи-
тання юридичного підпорядкування, оскільки він  
відійшов від центральної структури УАПЦ, намагався 
приєднатися до Константинопольського патріархату, 
куди його не прийняли. Але церква не може бути не-
залежною, бо це не притаманно для історичних цер-
ков. Звичайно, є парафії, які існують незалежно від 
цього ієрархічного підпорядкування, але вони почува-
ють себе дуже незручно у цьому стані. Тож євхарис-
тійне єднання для нормальної церкви – абсолютно 
притомний крок. 

Якщо ж дивитися на це об’єднання з точки зору 
Української греко-католицької церкви, то це може ви-
глядати як певна «провокація», щоб УГКЦ почали  
розглядати як сильний і єдиний центр. На жаль, на 
сьогодні він не обіймає всі греко-католицькі сили: ми 
знаємо особливий статус Закарпатської церкви, яка 
безпосередньо підпорядкована не Києву, а Риму, ми 
знаємо внутрішні греко-католицькі секти, зокрема  
підгірських монахів, догналівців, ковпаківців, різні ор-
дени та ін. Греко-католицька діаспора також дещо са-
мостійна. 

Але приєднувати до себе ще одну, хоч і невели-
чку, але «неприродну» силу, якою є УАПЦ (о), бо вона 
існувала поза «огорожею» даної церкви, – це додат-
кові ризики. Саме тому в УГКЦ довго думали, ради-
лися і вчинили не як політики, бо з політичної точки 
зору – це крок невпевнений, а як справжні христи-
яни, бо якщо до тебе стукаються у двері, ти не можеш 
не відкрити. Хоча, я переконана, вони прорахували ре-
акцію римо-католиків та православних на це об’єд-
нання. – Як думаєте, чи узгоджували це питання з Ри-
мом? – Думаю, в УГКЦ консультувались у цьому пи-
танні з Римом, бо навряд вони могли ухвалити таке 
рішення самостійно. Рим має багато східних церков, 
із якими віросповідно вони є однодумцями, але за 
ними залишили право на обрядову неримську тради-
цію: є церкви візантійські, індійські, африканські та 
ін. Тож Римська курія зацікавлена у тому, щоб навіть 
така маленька одиниця, як Харківсько-Полтавська 
єпархія стала частиною їхньої церкви, бо це працює 
на їх кафолічність, вселенськість і глобальність. Поди-
вимось, як вони використають це приєднання. – У 
пересічних людей, які не розуміються на тонкощах про-
блематики українського християнства, одразу виникає 
питання: чому Харківсько-Полтавська єпархія об’єдна-
лася з УГКЦ, а не, скажімо, з УАПЦ і УПЦ (КП)? – 
УАПЦ (о) та Українську греко-католицьку церкву, 
перш за все, об’єднує східний обряд, бо в цьому плані 
вони є майже ідентичними, за винятком регіональних 
особливостей. 

Що ж до того, чому вони не об’єдналися з ін-
шими церквами, то це тому, що ніхто з ними об’єдна-
тися не може. Ми вже занадто довго спостерігаємо за 
тим, як «об’єднуються» УАПЦ і УПЦ (КП), які оголо-
сили, що восени таке об’єднання нібито має відбутися. 
Але віриться слабко, що це може статися. На сьогодні 
це пов’язано з лідерами цих церков. Ігоря (Ісіченка) – 
інтелігента, доктора наук, професора навряд чи може 
задовольнити предстоятель УАПЦ Макарій. Звичайно, 
можна було б проявити християнське смирення, бо всі 
апостоли Ісуса Христа були безграмотними, але, мож-
ливо, є певний гонор тощо. З іншого боку, Ісіченко не 
приймає Філарета зі своїх політичних переконань, зо-
крема через те, що нинішній очільник УПЦ (КП) діяв 
під час тоталітарного режиму, а владика Ігор є коло-
сальним борцем із комуністичним тоталітаризмом. Ду-
маю, важливим моментом є й те, що УГКЦ має певну 
незалежність від держави, бо вони ніколи не входили 
з нею ні в які союзи, а Філарет просто таки марить 
статусом державної церкви. Тож кожен обстоює свої 
принципи, і це добре, бо виявилося, що є більш сер-
йозні гальма для об’єднання УАПЦ (о) з Київським 
патріархатом, ніж із Греко-католицькою церквою. 
Звичайно, я згодна з Президентом, що Україні по- 
трібна єдина помісна православна церква, так само як 
і від 1054 року потрібна загальна єдність християнства. 
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Але хто втілюватиме цю ідею? Доки українські церкви 
очолюють старі керманичі, жодного об’єднання не ві-
дбудеться. Але заяви про єдину помісну церкву робити 
треба, щоб тримати у певному тонусі всіх православ-
них, аби вони не перетворювалися на «хуторянські  
церкви» і розуміли цінність єдиного центру, сильної 
церкви і влади» [2]. 

«Ми живемо в стані війни. Це, здається, усвідо-
мили якщо не всі, то принаймні більшість. Кожен по-
своєму бачить ворога і перемогу. Або часто не бачить 
і не має певності ні щодо одного, ні щодо іншого, але, 
зрештою, обирає із запропонованого списку. Адже 
якщо війна – мають бути вороги і перемога, еге 
ж? Про нашу війну і про те, як не втратити себе в 
ній, – ця розмова з патріархом-емеритом Української 
греко-католицької церкви Любомиром Гузаром.  

Утім, що ми знаємо про нашу війну? Чи усвідом-
люємо до кінця, коли вона почалася і чому? Адже вона 
почалася значно раніше. Раніше за анексію Криму, ра-
ніше за Революцію Гідності. Просто лише тепер ми 
маємо можливість уповні її усвідомити. Чи, радше, 
вже не можемо робити вигляд, що нічого не відбува-
ється.  

Більшість із нас усе ще опирається цій думці – 
як наша влада не наважується оголосити відкрито во-
єнний стан, так і ми знаходимо в темних водах, що 
розлилися навкруги, острівці комфорту, на яких про-
довжуємо імітувати звичне мирне життя. Але чи мо-
жна залишатися поза війною, коли вона навколо 
тебе?  

Про нашу війну і про те, як не втратити себе в 
ній, – ця розмова з патріархом-емеритом Української 
греко-католицької церкви Любомиром Гузаром.  

– Найбільш обговорюване нині питання в суспіль-
стві – про можливість примирення. Думки розходяться 
полярно – від "мир за будь-яку ціну" до "перемога за 
будь-яку ціну". Яка ваша думка? 

– Я не бачу можливості примирення чи миру. 
Мир можливий лише тоді, коли є дві сторони, які на-
правду миру прагнуть. Назагал так виглядає, що ми 
прагнемо миру, що ми не хочемо війни ані з Росією, 
ані з кимось іншим, але це одностороннє бажання. А 
якщо нема такого самого щирого бажання миру з ін-
шої сторони, то говорити про мир є мрія і більш ні-
чого.  

Правдиве замирення — справа обох сторін. Таке 
рішення не може бути одностороннім. 

– Інша сторона каже, що теж хоче миру, але на 
певних умовах.  

– Отож-бо. Вони обіцяють нас любити, якщо ми 
станемо такими, як вони хочуть. Це не є правдиве  
прагнення миру. Мир мусить бути принциповим: ми 
хочемо миру, а вже тоді говоримо про умови. А не на-
впаки – спочатку ставимо умови, а якщо ми їх вико-
наємо, то тоді вони, може, погодяться. Виглядає, що 
це ми хочемо, ми випрошуємо в них мир, а вони його 
насправді не хочуть. Максимально, що можна зробити 
за таких умов – коли одна сторона проти зами-
рення, – це укласти угоду про припинення бойових 
дій. Але не треба називати це миром. Бо то не мир, то 
сміх. Як на мене, наші справи виглядають досить по-
гано: про примирення, прагнення миру говоримо ми 
тут. А ті, хто воює по той бік, не має на меті жодного 
миру. 

– Втім, люди страждають від війни – і це головний 
аргумент прибічників примирення. Треба припинити ці 

страждання, навіть якщо задля цього доведеться підпи-
сувати якісь там угоди. 

– І ви думаєте, якщо ми їх підпишемо, страж-
дання населення припиняться, і запанують мир та зла-
года? Ні, не запанують. І ми маємо вже достатньо при-
кладів того: договорюємося, договорюємося, а все 
одно стріляють, люди гинуть, страждання не припи-
няються. Тому що, повторюю, мир — це спочатку лю-
битися, а вже потім — домовлятися. Бо коли навпаки, 
то перед нами розігрують якусь комедію, а не прагнуть 
правдивого, принципового миру. Ми хочемо жити у 
злагоді і спокої. Хочемо нормально розвиватися. 
Щоби нікому не заважати, і щоби нам ніхто не зава-
жав. Якщо має бути справжній мир між двома наро-
дами, то ці два народи разом зі своїм проводом мусять 
того миру бажати і доказати, що вони його хочуть. А 
коли доказали – тоді можна випрацьовувати домовле-
ності про що завгодно. Мир є підставою і умовою для 
ефективних угод і домовленостей, а не домовлено-
сті – підстава для миру. Спочатку – любитися, по-
тім – домовлятися. 

– Але ж багато війн закінчувалися саме угодами – 
про кордони, про ненапад, про шлюб принца з принце-
сою – про що завгодно, але тільки не про любов. У  
жодному повоєнному документі в історії, здається, не 
було ані слова про любов.  

– Так, але це означає, що обидві сторони дійшли 
того, що хочуть миру. Що хочуть жити не стріляючи 
одне в одного. Мир не є предметом угоди – він є  
підставою для угоди. Бо мир – це стан. Стан душі. 
Якщо мир – наше справжнє прагнення, якщо ми вва-
жаємо мир за нормальний стан речей, і обидві сторони 
на тому згоджуються – тоді мир можливий. А якщо 
нас цікавить не мир, а умови, тоді миру не буде, навіть 
якщо всі умови раптом виявляться задоволеними.  
А коли так, усе, на що ми можемо розраховувати, – 
угоди про ненапад. Але треба бути свідомими того, що 
це, по-перше, не є мир, а по-друге, це дуже непевний 
стан. І ми з вами вже добре про це знаємо. Ми про-
кидаємося зранку і питаємо: не стріляли сьогодні?  
А-а-а, тоді сьогодні ще мир. А назавтра – Бог знає, як 
воно буде. Це не є стан миру. Ну і, нарешті, чи нам не 
знати про те, що наявність договорів, міжнародних 
угод не дають нікому ніяких гарантій. 

– Проте затягування війни криє велику небезпеку 
"втягнутися". Вже й так більшість противників зами-
рення вважають, що примирення не обговорюється не 
тому, що нам так уже потрібен Донбас, а тому, що ми 
маємо помститися ворогам. Війна сама по собі провокує 
і нарощує в нас ненависть. І коли ми ненавидимо, то ми 
й самі вже не прагнемо миру. Ми прагнемо перемоги.  
І перемога для нас – це не утверджені ідеали і не відво-
йовані території, а помста, яка відбулася. 

– Така атмосфера убивча, руйнівна для всіх. Ні 
для кого вона не корисна. І чим далі – тим гірше, тим 
глибше ця ненависть закорінюється у природі нашій, 
у переконаннях, у серцях людей. І трудно буде того 
позбутися. Відповідь на таку небезпеку мала би бути 
природня – встановити правдивий щирий мир, вира-
зно заманіфестований з обох боків. Нам конче потрі-
бно якнайскоріше закінчити оцю воєнну ситуацію. 
Яку ми навіть війною не називаємо – і від того ситу-
ація виглядає ще непевнішою. Війни ніби нема – але 
люди гинуть, терплять, півтора мільйона біженців 
втратили свої домівки і пішли поневірятися країною. 
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І, безумовно, ненависть, гнів, які в нас чим далі, тим 
більше зростаються, – жахливий наслідок.  

Ми цього не хотіли і не хочемо. Ми, українці, хо-
чемо жити в мирі з сусідами. Ми хочемо, щоби цей 
стан миру був здійснений, і щоби тоді обидва народи-
сусіди, які дотепер воювали, перестали воювати і, ко-
жен у свій спосіб, розвивали свої країни. Українці  
люблять Україну і хочуть, аби Україна розвивалася. 
Росіяни, цілком природньо, люблять Росію – і їм би, 
якщо вони такі правдиві патріоти, мало би залежати 
на тому, аби розвивати власну країну, покращувати 
життя, піднімати його добробут. Ми хочемо, аби вони 
дбали за свою країну. Адже Росія також терпить. Але 
чому ж вони не хочуть миру? Чому не роблять кроків 
до розв'язання цілої тієї ситуації? Чому не забирають 
своїх військових, не припиняють підтримки сепара- 
тистів? Вони ж не з хмари впали, ті бойовики, – вони 
були підготовлені, виплекані, і все йшло за певним 
планом. Мені важко сказати, як думають росіяни. Але 
я гадаю, що пересічний росіянин – так само, як пе-
ресічний українець, – не бажає сутички, ненависті. За 
цим стоїть той, кому це вигідно, хто переслідує особи-
сті політичні, економічні, геополітичні цілі. 

– Ми не визнали, що іде війна між Україною і Ро-
сією. І, можливо, через те слова "вороги" і "наші" у цій 
війні також не набули однозначного смислу. В результаті 
ми з'ясовуємо стосунки одне з одним, і нам що далі, то 
складніше домовитися одне з одним усередині країни. 

– Треба усвідомити, що рішення про стан війни 
не народ приймає. Про стан війни вирішує началь- 
ство. Війни не починаються від народу – в історії ми 
маємо безліч прикладів, коли війни починають полі-
тики і влада. А народ завжди на тому дуже терпить. І 
я повторюю: те, що відбувається, включно з нашою 
внутрішньою ворожнечею, яка заважає порозумітися 
нам посеред себе, комусь дуже вигідно. 

– Часом кажуть, що ця війна – це, звісно, траге-
дія, але вона може зробити нас сильнішими. Тобто в іс-
торичній перспективі цей виклик може стати для нас по-
зитивним досвідом. 

– Є в тому певна іронія. Треба часом дуже поте-
рмосити людину, потурбувати, щоби вона собі певні 
речі усвідомила. Але я вважаю, що все те саме можна 
було би осягнути в цілком мирний спосіб. Нам це не 
вдалося, і я часто запитую себе: чому? Ота ситуація, в 
якій ми знайшлися, склалася тому, що ми багато де-
сятиліть виховувалися в зовсім іншому напрямі. Нам 
дуже трудно сьогодні з того вийти. І на цьому тлі, дій-
сно, трагедія, яка з нами сталася, для України може 
принести користь у перспективі – об'єднає народ, 
дасть усвідомлення необхідності будувати свою куль-
туру, науку, підприємство. Окрім того, ми можемо ін-
акшими очима дивитися на своїх сусідів – ми вже зна-
ємо їм справжню ціну. Для нас то дуже поважна істо-
рична наука. Яка буде довго з нами – на жаль чи на 
щастя. Але це небезпечний спосіб. І надзвичайно ви-
соку ціну ми за це платимо. Хтось може сказати, що 
інакше не можна. Але це звучить дуже прикро.  

– Це стосується не лише країни в цілому, а й ок-
ремих людей, яких спочатку революція, а потім війна ви-
рвала зі звичного життя, і дехто з них заплатив найвищу 
ціну, а дехто – відкрив у собі виняткові здібності, які 
нізащо не проявилися б за інших обставин.  

– Це можна називати позитивом, так. Скільки 
показалося добра в серцях людей! Скільки показалося 
відваги – не дешевої відваги, коли людина дурно ри- 

зикує власним життям, а готовність до справжнього 
подвигу, до самопожертви задля захисту свого народу, 
своєї землі. Багато прекрасного ця ситуація спровоку-
вала. Багато людей так думає, і небезпідставно, що ми 
тепер можемо інакшими очима дивитися одне на од-
ного. Ми відчули потребу і відкрили в собі здатність 
об'єднуватися задля якоїсь справді вартісної мети. 

 

 
 
– Нам здавалося, що це все з нами відбулося ще 

під час Революції Гідності. Але виявилося, що тоді ми 
перебільшували зміни, які відбулися чи мали ось-ось від-
бутися в нашому суспільстві. Надто багато всього і всіх 
лишилося там, де й було.  

– Не треба забувати: щонайменше 70 років ми 
були частиною Радянського Союзу, спадкоємицею 
якого тепер себе вважає Росія. За ці роки в нас випра-
цювані і зафіксовані певні поняття, від яких ми ще до 
сьогодні терпимо. Ми багато тепер говоримо про ко-
рупцію, приміром. Як на мене, корупція – це проб-
лема не виключно зовнішня. Це не тільки бажання на-
громадити гроші. Я дуже хотів би почути опінію фа- 
хівців – чому в нас так поширена корупція? Я гадаю, 
це не є результат виключно зовнішніх обставин. Воно 
в якийсь спосіб десь залягло глибше в нашій природі. 
Хтось сьогодні аналізує, що властиво з нами сталося 
за тих 70 років? І чому в нас так мало змінилося за 
останні 25 років? За ті 70 років нас не знищили, але 
глибоко поранили, а за останні 25 років ми не зробили 
належних кроків, щоби вилікуватися. А може, і ми не-
годні так скоро вилікуватися.  

– Або, наприклад, ця війна… 
– Так, ця війна. За нею стоять далеко глибші 

причини, ніж ті, які ми з вами бачимо відразу і які 
обговорюємо. Глибокі причини, що закорінені в нас, 
стоять і за самою війною, і так само за нашою реак-
цією на те, що відбувається. На те, що відбувалося і 
відбувається в Криму. На те, що відбувається наразі в 
Донбасі. Спілкуючись з людьми, які походять з тих 
критичних обставин, я намагаюся розібратися: що ста-
лося і чому воно сталося? Це непроста справа. Це не 
так, як було, приміром, з Гітлером, – ситуація з Гіт-
лером була далеко яснішою. Те, що робив Гітлер, зараз 
частково повторюється в діях Росії, і варто було би 
глибоко застановитися – чому? Це не є виключно 
економічне питання чи там геополітичне. Тут відбува-
ються глибокі духовні процеси. А ми замало сил ви-
трачаємо на те, аби їх пізнати і лікувати те, що вимагає 
лікування. Я не маю відповіді на ці питання – що ді-
ється, що з людьми сталося, чому вони поводяться 
так, як поводяться. Я тільки знаю, я відчуваю, що в 
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цього є глибока причина. І дуже чекаю на те, що свою 
відповідь на ці питання дадуть науковці – історики, 
психологи, соціологи. 

– Дуже складне питання перед світом – найперше 
перед християнським світом – поставили біженці. З од-
ного боку, вони, як бачимо, стали реальною загрозою для 
безпеки у країнах, які їх приймають. З іншого – 
прийняти, допомогти людям, які страждають, – це еле-
ментарна моральна вимога.  

– Я колись сам був біженцем, як ви знаєте. І 
можу порівнювати те, що відбувалося з нами під час і 
після Другої світової, і те, що відбувається тепер.  
А тепер відбувається щось дивне: біженці сьогодні 
стали геополітичною проблемою. Мій досвід цілком 
інший. По-перше, ми були щасливі, що нам вдалося 
вирватися з нашої біди, що ми вижили і дісталися 
країв, в яких добрі люди по-доброму прийняли нас.  
У нас були ті самі проблеми, що є в усіх біженців, але 
нас зустріли люди, які розуміли ці проблеми і допомо-
гли їх вирішити. По-друге, нас було далеко менше, ніж 
біженців тепер. Днями я чув статистику, скільки на-
роду наразі можна вважати біженцями, – волосся  
дибки стає. Як? Звідки? Чому їх аж так багато? Коли 
ми втікали, нас прийняли Північна Америка, Пів-
денна, Західна Європа – прийняли без великих проб-
лем для себе, і, я вважаю, це пішло цим країнам на 
користь. Але тепер ситуація цілком інша. Біженців так 
багато, що їхня кількість перевищує можливості країн, 
які їх приймають. І від усього того я маю враження, 
що це не відбувається саме по собі. Це не може бути 
просто принагідно. За цим стоять якісь причини. Як-
ісь сили, які це провокують. Ми не можемо не пома-
гати цим бідним людям, бо вони дійсно терплять. Але 
маємо також усвідомлювати і намагатися дошукатися 
того, що стоїть за цим відрухом, що чи хто провокує 
цю проблему.  

– Відчувається, що ми стоїмо на порозі чергового 
глибокого збідніння. Колись церква виступала з різкими 
відозвами щодо моральності збагачення для окремих лю-
дей – зокрема для людей при владі – в той час, як гро-
мадяни впадають у бідність. Чи можна чогось подібного 
чекати нині?  

– Ситуація все-таки потроху змінюється – і я 
маю великі сподівання на ці зміни. Дуже цікаве явище 
щойно зароджується в середовищі наших багатих лю-
дей: вони починають робити певні кроки. Ці кроки ще 
недостатньо оголошені народові, але я знаю, що такі 
кроки є. Є ініціатива наших багатих, котрі визнають, 
що та ситуація, в якій ми знайшлися, є певною мірою 
їхньою провиною. І вони пропонують дбати про еко-
номічний розвиток України. Вони хочуть почати спра-
вжній діалог з громадою і владою. Я надіюся, я чекаю, 
що в короткому часі будуть публічно з'являтися якісь 
декларації з їхнього боку. Я маю інформацію про те, 
що щось таке готується.  

– Оптимізм, Ваше Блаженство? 
– Гарне слово – оптимізм. Оптимізм і песи-

мізм – це різні способи бачити перспективу життя. 
Оптиміст бачить хороший швейцарський сир, а песи-
міст бачить, які великі в ньому дірки. А я хочу запи-
тати в них обох – і в оптиміста, і в песиміста: а що ви 
зробили сьогодні, які ваші конкретні справи мали би 
вже зараз почати змінювати ситуацію на краще? Не 
думати, які в того сиру дірки, не обговорювати це без-
кінечно, а робити щось, аби допомогти хоча б своїм 
найближчим, хоча б своїй родині жити краще вже 

нині. От, наприклад, ми всі захоплюємося волонте-
рами: люди роблять стільки добра! Це для мене особи-
сто є підставою для великого оптимізму. 

 

 
 
– Песиміст сказав би, що останнім часом їм дедалі 

складніше його робити – люди втомилися і збідніли. 
– Ні, проблема не в тому. Проблема в тому, що 

народ захоплюється волонтерами замість того, аби до-
помагати. Захоплюватися – це добре, це правильно. 
Але не можна тільки захоплюватися – треба ще й 
щось робити. Звідки волонтери беруть гроші і сили? 
Якщо вони можуть, то й інші можуть. У нас це дуже 
популярно – плакати, бідкатися, замість братися до 
праці. Як почати працювати – менше буде песимізму, 
бо людина побачить, що вона може багато доброго 
зробити, навіть виходячи з тих скромних можливос-
тей, які в неї є. От спробуйте. Вранці, встаючи з ліжка, 
прийміть рішення зробити те і те – заплануйте кон- 
кретні добрі справи. А ввечері, вкладаючись у ліжко, 
запитайте, чи зробили ви те добре, що планували. Ро-
бити добро – на це нема перешкод. Крім власного лі-
нивства.  

– А як ви оцінюєте зрушення в державній політиці 
після Майдану?  

– Скажу так: ми нарікаємо на владу – і маємо, 
на що нарікати. Я не тішуся нашою владою – нема 
особливих підстав для втіхи. На жаль, критика людей 
при владі цілком заслужена. І це знеохочує. Весь народ 
це дратує і знеохочує. Але є така стара-стара приказка: 
краще запалити свічку, ніж проклинати темряву. Чи 
ті, хто обирав, – вони застановлялися, кого обирають? 
Був час, коли партія наставляла, як треба голосувати. 
Але тепер говорити про партії в Україні – то байка. 
Тут немає партій. Є люди, які зібрали біля себе інших 
людей, часто цілком випадкових, різних за поглядами 
і переконаннями, а тоді вирішили, що вони будуть 
вдавати з себе партію. Але ж є люди, які за них голо-
сують, обирають їх, тобто задовольняються таким "по-
літичним процесом". Якби ми застановилися над тим, 
то, може, ситуація була би іншою. Але я ще раз кажу: 
за 70 років ми тяжко захворіли, 25 років ми мали би 
лікуватися, але не лікувалися. Ми навіть не усвідо-
мили собі за цей час, що ми хворі. Ніхто не ставив нам 
діагнозів, ніхто не лікував. І ми як мали, так і маємо 
багато радянських недуг.  

– Які з них найбільше заважають нам жити? 
– Я не хочу ставити діагнозів – я не фахівець ані 

в психології, ані в соціології, ані в історії. Це науковці 
мали би давати відповіді на питання, що з нами ста-
лося, як так сталося і як з того вийти. Але я, напри- 
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клад, бачу, що ми тепер упевнені, що все має прийти 
до нас "згори", від влади. А ті, хто прийшов у владу, 
впевнені, що народ – то дурні, яких треба використо-
вувати, нічого не давати і тримати десь далеко внизу. 
Я бачу водночас кризу авторитету – ми не маємо до-
вір'я не лише до влади, яку самі ж обрали. Ми не ма-
ємо довір'я до думок інших людей. Ситуація дуже 
складна. Але я думаю, якби знайшлися люди, най- 
перше серед інтелігенції, які б почали застановлятися 
над такими глибокими питаннями, почали говорити 
до народу, а народ погодився до них дослухатися… Що 
би не думали у владі, народ не дурний – він показав 
це на Майдані. Проблема в тому, що він залишився 
без духовного проводу. Над тим теж треба працювати. 

– Нещодавно Далай-лама опублікував допис, у 
якому піддав сумніву вплив релігії на сучасний світ. Він 
вважає, що релігії не допомогли вирішити жодної проб-
леми, а тому у практичних питаннях соціального чи по-
літичного штибу до них не варто прислухатися. Як вва-
жаєте ви? 

– Мені прикро це казати, але в цьому, на жаль, 
є багато правди. Церкви назагал абсолютно замало  
роблять.  

– Тобто ви вважаєте, що церкви можуть-таки щось 
робити, якось впливати на поточну ситуацію? 

– Кожен може вплинути на ситуацію, якщо за-
вдасть собі труду. Ось вам приклад. Один поляк, який 
у 1970—1980-х роках був молодим чоловіком, заанга-
жованим у політиці, розповідав мені, як він питав тоді 
в одного з лідерів "Солідарності": скільки нам треба 
буде часу, щоби повернутися до європейських стан- 
дартів? І той поважний політик відповів: те візьме ба-
гато часу. Але польське чудо сталося за 10 років. За  
10 років Польща інтегрувалася до Європейського Со-
юзу. Одним з елементів, якому свідомі поляки припи-
сують той успіх, було те, що їхня церква дуже послі-
довно, дуже часто проповідувала, як має поводитися 
віруюча людина.  

Моє враження таке, що в нас цього замало. Є  
певні порухи: часом і католики, і православні, і про-
тестанти – духовна верхівка – щось роблять у тому 
напрямі. На Синодах чи на інших духовних зібраннях 
з'являються іноді дуже позитивні відозви. Але я питаю 
в мешканця України, парафіянина з одного з великих 
міст: коли у вас востаннє під час проповіді говорили 
про корупцію? Відповідь – жодного разу. Це дуже 
прикрий факт. Церква жодним чином не впливає на 
поведінку не те що громадян узагалі, навіть на спосіб 
життя власних парафіян. Вона не говорить їм про те, 
що є важливим для них не лише як для громадян – 
для християн. Церковнослужителі повинні показати 
більше почуття відповідальності супроти суспільства.  
І проповідувати ті християнські чесноти, яких сус- 
пільство сьогодні особливо потребує, – поняття спра-
ведливості, поняття правди. Мені хотілося б, аби таке 
зрушення сталося. Якби неділю за неділею парох під 
час проповіді говорив людям про стандарти громадян-
ської поведінки, що достойні християнина. Тоді ми би 
мали помітні результати вже за доволі короткий час. 
Хтось має почати це робити – виховувати громадя-
нина, давати йому моральні орієнтири, лікувати його 
духовні хвороби. Мені здається, це цілком природнє 
завдання для церкви. Мені прикро казати таке про  
церкву, про своїх братів – але ніц не зробиш, церква 
не впливає на світ так, як могла би, як мала би впли-
вати. Тому я тут мушу багато в чому погодитися з Да- 

лай-ламою. Але я сподіваюся, що ми на початку яко-
гось звороту» [3]. 

«Бывшему предстоятелю Украинской грекокато-
лической церкви, кардиналу Любомиру Гузару неда-
вно исполнилось 84 года. Накануне дня рождения 
«людина з янголом на плечi», как его называют, встре-
тился с корреспондентом «ФАКТОВ». Об этом муд-
ром, искреннем, добром человеке говорят, что он ни-
когда не шел против совести, что его влияние на ук-
раинское общество трудно переоценить, что он 
мыслит категориями вечности и всегда проповедует 
любовь. Мы общались в резиденции Любомира Гузара 
в селе Княжичи под Киевом. Поверьте на слово – 
Блаженнейший действительно освещает все вокруг. 

– Пробачте, я не такий молоденький, не бачу вза-
галi i не дуже добре чую, – почав розмову Любомир Гу-
зар. – Якщо буде треба, попрошу повторити. Ну, 
що доброго скажете? 

– Ваше Блаженство, дозвольте все ж таки у вас, 
у людини, яка не бачить фiзично, запитати: якою ви ба-
чите долю України? 

– Я оптимiст. I хочу уточнити, чому. Впевнений, 
що Україна не є приреченою на якусь загибель. Нi! 
Ми мусимо не тiльки зберегти, але й розвинути при Бо-
жiй помочi свою державу, свою суспiльнiсть. А можемо 
цього досягти, якщо будемо працювати. Одним словом, 
якщо би ми не працювали, тодi я був би крайнiм пе-
симiстом, бо немає надiї. Але ми можемо працювати. 
Тобто можна бути спокiйними – не загинемо. 

– На ваш погляд, що спричинило подiї, якi вiдбу-
ваються зараз? Маю на увазi вiйну та окупацiю. 

– Знаєте, що можу сказати? I схiднi, i захiднi об-
ластi України в минулому столiттi були пiд окупацiєю, 
пiд впливом Радянського Союзу. СРСР (оминаючи його 
нацiональний аспект) мав комунiстичну iдеологiю, яка 
хотiла створити радянську людину, позбавлену вiдчуття 
власної гiдностi, свого походження як створiння Божого. 
Цю радянщину бачу як замах на гiднiсть вiльної людини, 
яка може спокiйно хвалити Господа й служити людям. 

Людина, яку хотiли створити нам радянськi вла-
стi, мала бути невiльна, цiлковито залежна вiд держави 
чи вiд партiї, керуючих органiв КПРС. У неї заперечува-
лася її основа – походження вiд Бога, а головне – її 
гiднiсть та її свобода. Це, на мою думку, є те тло, 
на якому вiдбувається те, що вiдбувається. 

Без радянської спадщини, без того, що було тодi 
дуже свiдомо пропаговане i дуже свiдомо виконане, без 
створення тiєї радянської людини було б неможливим 
те, що вiдбувається сьогоднi. Мушу щиро визнати, 
що не почуваюся дуже компетентним, бо це є дуже 
складнi процеси. Треба набагато бiльше знати, нiж 
я знаю, чи мав нагоду пiзнати. Але дiлюся з вами тим, 
що бачу в мiру моїх обмежень. 

– Як же нам зараз слiд виховувати патрiотiв? 
Адже це дуже складна й важлива проблема. Проте, 
на мiй погляд, вона першочергова. 

– Абсолютно згодний з вами. Нам треба свiдомо 
прагнути виховувати людей, не заражених радянською 
iдеологiєю, особливо майбутнi поколiння. Як я бачу 
цю ситуацiю зараз? Шукаю в святих книгах розв’язки. 
Є така рiч: кожен з нас має батька i матiр. Вони пода-
рували нам життя, вони нас виховали, старалися, 
дбали. I без них, без їхнiх зусиль, ми би не iснували. 
I тому в типовому християнському розумiннi природи 
людини вона повинна шанувати своїх батькiв, дбати про 
них, бо через них ми є те, що ми є. 
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Але ми також маємо ширшу родину, яку зазвичай 
називаємо Батькiвщиною. Є така пiсня: «Можна все 
на свiтi вибирати, сину, вибрати не можна тiльки Ба-
тькiвщину». Латинське слово patria має той самий 
корiнь, що й слово «батько» – pater. 

Ми народилися в якiйсь ширшiй родинi, яку назива-
ємо нарiд. Це є ствердження певного факту. Я не можу 
заперечити, хто мiй батько, хто моя мати, i не можу 
заперечити, хто є нарiд, серед якого я народився. Я мiг 
би народитися аргентинцем, японцем, нiмцем, а народи-
вся українцем. Iншi народилися росiянами, поляками, 
нiмцями. Кожен з нас є дитиною якогось народу. I так, 
як ми зобов’язанi дбати про батька i матiр, так само 
ми, якщо хочемо бути насправдi собою в повному зна-
ченнi цього слова, повиннi дбати за ту ширшу родину – 
Батькiвщину. Думаю, ця пiдстава повинна бути основою 
виховання: пам’ятай, хто твiй батько, хто твоя мати, 
пам’ятай, хто твiй нарiд. I вiдповiдно поводься: так  
Господь Бог дав, що ти народився серед цього народу. 
Дбай за нього. Думаю, це є пiдставою виховання. Це не 
є, як комусь може здаватися, пересадний пустий нацiо-
налiзм. Нi! Це є насправдi патрiотизм. 

– Згодна. Ви колись були бiженцем, але казали, 
що то стало доброю нагодою побачити свiт. 

– Ви вжили слово «бiженець». Ми вживали слово 
«скиталець». Чому людина скитається? Бо так скла-
лися обставини. Мої батьки, сестра i я – ми не виїздили 
з України i не хотiли роками бути поза Україною. 
Ми стали скитальцями силою обставин. 

Є i тi, кого ми називаємо туристами. Турист доб-
ровiльно їде оглядати свiт, пiзнавати iншi країни, на-
роди, континенти, культуру i так далi, маючи цiкавiсть 
i вiдповiднi засоби на це. 

Також є традицiї. Особливо починаючи з XVII–
XVIII вiкiв була така практика (подiбна iснувала i в iн-
ших захiдних європейських країнах): молодих людей iз за-
можних українських родин посилали пiзнати свiт. Це був 
виховний засiб. 

Наша дiйснiсть – те, що бiльше ста рокiв Україна 
перебувала в господарських труднощах i було багато 
убогих людей. Пiд кiнець XIX — на початку XX столiття 
вони утворили хвилю емiграцiї, коли їхали в свiти, 
бо не мали з чого жити. Дуже багато людей iз Захiдної 
України виїздили на кiлька рокiв до Америки, Канади, 
Бразилiї, Аргентини, навiть до Казахстану, що для мене 
дивина. Нiколи не думав про Казахстан як про країну, 
куди люди їхали заробити трохи на краще життя. Але 
так кажуть. Доробивши, люди поверталися, привозили 
якiсь грошi. Менi розповiдали, що на селах звичайна, пе-
ресiчна хата була вкрита соломою. А тi люди, якi мали 
грошi, покривали дах свого будинку бляхою. Була навiть 
така прикмета: як ви їхали i бачили хату з бляшаним 
дахом – ага, той був в Америцi. 

Назву це все – економiчна емiграцiя. Але пiсля Пер-
шої свiтової вiйни, а головне пiсля Другої свiтової вiйни, 
коли в Українi запанував радянський порядок, багато на-
роду не хотiло жити при тих обставинах. Крiм того, 
були тисячi людей, яких нiмцi насильно взяли працювати 
до Нiмеччини. I, коли закiнчилася вiйна, чимало з них 
сказали: «Нi, ми не хочемо повертатися». Вони вибрали 
те ж саме, що й наша родина: стали скитальцями. 
Що значить стати скитальцем? Ми втратили грома-
дянство, стали бездомними людьми. Є такий англомов-
ний термiн, який уживається в усьому свiтi, – man 
is not in his place (людина не на своєму мiсцi). I ми були 
такими. 

Що вiдбувається сьогоднi? Пiсля радянських часiв, 
за браком добрих господарiв, маємо, менi здається, еко-
номiчну емiграцiю. Бо наша економiка не є добре настро-
єна, наставлена. Ми така багата країна! А дуже ба-
гато людей живе нижче нормального рiвня. Їх вважають 
майже нуждарями. Люди, якi не мають достатньо за-
собiв, щоб жити, знову їдуть у першу чергу до Захiдної 
Європи, до Америки, Австралiї… У 1970-х роках, думаю, 
в цiлiй Iталiї навiть не було тисячi українцiв. А сьогоднi 
там є кiлька сот тисяч. Дехто навiть говорить про 
мiльйон. В Iспанiї теж. 

Тобто дуже багато нашого народу виїхало, 
бо в Українi економiчно важко жити, немає добрих мо-
жливостей виховувати чи берегти дiтей, взагалi мати 
нормальне забезпечене життя. Нас має найбiльше три-
вожити, що серед тих, хто виїжджає, – багато моло-
дих людей i чимало професiйних громадян. Це є проблема. 
Якщо тi люди їдуть, щоб навчитися i повернутися, 
це цiлком добре. Не є зле – поїхати на чужину, дороби-
тись, навчитись. «I чужому научайтесь, й свого не цу-
райтесь». Але їхати, щоб залишитися, якщо немає на-
правду для цього дуже поважної причини, це, менi зда-
ється, дуже невторопно. 

Я особисто 46 рокiв був поза Україною, жив у  
Австрiї, Iталiї, Америцi, вiдвiдував Нiмеччину, Канаду, 
Бразилiю, Аргентину, Парагвай. Але радо повернувся 
в Україну. Чому? Бо це є рiдна земля. Нам було дуже до-
бре в Америцi. Можна було працювати, заробити, було 
пенсiйне i медичне страхування. Це гарно упорядковує 
життя. Але ми були там громадянами другого класу. 
Якщо хочете бути собою в повному розумiннi цього 
слова, старайтеся жити на рiднiй землi. 

– Зараз в нашiй країнi дуже багато вимушених пе-
реселенцiв зi сходу та Криму. Люди покинули все: 
домiвки, роботу, вони тепер також скитальцi. Що ви мо-
жете сказати тим, хто не зрадив країну? Як зберегти 
себе? Як бути корисними? 

– Тут дуже важливу роль мусять вiдiграти мiсцевi 
люди. Скiльки всього виїхало – понад пiвтора мiльйона? 
То не є бiженцi, то є переселенцi – переселилися в iншу 
частину країни. Насильно, то правда. Бо втiкали вiд 
бiди, покинули свої домiвки не тому, що хотiли, а му-
сили, бо не могли згодитися з обставинами насилля. 

А ми – тi, хто є вдома (мiсцевi люди з Централь-
ної, Захiдної, Пiвнiчної та Пiвденної України), повиннi їм 
допомогти нормально жити, виховувати дiтей, набу-
вати професiйних знань i так далi. Це є наше завдання 
i обов’язок. З боку переселенцiв повинне бути розумiння, 
що мiсцевим людям не завжди це так легко зробити. 

Думаю, що повинне панувати почуття: це є нашi 
брати i сестри, яким ми мусимо послужити i допо- 
могти, а вони повиннi з вдячнiстю прийняти все, що для 
них робиться, i старатися користатися можливiстю 
жити нормально, як належить. Одним словом, тут по-
трiбне певне почуття – це почуття єдностi. 

– Ваше Блаженство, зараз можливий розкол су-
спiльства? Адже дуже багато проблем… 

– Є така iнiцiативна група «Першого грудня» 
(створена за пропозицією Любомира Гузара, до неї 
входять вiдомi iнтелектуали та моральнi авторитети: 
Мирослав Попович, В’ячеслав Брюховецький, Iван 
Дзюба, Iгор Юхновський та iншi. – Авт.). Нещодавно 
ця група пiдготувала звернення, яке стосується дуже-
дуже делiкатної теми. Воно таке: не дай Боже, щоб 
з огляду на обставини, в яких ми iснуємо, з огляду 
на iсторiю, з якої ще не виросли i не позбулися, ми один 
одного ненавидiли. 
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Справдi, сьогоднi є багато проявiв ненавистi…  
Назву це суспiльною дикiстю, яку спричиняють рiзнi об-
ставини, але яку народ i влада мусять намагатися опа-
нувати i не допустити, щоб та ненависть ширилася 
i затруювала наше життя. На жаль, є певнi намагання 
навмисно наш нарiд порiзнити, щоб люди не могли 
спiвжити. Є таке… Це робиться чи при помочi засобiв 
масової iнформацiї, чи при помочi якихось там економiч-
них чи полiтичних неладiв. Є також ворожий чинник. 
Але мудрий нарiд, свiдомий своєї єдностi, повинен дуже 
рiшуче такi намагання вiдкидати i протидiяти тим не-
гативним впливам. 

– В 2015 роцi брала iнтерв’ю у Богдана Гаврили-
шина. Вiн казав, що для нього є два моральних автори-
тета – ви та Лiна Костенко. А для вас хто є моральним 
авторитетом? 

– Дуже рiзнi колеги з iнiцiативної групи «Першого 
грудня». Вони свiдомi, стараються бачити навколо себе 
людей, шанувати, служити й допомагати їм. Ото є мо-
ральнi авторитети. Їх є, може, набагато бiльше, нiж 
нам здається. «Перше грудня» – це органiзована група, 
яка намагається спiльно щось зробити. Але також є ба-
гато-багато iнших, неназваних. Наприклад, волонтери, 
якi стараються по-Божому жити i служити ближ-
ньому, i справдi бути такими творчими, позитивними, 
будуючими членами спiльноти. 

– Тепер дозвольте фiлософське питання. Чому ча-
сом влада так сильно змiнює людину? 

– Це вiдомий факт, що владолюбство – велика 
небезпека. Ще древнi греки й римляни знали, що влада 
людей корумпує. Я, на жаль, не є спецiалiст, щоб дати 
вам таку, як належить, вiдповiдь. Тiльки стверджую 
факт: для бiльшостi людей насправдi влада буває небез-
печною. I багатство також. 

Наведу вам приклад з життя. Коли я був студен-
том в Америцi, то працював на курортi. Туди люди при-
їздили вiдпочити, прийти до себе. Моїм завданням було 
їх зустрiчати i супроводжувати до примiщення чи кiм-
нати, яку вони зазвичай замовляли наперед. Що я можу 
сказати? Рiзнi були люди. Були такi, що недавно стали 
багатими, працюючи на рiзних високих посадах, про-
фесiйнi, але дуже культурнi. Чемно говорили. Якщо щось 
потребували, то вмiли сказати це делiкатно, не вима-
гали, не робили якийсь акцент. 

Але були, звичайно, i люди, якi поводилися супроти 
мене та iнших працiвникiв негарно, гордовито: «Менi на-
лежить», «Я замовив», «Я плачу» (передає характерну 
iнтонацiю). Ми мусили всiх обслуговувати, але тi люди 
були дуже прикрi. 

Знаєте, грошi – така рiч… Раптове багатство 
i впевненiсть людей, якi ним володiють, в тому, що другi 
тепер мусять їх слухати, щось перевертає в їхніх голо-
вах. Чому це так? Я можу тiльки сказати, що так воно 
є. А чому? Це дуже фiлософiчне та психологiчно глибоке 
питання. 

– Ви колись казали, що Україна на порозi змiн 
на краще. Зараз ви теж так вважаєте? 

– Так. Якщо будемо працювати. Я не бачу якихось 
структуральних труднощiв, чому ми не можемо мати 
нормальної держави. Їх нема! Може бути зле, якщо 
не будемо працювати. Що я маю на думцi? То не тiльки 
працювати, аби мати бiльше грошей. Коли я кажу – 
працювати, то значить робити добро другим. Що для 
мене значить праця? Це коли ми (чи полiтичнi дiячi, 
чи держслужбовцi, чи звичайнi громадяни) хочемо жити 
так, щоб думати про добро для себе i одночасно про  

добро для iнших, а не тiльки про свою вигоду. Якщо в нас 
є таке настановлення, нема нiчого, що могло би нам пе-
решкодити бути нормальною великою державою. 

– Отже, таким є ваше бачення змiн на краще? 
А де ви знаходите пiдґрунтя для оптимiзму? 

– Ранiше говорив, що бачу змiни на краще в зу-
стрiчах з людьми. Тепер не маю багато спiлкування. 
З огляду на свiй стан здоров’я, вiк, багато вдома сиджу, 
нiкуди не виїжджаю. Але зустрiчаюся з людьми, яких 
не знаю особисто, проте вони мене запрошують. 
Це студенти, бiзнесмени, ще хтось. То є такий обмiн: 
вони питають, я вiдповiдаю. Я вiдчуваю по питаннях, 
що є багато доброго. Якщо воно є, воно просте: люди 
хочуть чогось доброго i роблять. Цей зворот до кращого 
вiдбувається там, де i повинен вiдбуватися, – у серцях 
людей. 

Ми маємо великi проблеми з реформами. Чому? 
Бо властi – тi люди, що повиннi жити реформами, – 
не живуть ними. Вони марнують прекраснi нагоди 
i не будують краще майбутнє. Його будують тi, якi 
на рiвнi особи (не якоїсь великої органiзацiї) стараються 
творити добро, якi тiшаться, коли щось добре поба-
чать, якi жалiються, коли бачать зло. Майбутнiсть Ук-
раїни – у серцях людей, в яких я бачу зацiкавлення, 
охоту i бажання робить щось добре. I якщо вони цього 
хочуть, то ми йдемо до кращого. 

Я не читаю, бо незрячий, але слухаю радiо. Часто 
бувають сюжети про те, як якась група людей –  
старших, молодших, дiтей – хочуть допомогти. Чи 
тим, хто на фронтi, чи пораненим, чи хворим. Ми ма-
ємо багато людей, якi бажають робити добро. То є наша 
майбутнiсть. Вона не в полiтицi. Хоча ми би хотiли ба-
чити i полiтику доброю. Та я думаю, що у нас немає 
причини, чому ми не можемо мати такої держави, та-
кого суспiльства, в якому будемо всi почуватися добре. 

– Ви вiрите в це? 
– То є в серцях людей. Кожен раз, коли хтось зро-

бив щось доброго для ближнього, то дуже гарно зробив» 
[5]. 

«Любомир Гузар, бывший глава Украинской гре-
кокатолической церкви и один из наиболее автори- 
тетных людей в стране, определяет жизненные ориен-
тиры для соотечественников и утверждает, что ради 
общего прогресса необходимо доверять друг другу. Он 
по-доброму улыбается и говорит: “Прошу”. Любомир 
Гузар, архиепископ-эмерит и бывший глава Украин- 
ской грекокатолической церкви, встречается с НВ в 
большом и светлом доме в поселке Княжичи под Ки-
евом. Здесь 84-летний архиепископ, который считае-
тся одним из самых авторитетных и уважаемых людей 
в стране, причем не только для прихожан грекокато-
лической церкви, живет уже шесть лет, редко покидая 
свою резиденцию. Тем не менее его выступления 
легко набирают рекордное количество просмотров, а 
отдельные фразы из них становятся афоризмами. 
Именно Гузар первым среди глав украинских церквей 
начал призывать духовные институты Украины агити-
ровать прихожан за ценности и принципы справедли-
вого правления, а не за выбор в пользу отдельных по-
литиков. Коррупцию он называет грехом, а когда 
рассуждает о морали, это звучит современно и без  
лишней назидательности. 

Получив первоклассное богословское и фило-
софское образование в Вашингтоне, Нью-Йорке и 
Риме, он всегда точно определяет ориентиры для 
своей страны. В 2000-м Гузар единственный из цер- 
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ковных иерархов отказался осуждать участников ак-
ции Украина без Кучмы, а в декабре 2013 года, когда 
вспыхнула революция достоинства, выступил со сце-
ны Майдана и призвал протестующих творить добро. 

К кабинету священника НВ сопровождает серый 
домашний кот. Обстановка внутри дома мало похожа 
на пафосные приемные других церковных иерархов и 
не меняется со временем. За два года от последнего 
разговора НВ с Гузаром изменился разве что его адрес. 
Ранее улица, на которой стоит дом, называлась в честь 
полевого командира большевиков Боженко. Теперь 
она обозначена на карте как улица Гузара. 

Устраиваясь за столом, архиепископ просит раз-
говаривать с ним погромче. Сам он отвечает негромко 
и неторопливо, и лицо его то и дело озаряет улыбка. 

В ситуации войны и тяжелого положения страны 
люди растеряны и не имеют четких ответов. Разные до-
говоренности заключаются, но не соблюдаются. По 
миру распространяются разные версии, в том числе о 
том, что украинцы воюют между собой. В этой слож-
ной ситуации еще и организовываются мероприятия, 
чтобы людей волновать и дезорганизовывать, чтобы 
между людьми ширилась ненависть. Как человек цер-
ковный, я лучше вижу людей верующих. Для веру- 
ющего человека, который понимает то, что Бог есть 
властителем Вселенной, я говорю: все в руках Божьих, 
и наша судьба тоже. Но это не отменяет важности ста-
раний каждого из нас. Делайте свою работу, то, к чему 
вы призваны, делайте хорошо вне зависимости от 
того, кто при власти и какие вызовы перед нами. 

Для людей неверующих также важно не отча- 
иваться и не плыть по течению. Делайте каждый день 
свою работу, и не только ради самого себя, делайте 
вместе с другими и для всех. В единстве – сила, и она 
позволяет устоять перед любыми посягательствами, 
будь то люди, пришедшие отобрать кусок вашей зем-
ли, или люди, пришедшие вас обмануть. 

Украинцам все еще сложно доверять друг другу. 
Недоверие началось не сегодня, его наш народ уна- 
следовал от советской власти. Восточные области Ук-
раины были под советской властью 70 лет, запад-
ные – как минимум 45 лет. Но везде эта власть имела 
общую цель – не допустить объединения людей, 
чтобы они не создавали союзов, не встречались и не 
говорили друг с другом. Чтобы исчезло коллективное, 
гражданское действие. 

Они [лидеры советской власти] понимали, что в 
единстве, в общении рождается общее понимание и 
общая цель. Потому они воспитывали людей в идее, 
что никому нельзя верить, даже семье, чтобы дети не 
доверяли родителям, и наоборот. 

 

 

ДУХОВНЫЙ ПАСТЫРЬ: В середине марта Лю-

бомир Гузар в своем выступлении перед депутатами 
Верховной рады назвал политическую деятельность 
"одним из наибольших жертвенных служений" и при-

звал их к справедливости.  

Вспомните историю с Павликом Морозовым, ко-
торый долгое время был идеалом. К сожалению, мы до 

сих пор не доверяем друг другу. Уже нет страха перед 
КГБ, но остался страх одного человека перед другим. 

Когда человек думает о другом, мол, “я не дове-

ряю ему”, то на самом деле он думает о самом себе: и 
мне верить нельзя, и я обману. Неверие к другим на-

чинается с неверия к себе и своей способности ува-
жать другого. Воспитанные в таком духе, мы должны 
много работать над тем, чтобы воспитать будущее по-

коление в доверии друг к другу. Иначе мы бесконечно 
будем продолжать советскую систему, которая ру-
шила, а не строила. 

Украина страдает от коррупции. Сегодня есть раз-
ные комиссии и органы, которые должны корруп-
ционеров находить и наказывать. Но я не думаю, что 

это лучший вариант. Он будет эффективным только 
тогда, когда люди с детства будут воспитаны быть 

честными. Ведь коррупция прячется в малом. Вот идет 
ребенок в школу и несет подарок учителю, иначе тот 
не так к нему отнесется, и родители не видят в этом 

проблемы. 
Нам нужно перевоспитать народ. Возможно, это 

особенное задание церкви и проповедников – гово-

рить об этом людям. Но и сознательные граждане дол-
жны влиять друг на друга, показывая, как негативна 
коррупция, как она лишает человека правильного и 

нормального отношения к миру. Это ведь кража, и, 
поступая так, я лишаю человека самого дорогого – 

его прав. Я имею права как гражданин, но если я за 
них должен нелегально заплатить, то лишаюсь прав. 
Это такая искривленная система, и она в советское 

время была встроена в общественную. 

Мало бороться и наказывать, важно воспитывать. 
Многие скажут: раз наказание за коррупцию тяжелое, 

это не значит, что я должен вести себя правильно, ну-
жно просто быть осторожным. Такой подход не иско-
ренит коррупцию. Потому важно сосредоточиться на 

воспитании достоинства. Осознавать свое достоинство 
и признавать достоинство ближнего. 

Мы еще только учимся принимать своего ближнего 
и считаться с ним. У меня есть права, свой разум и 
воля. Но рядом живет мой сосед, такой же человек, 
как и я, который имеет такие же права. Если ты 

хочешь, чтобы тебя уважали, уважай своего соседа, в 
том числе в повседневной жизни. Делая что-то для 
себя, подумай, не ущемляешь ли ты права другого че-

ловека, даже в малом. Это и есть воспитание. 

Нужно, чтобы люди хотели выздороветь. У нас за 

плечами плохое время жизни в СССР. Мы хотим от-
туда уйти и мечтаем о справедливости и правде, к ко-
торым стремимся. Но мечта и каждодневная работа – 

разные вещи. 
И в 90-е, и сейчас люди думают, что стать неза-

висимым – это легко. Но мы должны понимать, что 

все еще находимся в ситуации перехода и должны со-
знательно оставлять плохие привычки – давать взя-
тки, не обращать внимания на других людей и жить 

только для себя. 



СТАЛКЕР ІВ.АН.ТІ. 
 

 

 
 

166 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

 
 

Уже произошел Майдан, случилась война, и они 
показали, как много у нас есть добрых людей – добро-
вольцев, военных, волонтеров. У нас есть много добра, 
и теперь важно, чтобы это добро действовало и как 
можно больше граждан искренне трудились, ведь то-
лько от этого зависит, как быстро мы будем двигаться 
к хорошему государству. 

Я знаю, что многие люди разочарованы тем, что 
Майдан не принес быстрых изменений. Но вопрос, 
быстро или медленно мы движемся, гораздо менее ва-
жен, чем вопрос, движемся мы или стоим на месте. 
Принимаем ли мы каждый раз решение стать лучше, 
чем раньше, готовы ли меняться? 

Часто говорят, что в Украине нет достойных лиде-
ров. Однако харизматичных лидеров и во всем мире 
немного, это редкое явление. Когда окончилась Вто-
рая мировая война, были Черчилль, Де Голль, Де Га-
спери. А сегодня не только в Украине, но и во всем 
мире трудно найти людей, которых можно сравнить с 
великанами той эпохи. 

В Украине ситуация сложна тем, что у нас нет 
культуры политического лидерства, а желать демокра-
тии мы начали лишь недавно. Лидер – это человек, 
который хочет большего, который знает, чем одарен, 
который выступает двигателем позитивных процессов 
и будит в окружающих желание достигать своих целей. 
У нас же до сих пор многие, кого мы хотим видеть 
лидерами, желают всего лишь быть богатыми. И это 
плохо. 

У нас нет великих лидеров, но у нас есть малые. 
Это те добрые люди, которые, например, стали воло-
нтерами. Это может быть женщина, немолодая и не-
богатая, которая начинает делать большие и прекрас-
ные вещи. 

Такие люди многим могут пожертвовать и не 
ищут славы – да ее и не будет. Но из-за этого они не 
перестают делать добро и воспитывают в этом духе 
своих детей. 

Если мы будем наследовать таких людей, то пой-
мем, как много у нас духовной энергии, которая мо-
жет дать большой и прекрасный результат. Не имея 
больших лидеров, важно учиться у тех, кто того заслу-
живает. И важно не потерять себя. 

Украина всегда была и есть частью Европы. Это 
европейская страна, которая выросла на христианских 
основах. Европейский союз – не вся Европа, а боль-
шое ее экономическое объединение. Причем Европа 
культурно невозможна без Украины. 

А мы хотим часто забыть о своем наследии, при-
нимая все европейское как откровение. Важно быть 

частью Европы, важно присматриваться к духовному 
и общественному развитию других европейских стран, 
к справедливости и уважению прав человека. Присма-
триваться, но не погружаться в Европу бездумно. Ведь 
в Украине есть своя культура. Подумайте про Тараса 
Шевченко, про Ивана Франко. Если бы мы серьезно 
размышляли над собственными достижениями и ку-
льтурой, мы бы удивились, как много у нас есть до-
стойного. 

Каждый человек получает от Бога призвание, и 
быть человеком – означает осознать свое призвание. Но 
это нелегко сделать, если не прислушиваться к себе, 
не стараться себя понять. Раскрыть свою жизненную 
цель, раскрыть себя в том, что ты делаешь, – это и 
есть счастье быть человеком. Раскрывшийся и реали-
зовавший себя человек любит то, что делает, любит 
Бога, а главное, способен любить и уважать себя. А 
если так, он сможет любить и уважать другого чело-
века, быть с ним вместе и создавать общее совмест-
ными усилиями. Без любви и уважения к самому себе, 
к своему ближнему здорового общества не получится» 
[6]. 

«31 травня 2017 року о 18.30 на 85-му році життя 
після важкої недуги відійшов до вічності Блаженній-
ший Любомир (Гузар), архиєпископ-емерит УГКЦ. 
Цю сумну новину повідомили в Департаменті інфор-
мації Української греко-католицької церкви. 

Любомир Гузар підкорював своєю безпосередні-
стю, мудрою простотою, навіть добродушною жартів-
ливістю. Духовник, для якого людина, з її слабкос-
тями, держава, з її місією, та Бог поєднувались в єдину 
ціннісну систему. 

Як авторитетна людина, Гузар займався актив-
ною громадською діяльністю. У свій час Блаженній-
ший Любомир благословив одну з важливих книжок 
«Дня»: «Війна і мир, або Українці – поляки: брати, 
вороги, сусіди...». В передмові до книги він написав: 
«книжка «Війна і мир» із серії «Бібліотека газети 
«День» конче потрібна зараз, бо дійсно сприяє жит-
тєво необхідному для України і Польщі процесові при-
мирення, взаєморозуміння і співпраці для майбут-
нього». В цих словах мудрість духовника, який диви-
вся не на локальні розбіжності, а на стратегічні перс-
пективи співіснування людей і держав в цьому світі. 

 

 
 

БЛАЖЕННІЙШИЙ ЛЮБОМИР ГУЗАР (ГІСТЬ 
«ДНЯ», 2003 РІК) ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ 
ПЕРШОЇ КНИГИ БІБЛІОТЕКИ «ДНЯ» «УКРАЇНА 
INCOGNITA» / ФОТО З АРХІВУ «Дня» 

Зі свого боку він ставився із великою повагою до 
автора «Дня» Клари Гудзик, спілкувався з нею. Також 
Гузар підтримував Школу релігійної журналістики, 
був частим гостем редакції «Дня». 
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Президент України Петро Порошенко висловив 
свою жаль з приводі смерті Блаженнійшого Любо-
мира: «Щиро сумую з усіма вірними УГКЦ і всією Ук-
раїною. Висловлюю глибоку шану цій світлій людині, 
справжньому подвижнику, який сміливо ніс слово Го-
споднє українцям у двох сторіччях на зламі двох тися-
чоліть. В одному з останніх інтерв’ю Любомир Гузар 
пророче сказав слова, які мені запали в душу: «Мир 
означає любити одне одного. Мир – то не є відсут-
ність боротьби». 

Український літературний критик, есеїст, поет, 
мислитель, філософ Євген Сверстюк у свій час висло-
вився про Любомира Гузара: «Греко-католикам дуже 
пощастило: мали мудрого главу, який прийшов «з ни-
зів» і ніколи не прагнув бути єпископом, хоча давно 

був підпільно висвячений... Це – надзвичайно важ-
ливо, щоб церкву очолювала людина духовна, байдужа 
до свого адміністративного становища в ній. Через те 
йому так легко було передати владу, коли вже виконав 
місію». 

Блаженнійший Святослав (Шевчук), глава УГКЦ: 
«Для мене Блаженнійший Любомир був добрим бать-
ком, який то пригортав до свого серця, допускав до 
найпотаємніших думок, мрій і бажань, – зазначає но-
вий предстоятель, – то відпускав на край світу, щоб 
я, як казав, навчився давати собі раду... Сьогодні він 
нагадує біблійного, але українського, Ісаака, який пе-
редає первородство. То велика честь – бути його спад-
коємцем!». 

  

 
Обкладинка книжки «Війни і Мир» із серіїї Бібліотеки «Дня» 
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Смерті таких постатей, як Любомир Гузар, Бог-
дан Гаврилишин, Євген Сверстюк, які пішли від нас 
останніми роками і які були передусім моральними ав-
торитетами для нації, примушують замислитись над 
тим, яким змістом, орієнтирами та цінностями запов-
нять їхнє місце нові покоління. 

Валентин ТОРБА, «День» 
«ВІН БУВ ЛЮДИНОЮ СВОГО ПОКЛИКАН-

НЯ». Юліана ЛАВРИШ, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, викладач факультету журналістики Львів-
ського національного університету імені Iвана Франка: 

– З Блаженнійшим Любомиром мені доводилось 
бачитись кілька разів у житті. 2011 року, починаючи 
свою релігійну колонку в газеті «День», дізнавшись 
про приїзд Блаженнійшого до Львова, вирішила ско-
ристатись тим, щоб поговорити хоча б у форматі ко-
роткого бліцу. Пам’ятаю, що ми зустрілися в реколек-
ційному центрі Львівської архієпархії УГКЦ у Брюхо-
вичах. Коли помічник Його Блаженства, отець Рафаїл 
Стронціцький, зустрів мене в холі центру і проводив 
до кімнати, у мене відверто трусились ноги й руки. Ще 
мить – і я побачу одного з найбільш авторитетних ду-
ховних лідерів в Україні. Я боялася щось виконати не 
так з церковного етикету – не так звернутися, не так 
попросити благословення, не так поцілувати руку. І 
ось прочиняються двері – я бачу дідуся, який сидить 
у кріслі. Звичайного, сивого й доброго дідуся, без  
єпископських панагій, довгих ряс і клобуків. Він про-
сто сидів у кріслі й ніби дрімав, водночас мислячи про 
Вічне (потім я часто заставатиму Блаженнійшого в та-
кій позиції – під час лекцій, зустрічей, аудієнцій – у 
позиції старця-мислителя). Блаженнійший зустрів 
мене усмішкою, й весь страх майбутнього спілкування 
відліг від серця. Цю усмішку я запам’ятаю надовго – 
в ній було стільки любові, тепла, миру; хоча Блажен-
нійший погано почував себе в той день. Бачачи цей 
рівень поганого самопочуття, я запропонувала приї-
хати в інший день, але він наполіг на розмові, бо не 
звик зривати домовленості. Ми говорили про молодь, 
екуменізм, особисті духовні потреби. Наостанок по- 
просила зробити спільне фото. Блаженнійший попро-
сив отця Рафаїла натиснути на «ґудзик», себо сфото- 
графувати нас (до речі, я страшенно любила Блажен-
нійшого за його галицизми). Ми стояли біля ікони 
святого Миколая. Блаженнійший жартував, що нас 
троє; а я – що фотографуюсь із двома Миколаями. 
Опісля Блаженнійший попросив не виставляти це 
фото, тільки тримати для приватного вжитку, бо там 
він у світському. Тому ця світлина ось уже шість років 
стоїть на полиці моєї кімнати. Востаннє ми зустрілися 
два роки тому, коли у Львівському національному уні-
верситеті відбулась презентація докторської праці Бла-
женнійшого Любомира про екуменізм Митрополита 
Андрея Шептицького. Ректорат попросив сказати від 
університету кілька слів. Тоді було не менше хвилю-
вання, адже говорити про працю доктора в присутно-
сті самого доктора – це виклик. Пам’ятаю, як напе-
редодні впродовж двох днів прочитала докторську ди-
сертацію, тоді ще дивувалась, як можна так легко і 
просто писати в академічному стилі про богословські 
проблеми. Після презентації Блаженнійший знову 
усміхнувся й сказав: «Дякую!» – знову-таки без па-
фосу, зайвих підвищених нот і тональностей. 

Він був людиною свого покликання – простим 
священиком, і залишався ним до останнього подиху. 
Так важко в сучасному світі віднайти таких людей, які 

змогли розпізнати Божий план щодо них, змогли піти 
цим шляхом і реалізувати свій потенціал. Він був лю-
диною Любові та Світла, без жодних перебільшень і 
патетичних виступів. Блаженнійший був знаковою фі-
гурою і для редакції «Дня», зокрема він підтримував 
Школу релігійної журналістики, яка тут розвивалась, 
мав розмови з Кларою Пилипівною Гудзик, благосло-
вив важливу й сьогодні книжку «Дня» «Війни і мир, 
або Українці – поляки: брати, вороги, сусіди...». 

Із християнської перспективи похорон – це не 
привід для смутку, лише – для радості, адже спочилий 
вже в обіймах Бога, з Тим, кого утверджував всім своїм 
земним життям. Проте, дізнавшись про смерть Бла-
женнійшого Любомира, я дивилась на фото з 2011-го 
і плакала весь вечір. Плакала за втратою духовного по-
радника, який був усім для всіх, велетнем для нації, 
авторитетом і дзеркалом справжнього християнського 
життя. Мабуть, до останніх хвилин мого життя згаду-
ватиму цю теплу усмішку, повну Любові й Милосердя; 
бо постава таких Людей – це фонд оптимізму та Віри 
не на хвилину, а на цілі століття! 

«БЛАЖЕННІЙШИЙ ЛЮБОМИР БУВ ДУХОВ-
НИМ БАТЬКОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ». Бла-
женнійший Святослав (ШЕВЧУК), предстоятель Укра-
їнської греко-католицької церкви (з офіційної заяви): 

– ...Великий пастир нашої церкви, велика лю-
дина, великий християнин, великий українець. Сього-
дні вся українська громада в Україні і цілому світі з 
болем переживає цю велику втрату. Мільйони людей 
на різних континентах, різних релігій, різних христи-
янських конфесій, різних народів схиляють свої го-
лови в глибокій пошані перед цією праведною особою. 
Блаженнійший Любомир був духовним батьком укра-
їнського народу. У його присутності всі ми почувалися 
захищеними, певними. А сьогодні ми в одну мить усі 
осиротіли... 

«ДЛЯ НЬОГО ВАЖЛИВОЮ БУЛА ЄДНІСТЬ 
ЦЕРКОВ...». Владика Борис (ГУДЗЯК), єпископ Укра-
їнської греко-католицької церкви (ucu.edu.ua): 

– Я знав патріарха Любомира Гузара майже все 
своє життя – маленьким хлопчиком з вигляду, бо ча-
сом приїжджав з батьками на літній табір, де він був 
парохом, пізніше він був моїм духівником і сповідни-
ком у семінарії в Римі. В Україні наше спілкування 
також було доволі близьким. 

Патріарх Любомир був надзвичайно обдарованою 
людиною – інтелектуально та емоційно, з неймовір-
ною уявою і фантазією, з прекрасним оксамитовим 
баритоном, чудовим проповідницьким стилем. Він, 
мабуть, був найкращим проповідником у нашій  
Церкві протягом мого життя. 

Проте він був передовсім людиною молитви, мо-
нахом, який прагнув єдності з Богом. Як священик, 
архімандрит, архієрей він молився, щоб бути в єдності 
з Господом, і провадив інших до цієї єдності. 

Для нього важливою була єдність Церков –  
він написав навіть цілий докторат про митрополита 
Андрея, його богослов’я і духовність християнської єд-
ності та працю заради неї. 

Він об’єднав наш Синод єпископів, який був при 
його виборі розділений. 

Він об’єднав українців, ставши для них духовним 
Батьком і найвищим моральним авторитетом. 

Його любили таксисти, слухали молодь і старші, 
підприємці і митці, побожні парафіяни і ті, які не були 
вірними УГКЦ. Він об’єднував членів своєї Церкви і 
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свого народу та прагнув поширювати цю єдність 
далі – працював заради примирення з поляками і єв-
реями, мріяв про припинення цієї війни та прими-
рення з росіянами. 

Блаженнійший Любомир лишив нам у спадок ще 
дві особливі риси, які нас з вами змушують задуматися 
і закликають до чеснот. 

У світі, у нашій країні, де є жадоба влади і нама-
гання її захопити будь-якою ціною, він владу віддав, 
відпустив, вразивши всю Україну своїм зреченням у 
2011 році. 

Просто відпустив владу... 
Патріарх жив дуже скромно. Мав дуже мало ре-

чей, не любив розкоші. Звичайно, для Літургії, про-
слави Бога він приймав традицію Церкви, красу, славу 
і навіть пишність Божої Служби, але в побуті був дуже 
скромний. Ця скромність передавалася у спілкуванні. 
А спілкуватися він міг з усіма, на різних мовах, у різ-
них контекстах. 

Це спілкування завжди було приправлене гарним 
легким гумором. Блаженнійший вмів щиро посміятися 
з самого себе. У цьому гуморі виявлялася його близь-
кість до Божого таїнства, бо гумор і таїнство спорід-
нені. 

Зараз дуже важливо, щоб ми супроводжували 
Блаженнійшого Любомира молитвою у таїнственний 
момент його переходу. 

Молімося за Блаженнійшого Любомира, за спо-
кій Його душі... 

Молімося за Блаженнійшого Святослава, адже 
тепер на нього лягає ще більший тягар відповідально-
сті... 

Молімося, щоб і ми могли ці та інші риси славної 
пам’яті патріарха Любомира пізнавати і засвоювати... 

Вічна пам’ять! 
«ВІН ПЕРЕЙНЯВ І ПРОНІС ЧЕРЕЗ ВСЕ 

ЖИТТЯ І СЛУЖІННЯ ПРАГНЕННЯ ДУХОВНОГО 
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСТВА». ФIЛАРЕТ, Патріарх 
Київський і всієї Руси-України, Українська православна 
церква Київського патріархату (із «Співчуття з приводу 
упокоєння Блаженнійшого Любомира кардинала Гу-
зара», www.cerkva.info): 

– ...Спочилий владика у своєму житті розділив 
трагічну долю багатьох українців свого покоління. 
Змушений обставинами війни полишити рідний край, 
він ніколи не полишав любові до українського народу. 
Від своїх наставників, а особливо від святителя в  
єпископи УГКЦ, він перейняв і проніс через все життя 
і служіння прагнення духовного відновлення україн- 
ства, подолання ворожнечі між братами і залікування 
ран минулого. 

Завдяки його мудрому і зваженому керівництву 
УГКЦ відносини між нашими Церквами значно по-
ліпшилися, а співпраця у двосторонньому та багато- 
сторонньому форматі розширилася. Сподіваюся, що 
життєвий спадок спочилого, його києвоцентричне ба-
чення майбутнього Церкви в Україні матимуть гідне 
продовження. 

Смерть Блаженнійшого Любомира є великою 
втратою для Української греко-католицької церкви і 
для всіх тих, хто знав, любив, цінував і поважав його. 

Поділяючи з вами смуток і печаль, підношу мо-
литви до Бога за упокоєння душі спочилого! 

Нехай Господь прийме новопреставленого в Своє 
Царство, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкі-
нечне життя! 

Вічна пам’ять Блаженнійшому Любомиру! 

«ДОСТОЙНИЙ ОБРАЗ ДОБРОГО ПАСТИРЯ 
ЗАЛИШИТЬСЯ ЯК БЛАГОСЛОВЕННЯ В ІСТОРІЇ 
УКРАЇНИ». МАКАРIЙ, Митрополит Київський і всієї 
України, предстоятель УАПЦ (зі співчуття на сайті 
УАПЦ) 

– ...Цей достойний образ Доброго Пастиря, чия 
доброта приймала й торкалася всіх, залишиться як 
благословення в історії України, яку він так любив і 
для якої поклав свої найкращі сили. 

Молимось за спокій новопредставленого Блажен-
нійшого Любомира. 

Вічна пам’ять! 
«ЛЮДИНА, ЯКА З’ЄДНАЛА ПОКОЛІННЯ 

УКРАЇНСТВА». Євстратій (ЗОРЯ), архієпископ, речник 
Київської патріархії: 

– Для всіх, хто знав Блаженнійшого Любомира 
(я теж його особисто знав), це безперечно велика 
втрата. Ця людина з’єднала покоління українства, ро-
зірваного через дуже важкі історичні події для нашого 
народу: це і Друга світова війна, і більшовизм, наси-
льство, яке здійснювалося і над національним україн-
ським життям, і над релігійним життям, зокрема над 
Українською греко-католицькою церквою. Він –  
живий символ того, що, незважаючи на всі випро- 
бування, український народ вийшов міцнішим, не  
озлобленим, але люблячим Бога, і саме цим перемага-
ючим. І він як людина, що почала свій життєвий шлях 
ще до Другої світової війни і пройшла важкі випробу-
вання, передав цей досвід, цю тяглість і традицію далі, 
сучасному поколінню. Це дуже важливо. Безперечно, 
шкода, що він покинув нас. Але ми як віруючі знаємо, 
що це відхід не в абстрактну вічність, а у вічне життя. 
Він тілом померлий, але душею живий. Він перед  
Богом. І його справи, його спадок залишаються між 
нами. 

«ВІН ЗАЛИШАЄ НАМ ЖИВЕ СВІДЧЕННЯ 
АВТЕНТИЧНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ». Архієпи-
скоп Iгор (IСIЧЕНКО), Харків, УАПЦ: 

– Нам важко вберегтися від відчуття непоправ-
ності втрати, коли прощаємося з дорогою людиною. 
Але ж упокоєння праведника відкриває новий, шир-
ший вимір духовного єднання з ним. Єднання в мо-
литві, в постійному відчутті його небесного заступни-
цтва за нас. Владика Любомир відходить, аби й надалі 
бути з нами, українцями, обдаровуючи нас своєю ба-
тьківською любов’ю. Відходить, аби допомагати нам з 
неба. Натомість він залишає живе свідчення автен- 
тичної християнської віри, невіддільної від мужнього 
служіння правді. Його досвід рятує від нав’язуваного 
масовій свідомості стереотипу прагматичного та схи-
льного до компромісів ієрарха. Його глибока внут- 
рішня інтелігентність поєднувалася з прозорою чисто-
тою віри, породжуючи унікальний пастирський та-
лант, здатний промовляти до загалу як простим і пе-
реконливим словом, так і взірцем гідного та скром-
ного життя. Вірю, що цей взірець визначатиме перс-
пективу духовного зростання нової генерації українсь-
кого духівництва й відкриватиме перед загалом справ-
жнє покликання християнина. 

«БЛАЖЕННІЙШИЙ ЛЮБОМИР ЗМІЦНЮ-
ВАВ У КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ ПОТРЕБУ ДО 
ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ». Роман ЯЦIВ, 
мистецтвознавець, професор, проректор Львівської ака-
демії мистецтв: 

– Любомир Гузар – не лише знакова та симво-
лічна постать в духовному житті України двох останніх 
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десятиліть, а й особистість, що консолідувала етично-
моральну конструкцію нації в новій історичній реаль-
ності. Його глибокі богословські знання стверджува-
лися на практиці духовного провідництва в дуже не-
однорідному соціумі, де споживацькі й політично-спе-
кулятивні технології створили загрозу існуванню  
християнським основам життя. В такій еклектизації 
суспільних настроїв єпископ, кардинал Любомир Гу-
зар своїми настановами лідера УГКЦ показував дорогу 
до Світла, до Гідності в кожній людині та у щоденних 
справах. Маючи незаперечний авторитет на усіх соці-
альних щаблях, спромагався урівноважувати цінніс-
ний імператив у питаннях інституційного державного 
життя та словом правди й аргументованих біблійних 
посилів наступати на гріховність, цинізм, лицемірство, 
брехню, агресію. Оптимізуючи національний дух, Бла-
женнійший Любомир зміцнював у кожного українця 
потребу до внутрішнього перетворення, до громадян-
ської відваги, відкидаючи будь-які ознаки занепадни-
цтва в настроях чи суспільної апатії. Своїм сучасни-
кам, особливо молоді, він залишив високий приклад 
цілісності морально-етичної постави і справжності в 
плеканні християнських чеснот за будь-якої суспі-
льно-політичної кон’юнктури історичного часу. 

«ВІН ЗАКЛИКАВ НАС УТВЕРДЖУВАТИ 
УКРАЇНУ НЕ СЛОВАМИ, А ПРАЦЕЮ». Людмила 
ФИЛИПОВИЧ, завідувач відділу Інституту філософії 
НАН України, доктор філософських наук, професор: 

– Цю велику втрату глибоко переживають не 
тільки вірні греко-католицької церкви, а й інших кон-
фесій, навіть невіруючі люди, оскільки Блаженнійший 
Любомир був авторитетом для всієї нації. В опитуван-
нях щодо визначення рейтингу тієї чи іншої особи, він 
завжди займав у десятці перших своє достойне місце. 
Це пояснюється тим, що він був голосом народу і го-
лосом церкви. Блаженнійший дуже гармонійно поєд-
нав у собі власне українця і християнина. Кардинал 
Любомир Гузар – це знакова фігура для України, яка 
увібрала і дух часу, і масштаб простору, в якому він 
діяв. А він діяв, навіть в останні роки, передавши ад-
міністративне керівництво церквою молодому архі- 
єпископу Святославу (Шевчуку), він постійно був 
присутній у житті своєї пастви. Його присутність ви-
значалася живою реакцією на все, що відбувалося у 
світі та Україні. Ми не можемо забути його настанов-
них слів, які він сказав, звертаючись до нації 1 грудня 
2013 року. Він багато тоді заклав цікавих ідей, але го-
ловно, чим він нас підтримав, – сказав сакрамента-
льне, як Мойсей своєму єврейському народу: «Не бій-
теся, українці». Не бійтеся відстоювати свою гідність, 
своє право на нормальне життя, навіть якщо це буде 
пов’язано з певними жертвами, що власне, і сталося. 
Він закликав нас утверджувати Україну не словами і, 
можливо, не стояннями і протестами, а працею. І ми 
тільки зараз, можливо, зрозуміли: щоби Україну  
утвердити, треба щоби кожний на своєму місці пра-
цював. 

Це була надзвичайно мудра людина. До нього за 
порадою ходили і люди з політикуму. Він завжди зна-
ходив слова, які надавали спокій, упевненість, орієн-
тував на прийняття правильних рішень. Ця мудрість 
пов’язана не лише з роками. Він мав дуже серйозну 
хорошу освіту. І любов. Любов робила його особливо 
мудрою людиною. І все, що він говорив, говорив з  
добротою, українським гумором, і це сприймалося не 
як обов’язок, який ти маєш виконати, а хотілося про- 

сто відповідати тим очікуванням, які мав щодо тебе 
предстоятель цієї церкви. 

Він для всіх нас був духовним батьком. Думаю, 
що мільйони українців сьогодні сумують, але цей сум 
дуже світлий. Зрозуміло, що Блаженнійший Любомир 
Гузар ще багато чого доброго нам сказав би, але ті, що 
вміли слухати його при житті, будуть чути його і після 
його смерті. Він даватиме нам свої поради і триматиме 
нас на тій високій ноті, на якій сьогодні мають бути 
українці, не опускаючись до примітивних, тваринних 
реакцій на те, що робиться навколо. Нам треба пока-
зати свою культурність, освіченість, орієнтацію на 
майбутнє. Він весь час казав, що ми всі є єдиної тра-
диції – київського християнства. А на той час це була 
чи не одна з найвищих і в богословському, і в куль- 
турно-освітньому сенсі цивілізація. І він мріяв, коли 
всі церкви київської традиції об’єднаються знову  
навколо цієї ідеальної держави. А для цього треба, без 
сумніву, працювати. Будемо працювати. 

Він був стратегом. Любомир Гузар абсолютно 
правильно, як Андрей Шептицький, через Йосипа 
Сліпого, зрозумів, що є механізмом, важелем, який 
може змінити життя людей. Це їхня свідомість. А щоб 
ця свідомість була на відповідному рівні, людина має 
бути освіченою. Блаженнійший дуже сильно приклав-
ся до освіти в церкві – це і створення духовних семі-
нарій, і академії, я вже не кажу про Український ка-
толицький університет, який на сьогодні є флагманом 
богословської і не тільки думки в Україні. Митрополит 
Любомир Гузар подбав про те, щоб не він один пред-
ставляв церкву, а щоб була ціла когорта тих, хто цю 
традицію зможе перейняти і передати наступним по-
колінням. Греко-католицька церква чи не найсиль-
ніша на сьогодні, яка здатна виконати ті завдання, які 
стоять перед Україною, оскільки вона ж і формує сьо-
годні ціннісні змісти, які змушують нас переосмислю-
вати: чи правильно ми йдемо? Чи правильно ми вчи-
няємо? 

Думаю, що смерть Блаженнійшого нас об’єднає і 
зміцнить, оскільки хочеться в пам’ять про таких людей 
здійснити їхні плани, відповідати очікуванням і мріям, 
які мали ці люди і не дочекалися справді вповні неза-
лежної України, де кожен українець дихатиме вільно. 
Коли нас визнаватимуть у світі за нашу інтелектуальну 
працю, наші успіхи у всіх сферах життєдіяльності. Ук-
раїнці ще мають сказати своє слово. Блаженнійший 
митрополит Любомир Гузар був упевнений, що укра- 
їнці постануть і будуть нарівні з усіма великими наці-
ями світу. 

«ВІН БУВ СОВІСТЮ НАЦІЇ». Шейх Саід 
ІСМАГIЛОВ, муфтій Духовного управління мусульман 
України «УММА»: 

– Блаженнійший кардинал Любомир Гузар ви-
ступав найпотужнішим духовним авторитетом в нашій 
країні. Недарма рейтинги, які складали ЗМІ, ставили 
його на перше місце серед усіх духовних і релігійних 
діячів. Вважаю, що це було абсолютно виправдано і 
чесно. Любомир Гузар був совістю нації, духовним лі-
дером. І демонстрував свій приклад не лише греко-ка-
толикам та християнам, а й взагалі всім віруючим лю-
дям. Він дуже добре й толерантно ставився і до мусу-
льман, і до іудеїв, і ніколи не відмовлявся від діалогу. 
Завжди, виступаючи на великих форумах та зібраннях, 
він казав правду. І саме його виступи на Майдані під 
час Революції гідності знаходили відгук у серцях лю-
дей. Він ніколи не боявся критикувати владу, якщо 
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вона була не права. І його заклик «не бійтеся!», який 
він промовив на Майдані, став чи не найпотужнішим 
месиджем всієї Революції гідності. Всі інші месиджі 
Революції гідності люди вже якось забули, а ось цей 
продовжує лунати. Кардинал Любомир Гузар був най-
більшим духовним авторитетом в Україні, користува-
вся великою повагою і за кордоном, і в Україні. Це 
велика втрата для всієї нашої країни. Мусульмани Ук-
раїни приєднуться до скорботи. Ми також вшанову-
ємо пам’ять Блаженнійшого Любомира Гузара. 

«ВІН БУВ ДУЖЕ ВІДКРИТИЙ ДО ЛЮДЕЙ, 
ЗОКРЕМА — ДО МОЛОДІ». Ірина КЛЮЧКОВСЬКА, 
директор Міжнародного інституту освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою Національного університету «Львів-
ська політехніка»: 

— У березні 2012 року відбулася зустріч Блажен-
нійшого Любомира з академічною спільнотою «Львів-
ської політехніки», також — громадою Львова. Ми за-
просили Блаженнійшого не тому, що він сам був із 
діаспорного середовища, проживши там багато років. 
Ми його запросили як людину, до якої є безумовна 
довіра. Блаженнійший Любомир є важливим не лише 
для вірних Української греко-католицької церкви в 
Україні і далеко поза нею. За ним, живим, сумує вся 
Україна — незалежно від того, яку віру людина спові-
дує. Такі люди не вмирають — вони залишаються жити 
вже в іншому вимірі, духовному — своїми думками, 
працями, настановами і чином власного життя як при-
кладом для кожного з нас. 

Сьогодні мене, як і всіх українців, переповнює 
глибокий сум. Але я відчуваю у глибині душі й тиху 
радість від того, що мені пощастило особисто спілку-
ватися з цією великою людиною, отримати його бла-
гословення, вдалося поділитися цією радістю спілку-
вання зі спільнотою «Львівської політехніки» і з гро-
мадою Львова. Це була дивовижна зустріч. 

Пригадую, що в 2011 році Блаженнійший  відно-
вив започатковані у минулому столітті, ще Андреєм 
Шептицьким, суспільні дні, у які він спілкувався з ми-
рянами, але насамперед — з молоддю, говорив про мо-
ральні засади суспільства, взаємостосунки у суспіль- 
стві, визначення ціннісних орієнтирів. І це наштовх-
нуло мене на думку, що було б дуже добре організу-
вати таку зустріч  з молоддю, з нашими студентами, 
бо наш інститут багато працює  з молодіжними сере-
довищами. 

Виявилося, що вийти на контакт з Блаженній-
шим — просто. Він був дуже відкритий до людей, зок-
рема — до молоді. І тому не було для нас ніякого труду, 
ніяких проблем і ніяких перепон. Блаженнійший від-
гукнувся відразу, і в 2012 році ми відбули зустріч, яку 
присвятили 120-річчю нашого Патріарха Йосифа Слі-
пого. Це була, без сумніву, розмова з молодими 
людьми, з викладачами, які просто переповнили ак-
тову залу «Львівської політехніка» — місць не виста-
чало, люди заполонили всі коридори, сходову клітку… 

Це була розмова не лише про значення і важли-
вість постаті Йосифа Сліпого, про якого багато хто 
знав, але багато молодих людей взагалі вперше від- 
крили для себе велич цієї постаті... Це були також ді-
алоги. І Блаженнійший Любомир у дуже спокійній, 
дуже доступній манері давав глибокі відповіді дуже 
простими і зрозумілими для кожного словами на най-
різноманітніші питання.  

Пригадую, ми говорили про надання патріархату 
українській церкві, про проблему радикалізації молоді, 

про долання духовної і моральної кризи в сучасному 
суспільстві. І це дуже важливо для молоді, яка дуже 
розгублена у нашому сучасному світі, бо, згідно з на-
шим опитуванням, майже 80 відсотків наших студентів 
декларують намір виїхати на навчання за кордон, бо 
вони себе в Україні не бачать у подальшому, не мо-
жуть себе реалізувати як фахівці. 

Нам було дуже важливо, що вони почули (не 
тільки слухали!) міркування Блаженнійшого. Важли-
вою думкою крізь усі його мудрі і логічні відповіді 
проходила ідея гідності суспільства. Він говорив, що її 
можна досягти великою працею кожного, глибоким 
вивченням своєї і світової історії, пізнанням своїх та-
лантів і їх реалізацією для користі свого ближнього і 
цілого народу. І це дуже важливо, бо присутні на зу-
стрічі зрозуміли вагомість чину кожної конкретної 
особи — неважливих кроків у нашому житті нема. 

Ми тішилися, що молодь вбирає, як губка, всі на-
станови Блаженнійшого. 

Центральною проблемою, говорив Блаженній-
ший, є потреба духовного росту і порозуміння, бо 
стало питання створення ініціативної групи «1грудня», 
яка тільки народжувалася тоді і до якої ввійшли мора-
льні авторитети української спільноти.  

Блаженнійший говорив тоді і про те, що від кож-
ного із нас залежить успішне подолання сучасних ви-
кликів, що лише ми самі, продуктивною щоденною 
працею, освяченою любов'ю до ближнього, до своєї 
країни, можемо забезпечити собі гідне життя  у влас-
ній державі. 

Він поділився з нами, присутніми, дуже простим 
і водночас — дуже складним секретом, як іти до дос-
коналості. Сказав, що цим секретом користується  
кожного вечора упродовж цілого свого життя. А цей 
секрет, говорив Блаженнійший, полягає у трьох пи-
таннях: що доброго зробив мені Бог, що доброго я зро-
бив для самого себе і що доброго я зробив для ближ-
нього? І такий щоденний аналіз, говорив Блаженній-
ший,  є формулою духовного зростання для кожної 
мислячої людини. Коли б кожного дня кожен із нас 
дав собі відповіді на оті три питання, проаналізував 
свої щоденні кроки, то, може, і результати ми мали б 
сьогодні інші... Я думаю, що Блаженнійший був для 
кожного із нас як справжній батько. Бо він любив ко-
жну людину, ішов до неї з величезним добром. Я б 
сказала, що ціле його життя було під знаком любові 
до Бога і до України. Він того вчив людей — дуже про-
сто, ненав’язливо… Люди його слухали дуже уважно, 
але виникає питання, чи почули? Якщо почули, то чи 
вчинили так, як би мало бути? І, можливо, якби при-
слухалися до його дуже правильних слів, не сталося би 
тієї біди, в якій ми зараз є» [8].  

«Любомир Гузар залишив нас – і залишив у су-
м'ятті. На полі кульбаб – то сонячно-жовтих, то у ви-
гляді білих парашутиків – він здавався високим со- 
няшником, який завжди був повернений обличчям до 
любимого світила й за яким можна було звіряти свій 
шлях. Дивлячись на нього, ми починали здогадува-
тися, що все може бути інакше, – можна інакше жити, 
думати, розставляти акценти і, неодмінно, діяти. Що 
ми самі могли б стати інакшими. Можливо, так воно 
й буде – якщо тільки ми дуже постараємося, "вирос-
темо у свободі". 

Ключ до авторитету Любомира Гузара – остан-
нього з гігантів – шукали й шукатимуть, поступово 
перетворюючи його особу на легенду, а легенду – на 
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міф. З одного боку, все ніби просто: ясний розум,  
добра освіта, вміння розмовляти з людьми, глибока 
особиста порядність. Але навіть якщо зібрати це все – 
і багато іншого – разом, не вийде та людина, сама 
присутність якої примушувала оточення випрямити 
спину і підвести голову. Побачивши перед собою  
повною мірою людину, самому згадати про свій люд-
ський образ, почати – хоча б невиразно – здогадува-
тися, що це означає й до чого зобов'язує. Живучи в 
королівстві кривих дзеркал, де все в людині спотво-
рене, викривлене, знівечене й непропорційне, зустрі-
вшись із Блаженнішим Любомиром, ми раптом опи-
нялися перед одним-єдиним дзеркалом, яке відобра-
жає саме те, що створив Бог за образом і подобою 
Своїми. Те, чим ми, по суті, є, тільки не впевнені – 
забули чи просто боїмося зізнатися в цьому й 
прийняти. 

Гузар був людиною, котра власним прикладом 
нагадувала нам про межі норми і гамбурзький рахунок. 
Або стосовно нього краще було б сказати – про Свя-
щенну Історію. Якщо більшість нас просто живе своє 
життя і дає раду труднощам у міру своїх сил, не помі-
чаючи, як кожна дія, кожен крок або навіть слово 
щось зрушують у самій основі світобудови, виявля-
ється піщиною, кинутою на чашу Світла чи Пітьми, – 
то Гузар бачив, як крізь кожну долю й поворот долі, 
наче крізь тонку тканину, просвічує Священна Історія. 
У кожному біженці – втеча в Єгипет, у кожній ро-
дині – Святе Сімейство, у кожній втраченій батьків-
щині – Земля Обітована, кожен вихід із рабства – 
тривала, виснажлива мандрівка пустелею. Священна 
Історія – не легендарне минуле, зафіксоване в книзі 
під назвою "Біблія". Наше життя – це і є Священна 
Історія. Інколи Гузар говорив про це цілком відверто, 
не просто порівнюючи наші реалії з біблійними сюже-
тами, а прямо вказуючи на нашу особисту участь у  
біблійних подіях. Давав нам зрозуміти, що ми не про-
сто Вані з Манями, котрі абияк зводять минуле з май-
бутнім у дні насущному, але кожен із нас – учасник 
великої містерії. 

Уміння бачити власну роль у великій виставі – 
Священній Історії і кожному її земному втіленні – 
значною мірою визначає "стиль Гузара". На тлі полі-
тичних пігмеїв, які люблять виключно "себе в мистец-
тві", він завжди підкреслював не власну велич і важ-
ливість власної ролі – він підкреслював велич ви-
стави. Була то сама Божественна Комедія чи тільки та 
її частина, котра стосувалася його власної батьків-
щини, України, церкви. Вся історія успіху УГКЦ, що 
пройшла велетенські випробування, що вижила й ви-
просталася, побудована на вмінні кожної – зосібна 
яскравої й навіть інколи великої – людини, котра 
очолювала її, посісти скромне місце в загальному ряду. 
"Усе це придумав не я, – завжди підкреслював Бла-
женніший Любомир. – Я лише продовжив те, що по-
чав митрополит Андрей. Я втілював у міру сил сфор-
мульоване ним бачення церкви. І точно так само чи-
нили до мене патріарх Йосиф і митрополит Іван-Ми-
рослав Любачівський. Наша сила в тому, що ми стоїмо 
на плечах один одного". 

Ця проста, на перший погляд, конструкція на-
справді – один із найважливіших політичних уроків, 
які годилося б засвоїти українцям "із Гузара". Бо ми 
так не робимо і, можливо, й гадки не маємо, що тільки 
так і можна зробити щось справді вартісне. Кожен із 

нас стрибає сам і страшно тішиться, коли вдається 
підстрибнути на три міліметри вище за інших. 

Немає ніякої наступності гравців, готових розі- 
грувати одну партію, яка, само собою, виявиться дов-
шою, ніж їхнє життя, і тому "проект Україна" все не 
рушить далі е2–е4. Це особливо гостро помітно на тлі 
"історії успіху" греко-католицької церкви, яка зумі-
ла – саме в період правління Блаженнішого Любо-
мира – зробити те, чого не змогла зробити поки що 
ціла країна: вийти з підпілля, повернутися з вигнання 
і відбутися.  

Як? Послухайте Гузара: тому що кожен, хто брав 
участь у цьому проекті, просував його, будував – різні 
люди в різних, інколи досить тепличних, а інколи – й 
нелюдських умовах, – поєднував у собі скромність і 
велич гравців, здатних підхопити й продовжити пар-
тію, не ними почату, і передати дошку наступному 
гравцеві, коли настане час піти зі сцени. Кожен брав 
участь в одній великій Виставі, яка була більшою, ніж 
його власне життя. 

Любомира Гузара можна вважати щасливчиком. 
Бог вивів його родину з України і зберіг на шляхах 
вигнання. Бог дозволив йому повернутися назад, вті-
ливши мрії багатьох – від рідного батька-усусуса, що 
пристрасно прагнув побачити Київ, до мрії митропо-
лита Андрея Шептицького, який хотів бачити свою 
церкву Київською. 

Але при цьому Бог постійно влаштовував своєму 
слузі випробування часом. Життя Блаженнішого –  
вервечка відтермінувань, очікувань, випробувань на 
міцність і смирення. Зробивши перші кроки до цер- 
ковного служіння десятирічним хлопчиком, він бі-
льше десяти років чекав, поки зміг, нарешті, вступити 
до семінарії – у вже досить "солідному" для семінари-
ста віці. Вирішивши стати на шлях чернецтва, він 
знову мусив чекати, – у США не виявилося громад, 
готових його прийняти, і обітницю він зміг скласти 
вже переїхавши до Італії. Висвячений патріархом Йо-
сифом у єпископи, він 19 років чекав визнання свого 
єпископського достоїнства з боку Святого престолу й 
жодного разу за весь цей час не виявив не те що архі-
єрейських претензій, а навіть просто нетерпіння. Його 
вважали наступником патріарха Йосифа, – адже сам 
патріарх казав, що хотів би бачити наступним Верхов-
ним архієпископом саме Гузара, – проте йому знову 
довелося чекати, старанно виконуючи своє служіння 
при кардиналі Любачівському. 

Це очікування ніколи не було пасивним. Якби 
люди, як припускав поет, були частинами мови, Лю-
бомир Гузар, безперечно, виявився б дієсловом. Він 
просто вперто йшов своїм шляхом, не прискорюючи 
кроку, не нарікаючи на те, що дорога виявилася дов-
шою, ніж він, можливо, припускав. В образі Любо-
мира Гузара – вже літньої людини, ув'язненої в старі-
юче тіло, – завжди безпомилково вгадувалася лицар-
ська постава. Ідеал служіння, готовність прийняти 
волю Бога й сюзерена, робити що повинно, і будь що 
буде, – все це змушувало бачити в Гузарі, швидше, 
лицаря церкви, ніж ченця. Може, річ у специфіці іс-
торичної оптики: він вступав у своє священницьке, а 
потім і єпископське служіння на тлі війни (тепер ми б 
назвали її "гібридною"), яку вела за своє існування 
УГКЦ, затиснута між політичними інтересами Вати-
кану та Москви. А на війні – як на війні. 
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До вміння терпляче чекати, вперто рухаючись 
уперед, він закликав нас. Він бачив і розумів наше не-
терпіння, бажання, щоб усе змінилося зразу й не-
гайно, щоб у нас і у вас все стало "гаразд" в одну-єдину 
ніч із четверга на п'ятницю. Але він бачив ще дещо, і 
говорив про це постійно: ніщо не зміниться, доки не 
зміняться люди. Дайте людині вирости у свободі. На-
повнюйте серце дитини добром. Годуйте молодь ідеа-
лами. Одне слово, не стійте й не кричіть посеред  
пустелі, а йдіть, ідіть, не стійте. Інакше ніколи не по-
бачите Землі Обітованої – тієї України, про яку ми всі 
мріємо.  

Біблійний сюжет про поневіряння в пустелі посі-
дав особливе місце в розмовах із Блаженнішим. На- 
роджені в рабстві не розуміють, що вони раби, а тому 
не може бути в них Землі Обітованої, – тільки  
пустеля. Спочатку треба вирости у свободі, стати лю-
диною, – і тоді подорож буде завершена. Це стосу-
ється не тільки цілого народу, як ми звикли думати. 
Це стосується кожного людського життя, кожного ін-
дивідуального шляху, який так чи інакше закінчується 
біля порогу рідного Небесного Дому. "Хочу бути лю-
диною" – рефрен останніх років Блаженнішого – дій-
сно справжня молитва. 

Так, він був мудрим, розумним, твердим і м'яким, 
він умів розмовляти з людьми і приймати рішення, він 
умів чекати й діяти, він умів зібрати навколо себе лю-
дей задля спільного звершення і в Ім'я Його. Але ще – 
він був безстрашним. Саме це вабило, притягувало до 
нього дуже різних людей, чиї душі з дитинства, немов 
іржею, були покриті нальотом страху. І він щедро, 
наче лицарський плащ, накидав на плечі всіх і кож-
ного – однієї людини чи всього майдану – свою без-
страшність. Безстрашність людини, котра твердо знає, 
що Бог – добрий, а життя – вічне. Що наприкінці 
шляху кожного з нас чекає не чорна діра небуття, а 
Небесна Батьківщина. Яку кожен здобуде, коли буде 
готовий вийти з пустелі. Тільки б ішов. Тільки б не 
зупинявся в дорозі, не зневірювався, не збивався на 
манівці. 

Він залишив нам цей лицарський плащ – як орі-
єнтир, який не дозволить збитися зі шляху в суціль-
ному полі кульбаб. Як обіцянку майбутньої зустрічі» 
[7]. 

 

 
Вот таким и запомнился кардинал: светлым,  
спокойным и мудрым, фото Вячеслав БЕРЛОГ 
 
 

В крипте Патриаршего собора Воскресения 
Христова в минувший понедельник, 5 июня, по-
хоронили кардинала Украинской греко-католи-
ческой церкви, бывшего главу УГКЦ Любомира 
Гузара. Его называли человеком-эпохой, а многое из 
высказываний кардинала – цитатами, которые вдох-
новляют. В то самое время, когда в Украине еще не 
началась война, и никто даже представить не мог тот 
кошмар, который охватит страну, – в феврале 2013-го 
Любомир Гузар согласился на интервью для нашего 
еженедельника. Он уже тогда был слаб здоровьем, но 
по-прежнему – удивительно силен духом. Это было 
накануне его 80-летнего юбилея. 

В своей резиденции в Княжичах он рассказывал, 
в общем-то, простые истины – о вере. И о молитве. 

«Но я не знаю ни одной, – признавалась я кар-
диналу, – ну, разве что «Отче наш». 

«А больше и не надо, – отвечал он. – Понима-
ете, молитва – это не есть «много слов». В молитве 
чем меньше слов, но они искренние, – тем лучше. 
Есть много хороших молитв, но все же первая и един-
ственная, которая дана нам свыше, – «Отче наш». 

И вот сейчас, когда кардинал ушел в небытие, все 
сказанное им во время той встречи вспоминается с 
каким-то особенным чувством. 

Наверное, это и есть благодарность за мудрость, 
которую этот светлый человек старался даровать тем, 
с кем общался. 

Я до сих пор храню диктофонную запись нашего 
разговора. 

И сейчас, возможно, самое время вспомнить хотя 
бы фрагменты того интервью (пожалуйста, читайте 
материал «Кардинал Гузар о молитве и тех, кто нас 
разделяет», 2000.ua/v-nomere/forum/mnenie). 

О революциях и катаклизмах 
«...Как стать свободным? Видите ли, я думаю, что 

один из способов достичь этого кроется в нашей воле. 
Надо лишь избегать того, что делает нас зависимыми. 
Хотя, конечно, дело это непростое. 

Представьте человека, который имеет цель зара-
ботать, потому что у него семья и надо как-то жить. 
Но если для этой цели ему предстоит делать то, что 
противоречит его совести, что он считает для себя не-
приемлемым, – будет ли он чувствовать себя в таком 
случае свободным? Вряд ли. 

В нем будет расти чувство, что дело, которым он 
вынужден заниматься, его духовно унижает. Поэтому 
должна быть какая-то развязка... Она нелегко дается. 

Но выбор у человека всегда есть. И он должен 
сделать его таким, чтобы не терзалась душа. 

Безусловно, наша общая мечта – жить в таком 
обществе, где человек может сохранить свою пози-
цию, свои убеждения. Делать то, что диктует его сове-
сть». 

О востоке и западе 
«Разделения на самом деле нет. Но есть разделе-

ние между теми, кто любит Украину, и кто ее не лю-
бит. Это если судить в целом. 

Но если посмотреть на детали, на «акценты», то, 
конечно же, разница есть. И это естественно. Точно 
так же, как между северной Италией и южной. Но это, 
подчеркиваю, внешние различия. 

А вот таких, которые бы действительно делили 
страну пополам, – я уверен, не существует. 

Вот, допустим, приезжают люди из Луганска или 
Днепропетровска на Волынь или в Закарпатье. И они 
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очень хорошо себя там чувствуют! То же происходит, 
когда с Галичины или Волыни едут в восточные обла-
сти страны». 

О политике 
«...Недавно я был в Крыму. Прекрасное общение! 

Мы беседовали, обменивались мыслями, шутили. 
Если кому-то было сложно высказаться по-украински, 
переходил на русский. И все прекрасно друг друга по-
нимали. То есть язык, как по мне, ни в коей мере не 
становился преградой в общении. 

Мне кажется, что делят – наши политики. Они 
хотят по возможности людей разделять и сохранять та-
кую ситуацию для того, чтобы им самим было намного 
легче людьми манипулировать. 

Так что те, кто твердит, что на востоке и западе 
живут разные народы, что это как бы параллельные 
миры, – это все политики. 

Они оправдывают свою неспособность общаться. 
Ведь люди, которые себя хорошо чувствуют на уровне 
собственного человеческого достоинства, – для них 
нет преград в общении с другими. 

В то же время те, кто не может, не умеет и не 
желает говорить с другими, пытаются их демонизиро-
вать. Они говорят: чего, мол, с ними иметь дело, если 
те такие и сякие!.. Убеждают и себя, и окружающих, 
что не хотят общаться с иными, поскольку те – «не 
такие, как я». 

Поэтому нам самим надо объединяться, памятуя 
о том, что политики будут стремиться к обратному 
процессу. 

Разделенное общество им легче контролировать. 
Потому что там, где единство, контролировать не 
удастся – просто тогда люди понимают друг друга». 

О понтифике 
«...Когда по радио я услышал, что папа Бенедикт 

XVI заявил об отставке по состоянию здоровья, хотя, 
возможно, это я так воспринял сказанное понтифи-
ком, то понимал: он это делает во благо церкви. 

Только осознание того, что тебе уже не по силам 
величайшая ноша и ответственность, что ты физиче-
ски не в состоянии обеспечить правильную деятель-
ность своего правительства, может подтолкнуть на шаг 
о добровольной отставке. 

Папа – один из старейших понтификов: ему ис-
полнилось 86 лет. За всю историю церкви старших 
было только четверо. Хотя могу и ошибаться: я не на-
столько досконально знаю историю, чтоб утверждать, 
в каком возрасте какой папа уходил на покой. 

...Понятно, что папа чувствовал: ему уже трудно. 
И поэтому решил дать возможность кому-то другому. 

Именно так и я поступил. Тоже сказал: мне уже 
трудно справляться, оставляют силы и здоровье – вот 
причина. 

Но скажу откровенно: каких-то больших измене-
ний в моей жизни не произошло. По крайней мере я 
не почувствовал, что отныне должен как-то иначе ве-
сти себя, иначе говорить или думать. Нет... 

У меня не было, да и не могло возникнуть мысли, 
мол, теперь могу себе позволить то, что не позволял 
прежде! Дескать, сбросил большой «тягар», и теперь – 
гуляй, душа!.. 

Думаю, я всегда старался вести себя ответст-
венно, посему и не почувствовал некой потребности в 
изменениях. Понимаете, у меня нет таких желаний. 

Знаю лишь, что жизнь идет, и на что у меня те-
перь хватает сил, то и делаю. 

А если мой труд приносит пользу людям, то это 
и есть моя радость, мое утешение. Во всяком случае 
надеюсь, что пользу приношу». 

О желаниях «небожителей» 
«...Они уже имеют то, что и хотели иметь, и от 

этого чувствуют себя довольными. Хотели иметь 
власть? Имеют. Деньги? Тоже. 

Желали иметь возможность делать те многие 
вещи, о которых обычный гражданин и мечтать не мо-
жет? Они и могут... 

Так что им желать мудрости простоты – мне ка-
жется, это как бросать горохом об стену. 

К тому же – хотят ли они это слышать? Ищут ли 
простоты в жизни? Кажется, нет. 

И надо за них молиться. За всех надо, но особе-
нно за тех, на ком лежит большая ответственность за 
страну, за народ, и, может, они не всегда понимают, 
насколько тяжела эта ноша». 

О своих мечтах 
«...У меня нет каких-то особых мечтаний – в том 

смысле, чтобы произошло то-то и то-то. Я молюсь 
вместе с миллионами соотечественников, чтобы 
жизнь в нашем государстве стала более упорядочен-
ной, более духовной. 

И если бы УГКЦ получила статус патриархата, 
если бы это произошло, то был бы доволен. 

Но сказать, что – такая мечта... Мне ближе – 
спокойно работать и так достигать цели. Наверное, я 
по характеру не страстный мечтатель. 

Я благодарен тем, кто молится за меня. Знаете, в 
литургии есть такая молитва: «Останній час життя 
мого у мирі й покаянні скінчити». Это верные слова. 
Человек в преклонном возрасте хочет, чтоб окончание 
своего пути, отрезок времени, что Бог ему отвел, за-
кончить в мире и покаянии. 

Мой отец умер почти полвека назад, прожив 66 
лет... И я старался свой дар жизни использовать так, 
чтобы приносить кому-то пользу и душевный покой»» 
[9]. 

 
 

 
Секуляризація: світ на гойдалці [4, с. 45-55] 
 

Люди прагнуть добробуту, ми одне одному його 
зичимо. Однак добробут має погану рису: якщо лю-
дина не намагається плекати свою гідність, то ма-
теріальний статок робить її слабшою, вона підда-
ється звабам легкого життя. 

Блаженніший Любомир Гузар  
 
«Розлучення християнської Церкви та світу три-

ває. Культура, яка народилася в лоні християнства, 
покинула спочатку колиску, тоді дитячу кімнату, а те-
пер і взагалі збирається піти з батьківської домівки. 
Можна згадувати про те, що всіма визначальними  
особливостями європейська культура завдячує Цер-
кві — вона зберегла і розвинула античну думку у філо-
софії та науках, під її склепіннями розвивалися мис-
тецтва, в її скрипторіях формувалася культура книги. 
Та все це вирвалося з-за церковної огорожі, і з часом 
культура, наука, філософія протиставили себе Церкві. 
Наразі ми можемо спостерігати, як падають останні 
бастіони — суспільні цінності стають цілком світсь-
кими і навіть сповідування релігій вже не дуже сильно 
залежить від Церкви. Ці процеси не викликають, зро-
зуміло, жодного захвату в Церкви і з церковної точки 
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зору не віщують нічого доброго. Люди втрачають чіткі 
моральні орієнтири — і самі потерпають від цієї втрати. 
Європейська культура, травмована двома світовими 
війнами, піднесла в якості остаточної цінності людину 
і заперечила будь-які надлюдські ідеї, які, справді, ча-
сом надто багато коштують. Утім, прагнути чогось бі-
льшого за власне фізичне існування та комфорт, шу-
кати сенсу життя поза межами власного життя — у 
людській природі. У той час, як писалася ця книга, на 
Близькому Сході спалахнула війна Ісламської дер-
жави. Перша за довгий час війна не за політичні 
впливи і не за ресурси — справжня світоглядна 
війна, — війна проти світового порядку, що склався. І 
що варте уваги — війна саме релігійна. Світ секуляри-
зується — і втрачає сенс життя. Світ опирається секу-
ляризації — і впадає у шал цілковитого руйнування. 

— Церква нарікає на «секуляризацію». Звідки вона 
взялася? І чому в устах представників Церкви це звучить 
наче прокляття? 

— Секуляризація народилася зі зневіри і надто доб-
рого життя. Це сталося з нами після Другої світової 
війни. Під час війни було багато пропаганди, тому люди 
захиталися у своїй довірі до джерел інформації, не тільки 
до ЗМІ, а й письменників, священиків, до всіх. А дещо 
згодом прийшов достаток — Бога стало взагалі непотрі-
бно. Відтоді ситуація котиться донизу, до занепаду, до 
кінця європейської цивілізації. 

— Це невідворотно? 
— Не знаю, чи це відворотно. Можливо, усі куль-

тури, які досягають достатку, приречені. Один мій зна-
йомий, який вивчав стародавні культури, казав, що всі 
вони зникали через добробут. Історія вчить нас, але ми 
не вчимося. 

Ситуація почала розладнуватися значно раніше. 
Комунізм, приміром, з’явився в дев’ятнадцятому сто-
літті, а розмаху набув на початку минулого століття. 
Перша світова війна дуже захитала людство. До того 
часу було поняття про встановлений порядок. Існу-
вали імперії, королівські двори — усе це було знаками 
якоїсь структурованості, стабільності світу. А після 
Першої світової війни з’ясувалося, що всі ці опірні то-
чки соціального буття людини навпаки стали причи-
ною ворожнечі й краху. Поняття земної стабільності, 
яка виявлялася через політичні структури, захиталося. 
Філософи ставили більше запитань, ніж мали відпові-
дей, і цим бентежили людей, позбавляли їх решток 
здорового глузду, поняття чогось тривкого, що могло 
бути підставою для нормального порядку, нормаль-
ного життя суспільства. У душах людей з’явилися ве-
ликі сумніви щодо самого світового ладу, щодо цінно-
стей, якими досі жили. Це зумовило розвиток у  
XX столітті таких ідеологій, як нацизм, фашизм, ко-
мунізм тощо. З’явилися переконання, які крок за кро-
ком підкопували поняття солідної філософії, яка об-
лагороджувала людей. 

Під час Другої світової війни, яка зачепила прак-
тично всі європейські держави, люди пережили велику 
матеріальну скруту. Однак невдовзі після війни зав-
дяки плану Маршалла Європі вдалося подолати еко-
номічні труднощі й стати на ноги. Те, чого бракувало 
під час війни, з’явилося. Люди відпочили від злиднів. 
Та, замість дякувати Богові за те, що настав мир і до-
бробут, люди почали пояснювати свій достаток земних 
прогресом — досягненнями науки, техніки та еконо-
міки. Відбулося переосмислення людських прав. Ви-
значальною стала позиція, що людина, як суб’єкт 
прав, може робити, що хоче. 

До цього додалася ще глобалізація. Здавалося б 
це дуже добре — ми відчуваємо, що є один світ, усі 
люди мають однакові права тощо. Так мало б бути. 
Однак глобалізація мала два аспекти. Один полягав у 
тому, що економічно розвинені країни почали брати 
верх над іншими, диктувати їм свої умови. Це створю-
вало правило: хто має гроші — той має силу. Другий 
аспект глобалізації — руйнування поняття культури як 
здобутку, як надбання народів. Усвідомлення своєї 
приналежності до певної традиції, культури стало не-
бажаним. З’явилася тенденція зрівняти всіх і все. Уре-
шті, добралися до Бога. Оскільки існують різні Цер-
кви, люди відмінні за своїми релігійними переконан-
нями, то значить, віра в Бога роз’єднує світ. Тому її 
треба позбутися, аби забезпечити загальний добробут 
і мир у всьому світі. Слід залишити тільки суто людські 
вартості. 

Ще повернуся до питання розвитку філософії. 
Філософські науки почали наголошувати на матеріа-
льних цінностях та водночас сіяти сумнів, чи взагалі є 
правда у світі, чи є на що опертися, чи є щось, що 
могло б бути одним і однаковим для всіх. Це інтелек-
туальне заломлення також вело до секуляризації. 

— Отже, черговий «закат Європи»? Але вже років 
півтораста «закочують» — і ніяк не впораються. 

— Чому я звертаю увагу саме на Європу? Поди-
віться, ми в Україні є спадкоємцями десятиліть мате-
ріалістичного мислення, бо жили за комуністичного ре-
жиму. Але Західна Європа не була під впливом комунізму. 
Вона була під впливом християнської моралі! Ніхто там 
свідомо не насаджував атеїзму, не переслідував хрис-
тиян. То чому ж так сталося? Звідки та духовна криза? 

— Звідки? 
— Забагато достатку. Разом із повоєнними синд-

ромами добробут дуже знизив релігійний, моральний 
стан Західної Європи. Європейцям, на відміну від нас, 
ніхто не заважав плекати розуміння духовної природи 
людини. Однак людям було невигідно думати і говорити 
про Бога. 

Достаток підкопав європейську демократію. 
Люди прагнуть добробуту, ми одне одному його зи-
чимо. Однак добробут має погану рису: якщо людина 
не намагається плекати свою гідність, то матеріальний 
статок робить її слабшою, вона піддається звабам лег-
кого життя, замість впливу солідної демократії. Демо-
кратія є найкращою і найскладнішою формою суспі-
льного ладу. Кожен громадянин бере участь у забезпе-
ченні загального блага і несе тягар відповідальності за 
все. А це вимагає зусиль, бо треба перебороти лінощі, 
не казати про «хату скраю», не шукати легких шляхів. 
У Західній Європі люди, поки жили у скруті, були де-
мократами. Коли ж стали на ноги — знизили планку, 
яку треба було вдержати. Європейці говорять про до-
бро, красу, правду, але не готові жертвувати, щоб була 
правда, добро і краса. Якби можна було легше все те 
здобути, вони б дуже зраділи. Ми, ставши жертвами 
Росії, кажемо, що Європа нас зрадила. Справді, коли 
ми потребували допомоги європейських країн, коли 
вони повинні були щось робити, відповідно до декла-
рацій, до проповідуваних цінностей, — що відповіла 
Європа? Стала чухати потилицю і казати: так, варто 
було б допомогти, але ж нам це не вигідно. Це проти-
річчя. Ми не можемо покладатися на допомогу євро-
пейських країн, бо те, що вони декларують і що роб-
лять, — це не те саме. 

Погляньмо на європейську родину. їхав я якось 
поїздом у Бельгії. Біля мене сидів чоловік. Ми з ним 
поговорили і з’ясувалося, що ми попутники. Під час 
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пересадки на залізничній станції, коли ми купували 
квитки, я побачив, що в нас різна ціна. Запитав його, 
чого це я плачу більше. Він мені відповів, що має 
пільги як батько трьох дітей. Троє дітей — це тепер 
вважається так багато, що родина заслуговує на пільги! 

Це не є щось нове в історії людства. Маємо при-
клад Римської імперії. Дві тисячі років тому, у часи 
Христа, коли імперія перебувала на піку свого розви-
тку — захиталася родина. Люди почали обмежувати кі-
лькість дітей — мали переважно одну-дві дитини. Це 
стало частиною культури. Що їх врятувало? Те, що зі 
Сходу прийшли варвари і заселили ті землі, перейня-
вши частково місцеву культуру, державний устрій 
тощо. Те саме тепер відбувається в Західній Європі — 
після двох воєн настало сите життя. Європа почала ги-
нути, як Римська імперія дві тисячі років тому. Її зни-
кнення — це питання часу. Ми повинні бути дуже обе-
режні щодо європейської традиції. До всього треба пі-
дходити критично: чи те, що ми переймаємо, веде нас 
до Бога чи від Бога? 

— Вас не лякає те, що ваші слова перегукуються з 
риторикою «руского міра»?   

— У тому щось є, адже це те саме християнство, 
та сама традиція. 

— Чому ж наші стосунки складаються так драма- 
тично?  

— Бо ми інші. Наприклад, попри певні здобутки, Ро-
сійська Церква майже завжди цілковито підлягала дер-
жаві. Це така візантійська ментальність. Ми також 
зазнали впливу візантизму, але виявилися більш критич-
ними. 

Взагалі, наш підхід до християнства вважаю більш 
конструктивним, ніж у Росії. Ми, українці, все ж таки 
наділені європейським духом. Ще з княжих часів ми 
підтримували контакти з Європою. Ми європейська 
нація, не лише Галичина, що була частиною Австрії, а 
й Східна Україна; усі українці мають європейські риси 
поведінки і здібність використовувати свої таланти. 
Може, я ідеалізую, може, помиляюся. Однак поди-
віться, як Росія повелася з нами після Майдану. Вона 
на нас напала. Ми б таке зробили? Ні. Вона ж зробила 
і оком не змигнула. Російська пропаганда, державна 
поведінка — ми б так не змогли. Це не є поведінка 
нормальної культурної — в європейському сенсі — дер-
жави. 

Росія так поводилася століттями. Читайте істо-
рію — ніколи вона без нас не могла дати собі ради. У 
культурному сенсі ми стоїмо набагато вище. Ідеться не 
про кількість літературних творів чи кіно, а про осо-
бисту культуру. Порівняйте українське і російське 
село. У нас є соціальні поняття, певна суспільна зрі-
лість. Росіяни традиційно впевнені в тому, що все за-
лежить від батюшки-царя. 

І в нас, і в Росії багато здібних людей. Проте ми 
зі своєю здібністю багато що можемо зробити, а вони 
пасуть задніх. Росія — така велика і багата країна — 
купує товари за кордоном. Чому? Бо росіяни не вмі-
ють організувати своєї праці. У нас інша перешкода — 
нам не давали можливості розвинутися. 

Треба згадати й про суто духовний аспект. В Ук-
раїні набагато більша густота сакральних споруд.  
Жертовність наших людей до Церкви значно більша. 
Українці відчувають зв’язок із Церквою не лише сер-
цем, а й розумом. Гадаю, якби в Росії Церква стала 
більш самостійна, до неї б потягнулася інтелігенція. 
Бо, на жаль, там інтелігенція (нехай і невелика група) 
далека від Церкви. Російська Церква спирається не на 

високоосвічених людей, а на простолюддя — побожних 
добрих людей, які задовольняються тим, що їм дають. 
РПЦ не має підтримки інтелігенції, бо остання бачить 
у Церкві державний орган, а не потенційного духов-
ного співробітника. 

Річ у тому, що в Росії Церкву століттями пригні-
чували і використовували. Люди до того пристосува-
лися, звикли. Провідники РПЦ говорять цілковито 
так, як політики, члени уряду. За радянських часів Це-
рква перебувала під контролем КДБ — вона не мала 
вибору. У тисяча дев’ятсот дев’яносто першому році 
мені довелося говорити з англійським істориком 
Джейн Еліс, фахівцем із Російської Церкви. Я висло-
вив їй свою радість від того, що нарешті РПЦ звіль-
ниться від державної влади, стане собою. Вона мені 
каже: «Ні, так не буде, це їхня традиція — бути «при 
царі». Тепер бачу, що вона мала рацію». 
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Ідеться про оживлення віри, про нову еванге-
лізацію. Не потрібне «нове Євангеліє» — ні, нічого 
нового за змістом Церква не пропонує. Просто, 
люди добрі, починаймо жити по-Божому! 

Блаженніший Любомир Гузар  
 
«Щось відбувається між світом та Церквою. Ка-

жуть, що протистояння було завжди — воно лише змі-
нювало форми. І цілком можливо, що і тепер — усе як 
завжди, просто будь-які війни та скандали набувають 
медійного характеру. А все інше є доволі традицій-
ним — кожній добі хотілося, аби Церква зі своїми на-
становами була «ближчою до реального життя». Бу-
вали часи, коли Церква навіть піддавалася тиску з боку 
світських володарів та задовольняла їхні побажання. 
Але в Церкві люблять наголошувати, що це ніколи не 
доводило до добра. Можливо, так і є. Проте відмова 
змінюватися також ще нікого не доводила до добра. 
Чого саме сучасний світ вимагає від Церкви? Яких 
змін? Зазвичай ідеться про лібералізацію доктрини, 
яка б відповідала соціальним змінам, що сталися в су-
спільстві. Це стосується ролі жінок, регламентації сі-
мейного життя, пом’якшення ставлення до сексуаль-
них меншин. Але часом здається, що єдина справжня 
мета цього ліберального тиску — зниження релігійного 
градусу в житті людини і суспільства в цілому. При-
наймні священнослужителі в тому впевнені: західний 
світ чинить замах на останню інституцію, яка має не-
переборний авторитет у людини і цілого суспільства. 
Авторитет, що апелює до моралі — закону неземного 
походження, який людині годі змінити. І лишає поза 
увагою те, що за намаганнями нівелювати релігійність 
може стояти просто страх. Якою має бути відповідь 
Церкви? Відмовитися від діалогу, закритися в тради-
ції, не поступатися ні в чому? Протиставити свій дог-
матизм світському лібералізму? 

Поки що, здається, так і відбувається. Принаймні 
на Заході, де світські активісти борються за власні до-
гмати — і їм байдуже до чужих, а Церква захищає 
останні бастіони на шляху цілковитого зісвітчення. 

Попри всі розмови про «діалог» та «реформи» на-
пруга між Церквою та світом лише зростає. 

— Церква критикує світ за секуляризацію, але чи 
має що протиставити? Чи це світ пішов кудись «не туди» 
у своїх змінах, чи Церква виявилася нездатною сприй- 
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няти зміни? Коли кажуть, що Церква потребує ре- 
форми, — що мається на увазі?  

— Є потреба в тому, щоб оживити релігію, зробити 
так, аби вона відігравала більшу роль у житті людини. 

— Релігію чи Церкву? Здається, християнство ні-
коли не втрачало актуальності. Актуальність втрачає 
Церква, надто застигла в минулому — зі своїми розкіш-
ними облачаннями, «благолєпієм», швейцарськими гвар-
дійцями, схильністю до мертвих мов. І дуже багато з 
того, що говорить Церква в різних ділянках життя, так 
само відгонить декоративністю та середньовіччям. 

—  Тому і йдеться про оживлення віри, про нову ева-
нгелізацію. Не потрібне «нове Євангеліє», ні, нічого но-
вого за змістом Церква не пропонує. Просто, люди добрі, 
починаймо жити по-Божому! Повернімося до євангель-
ського життя! Про це говорили і Іван XXIII, і Іван Павло 
II. А люди кажуть: нам і так добре — нащо нам того? 
Занадто ще добре! Як стане погано — о, тоді схопимося 
за голову. Такі ми, люди, без батога не можемо. 

Теперішній Святіший Отець Франциск — перший 
Папа з «нового світу». Чекаємо від нього нових ціка-
вих кроків. Чув, що в його планах — реформа Римської 
курії. У чому там проблема? Це бюрократична струк-
тура, яка сконцентрувала у своїх руках забагато різних 
прав, повноважень. Треба дещо децентралізувати ті 
повноваження. Національні єпископські конференції 
працюють на місці, знають свою ситуацію (наприклад, 
життєві обставини в Австралії, чи Бразилії, чи Бельгії 
дуже відрізняються) і місцеві єпископи стараються ви-
рішувати локальні проблеми так, як вважають най-
краще. Проте зараз усі основні рішення мають бути 
потверджені Римською курією. Краще було розв’язати 
руки помісним конференціям. 

Ідеться не про те, щоб подрібнити Церкву, а щоб 
зберегти її одною у вірі. Церква має бути одна: Хри-
стос один і Він установив одну Церкву. Слід знайти 
рівновагу між єдністю, яка має бути абсолютною, і рі-
зноманітністю. Щоб піти на таке, треба мати відвагу. 
Ті, що наполягають на однаковості, просто бояться. 
Вони не мають довіри: не знаю, до кого саме — чи до 
Ісуса Христа, чи до Святого Духа, чи до людей. Тому 
за всяку ціну прагнуть, щоб усе було однакове, щоб 
якомога більше влади було сконцентровано в одних 
руках. Це дуже серйозна справа, пов’язана не тільки із 
структурними, а й із богословськими поняттями. 

Церква, як і держава, потерпає від бюрократії. 
Бюрократія — це цікаве єство, яке з усіх сил бореться 
за своє існування. У нашій літургійній, духовній тра-
диції є поняття «владолюбство». У Молитві святого 
Єфрема ми молимося, аби Святий Дух звільнив нас 
від владолюбства. Що означає цей термін? Це вва-
жати, що я маю ключі від усіх проблем, без мене ні-
чого мудрого не може статися і всі повинні прийняти 
мій спосіб бачення. Бюрократія є своєрідною формою 
диктатури. Церква також натерпілася від того, що  
певні групи вважають, начебто мають усі відповіді і все 
повинно залежати від них. В історії Церкви трапля-
лися такі ситуації, які не цілковито відповідають ду-
хові християнської єдності. Християнська єдність має 
бути основана на свободі, бо ж Господь Бог створив 
нас свобідними. Ми повинні прагнути бути разом. 

— Коли заходить мова про реформи Католицької 
Церкви, більшість має на увазі не реформу курії, а якісь 
зміни, які б наблизили Церкву до реалій сучасного життя 
або навіть просто — до реалій. У Церкві традиційно рі-
шення приймають чоловіки-монахи. Ця меншість є зако-
нодавцем життя для більшості людей, які не є ані мона- 

хами, ані, більше ніж у половині випадків, навіть чоло-
віками. Це спричиняє певний розрив між ідеальними уя-
вленнями Церкви про те, як належить, і реальним жит-
тям людей, які мусять виконувати ті настанови.  

— Ці холостяки не накидають світові своєї волі. Це 
Божий закон, який ієрархи озвучують на підставі Бо-
жого об’явлення, слів Ісуса Христа. Хоча є і такі, які 
думають, що мають Боже слово просто у власних 
устах, але Церква на загал, як мудра мати, не приписує 
людям чогось, що не є Божим законом. Якщо хтось на-
магається вимагати більше, ніж Господь Бог, робить ве-
лику кривду. Так, ми, чоловіки-монахи, не пережили на 
власній шкурі реалій сімейного життя чи материнства. 
Однак ми читаємо Святе Письмо і передаємо те, що 
Господь Бог об’явив як свою волю. Ми не можемо прис-
тосовувати Божої волі до забаганок людей. 

— Тоді в чому Божа воля — у целібаті для свяще-
ників, який діє в Латинській Церкві, чи в жонатому свя-
щенстві, яке діє у Східній Церкві? 

— Це питання не Божої волі, а церковної практики 
й традиції. Католицька Церква, на мою думку, дещо 
драматизує питання целібату. Тому мені часом дово-
диться втішати наших одружених отців. Латинникам 
іноді видається, що вони мудріші і святіші за нас. 

Я не є великим прихильником жонатого священ-
ства. Одруження — тільки для тих, хто має покли-
кання. Однак завжди кажу: пам’ятайте, браття, стати-
стику. В Україні більше неодружених зрадили нашу 
Церкву і підписали угоду про перехід у православ’я за 
радянських часів, ніж одружених. Був класичний ви-
падок. Священика, який мав десятеро дітей, викли-
кали до НКВД, схиляли підписувати угоду. А жінка 
йому сказала, що як підпише, то вона забере дітей і 
більше до нього не признається. І той священик не 
підписав. 

Целібат — це латинська традиція, як виросла на 
певному історичному ґрунті. Проте вона ніяк не відо-
бражена у Святому Письмі. Священик неодружений 
нічим не кращий і не гірший, як одружений. У Лати-
нській Церкві майже до XI століття були також одру-
жені священики. Та почалися величезні зловживання 
майном: одружені священики передавали церковне 
майно родині. І Церква зреагувала забороною одру-
ження для священика. Це було суто практичне рі-
шення. Однак відтоді римо-католики розробили ціле 
богослов’я неодруженого священства, перегнувши па-
лицю, — неодружене священство поставили як Божий 
закон. Не можна заперечити: якщо священик неодру-
жений, бо щиро хоче цілковито посвятитися слу-
жінню, — це дуже добре. Це Боже покликання, однак 
не Божий закон. Наші .одружені священики нічим не 
гірші від латинських неодружених. 

Латинники кажуть, що одружений священик — це 
грішник. Ні, це неправда. Одружений чи не одруже-
ний — це результат Божого покликання. Ви можете за-
охочувати не одружуватися, але накидати — не смієте. 
Справді, неодружений священик може зробити багато 
речей, які не може одружений, він у чомусь ефектив-
ніший від одруженого. Одначе те, що сталося на ос-
нові людської традиції, — як з тими майновими зло- 
вживаннями, — не можна видавати за Божий закон. 
Тепер ведеться багато дискусій щодо цього. Так ста-
лося, що тисячі наших людей поїхали на роботу в За-
хідну Європу. Ми хочемо забезпечити їм душпастир-
ську опіку і посилаємо туди власних священиків. А ла-
тинники просять, щоб ми не давали одружених свя-
щеників, бо це, з їхньої точки зору, безчестя. Вони так 
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виховані: вважають целібат священнослужителів пито-
мим для Церкви. Ми не провокуємо їх, не дражнимо, 
мовляв, якби був у нас, мав би жінку, родину, а так 
нічого не маєш. Це було б нечесно. Та вони все одно 
вважають це викликом. Із того питання одруженого 
священства часто створюють фальшиву напруженість. 
Мій погляд на одруження такий: людина повинна від-
чути своє покликання. У нашій Церкві можна одружу-
ватися і бути свяченим. Якщо такі пари живуть по-
Божому, то стають гарним прикладом для людей. 

Утім, не треба перегинати палицю і в інший бік. 
У нас можна часом почути думку, що неодружений 
священик — це якийсь ненормальний. Пам’ятаю де-
яких запальних мирян — наприклад, був такий народ-
ний депутат Михайло Косів, який казав: «То великий 
привілей нашого священства, що воно може одружу-
ватися». Це дурниці, ніякий це не привілей. Якщо 
хтось хоче, може одружуватися, але не мусить. Наші 
православні брати в цій ділянці також пішли задалеко. 
Не треба роздмухувати цього питання. Одружений чи 
неодружений стан — це покликання, а не закон. 

Я, наприклад, віддаю перевагу неодруженим, 
адже вони мають більші можливості, ніж сімейні. У 
нашій Церкві в Україні дві тисячі триста священиків, 
але тільки п’ятнадцять відсотків із них неодружені. У 
результаті нема з кого вибрати єпископів. Однак най-
більше я підтримую чесних людей, які відмовляються 
від одруження не тому, що хочуть робити кар’єру, а 
тому що мають переконання, прагнуть краще викону-
вати своє священиче служіння, спираються на щирі 
настанови. 

Якщо йдеться про мене, то, признаюся, не мав 
покликання до одруженого священства. У нашій ро-
дині було багато одружених священиків. Вони були рі-
зні: одні гарно жили, а декотрих життя не було взірце-
вим. Однак те саме завжди можна сказати і про не-
одружених. Якості священика не залежать від його сі-
мейного статусу. От нині говорять, що випадки педо-
філії серед священиків є наслідком целібату, варто 
лише скасувати обов’язковий целібат для священиків 
— ця проблема відпаде. Ні, це неправда. На жаль, знаю 
випадки, коли винними в тих справах були одружені 
священики. У неодружених, можливо, більше спокус. 
Але якщо людина впевнена у своєму покликанні, то 
чи вона одружена, чи ні, буде в будь-якій ситуації по-
водитися гідно. 

— Якщо питання одруження для священика є пи-
танням традиції та практики, то і питання жіночого свя-
щенства може виявитися тим самим? Адже, наскільки 
мені відомо, Ісус Христос нічого прямо не казав проти 
жінок-священиків? 

— Не маю відповіді на це запитання. Не кажу, що 
цього ніколи не може бути. Мене б не дуже здивувало, 
якщо б у певний момент Церква на це згодилася. Наразі 
Церква не готова. Але скажу щиро: не хотів би бачити 
жінок-священиків. 

— Чому? 
— Може, тому, що я до цього не звик. Не вважаю, 

що жінка не гідна, просто не хотів би цього, бо не пере-
жив нічого такого, що мене наштовхнуло б на думку, що 
це потрібно. 

Материнство — це щось більше, ніж священство. 
Жінка, на відміну від чоловіка, може мати дитину 
(байдуже, одну чи десять) і її виховати. Це неповторна 
гідність. Ви тільки уявіть собі, як щедро Господь бла-
гословив жінку! Він вибрав її, щоб через неї прийти у 
світ, хоч міг зробити це в інший спосіб. Це колосальна 

гідність, якій немає нічого рівного. Тому Марія — Ца-
риця неба і землі. 

Коли мені задають таке запитання, я завжди ди-
влюся на Богородицю. Якби священство було щось 
таке, що належить жінці, то Ісус Христос, напевно, 
запросив би на Тайну вечерю жінок, наприклад Марію 
Магдалину, і вони стали б священиками разом з апо-
столами. 

Це не є суто проблема культури, традиції, освіти. 
Приміром, жінка, за єврейським законом, не могла 
бути свідком на суді. А Воскресіння Христове хто за-
свідчив? Жінки. Ісус дав тим жінкам особливу благо-
дать. Вони переконували апостолів — ті їм не вірили! 

Або згадаймо той епізод зі Святого Письма, коли 
Христос був у домі Марії і Марти. Марта поралася по 
господарству, а Марія сиділа біля ніг Христа і слухала 
Його. Обидві чинили правильно — кожна на свій спо-
сіб служила Богу, бо ж є різні способи шукання Гос-
подньої волі. Марта, енергійна жінка, після смерті Ла-
заря виступає як головна господиня. Однак не слід об-
межувати покликання жінки до того, що вона має бути 
в кухні. Ісус, наприклад, не каже Марії: іди накривай 
на стіл, допомагай Марті, чого тут сидиш, нічого не 
робиш. Але він і Марті не каже: ти, Марто, дурна, не 
заважай розумній жінці робити те, що треба. Одна ро-
бить щось добре і друга робить щось добре. Треба до-
мовлятися, хто що має робити, бо і те, і те потрібно 
виконати. Жінка не приречена не виходити з кухні, 
забагато клопотатися по господарству теж не треба. 

Щодо свячень жінок моє бачення не відрізня-
ється від позиції Церкви. Я ніколи не замислювався 
над питанням свячення жінок — цього немає в нашій 
традиції. Однак певні форми служіння можна було б 
прийняти. Треба тільки добре подумати, що жінки 
мали б робити. 

Чув, що заплановані якісь заходи, на яких обго-
ворюватимуть роль жінок у житті Церкви. Перекона-
ний, що на них не буде прийнято конкретного рі-
шення — можливо, не буде навіть дискусії — про ви-
свячування жінок на священиків чи на єпископів, як 
це тепер роблять в Англіканській Церкві. Але в історії 
Церкви були дияконеси — старші жінки, вдови, які ви-
конували соціальне служіння. Може, буде якась зміна 
в цьому напрямі. 

Важливу роль відіграє середовище, в якому це 
мало б відбуватися. В одних місцевостях позитивно 
сприймається активна роль жінок у суспільному житті, 
а в інших — украй негативно. 

Жінки самі по-різному ставляться до питання про 
священство. Дехто хоче брати більш активну роль у 
житті Церкви, впливати на рішення, а є такі, які тим 
не цікавляться. 

Для мене не було б несподіванкою, якби жінки 
мали в Церкві певні посади. Не знаю які, кажу в зага-
льному. Можливо, це було б корисно, бо є певні си-
туації, в яких жінки мають більше розуміння деяких 
питань. Однак вважаю, — хтось може сказати, що я 
просто старий і зашкарублий дядько, — коли жінки бі-
льше займаються родиною, є берегинями домашнього 
вогнища, то їхня діяльність надзвичайно корисна. Бо 
якщо добре вихована родина — це великий плюс для 
спільноти. Ми бачимо, що на суспільному, політич-
ному полі жінки відіграють важливу роль. То чому в 
Церкві не могли б? Але тут треба чітко визначити межі 
їхньої діяльності. 

— Ви ставите жінок у нерівне становище навіть не 
тим, що не дозволяєте їм ставати священиками чи єпис- 
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копами. Є речі, про які жінці важко сказати чоловікові, 
а іншій жінці розповісти легко. Особливо це проблема 
для молодих дівчат і жінок, які вперше йдуть до сповіді. 
Ми можемо скільки завгодно говорити їм, що свяще-
ник — це священик, а не чоловік. Але від того, що він 
таки чоловік, нелегко абстрагуватися. Цим Церква утру-
днює шлях для жінок порівняно з чоловіками. 

— Тут багато залежить від особистості свяще-
ника. Якщо б священики були краще підготовані для 
свого завдання, то таких перешкод не було б. 

— «Якщо...» і «хтозна. . .»  
— Можливо, у цьому й могли б прислужитися дия-

конеси, які, звичайно, не мали б права сповідати, але 
були б порадницями для жінок у делікатних питаннях. 
Та чи для цього потрібна спеціальна посада? «Бабусю, 
голубко, скажи, бо ти знаєш...» — була така пісенька. 
Бабуся, досвідчена старша жінка в родині цілком може 
відіграти цю роль. 

— Це дуже стара пісенька, Ваше Блаженство. 
Де тепер ті бабусі? 
— У гарних родинах трапляються. Ця «професійна 

бабуся» повинна бути для родини взірцем справжньої 
християнської жінки — побожної, розважливої, любля-
чої, делікатної... 

— Чому Церква так прискіпливо ставиться до под-
ружжя, стосунків чоловіка і жінки? Чи не забагато вона 
втручається в цілком інтимну сферу людського життя? 

— Це частина Божого закону. Бог створив чоловіка 
і жінку, встановив для них подружжя. Згідно з цим за-
коном, люди одружуються, приймають святе таїнство, 
одержують завдання освячувати одне одного. Ідеться не 
тільки про людську вірність, а про більш високий прин-
цип. 

— Людина може, по-перше, не розуміти цього як 
слід, по-друге, просто помилитися в іншій людині чи на-
віть у собі, у власному покликанні. Але згідно з католи-
цькою доктриною назад дороги вже немає. Виглядає до-
волі жорстоко. 

— Безумовно, ризик є. Я, як душпастир, з усіх свя-
тих таїнств найчастіше уділяв саме таїнство под-
ружжя — це була моя, так би мовити, спеціалізація. Па-
рохи передавали до мене листа, що пара підготована до 
шлюбу, а я вже мав її повінчати. Добре знаю, як молоді 
люди зазвичай говорять ту присягу про вірність одне од-
ному — легко, з усміхом. А я часом аж заклякав із 
страху — чи вони знають, чи розуміють, що роблять? 

— Чому ви не стали одружуватися? 
— Мене до того не заохочували. Мама казала: ти 

як одружишся, жінка тобі вилізе на голову. 
— От просто так і казала? І ви не сперечалися? 
Звісно, ні. Хіба можна з мамою сперечатися? 

Якщо серйозно, то причина була в тому, що в Амери-
ці, де я тоді мешкав, одружених не висвячували. А я 
дуже хотів бути священиком. І скажу вам, що ніколи 
не відчував, щоб ця заборона одружуватися була для 
мене якимсь особливим тягарем, що я склав велику 
жертву. Звісно, мені подобалися декотрі дівчата... Од-
нак, на щастя, не одружився. Ті чотири чи п’ять дів-
чат, з якими я міг би одружитися, уже овдовіли. Я ж, 
бачите, ще живий. 

Церква часом має в ділянці шлюбу поважні труд-
нощі. Наприкінці дев’яностих — як екзарх Києва, від-
повідальний за східні області України — я мав кілька 
прикрих справ, коли молоді пари хотіли розійтися. Я 
благословив ці розлучення. Чому? Бо на підставі від-
повідних документів виснував, що ті бідні молоді люди 
не знали, що роблять. Звучить смішно, але факт: од- 

ружуючись, вони не знали, що таке сім’я, подружжя. 
І тільки за якийсь час почали це усвідомлювати. Це 
була трагедія. 

Ситуація трохи покращилася, коли ми почали 
підготовляти молодих людей до подружжя. Перша така 
група з’явилася у Львові. Під час цих передшлюбних 
наук молодим людям намагаються представити різні 
ситуації, і трапляється, що деякі пари передумують од-
ружуватися, зрозумівши, що не підходять одне од-
ному. 

Церква, спираючись на досвід, не заохочує людей 
одружувалися надто молодими і «по любові з першого 
погляду». Вони мають спочатку одне одного пізнати. 
Звичайно, певний ризик все одно залишиться. Однак 
треба принаймні спробувати його знизити. Натомість 
молодь поспішає до шлюбу, не маючи зеленого понят-
тя, що означає бути одруженим. Тому часто не минає 
і року, як вони вже сваряться, ненавидять одне од-
ного, хочуть розлучитися. 

До шлюбу треба належно готуватися. Мене часто 
питають, чи можна випробовувати стосунки через 
тимчасове позаподружнє співжиття. Ні, не можна. 
Ми, як християни, не маємо права жити без церков-
ного шлюбу — для нас це є чужолозтво. Таке співжиття 
не є подружжям в очах Церкви, бо не було прийняте 
святе таїнство. Церква не може благословити випро-
бування стосунків «за Божою спиною». Згідно з Гос-
подньою волею — чоловік і жінка мають бути в под-
ружжі. 

Окрім того, тимчасові позаподружні стосунки на-
справді не є випробуванням. Це обман, самообман. 
Людям просто так простіше. їм хочеться пожити легко, 
без зобов’язань, маючи можливість у будь-який мо-
мент піти до іншого (іншої). Це просто задоволення 
статевих бажань у зручний спосіб, такий собі тимча-
совий контракт між-двома особами. Це не має жод-
ного стосунку до реальності подружнього життя. 

Подружжя укладається в присутності Бога. Це 
святе таїнство, а не контракт між людьми. Узяти 
шлюб — це віддати себе в Господні руки. Це серйозна 
річ. 

Тому ми намагаємося пояснити це молодим лю-
дям і підготувати їх до реальних труднощів. Завдяки 
передподружньому навчанню декотрі пари починають 
звертати увагу на ті елементи, про які вони раніше не 
знали, усвідомлюють, що не будуть подружжям, і роз-
ходяться. Лекції молодим людям читають священики, 
лікарі, психологи тощо. Влаштовуються зустрічі з ус-
пішними подружжями — чоловіками і жінками, які 
прожили разом п’ятнадцять чи двадцять років і яким 
є що розповісти молоді або хоча б просто показати, 
що таке можливо — бути разом стільки часу і притому 
бути щасливими! Я не був одружений, не знаю тих то-
нкощів подружнього життя, які відомі сімейним лю-
дям. Успіх подружжя полягає не в тому, що в ньому 
не буває сварок, проблем, розбіжностей у думках 
тощо, а в тому, що воно може дати собі з тим раду, що 
ці негаразди не перешкоджають їхньому життю і їхній 
любові. 

— Ви знаєте багато людей, які можуть бути впев-
нені у своєму покликанні? Я знаю чимало, навіть цілком 
успішних, які час від часу гризуть нігті і думають: що ж 
я зробив з власним життям? Я мав займатися зовсім ін-
шими речами! 

— Одна річ — священство, яке приймається на все 
життя. Зовсім інша річ із мирянином, який може і в 
сорок років змінити своє життя. У мене є знайомий іта- 
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лієць, у минулому лікар. У певний час він вирішив займа-
тися господарством — заклав птахоферму і став успіш-
ним фермером. Я в нього купував курчат. 

— А якби це була жінка з купою дітей, яка раптом 
зрозуміла, що її покликання — місіонерство в Африці?  

— Головою муру не проб’єш. Хочеш бути місіонером? 
Будь! У протестантів, наприклад, більшість місіонерів 
одружені. Розповім таку історію. На Амазонку прибула 
група місіонерів із дітьми. Між ними й тубільцями вини-
кли якісь непорозуміння і останні повбивали прибулих чо-
ловіків. Жінки-місіонери, цілком природно, взяли дітей і 
почали тікати. Проте зупинилися і подумали: куди ми 
йдемо? Повернулися і навернули те плем’я. Звідки ті жі-
нки взяли таку силу духу, щоб повернутися туди, де пе-
режили таку трагедію?  

Жінка, як і мужчина, у зрілому віці часом почи-
нає думати про щось інше. “Сьогодні є можливість 
змінити свою діяльність, звичний спосіб життя, якщо 
виникає потреба. Людина може попасти в таку ситуа-
цію, якої не могла передбачити. Життя планувалося 
так, а склалося інакше. Дехто відкриває в собі щось 
нове — нові таланти, нові можливості. Я бачив прик-
лади, як люди не те що після сорока, а після п’ятде-
сяти раптом відкривали в собі різні таланти. 

Іноді ситуація складається драматично — чоловік 
іде з родини, покидає дітей. А потім щось йому пере-
ходить і він починає розуміти, що це була помилка. 
Добре, якщо його приймуть назад, а можуть і не 
прийняти. 

У цій зміні, яка часто трапляється в людей так 
званого середнього віку, є один позитивний момент: 
людина близько сорока років вже здатна подумати, 
подбати про те, щоб її дії не руйнували того, що вона 
вже має, і життя інших людей. 

Взагалі, у самому бажанні людини щось змінити 
в житті немає нічого поганого чи неприродного. Зріла 
особа мусить миритися з тим, що життя не стоїть на 
місці. Людина обирає щось у доволі юному віці, на-
приклад професію, чоловіка чи жінку, якийсь спосіб 
життя. Але життя змінюється, змінюються обста-
вини — до одних можна пристосуватися, до інших ні. 
Навіть коли ці зміни не вибухоподібні, — чи війна, чи 
тяжка хвороба, чи ще якась трагедія, — вони все одно 
відбуваються, і людина має на це реагувати. А ще лю-
дина робить помилки, які часто накопичуються, і це 
теж підштовхує до змін. Тому змін не треба боятися. 
Навіть більше, кожна людина мусить бути гнучкою, 
чи, краще, зрілою, аби могти сказати собі чесно: я не 
міг такого передбачити, але таке сталося, і прийняти 
рішення — зріле рішення — про те, як змінити власне 
життя. 

— Говорячи про покликання, ви згадували про чер-
нече чи подружнє життя. Натомість тепер дедалі більше 
людей просто намагаються не зв’язувати себе жодним 
покликанням — обирають самотність. 

— Це не тільки тепер. Принаймні в Європі це вже 
давня тенденція. На мою думку, це просто лінивство і 
шукання вигоди. 

— Значить у монахів — це служіння, можливість 
краще здійснювати своє покликання, а у світських лю-
дей — лінивство і шукання вигод? 

— Не завжди. І в монахів це часом бажання зро-
бити кар’єру, і у світських бувають різні причини. Пи-
тання в тому, чому людина сама: чи їй просто не вийшло 
одружитися, чи вона зробила вибір на користь усаміт-
нення? Тут є поважна різниця. 

Як вам відомо, я неодружений, не маю дружини, 
дітей, сім’ї, одначе не живу самітно, радше навпаки. У 
різний час свого життя я жив у спільноті: чи зі своїми 
співбратами-священиками, чи в монастирі, чи навіть 
сьогодні довкола мене є люди, з якими я спілкуюся. 
Щиро скажу, мені, старшій особі, сьогодні бракує спі-
лкування з однолітками. Мене оточують значно моло-
дші від мене люди. Мені — вісімдесят, а їм — тридцять 
чи сорок років. Хотілося б сісти собі з таким, як я, і 
балакати про різні справи — обмінюватися вражен-
нями, згадувати минуле... Маю таких товаришів, з 
якими починав навчання в гімназії, і коли ми тут 
якось зібралися й почали згадувати старі добрі часи, 
було дуже приємно. Якщо не маю час від часу такого 
спілкування, відчуваю, що мені щось бракує. 

Люди, котрі живуть самітно (ідеться не тільки про 
те, що вони мають окремі квартири, в яких більше 
ніхто не мешкає), зазвичай просто не бажають нести 
відповідальність за інших людей. Це втеча від відпові-
дальності. Це страх. Чоловік чи жінка, які одружені, 
мають відповідальність одне за одного. Якщо в них є 
діти — це відповідальність ще й за дітей. Звісно, бува-
ють прикрі ситуації. Наприклад, одна моя далека ро-
дичка залишилася самотньою, хоча й мала дітей. 

Вони виросли, пішли своїм шляхом, оселилися 
дуже далеко і, практично, забули про неї. Інший при-
клад — моя сестра. Її чоловік значно пережив її, у них 
четверо дітей, усі вони дуже гарно з ним спілкувалися, 
а коли він тяжко захворів, були біля нього, займалися 
ним. Я був сильно вражений на похороні своєї сестри. 
Коли її переносили до храму, то домовину несли троє 
синів і зять. Діти немовби зробили останню послугу 
своїй матері. Люди, які не мають дітей, залишилися 
самотні, бо хотіли вести безтурботне життя, на ста-
рість, у разі хвороби — зазвичай покинуті. 

Самотні люди ніби живуть і не живуть. Вони ча-
сом тішать себе тим, що вони, навпаки, живуть повні-
шим життям, краще працюють, мають більше можли-
востей для саморозвитку тощо. На мою думку, це са-
мообман. Так, вони мають більше часу і грошей — ну 
і що? А що вони мають як люди? Чи справді та вигода, 
приємність, можливість подорожувати, безтурботність 
можуть наповнити життя змістом? 

Пригадую, як моя сестра тішилася досягненнями 
своїх дітей. Коли я був парафіяльним священиком, то 
спостерігав, як батьки тішилися навіть дрібними успі-
хами своїх дітей. Це таке задоволення! Люди тішаться, 
коли діти ростуть, закінчують школу, вступають до 
університету, одружуються. Це все святкові хвилини, 
які я мав нагоду бачити. Це щастя! 

Самотність — це певною мірою питання моди і 
культури. Колись сім’ї були досить чисельні — троє, 
четверо, п’ятеро чи навіть десятеро дітей. Тоді це була 
не мода, а швидше необхідність, бо більше дітей — бі-
льше робочих рук, є кому передати справи, ґаздівство. 
Тепер такої необхідності нема і з’явилася мода — одна 
дитина. Бо діти — це, бачите, багато роботи, клопоту, 
нема коли «жити», діставати задоволення. Тож відмова 
від сім’ї, від дітей чи навіть від життя у спільноті (за 
відсутності сім’ї) — це шукання власної вигоди, яке 
ніколи не дасть того справжнього задоволення, того 
щастя, що його отримує людина, котра віддає себе ін-
шим. Тому мода на самотнє життя, на мою думку, не-
здорова. Люди, які тікають від відповідальності за ін-
ших, не викликають у мене великої поваги. 

Утім, не хочу сказати, що всі неодружені чи без-
дітні — ліниві і не варті поваги. Кажу тільки про тих, 
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які «живуть для себе». От, наприклад, сьогодні вранці 
я слухав програму про Януша Корчака. Він дуже гарно 
сказав: нема дітей — є люди. Дитина — це людина. 
Діти — це не тягар, що його треба нести. Корчак, як я 
зрозумів, не мав своїх дітей, але все своє життя прис-
вятив дітям. Довкола нього була та радість спілку-
вання. Суттєвим є не те, чи людина одружена, а спіл-
кування з іншими. Те, що я засуджую, — це усаміт-
нення, втеча від людей. Не кожен мусить мати сім’ю. 
Я, наприклад, не маю. Мій дядько не був одружений, 
але приносив стільки радості в життя всієї родини! Він 
не шукав у самотності задоволення для себе, а сіяв до-
вкола себе радість, думав, що б зробити для інших. 
Про це йдеться. Людині не заборониш бути самотньою 
і «жити для себе». Однак у якийсь момент вона почи-
нає потерпати від тої самотності, з того терпіння з’яв-
ляються хвороби — і психічні, і фізичні».  

 
 

Потаємна війна слів [4, с. 135-160] 
 

«З людьми, які мислять критично, важко пра-
цювати. Бути такою людиною теж нелегко». 

Блаженніший Любомир Гузар 
 
У майбутньому, коли історикам треба буде дати 

нашому часові якусь коротку характеристику, вони, 
можливо, назвуть його часом порожніх слів. Вони, ма-
буть, навіть знайдуть виправдання цьому тотальному 
знищенню смислів — адже скільки жертв було прине-
сено в XX столітті словам, самим словам. їх, на відміну 
від зброї масового знищення, не проконтролюєш і не 
обмежиш у використанні. Хтось, звісно, намага-
ється — але будь-які заборони викликають зворотний 
ефект. Значно ефективнішою видаються інші стратегії 
боротьби із силою слова — можна вихолостити чи ви-
кривити зміст, слово можна зачовгати або зробити 
смішним, і від того те, що воно означає, теж стає 
майже ручним. Побутова психотерапія, що межує з 
магією. 

Іронічна нотка — найпопулярніша в інтонації ці-
лої європейської культури після Другої світової — на-
певно, мала убезпечити нас від нового пришестя руй-
нівної пропаганди. Але від пропаганди вона нас не 
убезпечила — радше навпаки, позбавила можливості 
боронитися. Бо якщо немає нічого певного — на що 
спертися, коли треба вибирати між Добром і Злом? А 
вибирати доводиться — знову і знову. 

Інформаційне перенасичення сучасного життя, 
перетворення інформації на цілковитий шум не відмі-
няє необхідності оцінювати, зважувати, вишукувати 
важливе і, головне, дошукуватися правди. А тут ще з 
усіх боків закликають повірити в те, що правди все 
одно не дізнатися — та й чи є вона, правда? Є лише 
набір різних точок зору, кожна з яких — якась версія 
правди, і має такі самі права на існування, як і будь-
яка інша. 

І все це навіть цікаво — така необмежена свобода, 
таке широке поле для думки і творчого експерименту. 
Допоки віковічна війна не підкочується під сам твій 
поріг. І тоді виявляється, що ціною правди може бути 
життя. 

І треба вирішувати, чи варто платити. 
— У Церкви виникають непорозуміння не лише з 

наукою. Сьогодні, здається, більше непорозумінь — із 
мистецтвом. Раніше Церква підтримувала мистецтво та 
літературу і таким чином формувала художній ринок, 

смаки, ідеологію. Тепер, навпаки, краще просуваються 
книжки, які спрямовані проти Церкви. 

— Навколо Церкви завжди були війни — бо Церква 
протистоїть самому Злу. Просто нинішні війни мають 
ще й вигляд інформаційних. Тут все залежить від людей. 
Колись були письменники, які говорили на користь Бога, 
на користь Церкви. А тепер (так допустив Господь) ав-
тори використовують свій талант проти Бога і Церкви. 

— «Проти Церкви» і «проти Бога» — це тотожність? 
— Ні, не завжди. Може бути просто антиклерика-

льний твір, тобто книжка критикує духовенство. Це 
«проти Церкви». Однак є твори, які критикують духо-
вних осіб, але автор ототожнює цих осіб із Церквою 
взагалі чи спонукає читача це зробити, щоб той захи-
тався у вірі. Якщо видання несе небезпеку для віри лю-
дини, то його можна віднести до тих, що «проти Бога». 

Що люди вбачають у Церкві? Для них це переду-
сім духовенство. Проте Церква — це спільнота родини 
Божої. Не можна завжди ідентифікувати Церкву і 
Бога. Поведінку духовенства часом треба критикувати. 
Бо трапляється, що церковні люди ототожнюють себе 
із Богом. Можуть навіть вам сказати: якщо ти пишеш 
проти них, то пишеш проти Бога. Це слабкість, через 
яку ці люди, зазвичай священнослужителі, хочуть до-
дати собі поваги. Тому деколи проти таких священиків 
потрібно писати, щоб у такий спосіб очищувати  
Церкву. 

Однак у цій критиці духовенства прихована певна 
небезпека. Бо такі твори можуть нашкодити людям, 
які ототожнюють Церкву і духовенство, — можуть по-
хитнути їхню віру. 

Раніше існував «індекс заборонених книжок» — 
великий список творів, які критикували Церкву і  
могли викликати в пересічної людини сумніви щодо 
релігії взагалі. Тепер цього немає: ми не можемо далі 
використовувати в літературі шлях заборон. Читачі, 
які мають інтелектуальне підґрунтя, повинні розріз-
няти вчинки священиків і віру в Христа. На жаль, сьо-
годні ще не багато людей здатні критично мислити. Та 
Церква повинна шукати чогось більшого, ніж просто 
заборони. 

Усі ми — і автори, і читачі, і священики — мусимо 
зважати на небезпеку. Автори повинні пам’ятати, що 
своїми писаннями можуть ввести людей у гріх. Люди 
мусять критично ставитися до інформації. Що може 
зробити Церква? Ми не контролюємо творчий процес, 
не робимо замовлень — бо творчості потрібна свобода, 
інакше вона буде несправжньою. Є письменники, які 
пишуть прекрасні літературні твори і можуть вважа-
тися християнськими авторами, навіть якщо Церква 
не має до них і їхніх книжок жодного стосунку, і на-
впаки. Автори творять відповідно до власних переко-
нань. Приміром, з-під пера Жоржа Бернаноса чи 
Франсуа Моріака виходять чудові твори із сильним 
християнським наголосом, хоча це не катехизм чи бо-
гословський трактат. Натомість є книжки (не можу 
отак відразу назвати авторів, але таких видань зараз 
доволі багато на ринку), які написані дуже гарно і ма-
ють популярність у читачів, але щодо Бога вони нега-
тивні. 

Щодо візуального мистецтва, то Церква надто да-
леко розійшлася з ним шляхами. На мою думку, це 
проблема сучасного мистецтва. Коли говоримо про 
твори стилю модерн Анрі Матіса чи Поля Гогена, то, 
на мій погляд, Церкві нема чого їх цуратися. Але су-
часне мистецтво — це, за винятком кількох імен, по-
рожнеча. Вона виникла на тлі Першої і Другої світових 
війн, диктатур, які перебували на низькому духовному 
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рівні і опустили на такий самий рівень цілі суспіль- 
ства. Усе це призвело до духовного зубожіння. Скільки 
блискучих постатей у ділянці філософії, літератури, 
образотворчого і музичного мистецтва було в мину-
лому столітті, особливо в другій його половині? А 
справді великих державних мужів? Були поважні 
люди, були поодинокі непогані твори. Та на загал два-
дцяте століття було багате на терпіння, але дуже бідне 
на творчі здобутки. 

— Ця війна не оголошена, але не можна сказати, 
що цілком спонтанна. Росія до неї готувалася — і то не 
один рік, принаймні у сфері комунікації. Пропаганда — 
судячи не лише з Росії, але й з успіхів Ісламської дер-
жави, яка успішно залучає добровольців до своїх лав — 
є дуже потужною зброєю в умілих руках. 

— Те, що таке стало можливо, — сепаратисти, бо-
йовики, якісь умовні республіки, — усе це результат  
довгих зусиль, зокрема довголітньої пропаганди з боку аг-
ресора. Багато років вони активно діяли у сфері комуні-
кації — і в Україні, і в Росії, і в інших країнах підготов-
ляли негативну для нас атмосферу. А ми не робили ні-
чого. 

— У нас і зараз є сумніви в тому, чи варто щось 
робити. Тобто всі розуміють, що робити щось треба. 
Треба протистояти ворожій пропаганді — але як? Цього 
не лише ми не знаємо — американці нещодавно визнали, 
що всі їхні зусилля з контрпропаганди ІД виявилися  
марними. 

— Я не знаю, чи це має бути пропаганда, чи контр-
пропаганда — але ми мусимо боронити весь простір ко-
мунікації, так само, як захищаємося зброєю на фронто-
вих лініях. Лише треба дуже мудро це робити. 

На мою думку, насамперед треба представляти 
правду. Разом із тим наші ЗМІ повинні не лише пода-
вати інформацію. Слід подбати про аспект розуміння, 
пояснювати, що відбувається. Однак робити це має не 
будь-хто, а фахівці. Відчуваю, що було б добре, якби 
наші ЗМІ більше присвятили уваги історії. Те, що ста-
лося з нами, мало певне історичне тло. Треба предста-
вити людям історичні контексти. Приміром, ми сього-
дні все ще роз’єднані — бо така була наша історія, нас 
дуже довгий час розшматовували. А є ще й соціальні 
роз’єднання — дуже помітний і болісний розрив між 
багатими й бідними. Влада не здатна говорити з наро-
дом. Народ не може зрозуміти влади. Нам треба від-
повідально, правдиво, щиро пояснювати і формувати 
думку, — здорову думку. Це має бути не пропаганда, а 
правда, щоб люди зрозуміли, хто вони і чого їм потрі-
бно. 

— Постійно повторюють, що «Церква є об’єктом ін-
формаційної війни». Та схоже на те, що війна йде в одні 
ворота — Церква не хоче озброюватися. 

— Ми занадто слабкі в науковому плані. 
— Тепер є безліч можливостей — технічних — про-

мовляти до будь-яких верств населення. Але Церква їх 
не використовує. Є побожні газетки, але немає христия-
нського месиджу в масових ЗМІ.  

— У нас немає ще достатньої кількості релігійних 
операторів комунікативного простору. Щоб описувати 
щось через призму віри, треба мати віру. Ми маємо ще 
тільки виростити генерацію таких людей, які зможуть 
ділитися з читачами і глядачами релігійним поглядом на 
світ. Абсолютно все у світі має релігійний аспект. Та 
потрібні фахівці-медійники, які б могли транслювати 
таке бачення. 

— А поки що ви залишаєтеся заручниками світських 
журналістів, які також не завжди мають достатню освіту 
навіть для того, аби чітко сформулювати запитання? 

— Люди, не лише журналісти, не вміють ставити 
запитання, бо не мають достатньої підготовки. Щоб 
мудро запитати, не боятися, почуватися впевнено у 
своїй роботі — треба мати інтелектуальне підґрунтя. 
Але Церква потерпає не так від погано підготованих 
журналістів, як від погано підготованих священиків. Те, 
що між журналістом і священиком немає доброго кон-
такту, провина обопільна — один не знає, як спитати, 
інший не знає, як відповісти. Це проблема не тільки дер-
жавних вишів, а й Церкви. Ми не маємо відваги казати 
те, що треба казати. 

— Священики, мабуть, обережні в словах, бо добре 
розуміють, яка сила в слова. 

— Ні, не розуміють. А вони ж повинні знати... 
Неприємно це визнавати, але рівень нашого свя-

щенства невисокий. Наші семінарії, на жаль, не дають 
належної підготовки. Причина цілком прозора: щоб 
стати фахівцем, треба мати добрих вчителів. Ми їх не 
маємо. У нас робота в семінарії — це додаткове нава-
нтаження, бо зазвичай викладач має ще іншу роботу 
(секретаря, канцлера тощо). Немає суто викладачів, 
наставників. Натомість є перспективні люди, які не 
мають можливості стати професіоналами. Просто 
тому, що так прийнято, така традиція. Він займається 
чимось — пише докторську чи працює секретарем, а 
ще й вчить семінаристів. Ця людина не має можливо-
сті рости саме як педагог. 

Мене, може, проклянуть, але я скажу: люди доб-
рі, перестаньмо дурити себе, робімо семінарії справж-
німи духовними інституціями. Викладач повинен бути 
прикладом, він не має прибігати на дві години до се-
мінарії і байки розказувати, — так, байки, бо в нього 
немає часу на підготовку, на ріст. 

Те, що хтось захистив докторат, зовсім не озна-
чає, що він буде добре вчити. Це лишень означає, що 
він може займатися науковою роботою. Я маю ступінь 
доктора. І що я зробив? Нічого такого, чого не міг би 
зробити, не маючи цього ступеня. 

Тепер багато випускників наших семінарій їздять 
вчитися за кордон. Чудово! Але навіть якщо він захи-
стив докторат у Римі — це щось йому дало? Що він 
привіз, окрім диплома? 

Щось, може, і привіз — якщо вмів дивитися. От у 
чому питання. Бо якщо не вмів — приїхав таким са-
мим, як був. 

Тому треба мати такого ректора семінарії, таких 
викладачів, таких наставників — справжніх наставни-
ків! — які звертають увагу: хлопці, дивіться, бачите, як 
вони те і те роблять, запам’ятовуйте і наслідуйте. 
Якщо такого наставника немає, а сам не здогадався — 
усе, дарма їздив. 

Для мене залишається прикладом мама. Коли ми 
ще мешкали у Львові, то купували молоко у страш-
ному, затурканому селі, яке звалося Сихів (тепер це 
один із львівських районів). Два-три рази на тиждень 
приходила звідти дівчина і приносила молоко. А якось 
прийшов її батько, сам господар. Моя мама його при-
гостила, а коли він пішов, каже до нас: «Діти, поди-
віться, як цей чоловік поводиться. Він селянин, та як 
привітався, як сів, як їв». Мама навчила мене диви-
тися. Вона завжди заохочувала: дивіться, спостерігайте 
і те, що гідне, — наслідуйте. Маючи нагоду бачити рі-
зні країни і системи, я б хотів усе найкраще запози-
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чити і здійснити в Україні. За сорок років пересліду-
вання нашої Церкви в нас була величезна перерва. 
Старих професорів немає, треба виховувати нових 
«старих професорів». 

— Кажуть, що просто тепер час не так глибоких те-
кстів, скільки інформаційних інтервенцій, піару та інших 
«гуманітарних технологій». 

— Не треба займатися підміною понять. Тепер час, 
коли в людей — поважні проблеми з освітою і вихован-
ням, вони не здатні критично мислити. Сидять і див-
ляться телевізор. Коли ведучий сказав «це так», то їм 
вже і думати не треба, понесли його слова далі. Біда 
нашого часу — технічні можливості, які з дурня роблять 
генія для мільйонів людей. Сьогодні великої популярності 
в політиці набув піар. Бо люди некритичні, вони здатні 
повірити в те, що віслюк — це дуже мудра і гарна лю-
дина. 

— Критичне мислення робить людину незручною — 
і для влади, і, на мою думку, для Церкви. Тому Церкви 
завжди наполягали на послуху. 

— Послушною може бути тільки людина, яка знає, 
що робить, — тільки свобідна людина. Послушна лю-
дина — це не раб, який лише слухає, що йому кажуть 
(влада чи хтось іще), а особа, котра робить щось із  
власної волі, із власного вибору. Наприклад, це людина, 
яка іде до церкви чи на вибори не тому, що хтось її схо-
пив за комір і потягнув. Вона йде, бо вірить у Бога, бо 
переконана, що це для неї добре. Вона робить це свобідно. 

Політикам нелегко мати справу з такими людьми, 
їм зручніше, якщо громадянами можна керувати з ек-
ранів телевізорів. Пригадую, коли Єльцин шукав собі 
наступника і знайшов Путіна, я розмовляв з чолові-
ком, який працював на телебаченні. Він казав: сього-
дні світ переконаний, що Путін дуже мудра людина. 
Але ж півроку до того ніхто й імені такого не знав! Це 
результат присутності політика щодня в кожному домі. 
Та водночас ті самі люди кажуть: ой, як добре, що ви 
мені сказали, тепер мені не треба самому думати. З 
людьми, які мислять критично, важко працювати. 
Бути такою людиною теж нелегко. 

Церкві також було б зручніше мати справу з 
людьми, які перебувають у такому «некритичному по-
слуху». Бо і на священиків чигає страшна «спокуса 
святого Єфрема» — владолюбство. Зручно мати паству, 
яка не задає незручних запитань і робить, що ска-
зано... Та якщо ми хочемо мати людей, то виховуймо 
їх відповідно, щоб свідомо робили те, що добре. 

Усе це пов’язане з вихованням. Якось мені дове-
лося розмовляти з одним чоловіком про виховання в 
наших школах. То він твердив: українські навчальні 
заклади випускають громадянських рабів. Я не кажу, 
що в школах належить формувати католиків, право-
славних, протестантів тощо. Релігійним вихованням 
займається Церква — у нас є для цього можливості й 
фахівці-катехити. А в школі, окрім навчання, потрібно 
виховувати людей. Що ж відбувається в наших навча-
льних закладах? З першого класу дітей вчать коруп-
ції — бо діти не дурні, вони бачать, що батьки прино-
сять гроші чи роблять подарунки. Вони бачать і за-
пам’ятовують: заплатив — маєш добрі оцінки, не за-
платив — маєш проблеми. Про розвиток критичного 
мислення взагалі не йдеться (не відвідував останніми 
роками української школи, але вірю людям, які мені 
про це розповідають). Ми не повинні випускати зі 
школи святенника. Однак маємо виховувати порядну 
людину, — людину, яка свідома свої гідності, навіть 
якщо не вірить у Бога. 

— Наша школа як була, так і залишилася радянсь-
кою — багато років ідеологічної накачки та негативної 
селекції ідей, методик, але головне  вчителів. 

— Треба виховувати нових вчителів, які будуть 
ставитися до учнів в інший спосіб. Ті вчителі, що вас 
вчили, ще й тепер мають вплив і у школах, і у вишах. 
Зміни почнуться за років десять  п’ятнадцять. Ми пе-
ребуваємо в перехідному періоді, дуже фундаменталь-
ному, коли люди одного світогляду хочуть вирватися з 
того ладу в щось нове, у свобідне життя. Мойсей сорок 
років вів людей через пустелю. І нам треба не менше. 

— У школі повоєнної Австрії було більше свободи, 
яку СРСР? 

— Там також були відчутні наслідки диктатури. Я 
пішов до тамтешньої народної школи у вересні 45-го. 
Це була сільська школа — гімназії в селі не було, до 
міста їхати я не мав можливості. І от першого тижня 
прийшов директор школи і каже до учнів: «Ви прига-
дуєте, як ми дотепер віталися — «Хайль Гітлер»? Бі-
льше не будемо так говорити. Віднині вітаємося «Ґрюс 
Тот». Не скажу, що тоді в Австрії була свобода. Вона, 
можливо, була більшою на рівні побутової культури, 
що не залежало від політичних обставин. 

Школа може навчати певних елементів свободи. 
Наприклад, із першого класу *народної школи в Аме-
риці діти обирають свого речника — президента. Це 
справжні вибори: президента не призначає вчитель, 
його обирають діти. Може бути кілька кандидатів, які 
повинні виголосити свою програму. Уявляєте? У сім 
років дитина виховується в тому дусі, що має озвучити 
свою думку перед класом: коли я стану президентом, 
то буду робити те і те. Смішно? Але коли обирають 
президента Америки — то це результат того, що поча-
лося в першому класі. Натомість у нашій школі старо-
сту класу призначає вчитель. Тож цей учень є предста-
вником не однокласників, а вчителя, тобто влади. Ці-
лком протилежна ситуація. 

Я завжди кажу: дітей треба годувати ідеалами. їм 
завжди слід давати для прикладу щось краще, добре. 
Коли я був малим хлопцем, у народній школі, а потім 
у гімназії нам як навчальний матеріал давали велику 
кількість оповідань, наприклад на латині, що мали мо-
ральний зміст. Зазвичай дітям подобається, коли ста-
ється щось добре — лихий програє, а добрий виграє. 
Школярі мають навчатися на позитивних прикладах. 
У наш час так виховували. Ми вивчали вірші, читали 
оповідання — вони завжди представляли щось добре. 

Однак це не має бути нудно і надто повчально. 
Тут багато залежить від вчителя, від батьків — вони 
повинні давати дітям те, що їм цікаво. Мені, примі-
ром, мама читала такі книжечки. Ми мали досить по-
важну збірку дитячих видань, штук триста, мабуть. Був 
тоді журнал «Дзвіночок», в якому публікували багато 
гарного, позитивного. Дитині не можна казати — роби, 
що хочеш. їй треба представляти героїв із позитив-
ними моделями поведінки. Добрі думки, добрі вчи-
нки — на тому дитина має виростати. «Раз добром на-
лите серце — ввік не прохолоне», — писав Шевченко. 
Серце дитини треба наливати добром. 

— Не знаю, як у ваших семінаріях, але у вас особи-
сто чудова комунікативна підготовка. Хто вас так добре 
навчив? 

— Це не мало жодного стосунку до науки. Я був 
готовий сприймати, мав талант — послухати і на основі 
того створити відразу дві проповіді. Умів використати 
думку. 

— Мати дар — замало, його ще треба розвинути. 
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— Для розвитку будь-яких здібностей потрібен від-
повідний ґрунт. Наше невміння говорити одне до од-
ного — наслідок існування у стані великої несвободи. За 
радянських часів, зрозуміло, ніякої свободи не було, був 
лише страх перед іншими. Проте відсутність свободи 
спілкування має глибше коріння в нашій традиції.  

Я навчався в різних місцях: спершу у Львові, по-
тім в Австрії, у народній школі, а згодом поїхав до 
Америки. Була нагода відчути, як люди спілкуються. В 
Австрії, наприклад, були різні студенти та вчителі, і зі 
заходу, і зі сходу країни, не те що у львівській гімназії. 
І навіть там, у повоєнній Австрії, спілкувалися віль-
ніше, ніж у нас. Що вже казати про Америку... Коли 
я кажу, що люди говорять вільніше — це зовсім не 
означає, що вони поводяться грубо, як чомусь відразу 
подумають у нас. Це просто інша культура, інші сто-
сунки зі словом. Найвільніша в тому сенсі Америка. 
Західноєвропейська культура вже не така відкрита, 
хоча все одно значно вільніша від нашої. 

У нас взагалі з цим велика проблема. Ми маємо 
фальшивий сором. Щось не можна говорити — і край! 
Коли я був малий, наприклад, не можна було сказати 
слово «туалет». Вживати його вважалося негарно. 
Люди постійно вигадували якісь такі звороти, щоб 
тільки його не промовити. У нас вдома це були шості 
за порядком двері, і ми казали «іду до шостого». Цей 
приклад відображає цілковиту несвободу на рівні 
мови. 

Коли галичани, які їздили по світах, бували в Єв-
ропі, поверталися з-за кордону і починали поводитися 
вільніше вдома, то люди казали, що вони «зіпсува-
лися», «втратили виховання». 

Це поважна проблема культури, яка пов’язана з 
відсутністю внутрішньої свободи в людей. Свобода і 
шанобливе ставлення до співрозмовника — це речі, які 
не заперечують, а навпаки, забезпечують одне одного. 

Наведу ще один приклад. Коли ми жили в Авст-
рії, то купували молоко в ґазди-німця. Якось мій ба-
тько пішов по молоко, а той ґазда, звертаючись до 
нього, сказав «ти». Тато обурився — це ж неповага! А 
тоді йому пояснили, що це, навпаки, вияв пошани. 
Якби німець казав «ви» — це означало б, що він вважає 
батька чужим, далеким; якщо звернувся «ти», то має 
за приятеля. Мій батько, вихований на львівських уя-
вленнях про ввічливість, на тій мовній несвободі, вва-
жав, що той чоловік своїм «ти» виявляє до нього не-
повагу. 

Ми із сестрою ніколи до тата і мами не казали 
«ти». Зверталися до батьків у третій особі: чи тато хотів 
би випити кави? Уявляєте? Уже мої племінники до ба-
тьків казали «ти». А я навіть подумати про таке не міг! 

Зверніть увагу: до Бога ми завжди звертаємося 
«Ти». До президента в нас звертаються «ви», а до Все-
вишнього — «Ти». І коли до України приїхав папа Іван 
Павло II, на Літургії, під час привітань, я казав йому 
«ти» — як до отця. 

У нас до ущемленої комунікації додався тягар ра-
дянського досвіду. Ми маємо страх перед співрозмов-
ником, — якого виховані у свободі люди не мають. 
СРСР був побудований на страху. Навіть вдома боя-
лися все говорити. Пам’ятаєте, дітям у школах ставили 
в приклад Павлика Морозова, хлопчика, який доніс 
на батька? Із такими героями не дивно, що страх про-
ростав усюди: що менше сказано — то краще. Три по-
коління виховувалося у страху перед іншими людьми. 
Тепер ми вже не боїмося, що нас репресують, але під- 
свідомо продовжуємо недовірливо ставитися одне до 

одного. Сподіваюся, через одне- два покоління це 
мине. 

— «Історію не можна переглядати» і «кожен народ 
має писати власну історію» — яку з цих двох позицій ви 
обираєте? 

— Історія — це розуміння того, що сталося. Її не 
можна трактувати так, як математику, бо в історії є 
багато змінного, багато людського. 

— Тобто історія суб’єктивна? 
— Нема ради. Історія народу, як і історія людини, 

має елемент суб’єктивності. Не уявляю, як може бути 
інакше. Історики-науковці повинні старатися якнайдо-
кладніше, якнайбільш об’єктивно представляти те, що 
було. Проте історія має ще один аспект: не тільки що 
було, як це було, а й чому це було так і які мало наслідки. 
А це завжди містить певний суб’єктивний елемент, 
який також є частиною історії. 

— Тоді ми не можемо мати якоїсь єдиної версії іс-
торії. 

— Важко відповісти. Я б сказав так: народ повинен 
старатися точно пізнати все, що стосується його ми-
нулого. Якщо історію йому пишуть інші народи, то вони 
бачать те, що сталося, своїми очами. Написати укра-
їнську історію — це значить представити факти так, 
як їх бачили українці певного часу.  

Історін — делікатна справа. Нема сумніву, що ко-
жен народ на свій лад бачить свою історію. Візьміть 
українську історію. Є російська версія історії України, 
є німецька версія, польська. А де, власне, українська? 
Де наша точка зору? Мусимо самі пізнати власну ми-
нувшину. Одначе в нас є поважні труднощі. У різні 
часи, наприклад на початку Другої світової війни, ук-
раїнці були розділені, жили в різних країнах: одні оку-
повані поляками, а потім німцями, інші — більшови-
ками. Той самий народ жив у різних обставинах. СРСР 
брав українців до своєї армії, де вони відповідно вихо-
вувалися, підпорядковувалися команді. Українці в за-
гонах УПА могли бути навіть рідними братами тим, 
що служили в лавах радянської армії, але інакше під-
ходили до тої самої ситуації. Не можна узагальнювати. 
Обставини мають величезний вплив на поведінку лю-
дини. Ті, що жили у СРСР, хоч і розуміли, що вони 
українці, дістали інакше виховання, як ті, що були під 
Польщею. Це не різні народи. Це один народ, проте в 
різних обставинах. 

Потрібно старатися якнайбільш об’єктивно при-
глядатися до того, що сталося, намагатися це зрозу-
міти, щоби правильно і належно інтерпретувати події. 
При цьому належить також зважати на те, як люди 
могли реагувати на певні події. А це вже дуже важко 
вкласти в певні формули. Бо люди сприймають певні 
факти — як у приватному житті, так і на рівні громади 
і всього народу — по-різному. 

Ще один елемент, про який варто пам’ятати: іс-
торичним є те, що внесло поважну зміну в розвиток 
подій. Ідеться не тільки про факти, а й про розуміння 
того, що відбувається, — розуміння того, наскільки ці 
факти вплинули на розвиток дальших подій чи на про-
будження якихось майбутніх бажань. 

Окрім того, говорячи про історію, не треба обме-
жуватися тією наукою, яка намагається пізнати факти, 
причини тощо. Є ще історія в особистих переживан-
нях, атмосфера, яку може передати мистецтво, літера-
тура: наприклад, у багатьох художніх творах передане 
переживання певної історичної доби. 

— Ви постійно повторюєте, що світ сьогодні непо-
слідовний. З чим це пов’язано? 
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— Можливо, це пов’язано з тим, що у світі нема 
сьогодні великих постатей: мислителів, філософів, мит-
ців... Нема людського авторитету, який би заохочував 
людей думати над розв’язанням різних проблем — гово-
римо, радимося, вирішуємо. 

— Чому ж немає великих постатей? 
— Бо ми бідні. Колись писали великі опери, а тепер 

не пишуть. Були часи, коли виходили видатні романи, 
нині ж цього немає. Є цікаві книжки — але великих не-
має. Просто нам так випало. В історії кожної цивіліза-
ції можна простежити такі хвилі. За триста років до 
Христа в Греції був період великих філософів, який через 
деякий час закінчився. У вісімнадцятому столітті в За-
хідній Європі були великі богослови, а сьогодні нема. Сі-
мдесят років тому закінчилася Друга світова війна, яка 
дуже сильно мобілізувала людство. Тоді була група дуже 
респектабельних державних мужів — ті, хто творив 
нову Європу. А назвіть хоча б одну велику особу в ЄС 
сьогодні. Ми просто потрапили в «бідний момент». 
Прийде час — будуть великі люди. Станеться якесь чер-
гове потрясіння, що слугуватиме каталізатором нового 
великого періоду. Може, зараз тут, у нас, це потрясіння 
починається. 

Подивімося, що тепер робиться в політиці. Ка-
жуть, політик має бути професіоналом і цього достат-
ньо. Не сперечаюся з тим, що політик повинен бути 
висококласним фахівцем у своїй ділянці (в економіці, 
міжнародних відносинах чи ще в якійсь ділянці суспі-
льного життя). Він може бути, наприклад, добрим лі-
карем. Однак ідеться не тільки про те, щоб він вмів 
лікувати: нехай тоді залишається в лікарні і виконує 
свою роботу. Бути політиком — означає мати широкий 
погляд на справу. Знаменитий інженер, який не здат-
ний одного речення правильно написати, не може 
бути політиком. Окрім професійного знання, політик 
має характеризуватися високою культурою, широким 
світоглядом. Він мусить бути начитаний, знати істо-
рію, на підставі досвіду століть зрозуміти, чого потре-
бують люди, щоб запевнити суспільству певний спосіб 
існування, — щоб люди були людьми. 

Перегляньте історію останніх десятиліть. Адена-
уер, Шуман, Черчилль — це були не просто професіо-
нали. А в наш час політик — це професійний злодій, 
який часто йде в політику, аби доробитися до кращого 
життя для себе, а не для того, щоб розбудовувати дер-
жаву, забезпечити благо для кожного громадянина. І 
так у будь-якій ділянці суспільного життя  «авторите-
тів» багато, та справжнього авторитету годі шукати. 
Ми називаємо авторитетами добрих фахівців у певних 
галузях чи питаннях. Однак це не є авторитетні люди. 
Насправді авторитет —• це людина, до якої зверта-
ються, аби почути мудрість. Не плутаймо мудрість зі 
знанням. Хтось має знання, але не має мудрості. А 
люди шукають саме мудрості. Це широке поняття, яке 
вимагає певних знань, але ще — вміння бачити все, 
увесь світ як одне ціле. 

Мудрість — це великий Божий дар. Митрополит 
Шептицький, який сам був дуже мудрою людиною, 
написав прекрасний твір «Божа мудрість». Вивчаючи 
релігію, він бачив, як Бог провадить світ і як наділяє 
людей тим даром. 

Навіть у часи духовного занепаду можуть бути ви-
значні особистості, завдяки яким ми повертаємося до 
кращих часів. 

— Ви кажете, що у священиків є проблеми з осві-
тою, а в освічених людей — проблеми з релігійністю. І, 
здається, що далі, то більше ці світогляди розходяться. 

Може, освічені люди просто віддають перевагу філософії 
над релігією?  

— Ці речі не заперечують одна одну. Так само як 
наука та релігія не заперечують одна одну. 

— Ви вивчали філософію?  
— Так, в університеті. 
— І ця світська дисципліна не заводила вас на ма-

нівці, не змушувала засумніватися в Богові, християнсь-
кому вченні, релігійних настановах? 

— Ні, ніколи. Вивчення філософії збагачує людину. 
Дехто твердить, що священикові не треба філософії. Я 
вважаю, що треба. Мені, наприклад, вона багато в чому 
допомогла. І я не погоджуюся з тим, що філософія є 
світською дисципліною. Філософія не є релігійна дисцип-
ліна, але не є і світська. Латинники у дванадцятому 
столітті казали: філософія — дочка богослов’я. Вона до-
помагає поставити фундаментальні питання. Філософія 
духовна, бо відкриває горизонти духу. Вона не заважає — 
навпаки, допомагає людині утвердити віру».  

 
«Новий Адам, якого шукають усі: наука, філо-

софія, релігія — звідки він має прийти? Що це має 
бути за нова людина? Я б сказав так: це особа, яка 
може краще задуматися над тим, що означає бути 
людиною. Це питання народилося разом з Адамом 
та Євою і закінчиться з кінцем світу. Ми маємо 
працювати над тим, щоб ставати кращими 
людьми. Грецький філософ-дивак Діоген ходив по 
базару з ліхтарем і вдень з вогнем шукав Людину. 
Стара, ще дохристиянська філософія усвідомлю-
вала, що люди не стараються бути вповні людьми. 

Сьогодні вони є серед нас — ці Люди. Ви мо-
жете їх впізнати. У спілкуванні з ними ви самі ста-
єте кращими. Ви відходите від них більш свідомими 
власної людської гідності. Ви відчуваєте, як то га-
рно — бути Людиною». 

Блаженніший Любомир Гузар 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 
ДИРЕКТОРУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ,  

ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  
АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ 

Олександру Івановичу Амоші — 80 ! 
 

 

4 серпня 2017 року виповнилося 80 років видат-
ному вченому-економісту, директору Інституту еконо-
міки промисловості НАН України, Президенту Акаде-
мії економічних наук України, заслуженому діячу на-
уки і техніки України, лауреату Державної премії Ук-
раїни в галузі науки і техніки, академіку НАН України 
Олександру Івановичу Амоші.  

У нашій країні та за її межами він відомий як ав-
тор багатьох наукових праць в галузі економічних та 
соціальних проблем промислового виробництва, охо-
рони праці, екологічних проблем, науково-технічного 
та інноваційного розвитку промислових регіонів. У  
рамках створеної ним унікальної наукової школи ус-
пішно виконуються комплексні дослідження з актуа-
льних соціально-економічних питань виробництва, 
соціальної політики, регіональних аспектів промисло-
вого та соціального розвитку. 

О.І. Амоша вже понад 20 років очолює Інститут 
економіки промисловості НАН України, який є визна-
ним у державі провідним методологічним та науково-
організаційним центром з економіки промисловості та 
соціальної політики. Діяльність інституту під його ке-
рівництвом спрямована на розробку фундаментальних 
та вирішення практичних проблем з державного уп-
равління й регулювання виробничої сфери, поліп-
шення господарського механізму й корпоративного 
управління, опрацювання концептуальних засад про-
мислової політики, інтенсифікації інноваційних та ін-
вестиційних процесів, удосконалення організації ви-
конання науково-дослідних робіт та втілення їх ре-
зультатів у практичну діяльність. 

Науковий колектив інституту, очолюваний акаде-
міком О.І. Амошею, бере участь у розробці проектів 
законів, нормативно-правових актів, програмних до- 

кументів у галузі економіки та соціальної політики в 
контексті неоіндустріального розвитку, модернізації 
промислових регіонів, використання соціальних ре- 
сурсів сталого розвитку в умовах децентралізації уп-
равління, вирішення нагальних проблем підвищення 
ефективності функціонування промисловості. Реальна 
участь академічної науки у розвитку економіки дер-
жави забезпечується тісним зв’язком з вищими ор-
ганами влади, міністерствами, регіональними структу-
рами управління, великими підприємствами і корпо-
раціями шляхом надання їм відповідних пропозицій і 
рекомендацій у вигляді наукових доповідей і доповід-
них записок, прогнозно-аналітичних, інформаційних 
та інших матеріалів. 

О.І. Амоша є автором понад 600 наукових друко-
ваних праць, у тому числі декількох індивідуальних та 
значної кількості колективних монографій, в яких ви-
світлені найважливіші наукові результати теоретич-
ного та прикладного характеру, конкретні рекоменда-
ції з вирішення проблем економіки промисловості  
на державному, регіональному та галузевому рівнях.  
Олександр Іванович є й одним із найбільш цитованих 
авторів у галузі економіки. 

Багато уваги О.І. Амоша приділяє підготовці на-
укових кадрів і спеціалістів вищої кваліфікації для ви-
робництва. За роки плідної творчої праці ювіляр під-
готував чимало талановитих учених та керівників різ-
ного рівня. Серед його учнів понад 60 кандидатів та 
докторів наук. 

Свою багатогранну дослідну роботу О.І. Амоша 
успішно поєднує з науково-організаційною та громад-
ською діяльністю. Він — президент Академії еконо- 
мічних наук України, заступник голови Донецького 
наукового центру НАН та МОН України, голова ре- 
дакційної ради науково-практичного журналу НАН 
України «Економіка промисловості», член редколегій 
багатьох відомих та авторитетних економічних видань. 

Активна творча діяльність і повсякденна участь  
у розв’язанні актуальних завдань економічної науки  
і практики забезпечили О.І. Амоші широку відомість 
та високий авторитет серед наукових співробітників і 
фахівців виробництва. Його внесок у науку і практику 
відзначено високими державними нагородами Укра-
їни: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною гра-
мотою Верховної Ради України, Державною премією 
України в галузі науки і техніки, знаком «Шахтарська 
слава» 3-х ступенів та багатьма іншими. 

Наукова спільнота щиро вітає  
Олександра Івановича з ювілеєм,  

бажає йому міцного здоров’я, щастя, нових  
творчих звершень на благо рідної Батьківщини. 
 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України»
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До 70-річчя 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

Юрія Володимировича Макогона 
 

 
 
Є люди, про яких хочеться говорити безкінечно.  

Особливо, якщо з такими людьми пощастило працю-
вати не один рік! Це люди — епохи, люди — легенди, 
люди — творці!  

До таких людей належить Юрій Володимирович 
Макогон — доктор економічних наук, професор, ака-
демік Академії економічних наук України, Заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри еко-
номіки та міжнародних економічних відносин Марі- 
упольського державного університету, голова спеціалі-
зованої вченої ради із захисту дисертацій в МДУ, член 
Ради Торгово-промислової палати України, член Пре-
зидії Донецької ТПП, почесний професор ряду зару-
біжних і українських університетів.  

Народився Юрій Володимирович 14 червня  
1947 р. в м. Краматорськ Донецької області. З 1965 по 
1970 р. навчався у Краматорському індустріальному 
інституті за фахом "Машини і технологія обробки ме-
талу тиском", одержав диплом інженера-механіка. 
Протягом 1976-1980 рр. працював на посаді началь-
ника механо-складального цеху на виробничому 
об’єднанні "Донецькгірмаш", пізніше — начальником 
дослідницького виробництва спеціального конструк-
торсько-технологічного бюро. З 1982 по 1989 р. пра-
цював начальником виробництва, начальником пла-
ново-економічного відділу, головним економістом 
Ясиноватського машинобудівного заводу ім. 60-річчя 
СРСР.  

Ю.В. Макогон — взірець поєднання науки з прак-
тикою. Кандидатську дисертацію "Організація та уп-
равління дослідницьким виробництвом на підприємс-
твах машинобудування" захистив 1987 року. З 1988 по 
1994 р. працював начальником відділу зовнішньоеко-
номічних зв’язків Донецького обласного управління 
статистики. У 1994 р. захистив докторську дисертацію 

"Механізм регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств та організацій на регіональному рі-
вні", і в 1996 р. отримав звання професора.  

З 1988 р. Юрій Володимирович почав викладати 
в провідних вишах м. Донецька, а в 1994 р. став заві-
дувачем кафедри "Управління трудовими ресурсами" 
Донецького національного університету. Протягом 
1995-2016 рр. очолював кафедру "Міжнародна еконо-
міка" ДонНУ. Нині — завідувач кафедри "Економіка та 
міжнародні економічні відносини" Маріупольського 
державного університету.  

Професор Ю.В.Макогон — видатний вчений у га-
лузі світової економіки та міжнародних економічних 
відносин, має 15 авторських свідоцтв, автор понад 600 
наукових та 200 навчально-методичних публікацій,  
у т.ч. є автором та співавтором 25 монографій.  

А найголовніше — це та кількість вчених, яким 
Юрій Володимирович дав путівку в життя! Започатку-
вавши в університеті кафедру міжнародної економіки, 
він першим на економічному факультеті ДонНУ ство-
рив повний цикл підготовки фахівців: "бакалавр — ма-
гістр — кандидат наук — доктор наук", в аспірантурі і 
докторантурі одночасно навчались десятки майбутніх 
знаних науковців.  

Про потужність наукової школи Юрія Володими-
ровича свідчить той факт, що під його керівництвом 
підготували дисертації 62 кандидати та 18 докторів 
наук, а у спецраді, яку очолював Юрій Володимирович 
у ДонНУ протягом п’ятнадцяти років (2001-2016 рр.), 
здобувачами з різних країн світу було захищено 31 до-
кторську і 233 кандидатських дисертації. Сьогодні ес-
тафету прийняв Маріупольський державний універси-
тет, де Ю.В. Макогон очолив спеціалізовану вчену 
раду із захисту дисертацій.   

Беззаперечний науковий авторитет сприяв об-
ранню Юрія Володимировича віце-президентом Ака-
демії економічних наук України, де академіками ста-
ють вже його учні!  

Професора Макогона Ю.В. нагороджено Золотою 
медаллю ім. М.І. Туган-Барановського (2002 р.), між-
народною нагородою "Орден Сократа" (Велика Брита-
нія, 1999 р.),  почесною нагородою "Золотий скіф" 
(1999 р.), орденом Ломоносова (2008 р.), іншими нау-
ковими відзнаками. Він є повним кавалером ордену 
"Шахтарська слава" (2007 р.), нагороджений медалями 
"За доблесну працю" (1970 р.), "Захисник Вітчизни" 
(1999 р.), "За сприяння в охороні Державного кордону 
України", численними ювілейними нагородами.  

Значення для наукового світу особистості Юрія 
Володимировича є колосальним! Ним започатковано 
проведення міжнародного науково-практичного семі-
нару "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків і залучення іноземних інвестицій", який що-
річно збирав у м. Святогірськ кращих вчених з усієї 
країни, близького та дальнього зарубіжжя і став візи-
тівкою Донецького національного університету на до-
вгі роки, міжнародної науково-практичної конферен-
ції "Проблеми і перспективи розвитку співробітництва 
між країнами Південно-Східної Європи в рамках  
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Чорноморського економічного співробітництва і 
ГУАМ", за право прийняти яку змагались вітчизняні і 
зарубіжні університети, і яка стала взірцем академічної 
мобільності (м. Варна, м. Стамбул, м. Одеса та ін.). 
Дані наукові форуми виступали потужними майданчи-
ками для апробації найсміливіших наукових ідей, 
справжньою школою професіоналізму для молодих 
науковців. а студентська та аспірантська молодь мала 
можливість здійснити перші наукові кроки на щоріч-
них міжнародних літніх школах, які відзначались над-
звичайно широкою географію учасників (Велика Бри-
танія, США, Німеччина, Китай, Польща, Сербія, Бол-
гарія, Грузія, Нігерія та багато інших країн)! 

Професор Макогон Ю.В. — один з авторів Стра-
тегії розвитку Донецької області до 2020 року, в рамках 
якої визначено шляхи і механізми реформування регі-
ональних економічних комплексів, ідентифіковано 
перспективи диверсифікації регіональної економіки, 
наголошено, що стратегічні пріоритети розвитку До-
нецької області визначаються наявністю вільних пло-
щадок, сировинних і рекреаційних ресурсів, місцевих 
енергетичних потужностей, розвинутими міжрегіона-
льними і міжнародними зв’язками регіону, суттєвим 
економіко-господарським, експортним потенціалом.   
Юрієм Володимировичем обґрунтовано необхідність 
створення Державного агентства з питань відновлення 

Донбасу, розробки Державної цільової програми з від-
новлення мирного життя, стабілізації ситуації і роз- 
витку економіки в Донецькій і Луганській областях.  

Дорогий Юрію Володимировичу! Прийміть най-
щиріші вітання від наукової громадськості, Ваших ко-
лег, учнів! Впевнені, що 70 років — це лише початок 
чергового етапу реалізації Ваших грандіозних планів 
та ідей! Щасливі, що доля надала можливість бути з 
Вами поруч на даному шляху! 

З Ювілеєм, шановний Вчителю! 

 
Від імені Ваших учнів і колег, 

д.е.н., професор,  
академік Академії економічних наук 

С.П. Калініна 
 

до привітання приєднуються 
 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України» 
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АНОТАЦІЇ 
 
Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., 

Співак С. М., Шерстюк Р. П. Особливості підвищення 
професійного рівня кадрів готельно-ресторанного бізнесу 
та соціальне страхування працюючих в умовах Євроін- 
теграційних перетворень. — С. 3. 

Стаття ставить за мету вивчення особливостей та 
пошук шляхів підвищення професійного рівня кадрів 
готельно-ресторанного бізнесу, організацію соціаль-
ного страхування працюючих в умовах об’єднання в 
Україні фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності з фондом від нещасних випад-
ків на виробництві, в умовах Євроінтеграційних пере-
творень. На основі вивченого практичного досвіду ви-
роблено рекомендації з вирішення виявлених проб-
лем. 

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, со-
ціальне страхування, Євроінтеграційні перетворення, 
адміністративно-територіальні реформи. 

 
Антонюк В. П. Структурні зрушення в національній 

економіці як загроза для сталого розвитку України. —  
С. 7. 

В статті здійснено аналіз структури національної 
економіки України за видами економічної діяльності. 
Виявлено тенденцію погіршення структурної дина-
міки, що проявляється в зменшенні у ВДВ частки про-
мисловості, будівництва, сфери послуг та зростанні 
частки аграрного сектору. В структурі економіки Ук-
раїни скорочується частка високотехнологічних видів 
діяльності, що не відповідає сучасним тенденціям 
структурних трансформацій та створює загрозу для 
сталого розвитку. Для подолання негативних тенден-
цій визначено пріоритетні напрямки структурної по-
літики та інституційні умови успішних структурних 
трансформацій. 

Ключові слова: національна економіка, види еко-
номічної діяльності, структура економіки, структурні 
трансформації, деіндустріалізація, структурна полі-
тика, сталий розвиток. 

 
Білопольський М. Г., Чигарьов Д. В. Напрями уп-

равління ефективністю при забезпеченні стратегічного 
розвитку підприємства. — С. 12. 

Запропоновано систему управління ефективні-
стю, яка дозволяє обирати оптимальні напрями управ-
ління ефективністю діяльності у процесі забезпечення 
стратегічного розвитку підприємства. Визначено під-
системи управління ефективністю промислового під- 
приємства — це три напрями управління ефективні-
стю, які відрізняються за рівнем розвитку суб’єкта го-
сподарювання, за стадіями економічного розвитку 
підприємства та за станом зовнішнього середовища. 
Обґрунтовано зміст напрямів управління ефективні-
стю за етапами управління: формування інформацій-
ної бази, визначення критеріїв оптимального рівня 
ефективності, розробка заходів для досягнення опти-
мального рівня ефективності; контроль за реалізацією 
управлінських рішень. 

Ключові слова: ефективність, промислове підп-
риємство, розвиток, стратегічний розвиток. 

 
Борейко В. І. Постіндустріальні перспективи еко-

номіки України. — С. 17. 

В статті досліджено сучасний стан та постіндустрі- 
альні перспективи економіки України; обґрунтовано, 
що національній економіці необхідно відмовитися від 
орієнтації на застарілу, з низьким ступенем переробки 
промислову продукцію та надати перевагу у державній 
підтримці науки та науково-технічної діяльності, під- 
приємств, що впроваджують інноваційні та інформа-
ційні технології, виробляють електронні засоби 
зв’язку, надають транспортні, туристичні та інші види 
послуг; для забезпечення постіндустріального розвитку 
країни запропоновано розробити державні програми 
поступового виведення з виробництва застарілої про-
мислової продукції та фінансової підтримки науки, ін-
формаційних технологій та сфери послуг. 

Ключові слова: національна економіка, постіндуст-
ріальне суспільство, державна підтримка, наукова діяль-
ність, інформаційні технології, сфера послуг.   

 
Гриценко С. І. Забезпечення конкурентоспромож-

ності країни в контексті стратегії інновацій та модер-
нізації промисловості на основі об'єднань по співпраці. — 
С. 22. 

У статті розглянуто роль і місце стратегії іннова-
цій та модернізації в процесі забезпечення конкурен-
тоспроможності країни, товаровиробників, визначено 
фактори конкурентоспроможності на рівні держави та 
виробників. Обґрунтовано синергетичний ефект вза- 
ємозв'язків з іншими компаніями в результаті з'єд-
нання, інтеграції в єдину систему за рахунок злиття 
товариств, корпорацій, союзів; створення стратегічних 
альянсів; започаткування стратегічних партнерств; 
спільної діяльності; кластерів. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, іннова-
ції, модернізація, стратегія, злиття, альянси, партнер-
ства, спільна діяльність, кластери. 

 
Гуцалюк О. М. Теоретико-методологічне забезпе-

чення формування механізму управління корпоративними 
інтеграційними процесами. — С. 28. 

У статті представлено структуру механізму та ви-
світлено методологію управління корпоративними ін-
теграційними процесами. В основу розбудови даного 
механізму управління покладено поєднання динаміч-
ного, функціонального та структурного підходів. Визна-
чено взаємозв’язок механізмів корпоративної інтегра-
ції з рештою механізмів управління, в рамках якого 
відображено розподіл важелів та інструментів реаліза-
ції керівних впливів. Доведеність розробки підтвер-
джена семантичним аналізом базових категорій обра-
ної сфери дослідження. Обґрунтовано схему процесу 
гармонізації контурів управління кожного з виділених 
механізмів.  

Ключові слова: інтеграція, корпоративне інтегра-
ційне об’єднання, механізм управління, інтеграційний 
розвиток, синергія.  

 
Єфременко В. В. Управлінські аспекти підприємни-

цької діяльності в будівництві з урахуванням пріорите-
тів сталого розвитку. — С. 33. 

Визначено основні цілі та завдання діяльності бу-
дівельного підприємництва з урахуванням пріоритетів 
сталого розвитку. Наведено класифікацію підприєм-
ницької діяльності в будівництві. Розглянуто фактори 
і сили внутрішнього і зовнішнього підприємницького 
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середовища будівельного підприємства. Дано роз’яс-
нення щодо діяльності контактних аудиторій мікросе- 
редовища будівельної організації. Розглянуто правове, 
політичне, економічне, соціальне, технологічне, еко-
логічне, демографічне середовище підприємницького 
довкілля. Визначено, що для того, щоб досягти успіху 
в своїй діяльності, підприємець повинен добре знати 
фактори і сили, які мають вплив на його діяльність, 
знаходити для себе нові можливості для успіху в біз-
несі і стежити за можливістю виникнення потенцій-
них загроз. 

Ключові слова: будівництво, підприємницька ді-
яльність, мікросередовище, макросередовище, сталий 
розвиток. 

 
Жуков С. А., Кобаль М. В. Підвищення ефектив-

ності підготовки менеджерів в умовах інноваційної еко-
номіки за допомогою інтерактивних методів. — С. 37. 

Статтю присвячено визначенню функцій і напря-
мів використання інтерактивних методів навчання в 
процесі підготовки менеджерів в умовах інноваційної 
економіки. Розглянуто різні підходи до класифікації 
інтерактивних методів, проведений короткий аналіз 
кожного методу і рекомендації до їхнього застосу-
вання. Визначено, що використання інтерактивних 
методів у процесі підготовки менеджерів дозволить 
оптимізувати освітній процес розробки інноваційних 
технологій менеджменту, що відповідають вимогам 
системності, комплексності й збалансованості та до-
поможе зробити його більш цікавим і насиченим. 

Ключові слова: інноваційна економіка, підгото-
вка менеджерів, управління інноваціями, інтерактивні 
методи навчання, ділова гра, кейс-метод, мотивація 
студентів, пізнавальна діяльність. 

 
Зайцев В. Є. Митна політика України в контексті 

євроінтеграційних відносин. — С. 43. 
У статті показана роль митної політики в умовах 

реалізації Україною курсу європейської інтеграції. До-
ведена важливість поєднання національних та інтер-
національних інтересів при здійсненні цих процесів. 
Обґрунтована необхідність вироблення єдиних тари-
фів, погоджених систем опису і кодування товарів, 
створення загальної системи управління, яка буде 
сприяти запровадженню уніфікованих митних правил, 
норм і процедур регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. Наведено існуючі проблеми, вирішення 
яких стане новим каталізатором інтеграції і підсилить 
відповідні тенденції. Сформульовано можливі резуль-
тати для економіки України удосконалення митних та 
на їх основі інтеграційних взаємовідносин з Європей-
ським Союзом. 

Ключові слова: інтеграція, Європейський Союз, 
митна політика. 

 
Іванов С. В., Харазішвілі Ю. М. Інноваційні фак-

тори розвитку транспортної системи України. — С. 47. 
Досліджується транспортна система України як 

виробнича система, що виробляє частину валової до-
даної вартості в ВДВ України, яка моделюється моди-
фікованою виробничою функцією Кобба—Дугласа та 
дозволяє оцінити стан інноваційних факторів та їх ін-
тегральну оцінку порівняно з інтегральними порого-
вими значеннями, загрози та можливі сценарії розви-
тку. Визначено динаміку темпів НТП транспортної си-
стеми України та проведено аналіз динаміки внеску 

факторів виробництва в зростання темпів приросту 
ВДВ транспорту, що засвідчує науково-технологічний 
регрес впродовж останніх 17 років. 

Ключові слова: транспортна система, моделю-
вання, інноваційні фактори, інтегральний індекс, 
стратегія розвитку, порогові значення, безпека. 

 
Івченкова О. Ю., Літвиненко Ю. Д. Існуючі методи 

оптимізації фінансування інвестиційної діяльності підп-
риємств. — С. 55. 

У статті проведено аналіз основних методів опти-
мізації фінансування інвестиційної діяльності. Дове-
дено, що процес вибору оптимальної структури дже-
рел фінансування є найважливішим завданням еконо-
мічної служби підприємства. Обґрунтовано викорис-
тання теоретичних моделей вибору оптимальної стру-
ктури джерел фінансування в умовах кризи і нестабі-
льної ринкової економіки. 

Ключові слова: методи оптимізації, інвестиційна 
діяльність, ринкова економіка, фінансові ресурси, по-
зиковий капітал, джерела фінансування. 

 
Карпенко Ю. В. Особливості розвитку відносин 

власності у сфері туризму в умовах модернізації еконо-
міки. — С. 59. 

У статті здійснено порівняльний аналіз концеп-
туальних підходів щодо дослідження відносин власно-
сті в умовах модернізації економіки. Визначено особ-
ливості прояву прав власності у сфері туризму. Оха- 
рактеризовано стан, тенденції розвитку суб’єктів при-
ватно-правових відносин туристичної діяльності Укра-
їни та окреслені напрями їх розвитку. З’ясовано, що 
основні суперечності розвитку сфери туризму поляга-
ють у відносинах між державною власністю на при- 
родні ресурси та відносинами природокористування. 

Ключові слова: туризм, сфера туризму, соціаль-
ний економічний інститут туризму, власність, відно-
сини власності, права власності, сумісно-розділені ві-
дносини, сумісно-розділена власність, модернізація. 

 
Колтунович О. С. Аналіз основних тенденцій і сек-

торальних особливостей водокористування в умовах 
структуризації економіки. — С. 67. 

У публікації проведено аналіз основних тенден-
цій і секторальних особливостей водокористування в 
нинішніх соціально-економічних умовах. Виділено 
екологічні та економічні проблеми водокористування 
в окремих секторах економіки України, а також про-
ведена систематизація основних проблем водогоспо-
дарського комплексу по басейнах річок. З метою вирі-
шення проблем економіки та управління національ-
ним господарством запропоновано механізми іннова-
ційно-технологічної модернізації водогосподарського 
комплексу України на основі використання позитив-
ного зарубіжного досвіду та сучасних форм інвести-
ційного забезпечення, структурної перебудови водого-
сподарської та водоохоронної інфраструктури. 

Ключові слова: водогосподарський комплекс, 
інноваційно-технологічна модернізація, екологічні 
проблеми, структурування економіки, водні ресурси. 

 
Куриляк М. Ю. Трансформація євроінтеграційних 

намірів України в контексті Брекзиту. — С. 70. 
Європейська інтеграція пройшла успішний шлях 

розвитку, проте небезкризовий. Однією з найбільші 
чутливих криз став Брекзит. Він негативно позначився 
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на геополітичній і геоекономічній позиціях ЄС та 
створив загрозу «ефекту доміно» єдності співтовари- 
ства. Для Європейського Союзу постало завдання по-
шуку компенсаторів, які його лідери нині пошукують 
в умовах, коли жодна європейська країна поза ЄС у 
коротко- і середньостроковому періодах не спроможна 
компенсувати зменшення економічного потенціалу 
через вихід Великої Британії із Союзу. Крім Туреч-
чини, яка є кандидатом на вступ до ЄС, але не може 
бути у найближчий час прийнята з політичних моти-
вів, лише надання членства асоційованій з ЄС Україні 
може стати компенсатором територіально-демогра- 
фічних втрат. Україна має також достатній і різнома-
нітний потенціал для компенсації зменшення в ЄС  
важливих ресурсів, а саме земельних, степових, лісо-
вих, водних, туристично-рекреаційних, історико-куль-
турних, флори і фауни (лісові ягоди, гриби, плоди ди-
коростучих рослин, лікарські рослини, обліпиха, жу-
равлина, аїр, цмин пісковий, горицвіт весняний, зві-
робій, валеріана, кизил), корисних копалин, морсь-
кого узбережжя. Україна може стати важливим факто-
ром компенсації економічних втрат Європейського 
Союзу через Брекзит за умови здійснення і реалізація 
за сприянням ЄС системного реформування всіх сфер 
державотворення. Прийом в ЄС країн Західних Бал-
кан, Грузії, Молдови й України дасть можливість на-
близити ЄС до економічного потенціалу ЄС-28. Вод-
ночас не виключається й сценарій входження до 
складу ЄС країн EFTA (Ісландії, Норвегії, Ліхтен-
штейна, Швейцарії), заявки яких відкладені або замо-
рожені. 

Ключові слова: Брекзит, геополітика, геоеконо-
міки, євроінтеграція, Конституція ЄС, розширення 
ЄС. 

 
Латишева О. В., Титаренко О. Д. Особливості ви-

користання імітаційного моделювання для оцінки ризиків 
інвестиційних проектів промислового підприємства. —  
С. 77. 

У даній статті розглянуто особливості викорис-
тання імітаційного моделювання методом Монте-
Карло для аналізу інвестиційних ризиків, проаналізо-
вано переваги даного виду моделювання, розглянуто 
алгоритм застосування імітаційного моделювання для 
аналізу ризиків інвестиційних проектів в умовах про-
мислового підприємства. 

Розглянуто модель аналізу для виявлення визна-
чальних показників (чистого грошового потоку та чи-
стої поточної вартості) проекту, встановлені взаємоз-
в'язки між ключовими параметрами, такими як ціна, 
змінні витрати та обсяг реалізації. Запропоновано 
здійснювати оцінку ризикових факторів інвестицій-
ного проекту на основі ймовірнісного аналізу, а саме 
за допомогою імітаційної моделі. Результати ймовір- 
нісного аналізу із використанням методів аналізу чут-
тєвості та методу Монте-Карло дозволили отримати 
більш детальну інформацію про найбільш ризикові 
фактори, які впливають на успішність реалізації про- 
екту. Запропонований підхід дозволяє отримати на- 
очну картину щодо зон ризику, а існуючі залежності 
вихідних параметрів та результуючих показників для 
подальшого корегування управлінських рішень на ета-
пах реалізації проекту щодо визначення та запобігання 
ризиків проекту. 

Ключові слова: інвестиційний ризик, імітаційне 
моделювання, імітація, нормалізація, чистий грошо-
вий потік, чиста поточна вартість. 

 
Ляшенко В. І. Важливість реформування локальних 

ринків житлово-комунального господарства в умовах 
економічної кризи в Україні. — С. 82. 

Стаття присвячена дослідженню існуючих проб-
лем локальних ринків України. У статті визначено гра-
ниці локальних ринків, їх проблеми, проблеми жит-
лово-комунального господарства України. Запропоно-
вано можливі шляхи вирішення проблемних моментів 
галузі. Обумовлена необхідність термінового реформу-
вання галузі і неефективність реформ, які проводяться 
в наш час. 

Ключові слова: житлово-комунальне господар- 
ство, житлово-комунальний сервіс, реформування, ут-
римання будинків та прибудинкової території, лока-
льні ринки. 

 
Островецький В. І. Акцизне регулювання виробниц-

тва та обігу тютюну і тютюнових виробів в Україні. — 
С. 84. 

У статті аналізуються фіскальна та регуляторна 
функції акцизного податку на тютюнові вироби. На 
основі огляду рамкових директивних документів між-
народних організацій (Світового банку, ВООЗ, ЕС та 
інших), а також аналізу поточної ситуації із акцизним 
регулюванням виробництва та обігу тютюнових виро-
бів обґрунтовуються пропозиції щодо подальшого  
розвитку акцизної політики України у цій сфері. 

Ключові слова: податкова система, бюджетно-по-
даткове регулювання, акцизний податок, тютюн та 
тютюнові вироби. 

 
Петрик І. В. Оптимізація продуктивності бізнес-

процесів мережі поставок за допомогою доцільно вибра-
ного аутсорсера. — С. 91. 

Розглянуто основні принципи аусторсингу в сві-
товій практиці. Проаналізовано умови користування 
послугами аутсорсингових підприємств. Обґрунтовано 
умови вибору правильного аутсорсера. Виділено та 
описано основні помилки при виборі аутсорсера. Про-
аналізовано переваги та недоліки аутсорсингу для під-
приємств. Результати дослідження показали, що аут-
сорсинг набуває великої популярності серед підпри-
ємств, що прагнуть підвищити продуктивність власної 
діяльності. 

Ключові слова: аутсорсинг, мережа поставок, 
продуктивність, витрати, бізнес-процеси. договір. 

 
Точонов І. В., Гордієнко В. В., Токарева Л. М. На-

прями стратегічного планування розвитку територій 
Донецької області. — С. 94. 

У статті обґрунтовано необхідність стратегічного 
планування розвитку Донецької області. Проаналізо-
вано проблеми, з якими зіткнулась Донецька область, 
внаслідок воєнних дій останніх років. Сформовані та 
запропоновані пріоритетні напрямки стратегічного 
планування розвитку територій. Акцентується увага на 
важливості комплексної роботи зі створення інститу-
ційної, нормативно-правової баз сталого розвитку, фі-
нансування та перебудови економіки. 

Ключові слова: стратегічне планування, сталий 
розвиток, Донецька область. 

 



АНОТАЦІЇ 
 

 

 
 

192 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. Нормативно-
правове регулювання розвитку сфери управління відхо-
дами в Україні. — С. 97. 

У статті проаналізовано нормативно-правові 
акти, які регулюють розвиток сфери поводження з  
відходами. Виявлено, що законодавство України є не-
досконалим, оскільки не враховує особливості управ-
ління відходами та напрямів і механізмів, пов’язаних з 
рециклінгом відходів.  

Надано пропозиції щодо вдосконалення норма-
тивно-правового регулювання розвитку сфери управ-
ління відходами, основними з яких є: включення ком-
плексу заходів з мінімізації обсягів утворення відходів; 
вирішення проблеми управління відходами доцільно 
розписати за різними варіантами, що принципово  
відрізняються технологією поводження; розробка і 
впровадження рециклінгу як технології вторинного 
використання відходів; доповнення переліку фінансо-
вих механізмів реалізації публічно-приватного парт-
нерства в сфері управління відходами. 

Ключові слова: відходи, нормативно-правове ре-
гулювання, процеси поводження з відходами, функції  
управління, механізм, рециклінг, джерела фінансу-
вання, публічно-приватне партнерство.    

 
Шевцова Г. З., Швець Н. В. Кластеризація хіміч-

ної промисловості: європейський досвід та уроки для Ук-
раїни. — С. 103. 

Досліджено сучасні аспекти формування і реалі-
зації кластерної моделі розвитку економіки. Розгля-
нуто європейську практику кластеризації хімічного 
виробництва, виявлено домінантні фактори розмі-
щення галузевих кластерів. Проаналізовано та узагаль-
нено досвід функціонування найбільших кластерних 
утворень в європейській хімічній індустрії. Визначено 
перспективні напрями кластерізації хімічної промис-
ловості України. 

Ключові слова: кластер, кластерна модель, клас-
терізація, інновації, промисловість, хімічне виробниц-
тво, регіон.  
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Андрушкив Б. Н.. Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., 

Спивак С. М., Шерстюк Р. П. Особенности повышения 
профессионального уровня кадров гостинично-ресторан-
ного бизнеса и социальное страхование работающих в 
условиях Евроинтеграционных преобразований. — С. 3. 

Статья ставит целью изучение особенностей и 
поиск путей повышения профессионального уровня 
кадров гостинично-ресторанного бизнеса, организа-
цию социального страхования работающих в условиях 
объединения в Украине фонда социального страхова-
ния по временной потере трудоспособности с фондом 
от несчастных случаев на производстве, в условиях Ев-
роинтеграционных преобразований. На основе изу-
ченного практического опыта выработаны рекоменда-
ции по решению обнаруженных проблем. 

Ключевые слова: гостинично-ресторанный биз-
нес, социальное страхование, Евроинтеграционные 
преобразования, административно-территориальные 
реформы. 

 
Антонюк В. П. Структурные сдвиги в национальной 

экономике как угроза для устойчивого развития Укра-
ины. — С. 7. 

В статье осуществлен анализ структуры национа-
льной экономики по видам экономической деятельно-
сти. Обнаружена тенденция ухудшения структурной 
динамики, что проявляется в уменьшении в объеме 
валовой добавленной стоимости доли промышленно-
сти, строительства, услуг и увеличении доли 
сельскохозяйственного сектора. В структуре эконо-
мики Украины сокращается доля высокотехнологич-
ных сфер деятельности, что не соответствует совре-
менным тенденциям структурных преобразований и 
создает угрозу для устойчивого развития. Для преодо-
ления негативных тенденций определены приоритет-
ные области структурной политики, а также институ-
циональные условия успешных структурных преобра-
зований.  

Ключевые слова: национальная экономика, виды 
экономической деятельности, структура экономики, 
структурные преобразования, деиндустриализация, 
структурная политика, устойчивое развитие. 

 
Белопольский Н. Г., Чигарёв Д. В. Направления 

управления эффективностью при обеспечении стратеги-
ческого развития предприятия. — С. 12. 

Предложена система управления эффективно-
стью, позволяющая выбирать оптимальные направле-
ния управления эффективностью деятельности в про-
цессе обеспечения стратегического развития предпри-
ятия. Определены подсистемы управления эффектив-
ностью промышленного предприятия — это три 
направления управления эффективностью, которые 
отличаются по уровню развития предприятия, по ста-
диям экономического развития предприятия и по со-
стоянию внешней среды. Обосновано содержание 
направлений управления эффективностью по этапам 
управления: формирование информационной базы, 
определение критериев оптимального уровня эффек-
тивности, разработка мероприятий для достижения 
оптимального уровня эффективности, контроль за ре-
ализацией управленческих решений. 

Ключевые слова: эффективность, промышленное 
предприятие, развитие, стратегическое развитие. 

 

Борейко В. И. Постиндустриальные перспективы 
экономики Украины. — С. 17. 

В статье исследованы современное состояние и 
постиндустриальные перспективы экономики Укра-
ины; обосновано, что национальной экономике необ-
ходимо отказаться от ориентации на устаревшую, с 
низкой степенью переработки промышленную про-
дукцию и отдать предпочтение в государственной под-
держке науки и научно-технической деятельности, 
предприятий, которые внедряют инновационные и 
информационные технологии, производят электрон-
ные средства связи, предоставляют транспортные, ту-
ристические и другие виды услуг; для обеспечения 
постиндустриального развития страны предложено 
разработать государственные программы постепен-
ного снятия с производства устаревшей промышлен-
ной продукции и финансовой поддержки науки, ин-
формационных технологий и сферы услуг. 

Ключевые слова: национальная экономика, пост-
индустриальное общество, государственная поддержка, 
научная деятельность, информационные технологии, 
сфера услуг. 

 
Гриценко С. И. Обеспечение конкурентоспособно-

сти страны в контексте стратегии инноваций и модер-
низации промышленности на основе объединений по со-
трудничеству. — С. 22. 

В статье рассмотрены роль и место стратегии ин-
новаций и модернизации в процессе обеспечения кон-
курентоспособности страны, товаропроизводителей, 
определены факторы конкурентоспособности на 
уровне государства и производителей. Обоснован си-
нергический эффект взаимосвязей с другими компа-
ниями в результате объединения, интеграции в еди-
ную систему за счет слияния обществ, корпораций, 
союзов; создания стратегических альянсов; учрежде-
ния стратегических партнерств; совместной деятель-
ности; кластеров. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инно-
вации, модернизация, стратегия, слияние, альянсы, 
партнерства, совместная деятельность, кластеры. 

 
Гуцалюк А. Н. Теоретико-методологическое обес-

печение формирования механизма управления корпоратив-
ными интеграционными процессами. — С. 28. 

В статье представлена структура механизма и опи-
сана методология управления корпоративными интегра-
ционными процессами. Основу разработки данного ме-
ханизма управления составило сочетание динамичного, 
функционального и структурного подходов. Определена 
взаимосвязь механизмов корпоративной интеграции с 
остальными механизмами управления, в рамках которой 
отражено распределение рычагов и инструментов реали-
зации управляющих воздействий. Достоверность автор-
ских предложений подтверждена семантическим анали-
зом базовых категорий выбранной области исследова-
ния. Обоснована схема процесса гармонизации контуров 
управления каждого из выделенных в статье механизмов. 
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Ключевые слова: интеграция, корпоративное ин-
теграционное объединение, механизм управления, ин-
теграционное развитие, синергия. 

 
Ефременко В. В. Управленческие аспекты предпри-

нимательской деятельности в строительстве с учетом 
приоритетов устойчивого развития. — С. 33. 

Определены основные цели и задачи деятельно-
сти строительного предпринимательства с учетом при-
оритетов устойчивого развития. Приведена классифи-
кация предпринимательской деятельности в строи-
тельстве. Рассмотрены факторы и силы внутренней и 
внешней предпринимательской среды строительного 
предприятия. Даны разъяснения относительно дея-
тельности контактных аудиторий микросреды строи-
тельной организации. Рассмотрена правовая, полити-
ческая, экономическая, социальная, технологическая, 
экологическая, демографическая среда предпринима-
тельского окружения. Определено, что для того, чтобы 
достичь успеха в своей деятельности, предпринима-
тель должен знать факторы и силы, которые имеют 
влияние на его деятельность, находить для себя новые 
возможности для успеха в бизнесе и следить за возмо-
жностью появления потенциальных угроз. 

Ключевые слова: строительство, предпринима-
тельская деятельность, микросреда, макросреда, 
устойчивое развитие. 

 
Жуков С. А., Кобаль М. В. Повышение эффектив-

ности подготовки менеджеров в условиях инновационной 
экономики с помощью интерактивных методов. — С. 37. 

Статья посвящена определению функций и 
направлений использования интерактивных методов 
обучения в процессе подготовки менеджеров в усло-
виях инновационной экономики. Рассмотрены разные 
подходы к классификации интерактивных методов,  
проведен краткий анализ каждого метода и рекомен-
дации к их применению. Определено, что использова-
ние интерактивных методов в процессе подготовки 
менеджеров позволит оптимизировать образователь-
ный процесс разработки инновационных технологий 
менеджмента, которые отвечают требованиям систем-
ности, комплексности и сбалансированности и помо-
жет сделать его более интересным и насыщенным. 

Ключевые слова: инновационная экономика, 
подготовка менеджеров, управление инновациями, 
интерактивные методы обучения, деловая игра, кейс-
метод, мотивация студентов, познавательная деятель-
ность. 

 
Зайцев В. Е. Таможенная политика Украины в кон-

тексте евроинтеграционных отношений. — С. 43. 
В статье показана роль таможенной политики в 

условиях реализации Украиной курса европейской ин-
теграции. Доказана важность сочетания национальных 
и интернациональных интересов при осуществлении 
этих процессов. Обоснована необходимость разработ-
ки единых тарифов, согласованных систем описания 
и кодирования товаров, создания общей системы 
управления, которая будет способствовать внедрению 
унифицированных таможенных правил, норм и про-
цедур регулирования внешнеэкономической деятель-
ности. Изложены существующие проблемы, решение 
которых станет новым катализатором интеграции и 
усилит существующие тенденции. Сформулированы  
 

возможные результаты для экономики Украины со- 
вершенствования таможенных и на их основе интегра-
ционных взаимоотношений с Европейским Союзом. 

Ключевые слова: интеграция, Европейский 
Союз, таможенная политика. 

 
Иванов С. В., Харазишвили Ю. М. Инновационные 

факторы развития транспортной системы Украины. — 
С. 47. 

Исследуется транспортная система Украины как 
производственная система, вырабатывающая часть ва-
ловой добавленной стоимости в ВДВ Украины, кото-
рая моделируется модифицированной производствен-
ной функцией Кобба-Дугласа и позволяет оценить со-
стояние инновационных факторов и их интегральную 
оценку по сравнению с интегральными пороговыми 
значениями, угрозы и возможные сценарии развития. 
Определена динамика темпов НТП транспортной си-
стемы Украины и проведен анализ динамики вклада 
факторов производства в рост темпов прироста ВДС 
транспорта, удостоверяющий научно-технологиче-
ский регресс в течение последних 17 лет. 

Ключевые слова: транспортная система, модели-
рование, инновационные факторы, интегральный ин-
декс, стратегия развития, пороговые значения, без-
опасность. 

 
Ивченкова Е. Ю., Литвиненко Ю. Д. Существую-

щие методы оптимизации финансирования инвестици-
онной деятельности предприятий. — С. 55. 

В статье проведен анализ основных методов оп-
тимизации финансирования инвестиционной деятель-
ности. Доказано, что процесс выбора оптимальной 
структуры источников финансирования является важ-
нейшей задачей экономической службы предприятия. 
Обосновано использование теоретических моделей 
выбора оптимальной структуры источников финанси-
рования в условиях кризиса и нестабильной рыночной 
экономики. 

Ключевые слова: методы оптимизации, инвести-
ционная деятельность, рыночная экономика, финан-
совые ресурсы, заемный капитал, источники финан-
сирования. 

 

Карпенко Ю. В. Особенности развития отношений 
собственности в сфере туризма в условиях модернизации 
экономики. — С. 59. 

В статье осуществлён сравнительный анализ кон-
цептуальных подходов исследования отношений соб-
ственности в условиях модернизации экономики. 
Определены особенности проявления прав собствен-
ности в сфере туризма. Охарактеризовано состояние, 
тенденции развития субъектов частноправовых отно-
шений туристической деятельности Украины и наме-
чены направления их развития. Выяснено, что основ-
ные противоречия развития сферы туризма заключа-
ются в отношениях между государственной собствен-
ностью на природные ресурсы и отношениями приро-
допользования. 

Ключевые слова: туризм, сфера туризма, соци-
альный экономический институт туризма, собствен-
ность, отношения собственности, права собственно-
сти, совместно-разделённые отношения, совместно-
разделённая собственность, модернизация. 
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Колтунович А. С. Анализ основных тенденций и сек-
торальных особенностей водопользования в условиях 
структурирования экономики. — С. 67. 

В публикации проведен анализ основных тенден-
ций и секторальных особенностей водопользования в 
нынешних социально-экономических условиях. Выде-
лены экологические и экономические проблемы водо-
пользования в отдельных секторах экономики Укра-
ины, а также произведена систематизация основных 
проблем водохозяйственного комплекса по бассейнам 
рек. С целью решения проблем экономики и управле-
ния национальным хозяйством предложены меха-
низмы инновационно-технологической модернизации 
водохозяйственного комплекса Украины на основе 
использования положительного зарубежного опыта и 
современных форм инвестиционного обеспечения, 
структурной перестройки водохозяйственной и водо-
охранной инфраструктуры. 

Ключевые слова: водохозяйственный комплекс, 
инновационно-технологическая модернизация, эко-
логические проблемы, структурирование экономики, 
водные ресурсы. 

 
Куриляк М. Ю. Трансформация евроинтеграцион-

ных намерений Украины в контексте Брекзита. — С. 70. 
Европейская интеграция прошла успешный путь 

развития, однако небезкризовий. Одним из крупней-
ших чувствительных кризисов стал Брекзит. Он нега-
тивно сказался на геополитической и геоэкономиче-
ской позициях ЕС и создал угрозу «эффекта домино» 
единства сообщества. Для Европейского Союза встала 
задача поиска компенсаторов, которые его лидеры 
сейчас ищущих в условиях, когда ни одна европейская 
страна вне ЕС в кратко- и среднесрочном периодах не 
способна компенсировать уменьшение экономиче-
ского потенциала из-за выхода Великобритании из 
Союза. Кроме Турции, которая является кандидатом 
на вступление в ЕС, но не может быть в ближайшее 
время принята по политическим мотивам, только 
предоставление членства ассоциированной с ЕС Укра-
ине может стать компенсатором территориально-де-
мографических потерь. Украина имеет также доста-
точный и разнообразный потенциал для компенсации 
уменьшения в ЕС важных ресурсов, а именно земель-
ных, степных, лесных, водных, туристско-рекреаци-
онных, историко-культурных, флоры и фауны (лесные 
ягоды, грибы, плоды дикорастущих растений, лекар-
ственные растения, облепиха, клюква, аир, тмин пес-
чаный, горицвет весенний, зверобой, валериана, ки-
зил), полезных ископаемых, морского побережья. 
Украина может стать важным фактором компенсации 
экономических потерь Европейского Союза из-за 
Брекзита при условии осуществления и реализация 
при содействии ЕС системного реформирования всех 
сфер государства. Прием в ЕС стран Западных Балкан, 
Грузии, Молдовы и Украины даст возможность при-
близить ЕС к экономическому потенциалу ЕС-28. 
Вместе с тем не исключается и сценарий вхождения в 
ЕС стран EFTA (Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, 
Швейцарии), заявки которых отложены или заморо-
жены. 

Ключевые слова: Брекзит, геополитика, геоэко-
номики, евроинтеграция, Конституция ЕС, расшире-
ние ЕС. 

 

Латышева Е. В., Титаренко А. Д. Особенности ис-
пользования имитационного моделирования для оценки 
рисков инвестиционных проектов промышленного пред-
приятия. — С. 77. 

В данной статье рассмотрены особенности ис-
пользования имитационного моделирования методом 
Монте-Карло для анализа инвестиционных рисков, 
проанализированы преимущества данного вида моде-
лирования, рассмотрен алгоритм применения имита-
ционного моделирования для анализа рисков инвести-
ционных проектов в условиях промышленного пред-
приятия. 

Рассмотрена модель анализа для выявления опре-
деляющих показателей (чистого денежного потока и 
чистой текущей стоимости) проекта, установлены вза-
имосвязи между ключевыми параметрами, такими как 
цена, переменные расходы и объем реализации про-
екта. Предложено осуществлять оценку рисковых фак-
торов инвестиционного проекта на основе вероят-
ностного анализа, а именно с помощью имитацион-
ной модели. Результаты вероятностного анализа с ис-
пользованием методов анализа чувствительности и ме-
тода Монте-Карло позволили получить более деталь-
ную информацию о наиболее рисковых факторах, ко-
торые влияют на успешность реализации проекта. 
Предложенный подход позволяет получить наглядную 
картину относительно зон риска, а существующие за-
висимости исходных параметров и результирующих 
показателей для дальнейшего корректирования управ-
ленческих решений на этапах реализации проекта от-
носительно определения и предотвращения рисков 
проекта. 

Ключевые слова: инвестиционный риск, имита-
ционное моделирование, имитация, нормализация, 
чистый денежный поток, чистая текущая стоимость. 

 
Ляшенко В. И. Важность реформирования локаль-

ных рынков жилищно-коммунального хозяйства в усло-
виях экономического кризиса в Украине. — С. 82. 

Статья посвящена исследованию существующих 
проблем локальных рынков Украины. В статье опре-
делены границы локальных рынков, их проблемы в 
условиях экономического кризиса, проблемы жи-
лищно-коммунального хозяйства Украины. Предло-
жены возможные пути решения проблемных момен-
тов отрасли. Обусловлена необходимость срочного ре-
формирования отрасли и неэффективность реформ, 
которые проводятся в наше время. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяй-
ство, жилищно-коммунальный сервис, реформирова-
ние, содержание домов и придомовой территории, ло-
кальные рынки. 

 
Островецкий В. И. Акцизное регулирование произ-

водства и оборота табака и табачных изделий в Укра-
ине. — С. 84. 

В статье анализируются фискальная и регулятор-
ная функции акцизного налога на табачные изделия. 
На основе обзора рамочных директивных документов 
международных организаций (Всемирного банка, 
ВОЗ, ЕС и других), а также анализа текущей ситуации 
с акцизным регулированием производства и оборота 
табачных изделий обосновываются предложения по 
дальнейшему развитию акцизной политики Украины 
в этой сфере. 
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Ключевые слова: налоговая система, бюджетно-
налоговое регулирование, акцизный налог, табак и та-
бачные изделия. 

 
Петрик И. В. Оптимизация производительности 

бизнес-процессов сети поставок с помощью целесооб-
разно выбранных аутсорсеров. — С. 91. 

Рассмотрены основные принципы аусторсинга в 
мировой практике. Проанализированы условия поль-
зования услугами аутсорсинговых компаний. Обосно-
ваны условия выбора правильного аутсорсера. Выде-
лены и описаны основные ошибки при выборе аут-
сорсера. Проанализированы преимущества и недо-
статки аутсорсингу для предприятий. Результаты ис-
следования показали, что аутсорсинг приобретает 
большую популярность среди предприятий, стремя-
щихся повысить производительность своей деятельно-
сти. 

Ключевые слова: аутсорсинг, сеть поставок, про-
изводительность, затраты, бизнес-процессы. договор. 

 
Точонов И. В., Гордиенко В. В., Токарева Л. Н. 

Направления стратегического планирования развития 
территорий Донецкой области. — С. 94. 

В статье обоснована необходимость стратегиче-
ского планирования развития Донецкой области. Про-
анализированы проблемы, с которыми столкнулась 
Донецкая область, в результате военных действий по-
следних лет. Сформированы и предложены приори-
тетные направления стратегического планирования 
развития территорий. Акцентируется внимание на 
важности комплексной работы по созданию институ-
циональной, нормативно-правовой базы устойчивого 
развития, финансирования и перестройки экономики. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, 
устойчивое развитие, Донецкая область. 

 
Трушкина Н. В., Кочешкова И. Н. Нормативно-

правовое регулирование развития сферы управления от-
ходами в Украине. — С. 97. 

В статье проанализированы нормативно-право-
вые акты, регулирующие развитие сферы обращения с 
отходами. Выявлено, что законодательство Украины 
является несовершенным, поскольку не учитывает 
особенности управления отходами, направлений и ме-
ханизмов, связанных с рециклингом отходов. 

Даны предложения по совершенствованию нор-
мативно-правового регулирования развития сферы 
управления отходами, основными из которых явля-
ются: включение комплекса мероприятий по миними-
зации объемов образования отходов; решение проб-
лемы управления отходами целесообразно расписать 
по разным вариантам, принципиально отличающихся 
технологией обращения; разработка и внедрение ре-
циклинга как технологии вторичного использования 
отходов; дополнение перечня финансовых механизмов 
реализации публично-частного партнерства в сфере 
управления отходами. 

Ключевые слова: отходы, нормативно-правовое 
регулирование, процессы обращения с отходами, 
функции управления, механизм, рециклинг, источ-
ники финансирования, публично-частное партнер-
ство. 

 
Шевцова А. З., Швец Н. В. Кластеризация хими-

ческой промышленности: европейский опыт и уроки для 
Украины. — С. 103. 

Исследованы современные аспекты формирова-
ния и реализации кластерной модели развития эконо-
мики. Рассмотрена европейская практика кластериза-
ции химического производства, выявлены доминант-
ные факторы размещения отраслевых кластеров. Про-
анализирован и обобщен опыт функционирования 
наибольших кластерных образований в европейской 
химической индустрии. Определены перспективные 
направления кластеризации химической промышлен-
ности Украины. 

Ключевые слова: кластер, кластерная модель, 
кластеризация, инновации, промышленность, хими-
ческое производство, регион. 
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Andrushkiv B., Kirich N., PogaidakO., Spivak S., 

Sherstiuk R. Features of Enhancing the Professional Level of 
the Hotel Restaurant Business and Social Security of Employ-
ers in the Conditions of the Euro-Integration Converga-
tions. — Р. 3. 

The article seeks to study the features and search for 
ways to improve the professional level of staff hotel and 
restaurant business, the organization of social insurance of 
workers in the conditions of association in Ukraine, the 
social insurance fund for temporary disability with the fund 
from accidents at work, in the context of European inte-
gration transformations. Based on the learned practical ex-
perience, recommendations are made to solve the problems 
identified. 

Keywords: hotel and restaurant business, social insur-
ance, Euro-integration transformations, administrative-ter-
ritorial reforms. 

 
Antonyuk V. Structural Shifts in the Economy as a 

Threat for Sustainable Development of Ukraine. — Р. 7. 
The article analyzes the national economic structure 

by type of economic activity. The trend of deterioration of 
the structural dynamics is revealed, which are manifested 
in the reduction in the volumes of gross value added the 
share of industry, construction, services and the increase 
the share of the agricultural sector. In the structure of 
Ukraine’s economy, the share of high-technology activities 
is declining, which are at variance with contemporary 
trends of structural transformations and poses a threat to 
sustainable development. To overcome negative tenden-
cies, priority areas of structural policy are identified, as well 
as institutional conditions for successful structural reforms.  

Keywords: national economy, economic activities, 
economic structure, structural change, deindustrialization, 
structural policy, sustainable development.  

 
Bilopolsky M., Chigarev D. Directions of Efficiency 

Management at Maintenance of the Enterprise Strategic De-
velopment. — Р. 12. 

The work proposes an efficiency management system 
that allows choosing the optimal directions of performance 
management to ensure the strategic development of the en-
terprise. The subsystems controlling the efficiency of an in-
dustrial enterprise are defined. Management subsystems 
differ in the level of enterprise development, in the stages 
of the enterprise economic development and in the state of 
the external environment. The content of the directions of 
efficiency management by management stages is substanti-
ated. The following stages of performance management are 
identified: the formation of an information base, the defi-
nition of criteria for the optimal level of efficiency, the 
development of measures to achieve the optimal level of 
efficiency, control over the implementation of manage-
ment decisions. 

Keywords: efficiency, industrial enterprise, develop-
ment, strategic development. 

 
Boreiko V. Postindustrial Outlooks of Ukraine Econ-

omy. — Р. 17. 
In the article investigated the current state and 

postindustrial outlooks of Ukraine economy; proved that 
the national economy should abandon the orientation on 
outdated, with a low degree of processing an industrial out-
put and to provide the advantage in government support of 
science, scientific and technical activities, companies that 
implement innovative and information technology and 

produce electronic communications, providing transport, 
tourism and other services; for providing post-industrial de-
velopment of country proposed to develop a national pro-
gram of gradual withdrawal from production of obsolete 
industrial production and financial support for science, in-
formation technology and services. 

Keywords: national economy, postindustrial society, 
government support, scientific activity, information tech-
nology, services. 

 
Gritsenko S. Providing of Competitiveness of Country 

in the Context of Strategy of Innovations and Modernisation 
of Industry on the Basis of Associations on a Collaboration. — 
Р. 22. 

In the article a role and place of strategy of innova-
tions and modernisation in the process of providing of 
competitiveness of country, commodity producers were 
considered, the factors of competitiveness at the level of 
the state and producers were certained. The sinergistical 
effect of intercommunications was reasonable with other 
companies as a result of connection, integration, in the 
single system due to confluence of societies, corporations, 
unions; creation of strategic alliances; establishment of 
strategic partnerships; joint activity; clusters. 

Keywords: competitiveness, innovations, modernisa-
tion, strategy, confluence, alliances, partnerships, joint ac-
tivity, clusters. 

 
Gutsalyuk А. The Theoretical and Methodological Foun-

dation of Corporate Integration Development Management 
Mechanism Forming. — Р. 28. 

The article describes the structure of the mechanism and 
highlights the methodology of management of corporate inte-
gration processes. The basis for this management mechanism 
development has got by combining the dynamic, functional 
and structural approaches. The interrelation of the mecha-
nisms of corporate integration with the rest of the manage-
ment mechanisms is determined. Under such interrelation, 
the management tools and leverage has been described. The 
result of semantic analysis of the chosen research area basic 
categories confirmed the author's proposals. The scheme of 
harmonization of the control circuits of each allocated mech-
anisms is substantiated. 

Keywords: integration, corporate integration associa-
tion, management mechanism, integration development, 
synergy. 

 
Ivanov S., Kharazishvili Y. Innovative Factors of De-

velopment of the Transport System of Ukraine. — Р. 47. 
The transport system of Ukraine is studied as a pro-

duction system that generates a fraction of the gross value 
added in the Ukraine's airborne transport, which is mod-
eled by the modified Cobb-Douglas production function, 
and allows us to assess the state of innovation factors and 
their integral estimation in comparison with integral 
threshold values, threats and possible scenarios of develop-
ment. The dynamics of the NTP of the transport system of 
Ukraine is determined and the dynamics of input factors 
of production factors has been analyzed in the growth of 
the growth rates of transport vehicles, which certifies the 
scientific and technological regression during the last 17 
years. 

Keywords: transport system, modeling, innovation 
factors, integral index, development strategy, threshold val-
ues, safety. 
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Ivchenkova O., Litvinenko Yu. Existing Methods of Op-
timizing Investment Activity Financing of Enterprises. —  
Р. 55. 

The article analyzes  the main methods of  optimiza-
tion of financing of investment activity. It is proved that 
the process of choosing the optimal structure of sources of  
financing is the most important task of the economic ser-
vice of the enterprise. The use of theoretical models of 
choice of the optimal structure of sources of  financing in 
the conditions of a crisis and an unstable market economy 
is substantiated. 

Keywords: methods of optimization, investment ac-
tivity, market economy, financial resources, loan capital, 
sources of  financing.  

 
Karpenko Yu. Development of Property Relations Fea-

tures in the Field of Tourism in the Conditions of Economy 
Modernization. — Р. 59. 

The article deals with a comparative analysis of con-
ceptual approaches to the study of property relations in the 
conditions of economy modernization. 

There were determined the features of property rights 
manifestation in the field of tourism. There were outlined: 
state, development tendencies of subjects for private-legal 
relations of tourism activity in Ukraine and the directions 
of their development. There was found out that the main 
contradictions in the development in the sphere of tourism 
were the relationship between the state ownership of natu-
ral resources and the use of natural resources. 

Keywords: tourism, sphere of tourism, social eco-
nomic institute of tourism, property, property relations, 
property rights, jointly-separated relations, jointly-divided 
property, modernization. 

 
Koltunovych O. The Analysis of the Main Trends and 

Sectoral Features of Water Use in the Context of Structuring 
the Economy. — Р. 67. 

The publication analyzes the main trends and sectoral 
features of water use in the current socio-economic condi-
tions. Ecological and economic problems of water use in 
certain sectors of the Ukrainian economy have been singled 
out, and the main problems of the water management com-
plex in the river basins have been systematized. With the 
aim of solving the problems of economics and managing 
the national economy, we proposed mechanisms for inno-
vative and technological modernization of the water man-
agement complex of Ukraine based on the use of positive 
foreign experience and modern forms of investment sup-
port, structural reorganization of the water management 
and water security infrastructure. 

Keywords: water management complex, innovation 
and technological modernization, environmental problems, 
economic structuring, water resources. 

 
Kuryliak M. Transformation of Ukraine's Eurointegra-

tion Goals in the Context of Brexit. — Р. 70. 
European integration has been a successful if not a 

crisis-free endeavour. One of the most precarious of crises 
was Brexit. It negatively affected the geopolitical and geo-
economic positions of the EU and threatened the commu-
nity unity through “domino effect”. The European Union 
faces the challenge of finding compensators in the time 
when no European non-EU country, in the short and me-
dium term, is able to compensate for the reduction of eco-
nomic potential caused by the exit of the United Kingdom. 
In addition to Turkey, which is a candidate for accession 
to the EU, but cannot be accepted in the near future on 
political grounds, the only viable way of compensating for 
territorial and demographic losses would be granting the 

EU membership to currently associated Ukraine. Ukraine 
also has a sufficient and diverse potential to compensate 
for the reduction of important resources in the EU, namely 
land, steppe, forest, water, tourist and recreational, histor-
ical and cultural, flora and fauna (forest berries, mush-
rooms, fruits of wild plants, medicinal plants, sea buck-
thorn, cranberries, sweet flag, dwarf everlast, spring pheas-
ant's eye, St. John's wort, valerian, Cornelian cherry), min-
erals, seashells. Ukraine can become an important factor 
in compensating for the economic losses of the European 
Union caused by Brexit, provided that the system of re-
forming all spheres of state formation is implemented with 
the help of the EU. Admission to the EU of the Western 
Balkans, Georgia, Moldova and Ukraine will bring the EU 
closer to the economic potential of the EU-28. At the same 
time, the scenario of membership of the EFTA countries 
(Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland), whose ap-
plications are postponed or frozen, cannot be ruled out. 

Keywords: Brexit, geopolitics, geo-economics, euro-
integration, EU Constitution, EU enlargement 

 
Latysheva О., Тitarenko О. Features of the Use of Im-

itation Modelign For Estimation of Risks of Investment Pro-
jects of Industrial Enterprise. — Р. 77. 

This article describes the peculiarities of using simu-
lation Monte-Carlo for the analysis of investment risks, the 
advantages of this type of simulation, the algorithm of sim-
ulation modeling for risk analysis of investment projects in 
industrial enterprises. 

The application of analysis to identify the determi-
nants of Net Cash Flow and Net Present Value of an es-
tablished relationship between key variables such as: price, 
variable costs and sales volume. In this article using simu-
lation proposed to evaluate the risk factors of the invest-
ment project on the basis of simulation model. The results 
of the probabilistic analysis using the methods of sensitivity 
analysis and Monte-Carlo simulation allowed us to obtain 
more detailed information about the most risk factors that 
affect the success of the project. The proposed approach 
allows obtaining information on risk areas, and existing 
based on output and result indicators for further adjust-
ments in management decisions at the stage of realization 
of the project concerning the definition and prevention of 
risks of the project. 

Keywords: investment risk, simulation modeling, sim-
ulation, normalization, net cash flow, net present value. 

 
Lyashenko V. The Importance of Reforming the Hous-

ing and Communal Local Markets in the Condition of Eco-
nomic Crisis in Ukraine. — Р. 82. 

The article is devoted to research of the problems of 
local markets of Ukraine. The paper identified the geo-
graphical limits of the local markets, their problems in the 
conditions of economic crisis, the problems of housing and 
communal services of Ukraine. The possible ways of solv-
ing the problem moments of industry. The need to reform 
the sector and the ineffectiveness of the reforms taking 
place in our time are caused. 

Keywords: housing and communal services, housing 
and utilities, reforming, maintenance of houses and local 
area, local markets. 

 
Ostrovetskyy V. Excise Regulation of Production and 

Turnover of Tobacco Products in Ukraine. — Р. 84. 
In the article is analyzed the fiscal and regulatory 

functions of the excise tax on tobacco products.  Is sug-
gested proposals for the further development of Ukraine's 
excise policy in this area by based on the review of the 
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framework directive documents of international organiza-
tions (World Bank, WHO, the EU and others), as well as 
the analysis of the current situation with excise regulation 
and control trafficking and production of tobacco products 
in Ukraine. 

Keywords: tax system, fiscal and tax regulation, ex-
cise, tobacco and tobacco products. 

 
Petryk I. Optimization of Productivity of Business Pro-

cesses of the Supply Network by Advanced Selected Out-
source. — Р. 91. 

The main principles of outsourcing in world practice 
are considered. Conditions of use of services of outsourcing 
enterprises are analyzed. The conditions for choosing the 
correct outsourcer are substantiated. Major bug fixes in 
choosing an outsourcer are highlighted and outlined. The 
advantages and disadvantages of outsourcing for enterprises 
are analyzed. The results of the study showed that out-
sourcing is gaining popularity among enterprises seeking to 
increase their own performance. 

Keywords: outsourcing, supply chain, productivity, 
costs, business processes. contract. 

 
Tochonov I., Hordiienko V., Tokareva L. Directions of 

Strategic Planning of Development of Territories of Donetsk 
Region. — Р. 94. 

The article substantiates the necessity of strategic 
planning for the development of the Donetsk region. The 
problems faced by the Donetsk region have been analyzed, 
as a result of military actions of recent years. Priority di-
rections of strategic planning for the development of terri-
tories were formulated and proposed. Attention is focused 
on the importance of comprehensive work on the creation 
of an institutional, regulatory and legal framework for sus-
tainable development, financing and economic restructur-
ing. 

Keywords: strategic planning, sustainable develop-
ment, Donetsk region. 

 
Trushkina N., Kocheshkova I. Legal regulation of the 

development of waste management in Ukraine. — Р. 97. 
The article analyzes legal acts regulating the develop-

ment of the waste management sphere. It is revealed that 
the legislation of Ukraine is imperfect, because it does not 
take into account the features of waste management, direc-
tions and mechanisms related to waste recycling. 

Proposals on improvement of legal regulation of de-
velopment of waste management sector have been devel-
oped, the main of which are: inclusion of a set of measures 
for minimizing the amount of waste generated; it is advis-
able to resolve the problem of waste management in differ-
ent ways, which fundamentally differ in technology of 
treatment; development and implementation of recycling 
as a technology waste management; supplementing the list 
of financial mechanisms for the implementation of public-
private partnership in the field of waste management. 

Keywords: waste, legal regulation, processes of waste 
management, functions of management, mechanism, recy-
cling, sources of financing, public-private partnership. 

 
Shevtsova G., Shvets N. Clustering of the chemical in-

dustry: European experience and lessons for Ukraine. —  
Р. 103. 

The modern aspects of the formation and implemen-
tation of a cluster model of economic development are ex-
plored. European practice of chemical manufacturing clus-
terization is considered, the dominant factors of a particu- 
 
 
 

lar branch clusters allocation are found out. Experience  
of the largest cluster structures functioning in European 
chemical industry is analyzed and generalized. The per-
spective directions of the Ukrainian chemical industry clus-
terization are determined. 

Keywords: cluster, cluster model, clusterization, in-
novation, industry, chemical manufacturing, region.  

 
Yefremenko V. Management Aspects of Company 

Business Activity in Building and Construction Taking into 
Account the Priorities of Sustainable Development. — Р. 33. 

In the article the main goals and objectives of building 
and constructions business are determined taking into 
account the priorities of sustainable development. There is 
a classification of construction entrepreneurial business. 
The factors and facilities of internal and external business 
environment of a construction enterprise are reviewed. The 
clarification on contact audiences’ activities in microenvi-
ronment of a construction company is given. Legal, polit-
ical, economic, social, technological, ecologic and demo-
graphic business environment is revealed. It is defined that 
in order to be prosperous in business, find new opportuni-
ties to achieve success and prevent the ability of potential 
threats an employer should be well aware of factors and 
forces which have influence on his business. 

Keywords: building and construction, entrepreneurial 
activities, microenvironment, macroenvironment, sustain-
able development. 

 
Zaitsev V. Customs Policy of Ukraine in the Context of 

European Integration Relationships. — Р. 43. 
The article presents the role of customs policy in the 

context of implementation of the European integration 
course of Ukraine. The importance of combining national 
and international interests in the implementation of this 
course is proved. The need for the development of com-
mon tariffs, coordinated commodity description and cod-
ing systems, along with the creation of a common manage-
ment system that will facilitate the introduction of unified 
customs rules, regulations and procedures of foreign eco-
nomic activity is substantiated. Current problems, the so-
lution of which will be a new catalyst for integration and 
will strengthen the existing trends, are outlined. Possible 
results of the improvement of customs relationships, and 
therefore the European Union integration processes, for 
the Ukrainian economy are formulated. 

Key words: integration, European Union, customs 
policy.  

 
Zhukov S., Kobal M. Increase the Effectiveness of 

Training Managers in an Innovative Economy through Inter-
active Methods. — Р. 37. 

The article is devoted to the definition of functions 
and directions of using interactive methods of training in 
the process of training managers in an innovative economy. 
Different approaches and classifications of interactive 
methods are considered, a brief analysis of each method 
and recommendations for their application is made. It is 
determined that the use of interactive methods in the train-
ing managers will help optimize the educational process of 
developing innovative management technologies, which 
meet the requirements of system, comlexity and will help 
make it more interesting. 

Keywords: innovative economy, management train-
ing, innovation management, interactive teaching meth-
ods, business game, case method, student motivation, cog-
nitive activity. 
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