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НАУКА І ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ  
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

 
Вступ або актуальність проблем соціального розви-

тку. Віковічне прагнення до державної незалежності та 
сподівання переважної більшості населення України 
на економічне процвітання та соціальний розвиток, 
підкріплені оцінками західних експертів, були однією 
з головних причин голосування за незалежність на ре-
ферендумі. Однак, роки незалежності принесли, так 
званій, еліті-олігархії необґрунтовані капітали, а біль-
шості населення гіркі розчарування. Розрив між най-
багатшими і найбіднішими частинами населення в Ук-
раїні за різними оцінками сягає від 38 до 70 разів і 
зберігає тенденцію до зростання. Уокер Ніл, постій-
ний представник програми розвитку ООН в Україні, 
під час презентації звіту ПРООН щодо людського  
розвитку заявив, що в Україні за станом на початок 
2017 року за межею бідності проживало близько 60% 
населення [1]. Основної частки місячних сімейних до-
ходів українців не вистачає на усі товари першої необ-
хідності, а здебільшого на продукти харчування, кому-
нальні платежі та засоби гігієни, не кажучи про одяг, 
медпрепарати, побутову техніку, витрати на особистий 
розвиток. Прожиткові мінімуми для дорослих та дітей 
за сучасного рівня цін в країні  викликають іронічну 
посмішку. Прожитковий мінімум на одну особу в  
розрахунку на місяць в середньому на початок 2018 
року становить 1700 грн.  

Проте процес поляризації суспільства супрово-
джується парадоксальними явищами. У 2010 році в 
Україні понад 7,3 тисячі осіб задекларували дохід, 
який перевищує 1 млн. грн. [2]. У 2016 році кількість 
таких осіб склала 3504 [3]. 

Тим часом, поглянувши на розмаїття дорогих ав-
томобілів та переповнених елітних розважальних уста-
нов, можна зрозуміти, що в нашій державі процвітає 
тіньова економіка, яка робить абсолютно неможливим 
не лише входження України до ЄС, але й проведення 
ефективних реформ у різних сферах суспільного та 
економічного життя.  В соціальному плані тіньові про-
цеси унеможливлюють збільшення доходів державного 
бюджету від податків, а відтак фінансування різних со-
ціально важливих програм розвитку держави — забез-
печення усіх необхідним дитячих будинків, освітніх та 
медичних закладів, підтримку ветеранів, інвалідів та 
інших соціально незахищених верств населення [4].  

Аналіз причин виникнення соціальних проблем. Не 
дивно, що в країні поглиблюється демографічна криза. 
Як зазначає Палієнко О.А., порівняння статистичних 

показників з іншими країнами свідчать, що за основ-
ними показниками природних змін населення — на-
роджуваності, смертності, природного приросту — Ук-
раїна стоїть не тільки після країн Заходу, але й рес- 
публік колишнього СРСР. За рівнем народжуваності у 
2016-2017 роках році вона посіла передостаннє місце 
серед них та країн Європи, за смертністю населення 
друге місце серед країн континенту, за рівнем дитячої 
смертності її показники ввійшла у першу десятку по-
казників для європейських країн, за очікуваною три-
валістю життя (67 років) — 109-е місце у світі, коли ще 
у 1994 році посідала 87-е місце [5, c.133]. 

Що ж послужило причинами виникнення та за-
гострення соціальних проблем в Україні на сучасному 
етапі її розвитку? Для початку пригадаємо у якому 
стані перебувала економіка нашої країни у період здо-
буття Україною незалежності, які процеси відбувалися 
у суспільстві. 

Передусім, слід відзначити наявність некваліфі-
кованого менеджменту як на найвищому загальнодер-
жавному рівні, так і на рівні різних галузей економіч-
ного та суспільного життя. Інерційні, пострадянські, 
аморфні керівники держави у свій час не бачили ви-
кристалізуваної самостійної мети розвитку економіки 
держави, а відтак не могли запропонувати засобів її 
досягнення. 

Руйнування раніше напрацьованих виробничих 
відносин між різними республіками союзу, відсутність 
власного незалежного виробництва породило гострий 
дефіцит товарів в країні. А лібералізація цін за таких 
умов призвела до виникнення в країні гіперінфляції. 
У 1993 році в Україні ціни системно зростали майже 
на 30%. Галопуюча інфляція у другій половині 1993 
швидко руйнувала виробництво, обмін, грошову сис-
тему країни, наближаючи її економіку до цілковитого 
занепаду та загострюючи соціальні та політичні конф-
лікти в суспільстві. Гроші фактично перестали вико-
нувати функцію міри вартості, засобу обігу та засобу 
платежу. Тому Національний банк України вдався до 
жорсткої монетарної політики, що дозволило стабілі-
зувати ситуацію на грошовому ринку та забезпечило 
підґрунтя для проведення грошової реформи та вве-
дення в обіг восени 1996 року національної грошової 
одиниці — гривні. Однак, слід зазначити, що моне- 
тарна політика НБУ повинна була супроводжуватися 
чіткою, виваженою політикою прямого стимулювання 
виробництва та розвитку ділової активності в країні, 
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інакше, як показав досвід, не уникнути недовантаже-
ності виробництва, згортання торгівлі та інвестицій, 
високого безробіття з усіма їх негативними соціально-
політичними наслідками. 

На тлі гіперінфляції підвищення заробітної 
плати, стипендій та пенсій не компенсувало значного 
зниження життєвого рівня населення, особливо по- 
страждали малозабезпечені верстви. 

У таких умовах Україні довелося набувати досвід 
та робити перші реальні кроки до ринкової економіки. 
Щоб зламати неефективну командно-адміністративну 
систему господарювання, необхідно було роздержа-
вити економіку, зробити її багатоукладною. Правовою 
основою формування приватного сектора економіки 
стали прийняті Верховною Радою Закони “Про при-
ватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)”. “Про приватизацію майна державних 
підприємств” та прийнятий того ж дня Закон України 
“Про приватизаційні папери”, “Про іноземні інвести-
ції” ін. Ці та деякі інші закони послужили форму-
ванню правової бази для приватизації. Однак темпи і 
якість економічних реформ та ринкових перетворень 
в Україні й досі залишаються вкрай незадовільними. 
Економіка продовжує перебувати у стані глибокої 
кризи. Триває цілеспрямоване знецінення гривні. А 
тепер додалась ще одна вкрай важлива проблема — во-
єнно-політичний конфлікт, яких не дозволяє активі-
зувати проведення економічних та соціальних реформ. 
Керівництво держави в нових умовах повинно набу-
вати нового досвіду — досвіду управління країною в 
стані війни, і усвідомлювати те що за допущені поми-
лки за таких обставин доведеться платити вкрай ви-
соку ціну. Управлінські рішення повинні бути науково 
обґрунтованими виваженими та оціненими щодо тер-
мінів впровадження і реалізації. Для прикладу, управ-
лінські рішення прийняті у монетарній політиці екс-
головою НБУ В. О. Гонтаревою щодо лібералізації ва-
лютного курсу національної грошової одиниці, які 
призвели до її обвальної девальвації. Навіть спеціалі-
сти МВФ не радять вдаватись до лібералізації ва- 
лютно-фінансової сфери поки не досягнуто високого 
і стабільного рівня економічного розвитку в країні, не 
кажучи вже про наявність війни в країні. Світова прак-
тика показує, що валютне регулювання розглядається 
не як тимчасові антизаконні обмеження прав суб’єктів 
валютних відносин, а навпаки — як елемент забезпе-
чення економічної стабілізації та національної без-
пеки [6, c.154]. 

Окрім вище згаданих проблем, в країні продов-
жується ігнорування науки як двигуна інноваційного 
розвитку суспільства, продовжує спостерігатися від- 
плив наукового потенціалу за кордон. Через погір-
шення добробуту, незадовільний стан охорони здо-
ров’я і соціальної сфери ведуть до міграції робочої 
сили, до скорочення населення в країні та погіршення 
процесу відтворення. 

Власне ці та інші обставини обумовлюють акту- 
альність та своєчасність означеної проблематики. Зо-
бов’язують вияснити причини застою та провести по-
шук шляхів вирішення найважливіших соціальних 
проблем України на перспективу. А також, визначити 
роль і місце громадських академічних формувань у по-
доланні соціальних проблем. 

Виявлення еволюційних причин загострення ком-
плексу соціальних проблем. Однією з найгостріших та 
найболючіших соціальних проблем є безробіття, яке 

охопило всі верстви суспільства і набуває масового ха-
рактеру. Іноді громадяни свідомо відмовляються пра-
цевлаштовуватись на вітчизняному ринку праці. При-
чини цьому є різні — низька заробітна плата, ризик 
втратити пільг на сплату комунальних платежів в ви-
гляді державних субсидій, можливість працювати за 
кордоном, особливо в останній період — період від-
міни візового режиму в’їзду до країн Європи громадя-
нами України. 

Серед безробітних чималу частку посідають пра-
цівники науково-дослідних і проектних інститутів, ро-
бітники та інженерно-технічні працівники. Як пові- 
домляє Державна служба зайнятості України, на об-
ліку безробітних за станом на початок січня 2018 року 
близько 45% українців мають вищу освіту, а у великих 
містах, таких як Київ, Харків, Запоріжжя, цей показ-
ник вище 80%. За повідомленням  Державної служби 
зайнятості, це обумовлено тим, що у нас більшість ва-
кансій для профпрацівників, а у тих, хто шукає ро-
боту, — вища освіта, і цей дисбаланс не дає можливо-
сті для швидкого працевлаштування. На сьогоднішній 
день в Україні близько 80% випускників середніх шкіл 
йдуть вчитися до ВНЗ і лише 20% здобувають проф-
освіту. В Європі ситуація кардинально протилежна — 
70% отримують кваліфікацію “працівника з інстру- 
ментом” і 30% — “вищу освіту” [7].  

Широкого розмаху набуває і приховане безро-
біття, коли працівників, службовців та науковців від-
правляють у довготривалі відпустки без збереження 
заробітної плати. 

Якщо на початку 2000 р. безробіття вразило 4% 
працездатного населення України, на початок 2017 ро- 
ку воно досягло 10% [8], армія безробітних нашої дер-
жави майже утричі перевищує чисельність особового 
складу Збройних сил України 

В країні зростає кількість нещасних випадків не-
виробничого характеру. Лише за період 2001-2011 рр. 
на транспорті смертельно травмовано близько 76 тис. 
осіб, майже 82 тис. загинуло від отруєнь, 108 тис. осіб 
покінчили життя самогубством, від насильницьких дій 
постраждали 50,8 тис. осіб, 37,3 тис. утопилося,  
12,7 тис. загинули при пожежах [9].  

Що ж стосується правового поля, то воно обтя-
жене не стільки законами, скільки нормативними, ре-
гулятивними, адміністративними актами і розпо- 
рядженнями, що гальмують будь-який процес приват-
ної ініціативи, і, як наслідок, створення нових робо-
чих місць і платників податків.  

Економічна, соціальна і політична невизначе-
ність призвели до зростання рівня злочинності. Кож-
ний шостий злочин здійснювався неповнолітніми. Це 
в 2-3 рази більше, ніж у 70-80-ті роки. Що актуалізує 
виховну функцію як МОНУ, Міністерства культури 
України, МВС та ін., так і громадськості [10]. 

Значно зросла економічна злочинність. Продов-
жують існувати корупція та хабарництво. В цих обста-
винах не можна оминути увагою і свавілля з боку пра-
воохоронних органів, судів, прокуратур.  

В країні дійшло до того, що корупція набуває від-
критої та офіційної форми прояву. Саме про це свід-
чить гіперрозрив у розмірах заробітної плати: середня 
заробітна плата по Україні за станом на вересень 2017 
року становила 7351 грн, прожитковий мінімум з 
1.12.2017 — 1700 грн, з 01.01.2018 року оклад профе-
сора становить 6414 грн, тоді як за вересень 2017 року 
заступники голови НБУ отримали зарплати в межах 
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224-257 тис. грн, а відповідно до судової реформи ря-
довий служитель місцевого суду зароблятиме близько 
45 тис. грн, платня судді Верховного суду стартуватиме 
від 100 тис. грн, та сягатиме 350 тис. грн [11, с.21]. За 
сучасних умов, такі диспропорції у розмірах заробіт-
них плат на користь працівників судової системи  
можна вважати не інакше як відкритою формою ко- 
рупції та офіційним підкупом судової гілки влади. 

За цих обставин, у суспільстві наявна висока не-
довіра до правоохоронних органів, у тому числі судо-
вої системи, яка останнім часом стала обслуговуючим 
інструментом “дивних” перерозподілів власності.  

Після комерціалізації представницької і виконав-
чої влади, “нова влада” не усвідомлювала свій при-
хід — надовго чи не ненадовго, одне слово, — не на- 
завжди, тому за півроку-рік прагнула накопити те, що 
її попередники накопили за десятиріччя. Вчинили цим 
ажіотаж і ще більшу недовіру до влади. 

У цій ситуації жодна реформа не буде ефектив-
ною, оскільки вона здійснюватиметься винуватцями 
цього процесу. Влада не відповідальна перед суспіль- 
ством і не залежна від його оцінок, тому почуває себе 
розкішно і існує автономно. Суспільство не має влас-
ної ідеології, не розвиває високих моральних засад та 
реальних громадських структур, відсутні авторитети 
думки.  

Таким чином, на справді, створено два суспіль- 
ства, які живуть у різних вимірах. 

Не можна не зупинитися і на інших соціальних 
проблемах серед яких медицина, лікарі та лікарні. 
Найкращі спеціалісти виїздять із України цілими га-
лузями, тільки за перші десять років нашої незалеж-
ності Україну залишило понад 900 докторів наук. Ве-
ликою мірою калічать українців такі проблеми, як  
наркоманія, алкоголізм. Але винити таких людей не 
можна. Адже там, де є робота, гідні соціальні умови 
там алкоголізм, наркоманія, інші залежності є рідкі-
стю[12]. 

У суспільстві спостерігається загальне падіння 
моралі. Такі властивості людини як чесність, працьо-
витість, доброзичливість стали відходити на задній 
план. Більшу цінність набуває уміння заробляти гроші 
будь-яким шляхом, в тому числі спекуляцією, обма-
ном, крадіжкою, вимаганням тощо [13]. Так сталося 
ще й тому, що чесна праця не забезпечує заробітку для 
нормального життя. Контент-аналіз телерадіопередач 
демонструє фактичну відсутність програм з успішним 
досвідом, натомість популярні всілякі вечірки, що і 
стає ідеалом для молодих поколінь. 

Зниженню моралі та людської гідності сприяє й 
сама державна політика з державними субсидіями. 
Вважаємо, що таке явище як субсидію взагалі варто 
відмінити, тому що це знижує у людей бажання пра-
цевлаштовуватись, розвиває бажання до тонізації сі-
мейного доходу та не виховує у населення заощадли-
вості та бажання покращувати власний добробут. Дер-
жава ціленаправлено намагається сформувати у людей 
поведінкову модель бідняка та прохача. Відтак необ-
ґрунтована політика субсидування криє у собі дві про-
блеми. З одного боку, сприяє тінізації економіки, зни-
жує економічне пожвавлення, а з іншого, породжує 
спекуляції, принижує людську гідність та сприяє де-
моралізації суспільства. 

Складною для України залишається і житлова 
проблема. Хоч в країні існують програми довгостроко-
вого фінансування будівництва житла для молодих 

громадян, проте високі відсотки по кредитуванню  
роблять їх малодоступними для більшості громадян.  

Негативно впливає на рівень життя населення 
України гостра екологічна криза. Через експлуатацію 
зношених автомобілів у багатьох містах забрудненість 
повітря в 15 разів перевищує гранично допустимі  
норми [14]. Такий стан екології погіршує здоров’я жи-
телів України: багато дітей народжується нездоро-
вими, посилюється захворюваність людей. На здоров’я 
людей впливає і нехтування стандартами та нормати-
вами при організації виробництва, виготовленні про-
дуктів харчування, повільне впровадження небезпеч-
них новітніх технологій. 

Існування комплексних багато наслідкових про-
блем потребує комплексного підходу у їх вирішенні. 
Якщо тінізована економіка породжує недофінансу-
вання бюджету, то це ускладнює як фінансування за-
ходів соціального захисту населення, так програм  
розвитку вітчизняного виробництва [15,16]. Соціально 
незахищене населення намагається забезпечити власні 
потреби законними та незаконними методами, що 
призводить до деморалізації суспільства, зниження  
рівня культури, можна сказати, навіть до формування 
психологічно нездорової суспільної поведінки. Ска-
жімо, профспілки, які мають виконувати функцію со-
ціального захисту населення, перетворились на трут-
нів, які утримуються на профспілковому, так би мо-
вити, громадському майні. Фінансові труднощі зму-
сили Уряд відмовитися від широкомасштабного і все-
охоплюючого соціального захисту і переорієнтуватись 
на цільову адресну допомогу найменш захищеним 
верств населення. На практиці ж це означає, те що 
коло тих, хто одержував державну допомогу, дедалі 
звузилося, незважаючи на те, що погребу в ній має 
значно більше людей. 

Просто жахливим є ставлення з боку держави до 
пенсіонерів та інвалідів як до відпрацьованого матері-
алу. 

Окремої уваги заслуговує і пенсійна реформа, 
адже і вона закладає майбутню гальмівну дію у роз- 
витку науки. Раніше, одним із стимулів до наукової 
діяльності було існування наукової пенсії. Тепер, згід-
но з новим законодавством, пенсія науковцям нарахо-
вуватиметься на загальних підставах за умов, що праця 
науковців досить часто винагороджується у нижчих 
розмірах ніж праця, яка і не потребує вищої освіти. З 
даним підходом можна було б погодитись за сучасних 
важких економічних, політичних та воєнних умов та 
проблемою недофінансування усіх процесів державо- 
творення. Але неприйняття таких реформацій пород-
жується підступними діями Уряду, який практично та-
ємно пішов на подвійне підвищення винагороди праці 
депутатського корпусу. Прості ж люди, з метою по- 
кращення власної фінансової захищеності, змушені 
йти навіть на укладання принизливих договорів до- 
вічного утримання, за якими, отримуючи 500-600 до-
даткових гривень на місяць, заповідають свої квартири 
будь-кому. 

Варто згадати і особливості фінансової підтримки 
людей з особливими потребами — інвалідів. Згідно за-
конодавства людина-інвалід отримує соціальну допо-
могу від держава. Яка ціль даної допомоги? В першу 
чергу, фінансово допомогти людині задовольнити  
особливі потреби, передусім, у ліках та спеціаль-
ному — особливому догляді. Коли людина-інвалід ви-
ходить на пенсію, то вона, згідно закону, постає перед 
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вибором лише однієї пенсії, або отриманні пенсії за 
інвалідністю, або отриманні пенсії відповідно до від- 
працьованого стажу. Це є велике соціальне недопра-
цювання. Зрозуміло, що з віком здоров’я погіршується 
у всіх людей, не кажучи про інвалідів. Якщо люди з 
особливими потребами змогли працювати і заробити 
на власну трудову пенсію, то це повинно служити при-
кладом та викликати повагу суспільства до таких лю-
дей. Основною ж причиною існування соціальної  
пенсії по інвалідності є проблеми зі здоров’ям. Коли 
людина-інвалід виходить на пенсію, то це не означає, 
що їх більше не потрібна особлива підтримка, і це не 
означає що їй пенсія може виплачуватись одна, на за-
гальних підставах. Навпаки, люди-інваліди пенсійного 
віку продовжують потребувати особливої додаткової 
допомоги, зумовленої як інвалідністю, так і процесами 
старіння. Відтак, вважаємо, що люди з особливими 
потребами, які працювали і змогли заробити на тру-
дову пенсію, об’єктивно заслуговують на дві пенсії, 
або ж на особливі умови нарахування пенсії. 

Перелік наведених вище соціальних проблем,  
звісно, не є вичерпним. Зіткнувшись з численним  
труднощами, Україна змушена долати виклики сього-
дення, які постійно трансформуються та видозміню-
ються. Досвід показав, що допущені помилки, неква-
ліфіковані дії в минулому ведуть до загострення про-
блем у майбутньому. 

Якщо на етапі становлення незалежності Україна 
зіткнулася з проблемами, пов'язаними з фундамента-
льними змінами в її економічній моделі — перехід від 
командно-авторитарної до ринкової економіки, від 
однопартійної політичної системи до багатопартійного 
демократичного Уряду, що у свою чергу спричинило 
нестабільність в соціально-економічній та політичній 
системах, то на сучасному етапі вона повинна подо-
лати поглиблену нестабільність та неефективність у 
даних системах. Як зазначив у своєму останньому ін-
терв’ю видатний філософ України М. Попович, Ба-
лансування між реформаторством і олігархократією 
приречене на безславний кінець. Кожен день і кожну 
годину ми стикаємося з нерозв'язаними проблемами, 
що загрожують розвалом держави. Намагаючись при-
душити зло, ми породжуємо нове зло. На наших очах 
відбувається саморуйнування держави. Ця теза до- 
речна сьогодні, була доречною місяць тому і, на жаль, 
цілком ймовірно, буде доречною місяць згодом. Го- 
ловна причина навислої над Україною загрози — брак 
довіри до національної консолідації [17].  

У цьому контексті слушною є думка, що для будь-
яких соціальних систем існують певні обмеження 
щодо кількості змін та реформ, які вони можуть без-
болісно абсорбувати. Як зазначає у своїх виданнях 
Президент педагогічної академії В.Г. Кремень, “суспі-
льство є не машиною, а живим організмом, що розви-
вається і само організується за власними законами, 
яких не можуть порушити ентузіасти-реформатори. 
Вітчизняний досвід показав, що спроби абстрагува-
тися від логіки й темпів історичного розвитку, утис-
нути життя в рамки прекрасного ідеалу, який не від-
повідає рівню культури, призводять до порушення ці-
лісності системи самоорганізації суспільства” [18, 
с.72]. 

На наш погляд, ці слова можна віднести й до ре-
формування сфери освіти в Україні. Саме через пере-
насиченість докорінних змін в Україні вітчизняна си-
стема освіти реформується болісно. Таким чином, ре- 

формування сфери освіти в Україні не можна охарак-
теризувати як поступове, етапи реформи були розми-
тими у часі, накладалися один на одного, що значною 
мірою призвело до нагромадження цілей реформу-
вання й модернізації освіти, їхньої непослідовності, і 
при цілком правильній постановці завдань до важкості 
їх досягнення. 

У Білій книзі національної освіти України зазна-
чається, що розвиток української освіти впродовж  
розбудови державної незалежності відбувався в умовах 
суперечливих внутрішніх впливів політичних, еконо-
мічних, культурних і власне освітянських чинників. До 
головних з них, зокрема, віднесено: політичну неста-
більність, часті зміни владних команд, невизначеність 
орієнтирів щодо ідеологічної консолідації суспільства; 
непослідовність, недостатню наукову обґрунтованість 
державної політики у галузі освіти; руйнівні соціальні 
ефекти освіти (корупцію, політизацію управління, не-
рівність у можливостях здобуття якісної освіти); від- 
сутність моніторингу якості проведених реформ, низь-
кий рівень участі громадськості в т.ч. і громадських 
академічних формувань, у реформуванні освіти, уп-
равлінні нею, оцінюванні її якості; тривалу еконо- 
мічну й екологічну кризи; демографічні зміни (зни-
ження народжуваності, міграцію, збільшення кількості 
знелюднених населених пунктів); кризу сім’ї як соці-
ального інституту; вибуховий розвиток засобів масової 
інформації і комунікації (Інтернету), які нарощують 
свій суперечливий вплив на дітей і молодь; майже не-
регульований державою і місцевою владою розвиток 
освітянських мереж; розбалансування кількісних і  
якісних показників професійно-технічної і вищої 
освіти із потребами економіки, ринку праці; розрив у 
часі і змісті модернізацій- них процесів у загальній се-
редній і вищий освіті; незабезпеченість системності 
заходів, як того вимагають цінності людино центрова-
ної освіти щодо утвердження цих цінностей на всіх  
рівнях освіти [19; 20, c.48]. 

Стратегічні цілі реформування освіти у будь-якій 
країні визначаються освітньою політикою й законо- 
давчо закріплюються освітнім правом. Пріоритетні 
цілі реформування освіти в Україні можна класифіку-
вати як: цілі освіти, що пов’язані з світовими проце-
сами глобалізації, інтеграції та інформатизації суспіль-
ства; цілі, що спрямовували освіту на гармонізацію  
розвитку особистості, суспільства і держави, як цілі-
відповіді на виклики, які постали перед країною та її 
громадянами внаслідок значних соціально-економіч-
них змін у країні і потребували від кожного громадя-
нина і суспільства в цілому адаптації до нових полі- 
тичних, правових і економічних умов; цілі, що пов’я-
зані з реформуванням освіти відповідно до обраного 
країною європейського вектору розвитку. Основні 
принципи реформування освіти в Україні були окрес-
лені Урядом на Першому конгресі українських осві-
тян. Тоді ж, у 1993 році, була прийнята Державна на-
ціональна програма “Освіта” (“Україна ХХІ сто-
ліття”), яка визначала стратегічні завдання реформу-
вання освіти в Україні: відродження і розбудова наці-
ональної системи освіти як найважливішої ланки ви-
ховання свідомих громадян української держави; фор-
мування освіченої, творчої особистості; виведення 
освіти в Україні на рівень розвинених країн світу шля-
хом докорінного реформування її концептуальних, 
структурних, організаційних засад. Також, передбача-
лося створення на рівноправній основі недержавних 
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закладів та глибока демократизація традиційних на-
вчально-виховних закладів [21]. У документі були ви-
значені напрями її реформування, які торкалися таких 
важливих змін, як доступ до вищої освіти; зміст та ко-
ординація системи вищої освіти; методи викладання; 
автономія вищих навчальних закладів; державний  
контроль за освітою; диверсифікація освітнього пла-
нування та фінансування; демократизація управління 
навчальними закладами. Треба зазначити, що в Укра-
їні державна політика у сфері вищої освіти перебуває 
в компетенції Верховної Ради України, управління 
цією ж сферою є в компетенції Кабінету Міністрів, 
Міністерство освіти і науки України є значно більшою 
мірою відповідальне за характер та розвиток вищої 
освіти, аніж аналогічні міністерства в багатьох інших 
європейських країнах. До основних положень держав-
ної політики у сфері вищої освіти, зокрема, можна  
віднести: громадяни України мають право здобувати 
вищу освіту в державних та муніципальних вищих на-
вчальних закладах безкоштовно на конкурсній основі. 
Наступні важливі положення державної освітньої по-
літики стосуються того, що на процес здобуття вищої 
освіти не повинні впливати політичні партії, громад-
ські та релігійні організації; українська вища освіта 
повинна бути інтегрована у всесвітню систему вищої 
освіти, зберігаючи при цьому свої цінності і традиції; 
повинна існувати державна підтримка пріоритетних 
галузей досліджень з фундаментальних та прикладних 
наук [20]. Законодавчою основою для вищої освіти в 
Україні є Конституція України, Закон України “Про 
вищу освіту”, доповнені іншими більш вузькими за-
конодавчими актами, а також Указами та постановами 
Президента та Кабінету Міністрів. Приєднання Укра-
їни до Болонського процесу в травні 2005 року спри-
чинило появу ще інших нормативних документів щодо 
організації навчального процесу у вищій школі. Впро-
вадження цих законів вимагало серйозних змін у  
структурі, змісті, фінансуванні та управлінні освітою. 
Реформи мали на меті наблизити національну систему 
освіти до європейської. Порівняно з європейськими 
країнами значною проблемою для української вищої 
освіти є проблема автономії вищих навчальних закла-
дів. Так, до повноважень Міністерства освіти і науки 
України належать, зокрема, аналіз та прогнозування 
діяльності у всій галузі вищої освіти та дотичність цієї 
діяльності до позаосвітнього середовища, включаючи 
планування робочої сили; формулювання державної 
політики у сфері вищої освіти та наукових досліджень 
(із затвердженням наукових ступенів і вчених звань, 
складу спеціалізованої вченої ради тощо), розроб-
лення програм розвитку та стандартів вищої освіти; 
визначення обсягів матеріально-технічного забезпе-
чення та фінансової підтримки для вищих навчальних 
закладів; контроль за дотриманням стандартів вищої 
освіти; ліцензування та акредитація вищих навчальних 
закладів; узгодження з вищими навчальними закла-
дами схем підготовки кваліфікованих спеціалістів 
тощо. Керівникам вищих навчальних закладів Закон в 
Україні надає значно вужчі права і повноваження, зо-
крема, зобов’язує складати документи про заснування 
вищого навчального закладу; організовувати ліцензу-
вання вищих навчальних закладів; здійснювати конт-
роль над фінансовою та економічною діяльністю ви-
щого навчального закладу; здійснювати контроль над 
виконанням вимог, викладених при заснуванні ви-
щого навчального закладу та інших юридичних зо- 

бов’язань; приймати стратегічні рішення, які стосу-
ються внутрішньої організації та розвитку вищого на-
вчального закладу [21]. Крім того, вони можуть: ви-
значати методи навчання та викладання; приймати на 
роботу працівників; розробляти свої власні дослідни-
цькі програми; створювати факультети, відділення, 
центри дослідження, нові вищі навчальні заклади; зай-
матися видавничою діяльністю; співпрацювати з ін-
шими вищими навчальними закладами та із зовніш-
німи структурами на регіональному, національному чи 
міжнародному рівнях; подавати пропозиції щодо вне-
сення змін до законодавства у сфері вищої освіти. 

Роль громадської компоненти у вирішенні соціаль-
ної проблематики в освітній галузі. Необхідно сказати 
що, на даний час, існує багато концепцій, рекоменда-
цій та заходів з реалізації соціальної політики як в на-
шій державі так і в освітній галузі. Наприклад, Прези-
дент громадського об’єднання Академії вищої освіти 
України проф. Табачніков С.І. у своїй передвиборній 
програмі ставив перед АН ВО України такі задачі:  

• Зупинити експерименти над українською осві-
тою і наукою та докласти всіх зусиль для стабілізації 
стану справ у галузі. 

• Усі інституції зобов’язані вести максимально 
можливу і ефективну освітньо-виховну та інформа-
ційну політику, яка забезпечувала б потреби суспіль- 
ства у патріотичному вихованні не лише молоді, а й 
дорослих громадян, формувати їх свідомість як справ-
жніх патріотів нашої держави. Роль освітян і науковців 
неоціненна у вихованні нового покоління громадян — 
покоління Українців. 

• В українській освіті і науці має домінувати Ук-
раїнська аура. Кожен студент, випускник, учень по-
винні бачити своє місце і свою роль в утвердженні ук-
раїнської державності, в піднесенні авторитету нашої 
країни у світі. Той, хто позбавлений патріотизму, не 
утверджуватиме свою державність, а руйнуватиме її. 

• Підписання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС відкриває нові горизонти для міжнародної інте-
грації вітчизняної науки і освіти. Водночас слід зазна-
чити, що орієнтація вітчизняної системи освіти на за-
рубіжні новації не має призводити до її докорінної пе-
ребудови. Це повинно бути лише стимулом для пере-
осмислення освітньої системи, порівняння її з євро-
пейськими та сучасними вимогами і стандартами з ме-
тою визначення шляхів та можливостей її удоскона-
лення на новому етапі для зміцнення держави.  

• Наукові дослідження, насамперед, повинні бути 
спрямовані на обґрунтування дієвих механізмів ство-
рення соціально-орієнтованої економічної моделі, яка 
б забезпечувала людиноцентристську державну полі-
тику в Україні. 

• Враховуючи науковий та економічний потен-
ціал галузей економіки, військово-політичний стан у 
державі, пріоритетними напрямами наукових дослі-
джень та підготовки фахівців у ВНЗ України слід вва-
жати агропромисловий сектор, національну безпеку, 
оборону, космічну галузь, літакобудування, корабле-
будування, IT-технології, біотехнології та інші. 

• Виконання поставлених завдань неможливе без 
належного фінансування з боку держави потреб науки 
і освіти, а тому потребує від уряду значного збіль-
шення державного фінансування науки і освіти у пріо-
ритетних галузях. Це дозволить, насамперед, оновити 
застаріле обладнання, і, відповідно, підняти наукові 
дослідження та підготовку фахівців на якісно новий 
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технологічний рівень, що дозволить отримати відпо- 
відні наукові результати. 

• На державному рівні запровадити більш актив-
ну та плідну співпрацю закладів освіти, наукових ус-
танов і дослідницьких вищих навчальних закладів з 
профільними іноземними закладами та установами 
щодо питань міжнародної інтеграції науки і освіти, ор-
ганізацію на державному рівні масштабних спільних 
конференцій, семінарів, круглих столів тощо з обгово-
рення актуальних наукових питань міжнародного та 
регіонального характеру. 

Метою програми було збереження і всебічна мо-
дернізація АН ВО України, виведення її на загально-
європейський і світовий рівень наукової, організа-
ційно-інформаційної та громадсько-культурної діяль-
ності, істотне підвищення престижу членства в Акаде-
мії. 

Умовою досягнення цієї мети є докладання зу-
силь для надання Академії статусу Національної, по- 
стійне впровадження інноваційних методів та техно-
логій розвитку АН ВО України із збереженням кращих 
її традицій і досягнень. 

Реалізація стратегії розвитку громадських академі-
чних формувань ґрунтується на таких принципах, як: 
верховенство права; законність; гуманізм; акаде- 
мічна мобільність; свобода; патріотизм; професіона-
лізм; поєднання освіти, науки і практики та передба-
чає такі основні напрямки: 

− забезпечення відповідності якості функціону-
вання Академії європейським традиціям самореаліза-
ції особистості; забезпечення потреб суспільства; по-
єднання інтересів людини, суспільства та держави; ви-
знання прав людини вищою соціальною цінністю; 

− інтеграція освіти і науки, які забезпечуються 
Академією, у Європейський освітній простір; 

− створення сприятливих умов для освітньої і на- 
укової діяльності викладачів, студентів, аспірантів,  
докторантів; 

− інтернаціоналізація діяльності Академії шляхом 
забезпечення можливостей академіків та членів-ко- 
респондентів викладати, стажуватися та здійснювати 
наукову діяльність у вищих навчальних закладах країн 
Європейського Союзу; 

− утвердження в діяльності Академії моральних 
цінностей соціальної активності, громадянської пози-
ції, відповідальності, самоорганізації; 

− утвердження та розвиток лідируючих позицій 
Академії в системі громадських організацій України; 

− залучення студентів, аспірантів, докторантів до 
освітніх, наукових, культурно-масових заходів Акаде-
мії; 

− активізація діяльності Академії щодо отримання 
національних і міжнародних грантів; 

− розвиток стабільних міжнародних зв’язків із 
провідними вишами країн Європейського Союзу шля-
хом впровадження програм обміну; 

− збереження, розвиток та формування наукових 
шкіл і основних напрямків діяльності для подальших 
досліджень; 

− організація зустрічей із видатними діячами ку-
льтури, поетами, письменниками, представниками рі-
зноманітних конфесій; 

− заохочення та сприяння закордонним науковим 
публікаціям академіків та членів-кореспондентів Ака-
демій України; 

− організація та проведення наукових заходів 
Академії — конференцій, презентацій, круглих столів 
тощо; 

− публічне оприлюднення та обговорення резуль-
татів діяльності Академії та її Президії; 

− постійний розвиток і вдосконалення функціо-
нування веб-сайтів цих громадських об’єднань Укра-
їни і видання відповідних — Вісників, подальший їх 
розвиток і модернізація як провідних громадських 
освітянських організації на основі поєднання як тра-
диційних, так і новітніх методів наукового менедж- 
менту з академічними свободами і колегіальністю в ух-
валенні важливих рішень. 

Забезпечення подальшого розвитку Академій як ін-
струментарію вирішення соціальних проблем шляхом: 

1. Активізації участі Академії в реформуванні сис-
теми вищої освіти України, сутність якого виявляється 
у: 

перетворенні вищої освіти на передумову еконо-
мічного розвитку, стабільності українського суспіль- 
ства; 

підвищенні соціально-економічного статусу осві-
тянина і науковця; 

переосмисленні наукових і освітніх стереотипів, 
що складалися за радянської доби; 

дослідженні понять, категорій та явищ, що сфор-
мувались під впливом нових суспільних процесів; 

досягненні високого рівня якості вищої освіти, 
що забезпечить її конкурентоспроможність на міжна-
родному рівні; 

вихованні особистостей із глибоким почуттям  
патріотизму, критичним мисленням та твердою грома-
дянською позицією. 

2. Сприяння залученню молодих учених до Академії 
та максимального використання наукового потенціалу 
досвідчених академіків через: 

активізацію діяльності Ради молодих учених; 
проведення конкурсів на кращу наукову працю 

молодих учених; 
організацію наукових доповідей та повідомлень 

молодих учених на засіданнях Президії Академії; 
проведення наукових дискусій та методологічних 

семінарів на рівні Відділень Академії; 
збереження персонального складу академіків та 

апарату Президії; 
забезпечення надання статусу академіка членам-

кореспондентам Академії, які захистили докторські 
дисертації. 

3. Сприяння інтеграції Академії у міжнародну на- 
уково-освітню спільноту через: 

забезпечення відповідності діяльності Академії 
міжнародним стандартам; 

сприяння укладенню договорів про партнерство і 
співробітництво у науковій та освітній сферах з ін-
шими громадськими організаціями, науковими та 
освітніми закладами Європи і світу; 

участь Академії у міжнародних проектах Horizon-
2020, Erasmus, Erasmus+КА 2; 

сприяння участі членів Академії у міжнародних 
конференціях та симпозіумах; 

заохочення закордонних наукових публікацій 
академіків та членів-кореспондентів Академії; 

сприяння членству Академії у закордонних ака-
деміях. 
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4. Забезпечення стабільного фінансового становища 
Академії завдяки: 

залученню іноземних учених до членства в Ака-
демії; 

участі Академії у науково-освітніх програмах 
ООН та ЄС; 

участі у міжнародних грантових програмах; 
подальшому розвитку матеріально-технічної бази 

Академії, у тому числі і за рахунок спонсорських над-
ходжень; 

створенню заохочувального фонду для матеріаль-
ної підтримки академіків, фінансування наукових по-
шуків молодих учених, видавничої діяльності; 

розв’язанню проблеми постійних приміщень для 
керівних органів Академій. 

5. Впровадження новітніх технологій в діяльності 
Академії, а саме: 

активізації функціонування веб-сайту Академії; 
постійного оновлення інформації про діяльність 

Академії та науково-освітні заходи; 
модернізації управління та структури Академії; 
впровадження єдиної електронної системи внут-

рішнього документообігу та звітної документації; 
впровадження передового європейського досвіду 

в освітній та науковій сферах; 
повноцінної інтеграції до Болонського процесу 

через поєднання наукової та навчальної діяльності. 
6. Збереження морально-психологічного клімату в 

Академії шляхом: 
впровадження вимог дотримання норм професій-

ної етики; 
розробки морально-етичного кодексу члена Ака-

демії; 
сприяння збереженню атмосфери доброзичливо-

сті, взаємопідтримки та коректності у відносинах; 
своєчасному розгляду всіх звернень та заяв ака-

деміків і членів-кореспондентів Академії; 
сприяння самоврядовним процесам в Академії 

відповідно до вимог законів України «Про вищу 
освіту», «Про громадські об’єднання» та  Статуту АН 
ВО України; 

розвитку морального заохочення членів Академії, 
які досягли значних успіхів у професійній діяльності 
та популяризації Академії. 

7. Реалізації виховної роботи в межах Академії, ос-
новними аспектами якої є: 

залучення аспірантів та студентів, які мають здіб-
ності до науково-дослідної роботи шляхом участі у на-
укових конференціях, підготовки публікацій до Акаде-
мічних  Вісників; 

розвиток системи конкурсів на кращу наукову ро-
боту докторантів, аспірантів та студентів, стимулю-
вання та заохочення наукової діяльності молоді; 

формування у молодих учених відчуття поваги до 
діяльності громадських Академічних формувань. 

Висновки. У межах цього аналітичного дослі-
дження були описані лише найбільш гострі й злобо-
денні соціальні проблеми сучасної України. Натомість 
потрібно усвідомлювати, що гострі соціальні проблеми 
є підґрунтям політичної нестабільності та негараздів у 
державі; недостатні соціальні умови життя унеможли-
влюють зміцнення демократичного врядування та ін-
ститутів громадянського суспільства. 

Світова практика свідчить, що коли зубожіння 
населення перевищує 80%, будь-яку владу міняють, 
причому самі громадяни і в насильницький спосіб. 

Тому без їх належного розв’язання інтеграція України 
до європейського політико-правового простору є не-
можливою. 

Враховуючи вищезазначене, Балабан Р. В., стар-
ший науковий співробітник Інституту політичних і ет-
нонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН Ук-
раїни, кандидат політичних наук, старший науковий 
співробітник та Черінько І. П., молодший науковий 
співробітник означеного Інституту, магістр міжнарод-
них відносин, пропонують [22] наступні практичні ре-
комендації у сфері соціально-економічного розвитку : 

— перші кроки зламу системи — це спрощення 
оподаткування і зняття погоджувальних і дозвільних 
перепон для бізнесу плюс економне й ефективне ви-
користання бюджету. Що дасть можливість самостій-
ного розвитку малого й середнього бізнесу і, як наслі-
док, появи середнього класу. Реальному чисельному 
збільшенню реального середнього класу, який за 
своєю природою формулюватиме запити нової якості. 
Наявний середній клас є номінальним; 

— українськими проектами можуть стати „Укра-
їна туристична”, „Україна аграрна”, „Україна інте- 
лектуальна”. Як наслідок, становлення реального се-
реднього класу. Парадокс, але влада в цьому не заці-
кавлена. Вона живиться “деребаном” бюджету, захоп-
лює великий бізнес, її виборці орієнтується на попу-
лістські лозунги; 

— розробити державні (а не підтримувати при- 
ватних аферистів) програми будівництва житла під оп-
тимальні відсотки для працівників бюджетної сфери. 
Держава все одно отримає прибуток із відсотків, ці 
програми, безсумнівно, будуть вигідними, натомість 
велика кількість талановитих фахівців, що мріють пра-
цювати в приватних структурах, повернуть свої по- 
гляди на бюджетну сферу; 

— вперто вести боротьбу з корупцією, передусім 
із таким огидним її вираженням, як хабарницьке ку-
мівство. На високі посади мають влаштовуватися про-
фесіонали, а не коханки та племінники можновладців; 

— забезпечувати випускників ВНЗ, що навчалися 
державним коштом, першим робочим місцем у дер- 
жавних структурах. Це дасть молоді гарантії завтраш-
нього дня, а державі — відпрацювання випускниками 
тих коштів, які вона затратила на освіту своїх грома-
дян. Неприпустимо, наприклад, коли випускник юри-
дичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, де 
рік навчання коштує 40 000 гривень, навчався на бю-
джетній формі, а потім іде до іноземної фірми чи їде 
за кордон. Водночас пам’ятаймо, що якщо той самий 
випускник не з Києва, і йому не буде надано доступ-
ного житла, змушувати його йди на державну службу 
є тяжким злочином; 

— передбачити виділення більшої кількості кош-
тів (за рахунок зменшення фінансування різних незро-
зумілих ідей на кшталт будівництва на кожному кроці 
пам’ятника видатним українцям, адже для тих, хто по-
клав душу й тіло за свободу нашої держави було б на-
багато приємніше бачити свій народ заможним і здо-
ровим, а не собі пам’ятник) на охорону здоров’я та 
безкоштовні ліки, і, особливо, зарплати лікарям, чия 
робота є вельми тяжкою; 

— заборонити законом навіть у кризових ситу- 
аціях приватним установам, які діють на території Ук-
раїни, скорочувати штат співробітників вище від пев-
ної встановленої законом межі, адже в гонитві за ма-
ксимальними прибутками топ-менеджери просто ві- 
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шають казна-які обов’язки на невелику групу осіб, ви-
кинувши багатьох на вулицю; 

— опустити нижній ценз кримінальної відповіда-
льності з 14 до 13 років, адже безліч злочинів скою-
ються саме 13-річними злочинцями, котрих нерідко 
навіть із таких міркувань спеціально й наймають. Чо-
мусь у США, які вважаються еталоном демократії, на-
віть 11-12-річних убивць і грабіжників засуджують на 
тривале ув’язнення, а в Україні таких недолюдків че-
рез малий вік відпускають на волю; 

— посилити демократичний контроль над право-
охоронними структурами, виражений у відстеженні 
зв’язків тамтешніх чинів із кримінальними структу-
рами, а також скасувати недолугу радянську практику, 
згідно до якої, наприклад, кожен слідчий щомісяця, 
щороку мусить передавати певну кількість справ до 
суду, а якщо цього не робить — карається. Кількість 
справ мусить залежати від кількості злочинів та сту-
пеня вагомості доказів проти підозрюваних, а не від 
гонитви за показниками; 

— у цьому ключі також необхідним є демократи-
зація судового процесу — надання ширших, у тому  
числі з використанням новітніх технологій (таких, як 
високоякісна експертиза ДНК тощо) можливостей 
звинуваченим довести свою невинність, посилення 
практики присяжних, захисту свідків; 

— скоротити чисельність вищого керівного складу 
в держапараті, який тільки створює бюрократичні пе-
репони, натомість збільшити можливості для викона-
вчої ланки, на яку припадає вся рутинна робота.  
Звісно, таке рішення мусять приймати самі керівники, 
але ж думати треба не про себе, а про майбутнє дер-
жави. 

Отже однозначно можемо підсумувати, що про-
цеси державотворення, соціального забезпечення на-
селення та освітнього розвитку нації є нерозривно 
пов’язані і між ними існує причинно-наслідковий 
зв’язок. Реалізація стратегії вирішення соціальної про-
блематики у контексті заходів розвитку громадських 
Академічних формувань є чинником збереження тра-
дицій академічної школи новітніх напрямків їх діяль-
ності в Україні, реагування на наявний досвід у цій 
сфері та повноцінної інтеграції національної освіти  
і науки до європейського освітнього й наукового про-
стору. 

Відтак, соціально захищене та освічене населення 
заложить добрі підвалини для розвитку висококульту-
рної та економічно стабільної держави. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ1 

 
Постановка проблемы. С 2012 г. экономика Укра-

ины ежегодно снижает показатели ВВП в сопостави-
мых ценах и в ценах мировых свободно конвертируе-
мых валют. Приводятся различные количественные 
оценки. Так, Президент Украины отмечает, что за по-
следние 4 года ВВП снизился на 30%. Эксперты оце-
нивают падение ВВП в этот период в диапазоне от  
20 до 50%, а по сравнению с 1990-1991 гг. — 60-70%. 
Причины утрат политики видят в медленном ходе ре-
форм, в несовершенстве хозяйственного механизма, в 
недоброжелательности отдельных зарубежных госу-
дарств и т.п. По предварительным оценкам по резуль-
татам 2016 г. ВВП Украины возрос к уровню 2015 г. 
на 1,1-2,0% (данные экспертов и Госкомстата Укра-
ины). Однако на фоне вышеназванного падения такой 
рост не особо впечатляет. За годы функционирования 
вне Союза ССР Украина не улучшила структуру эко-
номики и промышленности, снизилась численность 
населения, объёмы промышленного производства, 
возросла безработица.  

Страна из промышленно развитой превращается 
в аграрно-промышленную, а затем и в аграрную. Рас-
тет внешняя задолженность по кредитам. Дифферен-
циация населения по доходам находится в критиче-
ской зоне. Основная масса населения отстранена от 
собственности и управления. Разрушается социальная 
сфера.  

Политики, околоправительственные экономи-
сты, СМИ и пр. пытаются оправдать такое положение 
изношенностью средств производства, жёсткой конку-
ренцией на мировых рынках, различными санкциями, 
квотами, таможенными барьерами. При этом не уде-
ляется достаточно внимания причинам «схлопывания» 
внутреннего рынка, падению покупательной способ-
ности субъектов отечественного рынка, населения, 
анализу влияния различных международных союзов, 
ассоциаций и т. п. на спрос и конкурентоспособность 
товаров и услуг отечественного производства. Систем-
ность исследования названных факторов, смягчение 
их влияния на ёмкость рынка отечественных товаров 
и услуг весьма актуально для выхода экономики Укра-
ины из многолетнего системного кризиса. 

Анализ последних исследований. Проблемы эконо-
мики постсоциалистических стран, в том числе Укра-
ины, нашли широкое освещение в работах зарубежных 
и отечественных научных коллективов, ведущих эко-
номистов, политиков и практических хозяйственных 
руководителей. К таким работам следует отнести ис-
следования известных зарубежных учёных: Дж. Стиг-
лица [1; 2], Дж. Гелбрейта [3], П. Друкера [4], Э. Сото 
[5], В. Иноземцева [6; 7], Б. Гаврилишина [8] и др., 

которые отмечали особенности развития капиталисти-
ческого способа производства в конце ХХ — начале 
ХХІ вв., называя данный этап «постэкономическим», 
«постиндустриальным» и т. п. То есть, они отмечали 
существенные отклонения современного производства 
и общества экономически развитых стран от класси-
ческого капиталистического производства эпохи ка-
питализма и империализма. В таком же направлении 
проводились исследования отечественных учёных  
90-х годов ХХ — начала ХХІ вв. — А. Чухно [9], 
В. Гейца [10], А. Амоши [11], Н. Кизима [12], возглав-
ляемых ими научных школ и коллективов [13-16]. 
Проблемы развития экономики Украины, государ-
ственных и гражданских институтов, институциональ-
ные аспекты развития экономики и общества иссле-
довались авторами данной статьи [60-65].  

В приведенных и в аналогичной направленности 
работах за исходный пункт анализа принимается ре-
альное состояние экономики, промышленности и дру-
гих секторов экономической деятельности в конкрет-
ный период функционирования экономики конкрет-
ного государства, отрасли, сектора, региона. При этом 
упускается из виду, что и экономика развитых госу-
дарств, и экономика социалистических государств, ко-
торые ныне стали постсоветскими, постсоциалистиче-
скими, в начале ХХ в. были однотипными. Затем они 
пошли по разным путям развития. Имея однотипную 
материально-техническую (индустриальную) базу, они 
получили различные результаты как в экономике, так 
и в социальной сфере. Уже сегодня продукция добы-
вающей и обрабатывающей промышленности и сель-
ского хозяйства в развитых странах составляет менее 
50% ВВП [17]. Технический, технологический под-
ходы не могут объяснить эти различия. При этом не-
которые исследователи, в частности Дж. Гелбрейт, от-
мечают общие элементы в развитии капиталистиче-
ской (рыночной) и социалистической (плановой) эко-
номик, назвав данное явление конвергенцией.  

К концу ХХ — началу ХХІ вв. в большинстве 
постсоциалистических стран снова возрождаются ка-
питалистические отношения. Однако темпы экономи-
ческого развития получены существенно ниже, чем у 
развитых стран Запада. Украина вообще практически 
на протяжении последних 25 лет находится в состо- 
янии системного социально-экономического кризиса. 
В Украине отмечается переход от индустриального к 
аграрному обществу и обустройству. Без анализа со-
циально-экономических отношений Украины до пе-
рехода её к социалистической экономике, функцио-
нирования в условиях планово-директивного хозяй-
ствования, а затем процесса перехода к рыночным 

____________________________ 
1 Исследование выполнено в рамках НИР ИЭП НАН Украины «Механизмы обеспечения инвестиционной ак-

тивности предприятий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью (2015-2018 гг., номер госре-
гистрации 0115U001639). 
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отношениям, невозможно понять её нынешнее состо-
яние, выработать направления выхода из кризиса.  
Современная зарубежная и отечественная науки, опи-
рающиеся на опыт западных экономически развитых 
стран, не дают ответа на эти вопросы. В связи с вы-
шеизложенным тема исследования является актуаль-
ной и для теории, и для практики выхода отечествен-
ной экономики из кризиса, ее дальнейшего развития. 

Цель исследования — на основе анализа основных 
этапов перехода экономики Украины от капиталисти-
ческих производственных отношений начала ХХ в., её 
функционирования в условиях планово-директивной 
экономики, перехода к капиталистическим рыночным 
отношениям конца ХХ — начала ХХІ вв., определить 
основные причины системного социально-экономи-
ческого кризиса, обосновать основные направления 
выхода экономики, промышленности из кризиса, пер-
спективы ее развития. 

Изложение основного материала. К концу ХІХ — 
началу ХХ вв. после относительно устойчивого разви-
тия и локальных кризисов (примерно 300-350 лет) ка-
питализм в развитых странах мира пришёл к мировому 
кризису и первой мировой войне. Достаточно объек-
тивно определение капитализма дано в энциклопеди-
ческих зарубежных и отечественных источниках [18; 
19]. 

«Капитализм, общественно-экономическая фор-
мация, основанная на частной собственности класса 
буржуазии на средства производства и эксплуатации 
капиталом наёмных рабочих, лишённых средств про-
изводства и вынужденных продавать свою рабочую 
силу» [18, с. 295]. 

«Капіталізм — економічна система, що базується 
на соціально- економічній відчуженості основної  
маси працівників від більшості об’єктів власності (пе-
редусім засобів виробництва), від економічної влади  
і самого процесу праці й підпорядковує собі інші  
форми капіталістичної власності — дрібнотоварну,  
кооперативну, — формуючи цілісний процес розшире-
ного відтворення» [19, с. 731]. Этот же автор (С. Мо-
черный) определяет «капіталістичний спосіб виробни-
цтва — єдність продуктивних сил (а, отже, властивих 
їм законів і суперечностей) і відносин капіталістичної 
власності (виробничих відносин) з властивими їм за-
конами і суперечностями в їх діалектичній взаємодії, 
в результаті якої в процесі тривалої еволюції форму-
ється прогресивніший спосіб виробництва» [19,  
с. 733]. 

Следует добавить, что сущность капитала как са-
мовозрастающей стоимости раскрыта К. Марксом в 
работе «Капитал». Для капиталистического способа 
производства главной целью является прибыль (моди-
фицированная форма прибавочной стоимости). Для 
достижения этой цели развивается производство, экс-
плуатируется труд наёмных работников, формируется 
класс капиталистов, капиталистическое государство 
(совокупный капиталист). Капитализм развивается, 
изменяется.  

Основные этапы развития капитализма, их дви-
жущие силы и пр. приведены в табл. 1. 

В табл. 1 схематично приведены основные этапы 
движения ныне экономически развитых стран от  
феодализма к обществу «равных возможностей», кото-
рое в данной работе условно названо «гибридным», 
поскольку оно сочетает элементы современных высо-
коразвитых стран (Швеция, Германия, Франция, 

Финляндия, Китай и др.) и черты общества, описан-
ные в работах европейских социалистов — утопистов в 
ХІХ в., основоположников научного коммунизма 
К. Маркса, Ф. Энгельса и др., но реально пока ещё не 
реализованных ни в одной бывшей социалистической 
стране. 

Рассматривая путь и тенденции развития капита-
лизма в странах мира, тенденции изменений процес-
сов производственных и социальных отношений 
можно заметить, что к этапу монополистического ка-
питализма ведущие страны мира шли примерно оди-
наковым путём и с небольшим разрывом во времени. 
К концу ХІХ в. они вступили в глубокий социально-
экономический кризис, Первую мировую войну — 
начало ХХ в. 

Послевоенное восстановление и выход из кри-
зиса европейские государства осуществили по-раз-
ному. Общим у них было видение будущего — это гос-
ударство всеобщего блага, равенства, мира. Теорети-
чески к тому времени были научные наработки: 

а) реформирование капиталистической системы 
и построение демократического общества и государ-
ства. Это вытекало как из теоретических положений 
классического либерализма, так и из различных рели-
гиозных учений и прежде всего христианства; 

б) построение коммунистического общества, ис-
пользуя материально-техническую базу, созданную к 
тому моменту капиталистическим производством и 
развивая её. Теоретически данное направление было 
изложено в работах К. Маркса и его последователей, 
а также в работах социалистов-утопистов. 

Оба эти направления распространялись среди 
правящих элит европейских государств, лидеров рабо-
чего движения. 

Как известно, все события происходят по схеме 
«мысль — слово — действие». Первые две составля- 
ющие были на лицо. Действия имели следующие 
направления и последствия. 

К 40-м годам ХХ в. все европейские страны — 
участники Первой мировой войны восстановили свою 
экономику и развивали её на индустриальной основе. 
Разбогатевшие в мировые войны США пережили же-
сточайший экономический кризис и, использовав 
кейнсианский подход, также нарастили экономиче-
ский потенциал. Несмотря на сходство конечных це-
лей и результатов механизмы достижения их в период 
20-60-ых годов ХХ в. были различными. Б. Гаврили-
шин приводит схемы экономических систем и при-
знаки этого периода развития капитализма и социа-
лизма [8, с. 162]. Приняв за основу методологический 
поход Б. Гаврилишина, уточнённая и расширенная 
схема капиталистического и социалистического спо-
соба производства представлена в табл. 2. 

Графы 2-5 отражают реальные системы хозяй-
ствования капиталистического и социалистического 
производства, которые были господствующими в мире 
в 20-60-е годы ХХ в. Графы 6 — 7 отражают положение 
в 60-90-е годы ХХ в. Графа 8 — в первом приближении 
характеризует систему, к которой стремятся практиче-
ски все страны мира. 

Примерно к 70-м годам ХХ в. успехи капитали-
стической системы и социалистической были сопоста-
вимы. Опережающими темпами развивались социали-
стические страны, прежде всего СССР. Одной из при-
чин тому была низкая исходная база показателей, ко-
торые имел СССР в 20-е годы ХХ в. Однако в образо- 
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вании, науке, здравоохранении, ядерной энергетике, 
аэрокосмической промышленности и др. успехи 
СССР были выше, чем в большинстве капиталистиче-
ских стран, но отставала по производству товаров 
народного потребления. Этим воспользовалась либе-
ральная интеллигенция, упорно пропагандируя успехи 
в этом секторе ведущих капиталистических стран.  

Две системы сотрудничали, вели холодную (а, 
иногда, и горячую) войну, изучали друг друга и даже 
перенимали некоторый опыт. Так, буржуазные страны 
пошли на резкое увеличение социальных благ и услуг 
для своего народа и трудящихся. Формировался сред-
ний класс, который к 80-м годам ХХ в. в развитых 
странах составлял 50-70% населения. На уровне госу-
дарства составлялись и реализовывались индикатив-
ные планы (пятилетние планы во Франции, Японии и 
т.д.). Создаются народные предприятия (США, Изра-
иль), основанные на коллективной собственности. 
Повышается роль государства в экономике и т.п.  

С. Мочерный приводит данные, что к началу ХХІ 
в. существенно снижается отчуждение работника от 
собственности в капиталистических странах [19,  
с. 732-733]. Это происходит в результате приобретения 
работниками акций капиталистических предприятий, 
бригадных и коллективных форм организации труда, 
участия в управлении производством (правление, со-
вет директоров, наблюдательный совет и т.д.), что за-
конодательно закреплено, к примеру, в Германии. В 
США и ЕС имеются самоуправляемые кооперативы 
(около 100 кооперативов в США, в ЕС в таких коопе-
ративах работает до 1 млн работников). Увеличива-
ются социальные расходы государства на развитие об-
разования, охраны здоровья, профессиональную под-
готовку, выплаты пенсий, пособия по безработице и 
т.п. 

В Швеции на социальные цели государство ис-
пользует 1/3 ВВП (наиболее высокий показатель среди 
развитых капиталистических стран). В США удельный 
вес государства в финансировании многих социаль-
ных программ составляет 18-20%. За 1950-1996 гг. 
только по линии федерального бюджета США такие 
расходы выросли с 22,9 до 300 млрд долл. С 1955 по 
1991 г. социальные расходы государства (в ценах 1982 
г.) на душу населения увеличились более чем в 5 раз в 
США, Германии и Швеции, в 7 раз — во Франции, в 
3 раза — в Великобритании. Государственные расходы 
дополняются расходами корпораций. К примеру, в 
США на начало 90-х годов ХХ в. ежегодные расходы 
компаний на развитие образования и квалификации 
работников составляли более 30 млрд долл. Средние 
расходы американских компаний на охрану здоровья 
составляют 13,6% от фонда заработной платы, что со-
ставляет в среднем до 2,6 тыс. долл. на каждого рабо-
тающего [19, с. 733]. 

Изменяется роль государства. Оставаясь (как и в 
период домонополистического капитализма) элемен-
том надстройки, оно с перерастанием производитель-
ными силами узких границ монополистической соб-
ственности одновременно становится и элементом ба-
зиса, субъектом производственных отношений, мощ-
ной политической, социальной, экономической, 
идеологической, юридической, военно-полицейской 
силой. Как таковое, государство становится коллек-
тивным капиталистом и в целях сохранения класса ка-
питалистов более толерантно решает противоречия 

между коллективным капиталистом и наёмными ра-
ботниками, трудящимися, населением, не доводя про-
тиворечия до антагонизма, жесткого силового реше-
ния. 

Таким образом, капитализм в период от Второй 
мировой войны до конца 90-х годов ХХ в. сочетает в 
себе не только обычные свойства капиталистической 
формации, но и ряд переходных звеньев социалисти-
ческих форм, отдельных элементов социалистического 
способа производства, что находит отражение в назва-
ниях «капитализм с человеческим лицом», «капитали-
зированный социализм», «социализированный капи-
тализм» и т.п. В рамках такого капитализма отсут-
ствует чрезмерная дифференциация в доходах топ-ме-
неджмента, работников, населения. Так, в Германии в 
1991 г. президент гигантской корпорации имел зара-
ботную плату в 23 раза выше, чем служащий, в Япо-
нии — в 17 раз, в США — в 110 раз, в Швеции — в 3-
4 раза. В названных и в ряде других стран доля госу-
дарства в потреблении товаров и услуг (перераспреде-
ление бюджета) в начале 90-х годов составляла: в 
Швеции — 51%, во Франции — 45, в Англии — 42, в 
Германии — 40, в Японии — 27, в США — до 20% [19, 
с. 733]. 

Всё вышеперечисленное стало результатом пере-
хода к реализации положений теории классической 
политической экономии (классического либерализма) 
в сочетании с его школами — кейнсианство, институ-
ционализм. 

После 80-х годов ситуация несколько измени-
лась, о чём будет сказано позже. Социалистические 
страны, используя как мейнстрим в теории научные 
разработки К. Маркса и его последователей, с 20-х до 
60-70-х годов ХХ в. имели позитивные результаты эко-
номического и социального развития. Социализм 
явился альтернативным вариантом перехода капита-
листического способа производства к бесклассовому 
обществу, основанному на корпоративной и обще-
ственной собственности на средства производства, 
плановости социально-экономического развития, рав-
ных условиях и возможностях развития и самореали-
зации личности. 

В общественных науках есть различные опреде-
ления социализма. Философский энциклопедический 
словарь определяет «социализм (франц. socialisme от 
лат. sociolis — общественный): 1) первая (низшая) фаза 
коммунистической общественно-экономической фор-
мации; 2) социализм научный — марксистско-ленин-
ская теория, обосновывающая историческую необхо-
димость установления коммунистической формации, 
пути её созидания и принципы её организации; 3) раз-
личные учения, в которых в качестве цели и идеала 
выдвигается установление социализма, но в которых 
представления о социализме и способах его достиже-
ния отличаются от научного социализма [18, с. 629].  

Древнегреческие философы-софисты высказы-
вали идеи равенства всех людей, что может служить 
подтверждением наличия идей социализма ещё до 
нашей эры. А. Зайцев в «Философском энциклопеди-
ческом словаре» приводит слова софиста Алкида-
манта, который заявлял, что «бог сделал всех людей 
свободными, природа никого не сделала рабом» (схо-
лии к Аристотелю, Риторика 1373 b). Антифонт и Ли-
кофрон отвергали преимущества знатного происхож-
дения [18, с. 629]. 
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Эти идеи развивают социалисты вплоть до 
нашего времени. Большинство приверженцев социа-
листической идеи согласны с тем, что «социализм — 
это общество, основывающееся на общественной соб-
ственности на средства производства при планомер-
ном развитии всего народного хозяйства. При социа-
лизме отсутствуют эксплуататорские классы и эксплу-
атация человека человеком» [18, с. 630]. 

В украинской экономической энциклопедии [20, 
с. 415] социализм определяется, как «соціально-еко-
номічна формація, що базується на плюралізмі трудо-
вих форм і типів власності (за домінування державної 
та колективної форм), національному або наднаціона-
льному економічному плануванню, суспільному уп-
равлінні та контролі за розвитком власності в інтере-
сах людей праці». Авторы данного определения 
(С. Мочерный, В. Спотный, О. Беляев, А. Бебело) вы-
деляют «социализм демократический» и «социализм 
государственный». 

«Соціалізм демократичний» — теорія (та її част-
кове втілення в окремих розвинутих країнах), яка про-
голошує ліквідацію всіх форм експлуатації, гноблення 
та дискримінації людини за допомогою «соціальної 
держави», що формує солідарне суспільство. Найваж-
ливішими рисами такого суспільства є колективна со-
лідарність, що базується на єдності колек- 
тивної та індивідуальної творчості особистості, забез-
печує соціальні права працівників і встановлює конт-
роль громадянського суспільства за державою» [20,  
с. 416].  

Идейные истоки демократического социализма 
вытекают из работ Э. Бернштейна [21; 22], К. Каут-
ского [24], отдельных положений христианства [23], 
его методологическая основа — философское учение 
И. Канта [25]. 

Положения «демократического социализма» до-
статочно полно изложены в «Декларации принципов» 
Социалистического Интернационала (1989 г.). Кри-
тики теории «демократического социализма» как не-
достаток отмечают отрицание нею принципа эконо-
мического детерминизма, признание определяющим 
эволюционное развитие политических отношений и 
их постепенное и бесконечное приближение к этиче-
ской цели, что приближает «социализм демократиче-
ский» к «социализму этическому». Данную критику 
можно признать частично, поскольку действие эконо-
мического детерминизма не прямолинейное (действие 
в любых условиях), а диалектическое (действует в 
итоге и на протяжении длительного периода) и не от-
рицает определяющей роли политики в определённых 
условиях в короткие периоды.  

Однако нельзя согласиться с представителями 
теории «демократического социализма» в том, что 
собственность на средства производства (и условия 
труда) не играет решающей роли в обществе и не вли-
яет на распределение доходов, допускает обществен-
ный контроль. Это может осуществлять только госу-
дарство, которое является инструментом реализации 
интересов собственников и с целью сохранения кол-
лективного капиталиста оно может проводить дей-
ствия в пользу всего общества. Но чаще делает проти-
воположное. 

По мнению многих исследователей «демократи-
ческий социализм» наиболее полно в настоящее время 
реализуется в Швеции [20, с. 416]. 

Другой, наиболее распространённой формой со-
циализма является «государственный социализм» — 
«соціально-економічна система, заснована на безпосе-
редній функціональній участі держави в економіці, в 
якій панівною є суспільна (державна) власність на ос-
новні засоби виробництва, абсолютно централізоване 
планування соціально-економічних процесів, реалізу-
ються принципи розподілу за працею, соціальної 
справедливості та рівності» [20, с. 416-417]. 

В указанном источнике И. Беляев и А. Бебело от-
мечают, что государственный социализм является по 
существу командно-административной (централизо-
ванно-командной) системой, в которой государство в 
лице своих административных структур, высших пар-
тийных органов отдаёт «приказы», «распоряжения» в 
форме директивных народнохозяйственных планов 
хозяйствующим субъектам: что, как и для кого произ-
водить, а также распределяет ресурсы и закрепляет по-
ставщиков и потребителей.  

По мнению большинства исследователей, госу-
дарственный социализм имеет несколько вариантов. 
Основным является восточно-европейский подход, в 
котором на теоретической основе марксизма социа-
лизм как социальный уклад возникает в результате 
ликвидации капиталистического способа производ-
ства и установления диктатуры пролетариата, базиру-
ется на общественной собственности на средства про-
изводства и распределении материальных благ по 
принципу «от каждого — по способностям, каждому — 
по труду». 

Изложенное выше определяет не все стороны со-
циализма. Прежде всего, следует отметить, что социа-
лизм в Марксовой теории рассматривается как низшая 
фаза коммунистической социально-экономической 
формации. Она выходит из капитализма, пользуется 
материально-технической базой капитализма и со-
здаёт материально-техническую базу коммунизма. Ей 
присущи достаточно многие черты капиталистиче-
ского способа производства, а именно: распределение 
по труду и с учётом конечных результатов коллекти-
вов; обязанность трудиться не обязательно там, где 
можно полностью реализовать способности личности; 
многообразие форм собственности (государственная 
или общенародная, коллективно-корпоративная, сме-
шанная, частная, индивидуальная), определённое от-
чуждение трудящихся и населения от собственности и 
управления и т. д. По мере развития социализма, при-
ближения к высшей фазе коммунизма указанные ру-
дименты устраняются или трансформируются в иные 
формы, присущие коммунизму. И можно согласиться 
с А. Вассерманом [26; 27; 28], что социализм в клас-
сическом смысле понимается как единая собствен-
ность на все средства производства ради управления 
ими как единым взаимосвязанным комплексом [27, с. 
10].  

Особенностью социалистического хозяйствен-
ного механизма, обоснованно названного сталинским 
и реализованным в СССР является то, что планирова-
нию подлежали натуральные показатели, использова-
лись стабильные цены, доводились задания по сниже-
нию издержек производства и себестоимости продук-
ции, росту производительности труда, соотношению 
темпов роста производительности труда и заработной 
платы. 

Детально хозяйственный механизм этого периода 
рассмотрен в ноябрьской 1951 г. дискуссии учёных 
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«Экономические проблемы социализма в СССР» и в 
одноименной работе И. Сталина [29; 41]. Хозяйствен-
ный механизм государственного социализма оправдал 
себя в соц. странах и в СССР до 70-х годов ХХ в. Но 
усложнялось производство, устаревали производ-
ственные отношения и начиная с 70-х годов темпы 
роста производства в СССР начали снижаться, нача-
лись поиски новых подходов к осмыслению этих про-
цессов, поиск путей выхода из предкризисной ситуа-
ции. 

Можно согласиться с А. Вассерманом, что единая 
форма собственности (общенародная, государствен-
ная), планирование и управление из одного центра 
есть базис социалистического способа производства, 
социализма. Это подтвердила практика СССР [27, с. 
10]. Но базисом может воспользоваться другая сила, 
которая не отражает интересы ведущего класса, 
народа. Так, в СССР базисом государственного соци-
ализма воспользовалась партийно-государственная 
номенклатура, что в конечном итоге стало одной из 
причин ликвидации модели государственного социа-
лизма в СССР и в восточно-европейских странах. О 
притягательной силе социализма свидетельствуют 
конкретные выходы его на мировую арену истории 
(Парижская Коммуна, переустройство мира в 1917-
1920 гг., а затем — в 1939-1950 гг.) 

Как отмечено выше, наиболее успешных резуль-
татов государственный социализм достиг в 30-40-е 
годы, в период ІІ мировой войны, в 50-60-е годы  
ХХ в. Но рост объёмов производства, расширение но-
менклатуры товаров, подлежащих планированию, 
прогрессивно ускорялся. Это привело к тому, что 
В. Глушков [30] и Л. Канторович [31] пришли к вы-
воду о невозможности информационного обеспечения 
планирования всего производства из единого центра. 
Эту же мысль высказал Ф. Хайек в работе «Пагубная 
самонадеянность» [32]. А. Вассерман [26-28] приводит 
расчёты В. Глушкова по 70-м годам относительно воз-
можностей научного планирования по всей номенкла-
туре народного хозяйства (20 млн видов продукции) и 
подтверждает, что при уровне технических возможно-
стей ЭВМ того времени, на это потребовалось бы мил-
лиарды лет. Однако следует отметить, что на уровне 
Совета Министров в СССР планирование осуществ-
лялось по 1600 видам продукции, на уровне мини-
стерств Союза — около 17 тыс. продукции. По другим 
видам продукции планирование осуществлялось на 
уровне республиканских министерств и ведомств, об-
ластей, городов, районов и предприятий [д-р фило-
соф. наук М. Попов]. Необходимость и возможность 
планирования доказали ТНК, используют ряд госу-
дарств как социалистической ориентации, так и со-
временные развитые страны.  

Таким образом, в ХХ в. капитализм имел две под-
системы: домонополистический и монополистический 
(империализм). Социализм имел две ветви: государ-
ственный (централизованное планирование и управ-
ление из центра, ведущая форма собственности — об-
щенародная (государственная) при наличии других 
форм собственности — корпоративной, коллективной, 
частной, индивидуальной): демократический (много-
образие форм собственности, децентрализованное 
планирование, перераспределение через бюджет дохо-
дов (частично в пользу социальных услуг для всего 
населения, доходов среднего класса и наёмных работ-
ников) и т. п.  

Отдельные авторы вторую ветвь не считают соци-
ализмом. Имеются иные наименования названных 
форм социализма (распределительный, рыночный, 
народный, с человеческим лицом и т.п.). Капитализм 
развивался, проходя через локальные и мировые кри-
зисы. В этот период (до 70-х годов) происходит опре-
делённое сближение капитализма и социализма, ис-
пользование ими отдельных элементов хозяйствен-
ного механизма и той и другой стороной. Эти про-
цессы названы Дж. Гелбрейтом конвергенцией (раз-
нообразие форм собственности, расширение в капита-
листической системе социальной безоплатной сферы 
и услуг; снижение в социалистической системе этого 
института; расширение в капиталистическом произ-
водстве участия трудящихся в собственности, прибы-
лях, управлении и сокращение этих процессов в соци-
алистическом производстве и т. п.). Однако, к 80-м 
годам обе системы подошли к системному мировому 
кризису, который вначале захватил социалистическую 
систему, а затем и все ведущие страны мира вместе с 
постсоциалистическими к тому периоду странами. 

Преобразование социалистических стран нача-
лось с 60-х годов ХХ в., когда в СССР была затронута 
и частично реформирована советская модель социа-
лизма.  

Дискуссия 50-х годов о проблемах строительства 
социализма продолжилась в 60-е годы. Активную роль 
в коренном изменении хозяйственного механизма 
сыграл Е. Либерман [33]. Эти идеи поддержаны либе-
ралами, поддержаны и частично реализованы в период 
работы А. Косыгина в должности Председателя Со-
вета Министров СССР. По результатам Общесоюзной 
экономической дискуссии 1962-1964 гг. в СССР нача-
лась экономическая реформа, именуемая на Западе 
реформой Либермана, в СССР — косыгинской. Ре-
форма характеризовалась внедрением экономических 
методов управления, расширением хозяйственной са-
мостоятельности предприятий, объединений и орга-
низаций, широким использованием приёмов матери-
ального стимулирования [34] и проходила в течение 
1965-1970 гг. 

Альтернативой данному подходу были идеи ака-
демика В. Глушкова, с 1962 г. развивавшего про-
грамму тотальной информации экономических про-
цессов с применением системы ОГАС, базирующейся 
на создававшейся Единой государственной сети вы-
числительных центров (ЕГСВЦ) [30]. Но тогда ещё не 
была готова эта база и идея не могла быть реализована. 
В настоящее время уже имеются предпосылки этому, 
хотя и предполагают крупные финансовые вложения 
[26; 28]. Реформа предполагала сокращение директив-
ных плановых показателей с 30 до 9. Действующими 
остались показатели: по общему объёму продукции в 
действующих оптовых ценах; важнейшей продукции в 
натуральном измерении; общей сумме прибыли и рен-
табельности (отношение прибыли к сумме основных 
фондов и нормируемых оборотных средств); платежи 
в бюджет и ассигнования из бюджета; общий объём 
капитальных вложений; задания по внедрению новой 
техники; объём поставок сырья, материалов и обору-
дования. 

Расширялась хозяйственная самостоятельность 
предприятий: самостоятельно определять детальную 
номенклатуру и ассортимент продукции; за счёт соб-
ственных средств осуществлять инвестиции в произ-
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водство; устанавливать договорные отношения с по-
ставщиками и потребителями; определять числен-
ность персонала, размеры его материального поощре-
ния. Предусматривались финансовые санкции, повы-
шалась роль арбитража. Ключевое значение придава-
лось прибыли и рентабельности в формировании фон-
дов экономического стимулирования. 

Отдельные авторы считают, что в ходе реформы 
в СССР была сделана попытка перехода к интенсив-
ному экономическому росту, а понятие экономиче-
ской эффективности, выраженное в показателе вало-
вой прибыли предприятия, создало условия для даль-
нейшей децентрализации хозяйственной жизни и со-
здания постиндустриальной экономики [35]. Однако 
реально это были первые шаги разрушения хозяй-
ственного механизма, который действовал в СССР с 
20-х годов ХХ в. Как отмечает А. Вассерман, сущность 
реформы 1965-1970 гг. состояла в замене значительной 
части натуральных плановых директивных показате-
лей финансовыми [27]. М. Делягин подчёркивает, что 
рассматриваемая реформа дала возможность уйти от 
необходимости снижения издержек производства и 
система хозяйствования основанная на снижении из-
держек производства заменена системой роста издер-
жек производства [36]. А в целом — это был возврат к 
капиталистической системе производства, рыночным 
отношениям и пр. под провозглашёнными лозунгами 
либералов о переходе к постиндустриальному обще-
ству.   

Теоретически имеется возможность перехода от 
классического капитализма [37], империализма [38] к 
бесклассовому обществу, базирующемуся на высоком 
уровне развития науки и техники, где главная цен-
ность — человек, его восхождение к духовному совер-
шенству [23], бесконфликтному образу жизни. 

Такую же возможность имеют и социалистиче-
ские, постсоциалистические страны вообще, Укра-
ина — в частности [37-38; 40; 15]. Если капиталисти-
ческие страны могут построить новое общество в ре-
зультате эволюционного развития, опираясь на внут-
ренние ресурсы, то социалистические и постсоциали-
стические страны избирают путь как опоры на внут-
ренние ресурсы (РФ, Китай), так и на помощь других 
государств. Украина избрала второй путь, начиная с 
1991 г. Новое общество имеет различные наименова-
ния. Наиболее распространено в научных разработках 
постиндустриальное общество. Путь преобразований 
представлен на рис. 1. 

Благодаря работам Р. Арона и Д. Белла [39; 40] 
сегодня известны теории постиндустриального капи-
тализма, постиндустриального социализма, экологи-
ческого и конвенционального постиндустриализма. 

Постиндустриальное общество (ПИО) характери-
зуется признаками: 

— в экономике преобладает сектор, связанный с 
производством знаний, обработкой и распростране-
нием информации; 

— доля продаж технической информации в общем 
объёме внешней и внутренней торговли превышает 
долю продукции аграрного, добывающего и обрабаты-
вающего секторов экономики; 

— доля населения страны, занятого в создании, 
обработке и распространении информации превышает 
численность рабочей силы, занятой в сельском хозяй-
стве и промышленности; 

— формируется глобальная сеть телекоммуника-
ций, а также Интернет; 

— впервые взамен отношений человека с приро-
дой выходят отношения между людьми. 

Согласно классификации Д. Белла [40], ПИО 
начали складываться в последние десятилетия ХХ в.  
в США, Японии, ряде стран Западной Европы, пройдя 
доиндустриальное и индустриальное общество [39; 
40]. 

Как уже отмечалось выше, к 80-м годам ХХ в. и 
капиталистические и социалистические страны имели 
сопоставимую материально-техническую базу. Но 
первые развивались более динамично, имели более 
эффективную экономику, значительно более высокие 
успехи в инновационном развитии, использовании до-
стижений научно-технического прогресса (следует до-
бавить, что речь идёт о странах «большой семёрки»). 
Среди теоретиков-представителей либерального тече-
ния в экономике — эти успехи приписывались глав-
ным образом частной собственности на средства про-
изводства, конкуренции, рыночным отношениям, 
приоритету личных интересов относительно интересов 
общественных, демократизму, свободе предпринима-
тельства и т.п. В этом была значительная доля истины, 
но не вся. Более динамично капиталистические 
страны развивались также благодаря равноправию и 
многообразию форм собственности (частной, корпо-
ративной, государственной, народной и их сочета-
нию), использованию планирования (жёсткого внутри 
фирм и корпораций, отдельных государственных про-
грамм развития, ВПК, индикативного на уровне госу-
дарства и регионов), регулирующей роли государства 
в экономике, повышения материального положения 
трудящихся и всех членов общества, что обеспечило 
формирование среднего класса и гражданского обще-
ства, развитие социальной сферы, образования, науки, 
здравоохранения, доступных практически всем членам 
общества. Следует отметить, что в ХХІ в. (нулевые — 
двадцатые годы) многие из этих направлений развития 
стали затухать, а некоторые вообще находятся под 
угрозой остановки. Это привело к серьёзному соци-
альному напряжению в ЕС, США и ряде других капи-
талистических стран. 

Среди социалистических стран (бывших и пока 
ещё сохраняющих элементы социалистических произ-
водственных отношений) успехи сопутствуют тем, ко-
торые сочетают позитивные элементы хозяйственных 
механизмов капиталистической и социалистической 
систем. Это, прежде всего КНР, где крупная промыш-
ленность остаётся в государственной (общенародной) 
собственности, сохранено планирование в государ-
ственном секторе, управление из единого центра и т.п. 
Это позволило Китаю выйти на первое место в мире 
по производству ВВП, обогнав США. 

Постсоветские страны и в их числе Украина, где 
правящий слой (так называемая элита) сформиро-
вался к 90-м годам из высшей партийной номенкла-
туры, высших должностных лиц органов госуправле-
ния (Совет Министров СССР, союзных республик, 
министерств и ведомств, руководства областей и круп-
нейших городов), криминальных структур, основыва-
ясь на рекомендациях зарубежных консультантов и 
отечественных учёных-представителей либеральной 
науки, заверяя общество об идеях совершенствования 
социализма путём формирования рыночных отноше-
ний и расширения частной собственности, пошли по 
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пути быстрого демонтажа социалистических произ-
водственных отношений, но не современных (типа 
Швейцарии, Германии, Франции, США), а домоно-
полистического капитализма. Путём «шоковой тера-
пии» крупная государственная собственность была 
присвоена правящим слоем общества, средняя — ру-
ководителями регионального уровня и директорами 
предприятий, мелкая — частично криминальными 
элементами, а иногда и трудящимися. Поскольку но-
вым собственникам предприятия достались зачастую 

нелегитимно, они постарались их быстро трансформи-
ровать в свободно конвертированную валюту и спря-
тать в зарубежных банках. По своей природе и сущно-
сти новые владельцы средств производства, отнятых у 
государства, не были и не стали рачительными хозя- 
евами и разрушение производственных мощностей и 
ресурсов продолжается за редким исключением до сих 
пор. Их правомерность доказывается либералами от 
науки и политики.  

  

 
 

 
 

Рис. 1. Основные формы общества при переходе его от капиталистического к постиндустриальному 

Традиционно, в соответствии с классической 
экономической теорией, экономику относят к базису 
общества, общественно экономической формации. 
События, происходившие в мире в ХХ-ХХІ вв., пока-
зывают дискуссионность данного положения. Эконо-
мика, являясь материальной основой жизни человека, 

общества автоматически не воздействует на политику, 
идеологию, духовность указанных субъектов. Даже 
представители марксистской материалистической по-
литэкономии отмечали, что революции, а это прежде 
всего преобразование социально-экономических от-
ношений, собственности происходят тогда, когда 
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низы не могут жить по-старому, а верхи не могут 
управлять по-прежнему. И в этом положении отра-
жено, если не приоритет духовности, идеологии, цен-
ностей, то, по крайней мере, равенство экономики, 
политики и духовности1. В кризисные, переходные 
этапы духовность выполняет либо стабилизирующую 
роль относительно экономики и политики, либо вы-
ступает катализатором её трансформаций. Аналогич-
ную роль относительно экономики выполняет поли-
тика. Но это не одностороннее действие, а диалекти-
ческое. Условно это можно изобразить на рис. 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Соотношение экономики, духовности и политики 
 
Духовность подвержена большей стабильности, 

воздействие на неё экономики и политики сказыва-
ется через более длительный временной период. 
Прежде чем происходят изменения в политике и эко-
номике, проводится большая работа по разрушению 
традиционной духовности. Для этого разрабатываются 
и вносятся в широкие массы населения новые теории, 
меняется идеология и традиционные ценности, идут 
попытки изменить религиозные взгляды. Так, задолго 
до революций ХХ в. активно и широко распростра-
нялся марксизм. Распаду СССР и переходу союзных 
республик от социалистического к капиталистиче-
скому способу производства предшествовала много-
летняя критика марксизма, социализма, распростра-
нялся либерализм. Становлению фашизма предше-
ствует разрушение христианства и т.п.  

В результате, к 60-м годам в СССР сформирова-
лось общественное мнение о необходимости рефор-
мирования плановой социалистической экономики, 
деструктивная критика социалистической идеи. Нача-
лом практического осуществления этому стали ре-
формы идеологии в 60-е годы, косыгинско-либерма-
новская реформа 65-70-х годов, а затем, после неко-
торого перерыва начались реформы по преобразова-
нию социалистического способа производства в капи-
талистический на деле под лозунгом реформирования 
социалистической экономики в постиндустриальную. 
То есть, реформы 90-х годов начались с подмены од-
ной системы на другую под лозунгами совершенство-
вания первой. Большинство населения стран бывшего 
СССР было введено в заблуждение. Прорабы пере-
стройки говорили о демократизации социалистиче-

                                                
1 В. Катасонов полагает, что в триаде «экономика, 

политика, духовность» реальна по приоритету последова-
тельность: «духовность — политика - экономика»; базис 

ской системы хозяйствования, о формировании ры-
ночной экономики, о приватизации для привлечения 
населения и трудящихся к участию в собственности и 
управлении, о росте благосостояния и т.п. Даже среди 
учёных и специалистов умалчивалось о том, что речь 
идёт о переходе к капиталистическому способу произ-
водства, основанному главным образом на частной 
собственности на средства производства, эксплуата-
ции наёмного труда, максимизации прибыли, распре-
делении прибыли по капиталу и участию в управлении 
на основе этого же принципа. На обсуждение и к ре-
ализации были поставлены вопросы приватизации об-
щенародной (государственной собственности), фор-
мирование экономики под названием — рыночная 
экономика. Под рыночной экономикой подразумева-
лось всё, что угодно, только не капиталистический 
способ производства. 

Как справедливо отмечают некоторые экономи-
сты (В. Катасонов, А. Чухно, Н. Чумаченко и др.), не-
корректно называть экономику рыночной. Рыноч-
ными являются отдельные элементы механизмов эко-
номики того или иного способа производства. Тем не 
менее приведём некоторые наименования, применя- 
емые в публикациях как отечественных, так и зару-
бежных исследователей: рыночная экономика; инно-
вационная экономика; долговая экономика, эконо-
мика знаний; умная экономика и т.п. 

Рассмотрим некоторые дефиниции рыночных от-
ношений. Рынок — система экономических отноше-
ний, возникающих в связи с обменом экономических 
благ на основе широкого использования разнообраз-
ных форм собственности, товарно-денежных и фи-
нансово-кредитных механизмов. Следует отметить, 
что с рынком связывают экономическую свободу. Од-
нако экономическая свобода намного иллюзорнее, 
нежели это кажется на первый взгляд. Каждый имеет 
право действовать на рынке так, как ему вздумается. 
Однако, если кто-нибудь предпочтёт делать то, чего 
рынок не одобряет, ценой экономической свободы бу-
дет экономическое разорение [46].  

Рынок: классический (до средины ХІХ в.); регу-
лируемый (середина ХІХ в. — 50-е годы ХХ в.); соци-
ально ориентированный, где кроме механизма регули-
рования государство выполняет функцию социальной 
защиты населения. Экономика: рыночная; (бюджет-
ная) нерыночная.   

Рыночная экономика — это система, в основе ко-
торой лежит частная собственность, свобода конку-
ренции и выбор [47].  

Рыночная экономика — это рыночные механизмы 
стихийной координации действий производителей и 
потребителей через систему цен, прибыли, убытков и 
конкуренции. При этом действия субъектов рынка ко-
ординируются и регулируются экономическими зако-
нами [48]. 

Под рыночной экономикой понимается упорядо-
ченная система, документированная собственность, 
свобода выбора, свобода конкуренции, ограничение 
роли государства на управление сферой хозяйственной 
деятельности [49]. 

общества — духовность, надстройка — политика, эконо-
мика.  

Духовность,
(ценности, 
идеология, 
религия, 
наука 
и т.д.) 

Политика 

Экономика
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Умная экономика — это: склонность к инновации 
или дух инновации; уровень развития предпринима-
тельства; экономический образ и торговая марка го-
рода; экономическая продуктивность; гибкость рынка 
труда; включённость в международные экономические 
процессы; открытость к трансформациям [50]. 

Выделяют так называемые архаичную экономику, 
архаичную советскую экономика, под которой пони-
мают предприятия, стремящиеся сохранять весь цикл 
производства. 

Умная экономика — это гармоничное управление 
«переналадками». Умная экономика — это на 80% ин-
новационная политика и экономика [51]. 

Умная экономика — это прежде всего разотож-
дествление народа с бюрократией. Умная эконо-
мика — это политэкономия новой власти, фактором 
которой является уже не стоимость, а ценности. Ум-
ная экономика — это не широкополосный интернет. 
Умная экономика — это производственная система, 
позволяющая создавать такие вещи — медиа [52]. 

Инновационная экономика (экономика знаний, 
интеллектуальная экономика) — это тип экономики, 
основанной на потоке инноваций, на постоянном тех-
нологическом совершенствовании, на производстве и 
экспорте высокотехнологичной продукции с очень 
высокой добавленной стоимостью и самих техноло-
гий. При этом считается, что в основном прирост при-
были создаёт интеллект новаторов и ученых, инфор-
мационная сфера, а не материальное производство 
(индустриальная экономика) и не концентрация фи-
нансов (капитала) [53]. 

Экономика счастья — новое экономическое 
направление, возникшее в последние десятилетия. Её 
показатели измерения: ВВП на душу населения;  
удовлетворённость жизнью; толерантность в стране; 
свобода выбора и действий; уровень религиозности, 
патриотизма и демократизации общества. Учитывает 
связи и зависимости между объективными показате-
лями (ВВП на душу населения) и субъективными 
оценками населения. 

Согласно исследованию 2010 г. лауреатов Нобе-
левской премии по экономике Д. Каннемана и А. Ди-
тона, уровень счастья не зависит напрямую от уровня 
доходов. Оптимальным уровнем годового заработка в 
США в 2010 г. был 75 тыс. долл. Но страна не являлась 
лидером в области экономики счастья. До 70-х годов 
XX в. уровень удовлетворённости населения был вы-
соким, после — стабильно снижается [54; 55]. 

Парадокс Истерлина заключается в том, что уро-
вень богатства общества не влияет на долю счастливых 
людей в рыночном обществе. Он остаётся постоян-
ным — субъективное благополучие. Этот парадокс не 
подтвердился по странам. В бедных странах этот рост 
больше коррелирует с субъективным счастьем [55]. 

Экономика дара (англ. Gift economy, экономика 
дарения, дароэкономика, безвозмездная экономиче-
ская система) — система общественного устройства, 
при которой ценные товары и услуги регулярно пере-
даются без каких-либо конкретных договорённостей о 
немедленной или будущей награде (то есть отсутствует 
обмен, нет требований «услуга за услугу»). В идеале 
регулярные дары (акты дарения) создают постоянную 
циркуляцию и перераспределение ценностей в обще-
стве. Существенно отличается от бартерной эконо-
мики и рыночной экономики. Чаще всего встречается 

в виде религиозных даров и в обществе информаци-
онных технологий.  

Культура дарения может сосуществовать с плано-
вой экономикой, рыночной экономикой и бартерной 
экономикой [56]. 

Широко используется понятие «экономика 
убытка» или «убыточная экономика», «экономная эко-
номика», «экономика семьи» и т.п., что иногда нело-
гично и некорректно. Убыточная экономика реально 
имеет место в развивающихся и постсоциалистиче-
ских странах. 

Большинство постсоветских стран на пути пере-
хода к капитализму использовали механизмы назван-
ных типов стран. Некоторые из постсоветских стран 
после глубокого кризиса 90-х — нулевых годов, ча-
стично восстановили экономику и по ВВП превзошли 
уровень предкризисных 1990-1991 гг. Это Беларусь, 
Казахстан, РФ и др. Украина до сих пор не достигла 
уровня 1990 г. по ВВП, ухудшилась структура ее эко-
номики и промышленности, существенно свёрнута со-
циальная сфера, деградировали образование, наука, 
здравоохранение, резко возросла преступность. 
Имеют место конфликты в регионах, дошедшие на 
Юго-Востоке Украины до вооружённого противосто-
яния. 

В результате преобразований, проведенных с 
1991 г., к настоящему времени Украина имеет клипто-
финансово-олигархическую экономику, ориентиро-
ванную на ликвидацию промышленности, сворачива-
ние внутреннего рынка, максимизацию экспорта 
(прежде всего сырья, продукции сельского хозяйства 
как сырья для последующей переработки), вывоз ка-
питала за границу и т.п. В то же время, правящая 
«элита» стремится привлечь в страну зарубежный ка-
питал (инвестиции, кредиты) и т. п., то есть Украина 
перешла на принципы долговой экономики. Послед-
няя широко используется в экономике как стран G 7, 
так и в других странах мира. Так, внешние долги в 
мире оцениваются в 90 триллионов долларов США, в 
США — в 19 трлн долл., в Греции — более 150% годо-
вого ВВП, в Украине внешний долг по займам, кре-
дитам и т.п., полученные государством или под гаран-
тии государства, в настоящее время практически до-
стигли годового ВВП. Поэтому есть полное основание 
относить Украину к государствам с долговой эконо-
микой. 

В. Катасонов [42] отмечает, что долговая эконо-
мика — это экономика, базой (фундаментом) которой 
являются системные долги. Главным образом, долг 
внешний. Иногда долговую экономику называют ры-
ночной экономикой, но это не совсем корректно, хотя 
многие страны, отнесенные к странам с рыночной 
экономикой, реально используют долговую эконо-
мику. 

По мнению многих исследователей, в том числе 
В. Катасонова, долговая экономика разрушительна и 
характеризуется следующими чертами, она: 

— построена на паразитизме и эксплуатации (как 
внутренней, так и внешней); 

— неустойчива, подвержена постоянно глобаль-
ным и локальным кризисам, в том числе кризисам ин-
теллектуальным; 

— усиливает социально-имущественную поляри-
зацию как на глобальном уровне (страны «золотого 
миллиарда» и бедные страны; богатый север и бедный 
юг), так и внутри государств; 
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— воспроизводится с помощью силы (часто гру-
бой военной силы, внешней силы) и обмана (СМИ, 
политология, система образования, в том числе выс-
шего образования, ограничивающих мировоззренче-
ский уровень специалистов и населения); 

— обеспечивает усиление власти «хозяев денег». 
Речь идёт не просто о богатых людях, а о людях, яв-
ляющихся собственниками и распорядителями ФРС, 
крупнейших мировых банков. К примеру, семейства 
Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов и др.; 

— изменила функцию денег, превратив деньги то-
варные (золото) в деньги кредитные; 

— имеет временные пределы своего функциони-
рования и участников. 

Питают долговую экономику кредиты. Послед-
ние эффективны лишь тогда, когда полученный от ис-
пользования кредитов результат превышает сумму 
кредитов и стоимость их обслуживания. То есть кре-
диты дают эффект, если обеспечивают прирост ВВП, 
превышающий суммарные расходы на кредиты и 
уплату процентов за кредиты за всё время их исполь-
зования. 

Долговая экономика имеет глобальные инсти-
туты — МВФ, МВБ, ФРС и региональные структуры — 
ЕБРР и т.п.  

Если изложенные принципы применить к ана-
лизу экономики Украины, то объективно следует при-
знать её полное соответствие долговой экономике. Не-
задолго до распада СССР в 1991 г. Украина, по про-
гнозу Deutsche Bank, имела наилучший потенциал для 
экономического развития среди советских республик 
[44]. В Украине сейчас имеет место системный долго-
вой кризис, как следствие мирового долгового кризиса 
70 — 80-х годов ХХ в. Он дополняется системным ин-
теллектуальным кризисом.  

В экономике мира и в Украине в этих условиях 
главным является финансово-банковский сектор. Из-
вестно, что товарное производство развивается по 
схеме 

Т — Д — Т1 — главная фигура — производитель. 

Финансово-олигархическое движение капитала 

Д — Т — Д1 — главная фигура — финансист - хозяин 
денег. 

Для хозяев денег финансово-банковская система 
превратилась в систему по производству денег, а для 
капиталистов реального сектора экономики — в мы-
шеловку.  

В независимой, демократической Украине за 
провозглашёнными либеральной экономикой, рыноч-
ными отношениями реально функционирует финан-
сово-олигархическая долговая экономика. Подтвер-
ждением тому служат полученные за 25 лет независи-
мости показатели: 

ВВП Украины составлял; в % к 1990 г. [45]: 
1990 г. — 100%; 
1999 г. — 41%; 
2008 г. — 74%; 
2009 г. — 63%; 
2013 г. — 69%; 
2015 г. — 58%; 
2016 г. — 61%. 

ВВП на душу населения в 2015 г. в долл. США 
(по ППС): Россия — 25,4 тыс. долл., Беларусь —  

17,7 тыс. долл., Украина — 7,5 тыс. долл., в 2016 г. — 
около 3 тыс. долл.  

Основной причиной резкого падения производ-
ства стало: замена хозяйственного механизма, осно-
ванного на планировании натуральных показателей и 
снижения издержек производства, на хозяйственный 
механизм ориентированный на финансовые показа-
тели (прежде всего — прибыль) при отсутствии сво-
бодной конкуренции, ограничения роста цен на то-
вары и услуги. Уже в ходе реформ 1965-1970 гг. это 
«взорвало» цены, издержки производства, резко сни-
зило ассортимент продукции и выпуск конечной про-
дукции в натуральных измерителях. С 90-х годов эти 
процессы вообще стали неуправляемыми, что привело 
к галопирующей инфляции, обнищанию основной 
массы населения, свёртыванию внутреннего рынка.  

Новые хозяева, в большинстве своём нелеги-
тимно ставшие собственниками средств производства, 
заинтересованы в быстром получении прибыли и в 
условиях слабых институтов обеспечения неприкосно-
венности частной собственности любыми методами 
превращали производственный капитал в денежный, а 
затем выводили его за пределы страны в оффшорные 
зоны зарубежья, гарантировавшие сохранение денеж-
ных капиталов новых нуворишей бывших социалисти-
ческих стран, в том числе Украины. 

Из производства и экономики исчезли «длинные» 
деньги, практически остановились инвестиционные и 
инновационные процессы, наёмные работники прак-
тически полностью были отстранены от собственно-
сти и управления производством. Наиболее доходным 
стали капиталы: спекулятивный, ростовщический 
(финансово-банковский), а также политическая рента 
(в том числе коррупция), рента природных и есте-
ственных монополий. 

Экономическая либеральная теория, ставшая 
мейнстримом, не была ориентирована на капитализа-
цию предприятий реального сектора экономики, при-
быль от спекулятивных сделок нашла своё отражение 
и место в статистической отчётности, в том числе 
ВВП. 

Поэтому экономисты, политологи, политики 
должны честно и ясно объяснить обществу и каждому 
её члену, что Украина живёт по законам капиталисти-
ческого производства, буржуазного общества. А это 
значит, что общество разделено на собственников 
средств производства, условий труда и трудящихся, в 
основной массе лишённых собственности средств 
производства, отстранённых от них и от управления, 
ограниченных от постоянного участия в политической 
и гражданской деятельности, а государство является 
выразителем и защитником интересов власть имущего 
класса. 

 

Список использованных источников 
 

1. Стилиц Дж. Ревущие девяностые. Семена раз-
вала / пер. с англ. и примеч. Г. Г. Пирогова. Москва: 
Совр. экономика и право, 2005. 424 с. 

2. Стиглиц Дж. Глобализация и тревожные тен-
денции / пер. с англ. и примеч. Г. Г. Пирогова. 
Москва: Мысль, 2003. 300 с.  

3. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество 
/ пер. с англ. Москва: Экономика, 1969. 673 с. 

4. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке. 
Москва: ИД «Вильямс», 2001. 272 с.



БУЛЕЕВ И. П., БРЮХОВЕЦКАЯ Н. Е. 

24 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

5. Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в
третьем мире. Москва: Catallaxy, 1995. 307 с. 

6. Иноземцев В. За пределами экономического
общества: моногр. Москва: Academia — Наука, 1998. 
640 с. 

7. Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация.
Наличествующие предпосылки и возможные послед-
ствия постэкономической революции. Москва: 
Academia — Наука, 1999. 724 с. 

8. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / пер.
з англ. Київ: Основи, 1993. 233 с. 

9. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: те-
орія, практика та їх значення для України. Київ: Ло-
гос, 2003. 632 с. 

10. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка:
феноменологія взаємодії та розвитку. Київ: Ін-тут еко-
номіки та прогнозування НАН України, 2009.  
836 с. 

11. Промышленная политика и управление разви-
тием промышленности в условиях системных дисба-
лансов: концептуальные основы: моногр. / 
А. И. Амоша, В. П. Вишневский, Л. А. Збаразская и 
др. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2013. 180 с. 

12. Кизим М. О. Промислова політика та класте-
ризація економіки України: моногр.. Харків: ВД 
«ІНЖЕК», 2011. 304 с. 

13. Структурні зміни та економічний розвиток
України: моногр. / В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, 
Т. І. Артьомова та ін. Київ: Ін-т екон. та прогнозу-
вання НАН України, 2011. 696 с. 

14. Дослідження та оптимізація економічних про-
цесів: моногр. / В. Є. Хаустова, М. О. Кизим, 
О. В. Манойленко та ін. Харків: НТУ «ХПІ», 2014. 537 
с. 

15. Ляшенко В. І., Котов Є. В. Україна ХХІ: нео-
індустріальна держава або «крах проекту»?: моногр. 
Київ: ІЕП НАН України, Полтавський ун-тет еконо-
міки і торгівлі, 2015. 196 с. 

16. Структурні зміни у промисловості України:
стан та пріоритетні напрямки / О. І. Амоша, 
Ю. В. Макогон, Л. О. Збаразська та ін. Донецьк: ІЕП 
НАН України, 2005. 180 с. 

17. Инновационная экономика: мировой опит и
Россия.URL: https://iq.hse.ru/news/177766320.html. 

18. Философский энциклопедический словарь /
Гл. ред.: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, 
В. Г. Паков. Москва: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с. 

19. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1 / Ред.
кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: ВУ «Ака-
демія», 2000. 864 с. 

20. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 3 / Ред.
кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: ВУ «Ака-
демія», 2002. 952 с. 

21. Бернштейн Э. Проблемы социализма (статьи).
«Die Neuе Zeit» («Новое время»). Берлин, 1896-1898. 

22. Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи
социал-демократии / пер. с нем. К. Бутковского. 
Москва: кн. скл. Д. Ефимова, 1901. 360 с. 

23. Библия. Книги Священного писания Ветхого
и Нового Завета. Канонические. В русском переводе с 
параллельными местами. Минск: тип. им. Ф. Ско-
рина, 1992. 1220 с. 

24. Каутский К. Происхождение христианства /
К. Каутский; пер. с нем. Н. Рязанова; Серия Библио-
тека атеистической литературы. Москва: Политиздат, 
1990. 464 с. 

25. Философия Канта и современность: сб. статей
/ под общ. ред. Т. И. Ойзермана. Москва: Мысль, 
1974. 469 с. 

26. Вассерман А. А. Коммунизм и компьютер.
Еженедельник «КомпьютерТерра». 1996. №20. URL: 
http://www.interface.ru/home.asp?artId=27524. 

27. Вассерман А. А. Чем социализм лучше капи-
тализма. Москва: Изд. АСТ, 2014. 384 с. 

28. Вассерман А. А. Чем капитализм хуже социа-
лизма. Москва: Изд. АСТ, 2017. 416 с. 

29. Сталин И. В. Экономические проблемы соци-
ализма в СССР. Москва: Госполитиздат, 1952. URL: 
http://ivstalin.su/index.php?nomrub=1&nompro= 
1&in=1. 

30. Глушков В. М. Макроэкономические модели
и принципы построения ОГАС: моногр. Москва: Ста-
тистика, 1975. 161 с. 

31. Канторович Л. В., Горстко А. Б. Оптимальные
решения в экономике. Москва: Наука, 1972. 
229 с. 

32. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Москва:
Изд. «Новости», 1992. 304 с. 

33. Либерман Е. Г. План, прибыль, премия.
Правда. 1962. 9 сент. (Историко-экономические ис-
следования. 2016. Т. 17, № 3. С. 420-432.). URL: 
file://C:/ Users/ Admin/Downloads/plan-pribyl-
premiya.pdf. 

34. Либерман Е. Г. Ещё раз о плане, прибыли,
премии. Правда. 1964. 20 сент. 

35. Экономическая реформа 1965 года в СССР.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki. 

36. Делягин М. Ю. Деньги есть, но всё равно дер-
житесь. URL: https://www.infox.ru/opinion/253/dely 
gin/183848-dengi-est-no-vy-vse-ravno-derzites. 

37. Маркс К. Капитал / Т. 1. Москва, 1960.
907 с. (Соч. — 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс;  
Т. 23); Т. 2. Москва, 1961. 648 с. (Соч. — 2-е изд. / 
К. Маркс, Ф. Энгельс; Т. 24); Т. 3. Москва, 1961. 
545 с. (Соч. — 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс; Т. 25, 
Ч. 1). 

38. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия
капитализма / Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 
27. Москва: Изд-во политической литературы, 1969. С.
299—426.  

39. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / пер. с
франц. Г. И. Семенова. Москва: Изд-во «Текст», 1993. 
303 с. 

40. Белл Д. Грядущее постиндустриальное обще-
ство / пер. с англ., под ред. В. Л. Иноземцева. Mосква: 
Academia, 1999. 785 с. 

41. Катасонов В. Ю. Экономика Сталина / отв.
ред. О. А. Платонов. Москва: Институт русской циви-
лизации, 2014. 416 с. URL: http://rusinst.ru/docs/ 
books/V.Yu.Katasonov-Economika_Stalina.pdf. 

42. Катасонов В. Ю. Капитализм. История и
идеология «денежной цивилизации» / науч. ред. 
О. А. Платонов. Москва: Институт русской цивилиза-
ции, 2013. 1072 с. URL: http://www.rusinst.ru/ 
docs/books/V.Yu.Katasonov-Kapitalizm.pdf. 

43. Катасонов В.Ю. Тайны капитализма, 9. (По-
знавательное ТВ). URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=GAaqGfaAV4I. 

44. Бут С. Образование становится ключевым ре-
сурсом ХХІ века. Свой. 2013. URL: 
http://firstconsulting.com.ua/articles/19-smart-economy. 



ЗАДОРОЖНА О. Г. 
 

 
 

        2018/№1 25 
 

45. Скаршевский В. При росте ВВП 5% мы дого-
ним Россию через 25 лет. URL:http://e-news.su/in-
ukraine/147889-pri-roste-vvp-5-my-dogonim-rossiyu-
cherez-25-let-viktor-skarshevskiy.html. 

46. Экономическая теория: политэкономия: учеб-
ник / под ред. В. Д. Базилевича. Киев: «ЗНАННЯ», 
2009. 870 с. URL: http://pidruchniki.com/12120124/ 
politekonomiya/teoreticheskie_osnovy_rynochnoy_ekono
miki.  

47. Что такое рыночная экономика. URL: 
http://sovetclub.ru/chto-takoe-rynochnaya-ekonomika. 

48. Рыночная экономика. URL: https://studope 
dia. ru/view_osnoviekonomiki.php?id=14. 

49. Рыночная экономика. URL: https://utmaga 
zine.ru/ posts/8718-rynochnaya-ekonomika. 

50. Европейские smart cities. Как определить, яв-
ляется ли ваш город умным? URL: http://e-gov.by/ 
best-practices/evropejskie-smart-cities-kak-opredelit-ya 
vlyaetsya-li-vash-gorod-umnym. 

51. Климов Г. Умная экономика — это гармонич-
ное управление «переналадками». URL: https: 
//gklimov.livejournal.com/316047.html.  

52. Ашкеров А. Умная экономика. URL: http: 
//www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Umnaya-ekonomika. 

53. Инновационная экономика. URL: https: 
//ru.wikipedia.org/wiki. 

54. Kahneman D., Deaton A. High income improves 
evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 2010. №107(38). 
Р.16489-16493. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pmc/articles/PMC2944762/. 

55. Экономика счастья. URL: https://ru.wikipedia. 
org/wiki. 

56. Экономика дара. URL: https://ru.wikipedia. 
org/wiki. 

57. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия 
капитализма (популярный очерк): в 3-х т. Т. 1. 
Москва: Политиздат, 1970. 843 с. (С. 638-742). 

58. Ленин В.И. Очередные задачи советской вла-
сти: в 3-х т. Т. 2. Москва: Политиздат, 1970. 826 с. (С. 
592-685). 

59. Маркс К. Капитал. Критика политической 
экономии / пер. И. И. Скворцова-Степанова; Т.1. Кн. 
1. Процесс производства капитала. Москва: Политиз-
дат, 1978. 907 с. 

60. Булеев И. П. О соотношении бизнеса и вла-
сти. Город, регион, государство: экономико-правовые 
проблемы градоведения: сб. науч. тр. Донецк: ИЭПИ 
НАН Украины, в 2-х т., Т.1, 2007. С. 155-165. 

61. Булеев И. П. Институты социальной ответ-
ственности как фактор стабильности экономики / 
Н. Е. Брюховецкая, И. П. Булеев // Наукові праці 
ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 37-1. — Донецьк, 
ДонНТУ, 2009. — С. 162-169. 

62. Булеев И. П., Брюховецкая Н. Е. Институци-
ональный поход развития экономики: секторальный и 
региональный аспекты. Прометей. 2014. №2. С. 197-
206. 

63. Булеев И. П. Экономика Украины на совре-
менном этапе: институциональный аспект. Вісник еко-
номічної науки України. 2015. № 1 (28). С. 26-34. 

64. Булеев И. П. Некоторые аспекты функциони-
рования экономики Украины на современном этапе ее 
развития. Проблемы экономики. 2015. №1. C. 49—58. 

65. Булеев И. П., Брюховецкая Н. Е. Формирова-
ние институциональной среды в трансформируемых 
экономиках постсоциалистических стран. Проблемы 
экономики. 2016. №4. C. 13-21. 
 

 
 
 

О. Г. Задорожна 
канд. екон. наук 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 
ПОСТНЕКЛАСИЧНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА ЯК НОВИЙ ФОРМАТ 

АНТИКРИЗОВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МИСЛЕННЯ 
 
Постановка проблеми. Економічна наука, яка не 

лише зводиться до аналізу певних кількісних показни-
ків і тенденцій соціально-економічного функціону-
вання та розвитку суспільства, але й повинна розкри-
вати глибинну сутність процесу господарювання та 
його спрямованість на забезпечення гідного життя лю-
дини, в кінці ХХ століття опинилася в глибокій за- 
тяжній кризі. Перехід досліджень від суто економіки 
до господарства як цілісної сфери життєдіяльності лю-
дини стає головним вектором методологічного анти- 
кризового оновлення сучасної економічної науки. 
Таке методологічне оновлення пов’язане з формуван-
ням нової постнекласичної економічної науки, основ-
ним предметом аналізу якої є людинорозмірні ком- 
плекси, де цілісна людина є їх ядром. Виявлення го-
ловних причин формування і змісту постнекласичної 
економічної науки стає головним напрямом і полем 
антикризового економічного мислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес 
формування постнекласичної економічної науки від-
бувається протягом двох десятиліть, але поки що біль-
шість економістів-дослідників та професорів українсь-
ких університетів знаходяться в межах традиційного 
механіко-матеріалістичного підходу, де панує модель 
економічної людини, яка має біосоціальну природу і є 
головним засобом вироблення прибутку. Духовно-мо-
ральнісні цінності і мотиви діяльності не стали тим 
новим форматом, який пов'язаний з цінністю раціо-
нальністю, яка є більш сутнісною, та має запліднювати 
цільову раціональність економічних трансформацій. 
Хоча окремі українські вчені досліджують проблеми 
господарювання цілісної людини, що має триіпос- 
тасну — духовно-біо-соціальну природу. Це дає мож-
ливість аналізувати проблеми національного менталі-
тету, позаекономічні чинники та етичні принципи  
господарської діяльності. Серед таких дослідників  
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можна назвати В. О. Гончарову, Г. В. Задорожного,  
Ю. С. Залознову, А. М. Колота, Е. М. Лібанову,  
О. Ф. Новікову, Г. М. Пилипенко, Н. Л. Савицьку,  
В. М. Тарасевича та ін.   

Мета статті. Розкрити причини необхідності пе-
реходу до постнекласичної економічної науки та по-
казати роль духовно-культурних чинників у форму-
ванні антикризового світогляду. 

Основні результати дослідження. Традиційна нео-
ліберальна економічна наука перебуває в затяжній 
кризі, що безумовно веде до ситуації, коли шляхи  
і механізми, практичні рекомендації щодо подолання 
кризи глобальної дійсності не підвладні традиційному 
економічному мисленню. Це зумовлено тим, що, по-
перше, сучасна неоекономічна наука віддає перевагу 
дослідженню саме поверхневих економічних процесів, 
які не пов’язані з виявом глибинних пластів господа-
рювання, що значною мірою проявляється у відриві 
економічної науки від економічних реалій та їх соціа-
льної сторони-основи. Неоліберальний курс на зни-
щення соціальної держави, яка стала реальністю в 70-
80-ті роки минулого століття і була спрямована на за-
безпечення добробуту населення, уже з початку 90-х 
років опинився за межею сучасних досліджень еконо-
мічної теорії. По-друге, модель економічної людини, 
хоча й не озвучується зараз в повний голос, але панує 
в неокласичній економічній науці досі. Економічний 
індивід, що має двоіпостасну біо-соціальну природу,  
розглядається в форматі засобу для збільшення при- 
бутку і зростання капіталу. По-третє, неокласична 
економічна наука по суті відмовилася від дослідження 
етичних засад функціонування економічної системи, 
залишаючи поза увагою культурно-етичні цінності  
господарської діяльності людини. Це свідчить про те, 
по-четверте, що економічна раціональність, що зво-
диться до економічної свободи і вибору заради досяг-
нення успіху, стала розглядатися як головна самоціль 
функціонування не лише економіки, але й сучасного 
суспільства. Звідси ж, випливає, що, по-п’яте, сама 
економіка вже розглядається не як підсистема суспіль-
ного відтворення, а як така всезагальна система, що 
підпорядковує владно-економічному інтересові усі  
суспільні відносини, бо вони безмежно охоплюються 
товарно-грошовою сферою.  

При цьому усі новітні теорії розвитку суспільства, 
що покладають в свою основу інформацію і знання, 
виходять із цілей комерціалізації всього і всіх. Тобто 
мова йде насамперед про економічну владу, яка прагне 
до абсолюту, та функціонує у своїй новітній і все- 
охоплюючій віртуальній формі — фінансово-інтелекту-
альної влади. 

Якщо головною пружиною торжества капіталіс-
тичної форми виробництва у ХІХ віці був промисло-
вий капітал, то на початку ХХІ століття в епоху глоба-
лізації головною пружиною виробництва став фінан-
сово-інтелектуальний віртуальний капітал. 

Перехід до панування віртуальної фінансово-ін-
телектуальної влади змінює зміст самого капіталізму: 
якщо раніше він мав за головну мету максимальне зро-
стання прибутку, то зараз головним його інтересом 
стає сама влада як така, що поєднує дві провідні сили 
суспільства початку ХХІ століття: силу фінансів та 
силу інтелекту. Ця нова пануюча форма влади дозво-
ляє все кількісно раціоналізувати, не звертаючи уваги 
на ціннісно-якісну сторону сучасного глобального 

кризового світу. Віртуальність стає простором-часом 
панування цієї найновішої для глобального світу 
влади. 

Нічим не обмежене намагання фінансово-інте- 
лектуальної влади підкорити собі й ті сфери життєді-
яльності людини і суспільства, які у принципі не мо-
жуть розвиватися згідно законів ринкового обміну, то-
варно-грошових відносин, зумовило глобальну полі-
системну кризу, яка спочатку видавалася та оцінюва-
лася як фінансово-економічна криза. Проте, як напи-
сав Г. Кнабе, є «підстави думати, що існуюча криза 
виходить далеко за рамки фінансів та економіки, що в 
ній знайшла відображення вичерпаність тієї цивіліза- 
ції, у якій ми жили в другій половині ХХ століття, а 
при більш глибокому погляді й значно далі» [6]. Все-
бічний аналіз витоків сучасної глобальної кризи дає 
усі підстави стверджувати, що вона має духовні ви-
токи, пов’язана з тим, що для виходу з нею потрібно 
кардинально змінювати світогляд людини і цінності 
матеріалістично-економічного мислення на духовно-
моральнісні цінності та мотиви життєдіяльності.  

Звісно, при такій суто економічно-матеріальній 
орієнтації суспільного розвитку (чи занепаду) мова не 
йде у економічній науці про необхідність розробки ці-
лісної господарської теорії-стратегії, яка б цілісно  
відображала сучасну реальність, виходячи з потреби 
забезпечення гідного життя усього населення планети 
та розробляла відповідні практичні рекомендації.     

Оцінюючи нинішню вкрай непросту глобальну 
ситуацію, професор Нью-Йоркського університету в 
Абу-Дабі Г. Дерлугьян, констатує, що перспектива є 
настільки жахливою і неясною, що «економічні аналі-
тики мейнстріму про неї воліють мовчати чи говорити 
професійно-жаргонними еківоками», і стверджує, що 
«самим непродуктивним було б продовжувати в дурну 
безкінечність дебати 1990-х на модні, але туманно-не-
визначені теми глобалізації, ринкових і ліберально-де-
мократичних «транзитологій» чи досягнення напівмі-
фічних рубежів постіндустріалізму та інформаційного 
суспільства» [5]. Тому зараз у суспільних науках, що 
знаходяться десь посередині між гуманітарним і при-
родно-науковим знанням, з’явилися власна і вельми 
вагома серія теоретичних проривів, що почалися із 
сумніву у спадковій догматиці, бо в останні десяти-
річчя різко збіднилися самі насущні сектори знання 
про суспільство, де панували офіційна догматика — 
політекономія і соціологія. Нові прориви у макроісто-
ричному розумінні суспільства ніяк не узгоджуються з 
неоліберальним баченням світу як конкурентної арени 
атомістичних індивідів [5]. 

Проте багато мислячих дослідників про посткри-
зовий розвиток сходяться до думки, що повинні від-
буватися насамперед якісні зміни у суспільстві, а пе-
рехід його до наступної стадії еволюції — «це не ката-
строфа, а можливість обійняти нову якість. Зможемо 
ми скористуватися цією можливістю і створити діюче 
суспільство сталого росту — питання громадянської 
відповідальності, прозріння, мужності та етики. Все 
це — властивості не високих технологій, ринків, уря-
дів, корпорацій чи комп’ютерних моделей, а людської 
душі та людського серця» [10, с. 594-595] (виділено 
нами — О. З.). 

Якщо ж все це співставити з усвідомленням не-
обхідності реалізації імперативу виживання людства  
(а саме він сьогодні визначає історичну специфіку мо-
менту), в основі якого лежить пошук відповіді на до- 
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леносне питання «Бути чи не бути… людству?», то й 
виникає усвідомлення того, що, з одного боку, сього-
дні немає цілісно розробленої економічної теорії чи кон-
цепції, яка могла б служити ефективним інструмен-
том, що обґрунтовує побудову процвітаючого майбут-
нього для людства та розкриває шляхи створення умов 
для досягнення людиною щастя. І справа тут зовсім не 
у тому, що вчені-економісти не намагаються створити 
таку концепцію. Суть справи зводиться до іншого: еко-
номічна цивілізація із властивою їй зараз пануючою 
неоліберальною ідеологією ринкового фундамента- 
лізму в принципі не націлена на цілісне розуміння, а тим 
більше на розвиток людини. Вона розглядає людину 
лише як засіб для отримання прибутку і самозростання 
капіталу. Проте важливо знову і знову усвідомлювати 
думку академіка НАН України Е. М. Лібанової про те, 
що «не може розвиватися суспільство, в якому основ-
ним пріоритетом є економічна доцільність, що до того 
ж зводиться до максимальної і миттєвої вигоди. Таке 
суспільство приречене» [4, с. 284]. 

З іншого боку, зараз все більше мислителів, у 
тому числі вчених-економістів, розуміючи, що еконо-
мічна цивілізація вступила в спадну фазу свого руху, 
про що знову з надзвичайною силою нагадала занадто 
глибока сучасна глобальна криза, з якої досі не може 
вийти світова економіка, вбачають необхідність зміни 
формату світопізнання, коли потрібно повернути ро-
зуміння людської цивілізації  у своє первосмислове  
русло — як пом’якшення моральнісного устрою людського 
гуртожитку («спільносвіту» життєдіяльності).  

Занепокоєні проблемою пошуку шляхів виходу з 
нинішньої глобальної, насамперед фінансово-еконо-
мічної кризи, вчені, що розуміють недостатність мис-
лення лише в економічних координатах, намагаються 
значно розширити поле наукового пошуку. Це обумов-
лено тим, що, по-перше, нинішня занадто складна пе-
рехідно-переломна реальність спонукає «по-новому 
осмислювати як попередні етапи розвитку, так і сьо-
годнішні перспективи, відшуковувати нові сенси у  
стрімко змінному світі, причому він змінюється  
швидше, чим це уловлює сучасна наука» [3, с. 70] (ви-
ділено нами — О. З.). Це «неуловлення» нових смислів, 
на наш погляд, пов’язано багато у чому з тим, що в 
нинішній глобальній кризовій дійсності, особливо со-
ціально-економічній, все більшою мірою стають заді-
яними ті причини і чинники, на які неокласична еко-
номічна наука кінця ХХ — початку ХХІ століть не  
звертає уваги.  

Така наука не зважає на сутнісне попередження 
А. Маршалла, що «економіку не можна порівнювати з 
точними науками подібно фізиці, оскільки вона має 
справу з тонким і постійно змінним предметом — люд-
ською природою» [9, с. 32] (виділено нами — О. З.). 
Людська природа зовсім не зводиться до її біо-гене- 
тичної іпостасі, де в основному функціонують і про-
являються фізичні закономірності. Не рятує ситуацію 
і аналіз соціальності, бо вона має нейтральну природу 
щодо мети взаємодії людей: добро чи зло. У людській 
природі слід насамперед виділяти духовну, мораль- 
нісну іпостась, яка визначає смисли, цінності, мотиви 
і свідомі цілі життєдіяльності людини. Саме ця іпо- 
стась задає вектор і формат соціальних взаємодій. У 
цілому мова йде про саме ті феномени, які в загаль-
ному плані отримали назву не(поза)економічних факто-
рів. Нобелівські лауреати з економіки М. Аллє і А. Сен 
та інші мислителі сучасності у своїх роботах обґрунту- 

вали, що сучасна глобальна криза має насамперед ду-
ховну причину, яка задає їй і відповідного характеру  
і визначає її сутнісний зміст.  

При цьому, на наш погляд, потрібно саму духов-
ність і духовну причину сучасної глобальної кризи  
тісно пов’язувати з моральністю, яка є серцевиною  
внутрішнього духовного світу людини. Така потреба ви-
тікає з розуміння того, що «моральність вбудована в 
основу Всесвіту разом з законами логіки і фізики. Все-
світ управляється не лише фізичними, але й етичними 
законами» [2, с. 301]. Щодо питання: що є більш гли-
бинним фундаментальним в основі Всесвіту: фізичні 
чи моральнісні, етичні принципи? — ми повністю со- 
лідарні з думкою англійського математика Дж. Р. Еллі-
са про те, що «фізичні принципи самі по собі ніяк не 
можуть привести до формування етичних понять… мо-
ральність лежить в основі будь-якої фізики і самого 
Всесвіту. Вона наповнює космологію смисловим зміс-
том і таким чином пояснює деякі з її головних особ-
ливостей. Це приводить до своєрідної «перевернутої» 
причинності, де теологія воістину стає королевою наук 
і формує природу фізичних законів. Теологія пов’язує 
їх з релігійним досвідом, який для віруючих є абсо- 
лютним і не потребує подальшого підтвердження» [2, 
с. 301-302] (виділено нами — О. З.).  

Як тут не згадати роботи М. О. Бердяєва, де він 
досить широко обґрунтовував, що «у світі проходить 
криза людини, не лише криза в людині, але й криза 
самої людини. Подальше існування людини робиться 
проблематичним»; «ми вступаємо в епоху цивілізації, 
яка відмовляється від цінності людини»; «основна 
проблема наших днів є насамперед проблема людини» 
[1, с. 666, 667, 668]. Якщо ж виходити з того, що лю-
дина, особистість є насамперед духом, на що вказували 
майже усі філософи-мислителі Срібного віку, то, го-
ворячи про підвалини кризи суспільства чи цивіліза-
ції, не виникає іншого розуміння щодо висхідних ду-
ховних причин кризи.  

Якщо ж у цьому аспекті аналізувати наслідки гло-
бальної кризи для нашої країни, то сутнісні зміни про-
явилися в тому, що «розвивалася моральна деградація 
суспільства. Вона стала масовою і пронизує всі соціа-
льні верстви і групи. Взаємне попущення, зниження 
моральних вимог людей одне до одного у всіх ланках 
офіційних і неофіційних відносин стало повсюдним. 
Ненормальна, девіантна поведінка перетворилася в 
звичну норму у величезної маси людей. Базовою, на 
жаль, для українського суспільства стає людина без 
світогляду і моралі, «людина без властивостей». Тота-
льна моральнісна деградація, що продовжується впро-
довж двох десятиліть, перетворила українське суспіль-
ство в хворий організм» [11, с. 410]. 

Зараз позитивним  моментом, є те, що все більше 
сучасних західних авторів зі світовими іменами у своїх 
дослідженнях економіки і глобалізації почали вихо-
дити з обґрунтування наукового положення про те, що 
в умовах глобального світу в людській діяльності акту-
алізується, досить значимо зростає роль тих нееконо- 
мічних чинників, яким економічна наука до остан-
нього часу не надавала належного значення, але зараз 
неодмінно повинна їх враховувати у своїх досліджен-
нях — духовно-моральнісні цінності, культура, соціо- 
культурні чинники. При цьому культура на практиці не 
може вимірюватися у кількісному плані: ця ілюзія уні-
версальності та невід’ємності поступово розвіється 
[10, с. 289].
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З одного боку, актуалізується необхідність ви-
вчення соціокультурних факторів, бо їх визначальне 
значення розвитком західної цивілізації, яка почина-
лася саме із духовної трансформації. З іншого боку, 
досить значимим є те, що в останні два десятиліття на 
Заході швидко розширюється поле прикладних дослі-
джень, результати і висновки яких підтверджують, що 
сучасний світ може вижити лише за допомогою по- 
вернення духовної енергетики, тому що культура має 
визначальне значення як у розвитку людства, так і в 
розвитку економіки, бо «культура і економічна діяль- 
ність взаємопов’язані, зміни одного відображаються 
на іншому» [8, с. 39].  

Більше того, розуміння самого процесу сучасної 
глобалізації без врахування впливу на неї духовно-ку-
льтурної сфери людської діяльності не може бути ні 
змістовним, ні скільки-небудь повним, бо явно недо-
оцінено творчі та винахідницькі здібності людей, які 
стикаються з викликами у сфері культури, а ті, хто ро-
зуміє значення культурних чинників господарського 
розвитку, прагнуть до більш гуманної та більш спра-
ведливої глобалізації  у економічному і екологічному 
плані. 

Проте в процесі глобалізації та формування сус-
пільства постмодерну випущені на свободу нові сили, 
котрі відчужують людину, неможливо приборкати 
лише економічними засобами. У суспільній свідомості 
все ще існують ілюзії, що суто економічні засоби змо-
жуть виправити кризову ситуацію: звідкись появиться 
ефективний власник, відбудеться зниження податко-
вого тягаря, законодавці стануть на захист виробника 
і т.п. Проте для господарського відродження країни 
лише таких засобів уже не достатньо. Потрібен більш 
змістовний підхід, що аналізує і соціокультурні цінно-
сті та чинники, а тому необхідно усвідомлювати, що 
нормальною основою економічної антикризової науки 
є не безособистісний грошово-кредитний механізм, а 
теорія господарювання свободо-відповідальної, твор-
чої, моральнісної особистості, яка є базовим суб’єктом 
благосних господарських трансформацій. При цьому 
особиста відповідальність не може замінити функціо-
нальну (посадову) відповідальність, бо мова йде про 
онтологічну, екзистенційну відповідальність, яка зараз 
повинна виходити на передній план у життєдіяльності 
людини у кризовий період. Це по-перше. 

Позаекономічні чинники, як вказує аналіз науко-
вих економічних публікацій в останні роки, стають  
вирішальними для подолання сучасного кризового 
стану і саме від них починає все більшою мірою зале-
жати реальна ситуація на планеті. Тому, по-друге, ці-
лісне проектування економічних, а ширше — господар-
ських реформ потребує нових методологічних підходів 
до їх осмислення через призму позаекономічних дисци-
плін. На цей надзвичайно актуальний і необхідний мо-
мент як на іншодисциплінарну — міждисциплінарну і 
трансдисциплінарну методику цілісного пізнання і 
сприйняття предмета соціально-економічного дослі-
дження сьогодні звертають особливу увагу вчені, які 
прагнуть до цілісного розуміння господарських транс-
формацій.  

«Неупереджений аналіз свідчить, — обґрунтовує 
А. М. Колот, — що подолання кризи, в якій перебуває 
економічна наука (припускаємо, що не тільки вона), 
неможливе без зміни формату, збагачення методології 
досліджень, наповнення її інструментарієм міждисци-

плінарного характеру. Справді, методологічний арсе-
нал, з яким наукові школи, що функціонують у царині 
економічних наук, увійшли в ХХІ століття, потребує 
оновлення, доповнення здобутками суміжних науко-
вих шкіл — соціологічних, філософських, політологіч-
них тощо» [7, с. 76].  

Трансдисциплінарність поглиблює міждисциплі-
нарний підхід тому, що вона є більш всеосяжним ме-
тодом дослідження цілісної реальності, та трактується 
як підвісний міст з двостороннім рухом між наукою  
і культурою суспільства. «Трансдисциплінарність» по-
трібно розглядати як новий тип зв’язку між наукою  
і культурою. Зв’язку, який так само необхідний сучас-
ній науці, як і сучасній культурі. Вона впливає на  
внутрішній устрій науки і на її відносини з суспіль- 
ством. Вона має вплив і на культуру, на формування її 
ціннісних універсалій. Доцільно згадати, що наука є 
органом пізнання людства й служить інтересам люд- 
ства до тих пір, поки воно може адекватно усвідомлю-
вати свої інтереси. Тобто трансдисциплінарність вво-
дить наукові дослідження в формат культури, голов-
ним виразом якої є пошук і передача глибинних смис-
лів, які стають основопожними цінностями господар-
ської життєдіяльності. Вони повинні пронизувати все 
життя людей як по горизонталі, так і по вертикалі. 
При цьому слід у наукових пошуках виходити з того, 
що вони з самого початку повинні виходити із гумані-
стичних координат, де людина-особистість є метою  
господарського розвитку. Для цього ж потрібно розу-
міти, що такий розвиток повинен мати за основу са-
мопізнання та самореалізацію особистості. 

Все це вказує на необхідність методологічних 
оновлень як у сфері науки взагалі, так і в економічних 
дослідженнях. Якщо ж змінюється тренд вимог до на-
укового аналізу, його методів, то схематично, без- 
думно копіювати вже «заїзжені» теорії зовсім недо- 
статньо. Потреба в осмисленні існуючої турбулентної 
дійсності, яка уже стала «апокаліптичним лабіринтом» 
(Ю. М. Осіпов), і яка досить швидко змінюється, ста-
вить надзвичайно актуальну вимогу докорінного мето-
дологічного оновлення усієї гуманітарної науки. Особ-
ливо це актуалізується, коли спостерігаються «великі 
труднощі вітчизняної науки в поясненні та оцінці 
того, що відбувається в країні. Ми не маємо надійної 
теорії, що здатна пояснити нинішній стан українського 
суспільства, у нас немає необхідного для цього поня-
тійно-категоріального апарату. Методолого-теоре- 
тичні труднощі переживають і соціальні філософи, і 
політологи, і економісти, і соціологи, і представники 
інших соціогуманітарних наук… Спроби імпортувати 
для нашого суспільства пояснювальні схеми, що ви- 
никли для пояснення інших суспільств, на повірку не-
одноразово також виявилися малопродуктивними» [11, 
с. 416-417] (виділено нами — О. З.).   

Нова постнекласична людиномірна наука має ба-
зуватися на трьох нових фундаментальних постулатах, 
які створюють новий формат світобачення і світо-
гляду. Вони є певною мірою рефлексивними і вклю-
чають такі нові сутнісні теоретико-методологічні по-
ложення як: єдина триіпостасна — духовно-біо-соціа-
льна природа людини; глибинний архетип «свобода-
відповідальність», який висхідно визначає поле благо-
сного господарювання людини; особистість як базовий 
свободо-відповідальний творчий суб’єкт господар- 
ських трансформацій. При цьому специфіку господар-
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ських досліджень визначає нова гіпотеза про уном лю-
дяності (власне людяне у людині), який включає у себе 
геном (біологічне) і мемон (культурно-соціальне), та 
розгортає господарство як цілісну сферу життєдіяльно-
сті людини у руслі реалізації духовно-моральнісних цін-
ностей і мотивів. Цей новий формат економічного  
мислення дозволяє пізнавати не лише матеріально-
економічні, технократичні аспекти буття людини, але 
й виходити з того, що цілісність життєсвіту включає в 
себе як матеріально-речовинну сторону, яку вивчає 
традиційна механіко-матеріалістична наука, так і ду-
ховні засади життєвідправлення особистості. Тому за-
раз головним об’єктом досліджень науки ХХІ століття 
стає пізнання внутрішнього духовного світу людини, її 
свідомість, яка зараз постає як новий предмет праці. В 
цьому й полягає зміна свідомості та цінностей заради 
вирішення проблеми виживання людства. 

Висновки. Оновлення методології економічних 
досліджень має відбуватися, як вже показує й вищеви-
кладене, за рахунок перш за все введення в сферу су-
часних економічних досліджень позаекономічних при-
чин і факторів. Це дозволяє значно розширювати і по-
глиблювати бачення сучасної економіки як особливої, 
специфічної форми господарства. Господарство ж  
зовсім не зводиться лише до економічного, ціле-ра- 
ціонального, а включає в себе й більш глибинні ос-
нови ціннісно-раціонального характеру. Перехід до мис-
лення в форматі ціннісної, сутнісної раціональності по-
стає життєво важливим як для самої науки, так і для 
продуктивних змін у сучасній господарській реально-
сті. Саме в теоретичному заглибленні до рівня ціннісної 
раціональності сьогодні слід шукати джерела, витоки  
і шляхи розв’язання теперішніх найгостріших соціа-
льно-економічних проблем і протиріч, які до крайно-
сті загострили проблему виживання людства як особ-
ливого біологічного виду homo sapiens.  

Кінець ХХ — початок ХХІ століть ознаменувалися 
корінною якісною зміною тренду світового господар-
ського розвитку: його головною засадою стало сполу-
чення інноваційних технологій з національно-культурною 
ідентичністю господарюючих суб'єктів. Це свідчить про 
те, що в новому тренді розвитку, який розпочався,  
відбувається актуалізація духовно-творчої складової 
господарської діяльності. Зрозуміти сам сучасний про-
цес господарювання поза такою актуалізацією стає на-

вряд чи можливо. Все це й викликало необхідність пе-
реходу до нової постнекласичної людиномірної еконо-
мічної науки. 

Сама логіка розвитку постнекласичної економіч-
ної науки поставила завдання усвідомлення цілісності 
світу, реальності, показала, що для пізнання цілісного 
світу зовсім недостатньо традиційного вивчення лише 
його матеріалістичної сторони-основи. Новітній науці 
конче потрібно досліджувати й духовне внутрішнє 
життя людини-господаря як невід’ємної складової,  
мікрокосму у Універсумі, виходячи з єдиної триіпос- 
тасної — духовно-біо-соціальної природи людини.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 
РОБІТНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Соціально-економічний 

розвиток вітчизняної економіки викликав зміни у тру-
дових відносинах і мотивації праці робітників сфери 
матеріального виробництва, що засновані на нових  
уявленнях про функціонування та ефективність праці, 
зокрема, мотивації праці робітників основного вироб-
ництва промислових підприємств. У сучасних еконо- 

мічних умовах значна частина підприємств України 
знаходиться у стані рецесії, потребуючи кваліфікова-
них робітників. Протягом останніх чотирьох років чи-
сельність економічно активного населення України 
зменшилась на 1815 тис. осіб, або на 9,5% за рахунок 
таких чинників як зниження народжуваності, відтік 
осіб працездатного віку на роботу за кордон, воєнні дії 
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в зоні АТО та інші, що призводить до дефіциту робо-
чої сили на промислових підприємствах, особливо 
кваліфікованих робітників [1]. Підвищення ефектив-
ності мотиваційного механізму потребує від промис-
лових підприємств впровадження нових підходів і рі-
шень, які повинні гуртуватися на дієвій системі моти-
вів і стимулів до високоефективної праці. Це повинна 
бути переважно мотивація, максимально орієнтована 
на інноваційні умови господарювання з відповідним 
регулюванням на державному рівні. Як визначає І. Бу-
лєєв, «в сучасних умовах господарювання механізми, 
що активізують інноваційну діяльність на підприємст-
вах, займають важливе місце в їх розвитку на іннова-
ційній основі» [2, с. 147]. 

Практична реалізація удосконалення та підви-
щення ефективності мотивації праці на промислових 
підприємствах, які випускають унікальну техномістку 
і наукомістку продукцію, ускладняється тим, що вони 
оснащені великою кількістю основного технологіч-
ного і допоміжного обладнання, на якому виготовля-
ється продукція з тривалим виробничим циклом, без-
ліччю операцій і функцій, складною організаційною 
системою, де на виробничих робочих місцях визнача-
ються розмір, форма, якість продукції та ряд інших її 
параметрів і будь-які, навіть незначні, відхилення мо-
жуть призвести до значних економічних втрат. Особ-
ливу значущість у підвищенні конкурентоспроможно-
сті продукції на вітчизняних і світових ринках набуває 
ця проблема для підприємств машинобудування, вер-
статобудування та металообробки, де провідними є ро-
бітники верстатних професій, оволодіння якими по- 
требує теоретичної підготовки, засвоєння технічних 
знань та практичного досвіду на робочому місці; зага-
льний процес навчання на конкретному робочому  
місці продовжується від шести місяців до року, а по 
деяких — до двох років. Актуальність удосконалення 
та розвитку системи трудової мотивації робітників на 
інноваційній основі визначається постійною транс- 
формацією соціально-економічних умов господарю-
вання промислових підприємств, значними вимогами 
до якості продукції, термінів її виготовлення та поста-
чання, що і зумовило вибір теми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, 
що проблеми удосконалення мотивації праці досить 
плідно розглянуто багатьма зарубіжними і вітчизня-
ними економістами, соціологами, управлінцями, пси-
хологами та іншими фахівцями. Мотивацію досліджу-
вали відомі науковці: А. Маслоу, А. Сміт, Д. Аткісон, 
М. Армстронг [8], М. Туган-Барановський, К. Аль- 
дерфер, Ф. Герцберг, Д. Мак-Клеланд, В. Врум,  
Дж. Адамс, Л. Портер, Е. Лоулертта та багато інших. 
Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практи-
чних засад трудової мотивації зробили такі вітчизняні 
вчені: І. Булєєв [2], Н. Єсінова [4], О. Амоша [5], М. 
Драгомирецька [6], Г. Зеленько [7], Л. Мельник [9],А. 
Колот [10], Г. Кулікова [10], О. Грішнова [13], О. Єсь-
ков [14] та інші. Проте в сучасних ринкових умовах на 
багатьох вітчизняних промислових підприємствах за-
лишаються недостатньо вирішеними питання ефекти-
вної мотивації праці робітників, що потребує прове-
дення дослідження, розроблення та практичне засто-
сування інноваційних методів мотивації праці. Огляд 
розробок у даному напряму свідчить, що значна увага 
надається мотивації праці топ-менеджерів, керівників 
різних рівнів управління, працівників інтелектуальної 
праці, менеджерів з логістики і продажу продукції, але 

менша — робітникам сфери промислового виробни- 
цтва. Необхідність рішення проблем удосконалення 
мотивації праці відчувається в сфері діяльності робіт-
ників, що мають безпосереднє відношення до ство-
рення кінцевого продукту, який впливає на отримання 
грошових доходів і прибутку. Особливо гостро стоять 
проблеми формування корпоративних систем мотива-
ції праці робітників основного виробництва — сто- 
совно провідних професій конкретно до особливостей 
функціонування вітчизняних промислових підпри-
ємств у сучасних умовах. Незважаючи на наявність  
розробок даного напряму, сучасний стан розвитку ще 
потребує досліджень з проблеми формування і впро-
вадження корпоративних систем мотивації праці ро- 
бітників основного виробництва відповідно до особ-
ливостей функціонування вітчизняних промислових 
підприємств, що виготовляють і реалізують складну 
наукоємну продукцію, з урахуванням мінливості зов-
нішнього середовища господарювання та жорстокої 
конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках.  

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі 
узагальнення наукового та практичного досвіду визна-
чити особливості мотивації праці провідних робочих 
професій основного виробництва і обґрунтувати впро-
вадження нових технологій мотивації праці робітни-
ків-верстатників промислових підприємств, окреслити 
їх цільову направленість й представити конкретні ін-
струменти щодо її активізації як головного чинника 
менеджменту персоналу в умовах нестабільного роз- 
витку економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Україн-
ські вчені визначають особливу роль промисловості в 
сучасному розвитку світової економіки, тому що вона, 
«по-перше, підвищує продуктивність суспільної праці, 
створює нові робочі місця і можливості отримання до-
ходів, що в свою чергу сприяє викорінюванню злиден-
ності й досягненню інших цілей людського розвитку, 
вирішенню багатьох соціальних проблем, а також, по-
друге, має принципово нові можливості, які відкриває 
перед людством сучасна промислова революція, що ві-
дома під назвою «Індустрія 4.0» [3, с. 23]. Розвинені 
промислові підприємства проводять оновлення ос- 
новних фондів в середньому раз у п’ять-десять років,  
спонукальним фактором є не фізичний знос облад-
нання, а його моральне старіння. Жорстка конкурен-
ція на вітчизняних і світових ринках збуту індустрі- 
альної техніки потребує впровадження принципово 
іншого обладнання з новими характеристиками і ви-
сокою продуктивністю, що вимагає перегляду відно-
син до праці та її мотивації. Здійснення ефективного 
функціонування підприємства та його конкуренто-
спроможність залежить «не лише від технічного осна-
щення організації, наявності сучасних технологій,  
добре сформованої системи контролю, маркетингових 
досліджень ринкового середовища, а й від кваліфікації 
співробітників підприємства та ефективного управ-
ління персоналом, яке базується на системі мотивації 
праці» [4, с. 5]. О. Амоша і Л. Шамілева, визначаючи 
концептуальне та науково-методичне забезпечення 
розвитку трудового потенціалу промисловості на заса-
дах соціальної відповідальності, особливу увагу приді-
ляють мотиваційній компоненті, яка «визначає мож-
ливості розвитку схильності працівника до нестан- 
дартних ідей, сприяє формуванню корпоративної ку-
льтури та корпоративних цінностей, посилює цінність 
праці, відданість і приналежність до трудового колек- 
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тиву. Умови для цього створюються та реалізуються 
одночасно як на рівні працівників та трудових колек-
тивів, так і на рівні роботодавців та підприємців» [5, 
с. 5].   

Виконаний аналіз наукової літератури і вітчизня-
ний досвід свідчать, що роботі з мотивації праці про-
відних робочих професій промислових підприємств 
передує:  

визначення багаторівневої стратегії розвитку під-
приємства, яка включає послідовне технічне пере-
оснащення і впровадження інвестиційної політики, 
спрямованої на підвищення техніко-технологічного 
рівня, диверсифікацію виробництва, досягнення сві-
тових стандартів якості продукції, удосконалення тех-
нологічних процесів і організації праці, створення  
корпоративної комп’ютерної мережі, реформування 
структури управління і впровадження економічних ва-
желів; 

перебудова маркетингової політики, що включає 
товарну, збутову, сервісну, ціноутворювальну роботу, 
а головне — створення системного підходу до органі-
зації взаємодії з клієнтами, що забезпечує підприєм- 
ству завантаження обладнання і додаткове залучення 
нових прибуткових замовлень;  

розробка та впровадження в дію стратегічної про-
грами технічного розвитку підприємства з метою до-
сягнення необхідного балансу парку основного і допо-
міжного обладнання за рахунок придбання високо- 
продуктивних машин і устаткування (для машинобу-
дівних, верстатобудівних, металообробних підпри-
ємств — верстатів з програмним управлінням, високо-
продуктивних багатофункціональних металообробних 
центрів);  

впровадження на підприємстві системи менедж-
менту якості на всіх стадіях від проектування до виго-
товлення продукції і сервісного обслуговування;   

наявність дієвої системи взаємодії організації ви-
робництва і праці, що забезпечує якість кінцевої про-
дукції з необхідним рівнем чистоти, точності механіч-
ної обробки заготовок, деталей, виробів; 

системна робота з прийому та відбору кадрів на 
робочі спеціальності і навчання на виробництві, під-
вищення кваліфікації робітників, впровадження кор-
поративної культури. 

На мотивацію праці робітників промислових під-
приємств впливають зовнішні і внутрішні чинники, 
що представлені в таблиці. 

Загалом комплексна система мотивації має вра-
ховувати всі потреби та інтереси кожного окремого 
працівника у трудовому колективі, формувати мотива-
ційно-стимуляційну основу діяльності як в макро-, так 
і в мікросередовищі організації, впливати на мотива-
ційну свідомість працівника [6, с. 100]. 

У мотиваційному механізмі ефективної праці  
можна виділити такі напрями, які властиві для проми-
слових підприємств: організаційно-економічні, мате-
ріальні, соціальні, моральні і психологічні, кожний з 
яких має свої основні засоби (див. рисунок).  

У своїй діяльності керівництво промислового під-
приємства, розробляючи мотиваційний механізм  
ефективної праці робітників, має завантажувати ро-
бочі місця, спираючись не тільки на агресивний мар-
кетинг, а й на новітні технічні розробки, якість про-
дукції, терміни її виготовлення, мінімізацію витрат, 
оптимальну організацію праці на робочих місцях, що 
забезпечує ефективну роботу всього персоналу. Як  

свідчить досвід, дієва мотивація праці робітників під-
приємств залежить від об’єктивної оцінки результатів 
праці; робітник має знати, яку винагороду він одер-
жить залежно від результатів своєї праці, її напруже-
ності та якості виготовленої продукції; оплата праці 
повинна відповідати трудовому досвіду й рівню квалі-
фікації, бути своєчасною, справедливою і забезпечу-
вати необхідний рівень життя. Недотримання цих ви-
мог «може призвести до нестабільності в колективі й 
справляє сильний демотивуючий ефект, а це набагато 
гірше позначається на продуктивності праці персоналу 
підприємства, ніж відсутність хоч яких механізмів ви-
значення винагороди за результати праці» [7, с. 68]. 
Про складність розробки мотиваційного механізму по-
переджає М. Армстронг, він пише: «Складність про-
цесу мотивації визначає, що спрощеність до підходів, 
які засновані тільки на теорії інструментальності, вряд 
чи будуть успішними» [8, с. 166]. 

 
Таблиця 

Чинники, що впливають на мотивацію праці робітників 
промислових підприємств [авторська розробка] 

Внутрішні чинники Зовнішні чинники

Розмір підприємства Ресурсоємність 

Форма власності
Організаційна структура 

 
Нормативно-законо- 
давча база 

Фінансові можливості Економічний стан дер-
жави 
Умови кредитування 
Фінансування іннова-
ційних проектів з  
бюджету 

Наявність сучасного об-
ладнання, технології ви-
готовлення продукції, 
передових інформацій-
них технологій 

Інноваційна підтримка 
підприємств на держав-
ному рівні  
Пільги в системі закупі-
влі імпортного облад-
нання, нових технологій

Система менеджменту 
якості 

Конкурентна боротьба

Інформаційна інфра-
структура 

Попит на продукцію

Кадровий потенціал
Компетентність персо-
налу 

Попит на робочу силу
Якість освіти 
Рівень професійної під-
готовки 

Рівень оплати праці
  

Закони та акти про оп-
лату праці 
Система оподаткування 
фонду оплати праці 
Рівень мінімальної за-
робітної плати 

 
Проведений аналіз дозволив виявити і вивчити 

досвід, який накопичено на вітчизняних промислових 
підприємствах щодо мотивації праці робітників про-
відних професій, зокрема на підприємствах машино-
будівної та верстатобудівної галузі. В практичній реа-
лізації формування системи мотивації важливим  
завданням активного залучення персоналу в процес  
підвищення цінності машин і обладнання, що виго- 
товляються підприємствами, є стимулювання зацікав-
леності в продуктивній діяльності робітників основ-
ного виробництва, в першу чергу, робітників-верстат-
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ників. Мотивований робітник своєю ефективною пра-
цею позитивно впливає на конкурентоспроможність 
продукції, що випускається, забезпечуючи на кон- 
кретному робочому місці якість виробів та терміни їх 
виготовлення. На передових вітчизняних підприєм- 
ствах розроблена і впроваджена комплексна система 
мотивації, яка спрямована на підвищення продуктив-
ності праці, відповідну якість виготовленої продукції, 
збереження кадрового потенціалу, зростання профе- 

сіоналізму, адаптацію молоді до конкретних умов ви-
робництва. Так, на НКМЗ (Новокраматорський ма-
шинобудівний завод), СКМЗ (Старокраматорський 
машинобудівний завод), КЗВВ (Краматорський завод 
важкого верстатобудування) діє комплекс стимулю- 
ючих пільг і компенсацій для робітників-верстатників, 
який передбачає: 

Рисунок. Основні напрями і засоби комплексної мотивації праці робітників 
промислових підприємств [авторська розробка] 

підвішені розміри відрядних тарифних ставок, в 
яких закладена перевага в оплаті більш складної,  ква-
ліфікованої праці з високою інтенсивністю в порів-
нянні з менш складною і менш кваліфікованою; на-
приклад, відрядна тарифна ставка основних робітни-
ків-верстатників  на НКМЗ, СКМЗ  і КЗВВ на 20—
25% вище, ніж у слюсарів механоскладальних робіт; 

впровадження коефіцієнта ефективності праці на 
основі встановлення підвищеного «плаваючого» кое-
фіцієнта за виконання планових обсягів виробництва, 

збільшення випуску механовиробів, виробіток вер- 
стато-нормо-годин з меншою чисельністю і здобуток 
високих показників якості та продуктивності праці; 

підвищенні відрядні розцінки для операцій на 
«чистових» унікальних верстатах у вигляді додаткового 
коефіцієнта 1,2 до відрядної заробітної плати за умови 
виготовлення особливо складних деталей по 3-6 роз-
рядах, відсутності браку і якщо розряд робітника не 
нижчий розряду виконаної роботи; 

Напрями та засоби мотивації праці робітників підприємств 

Напрями Засоби 

Організаційно-економічні 

Завантаження робочих місць 
Оптимальна організація праці 
Загальне продуктивне обслуговування облад-
нання (ТРМ)  
Відповідність нормативів і відрядних норм 
часу трудовим витратам 

Матеріальні 

Системи матеріального стимулювання про-
дуктивної праці 
Забезпечення необхідного рівня якості життя 

Моральні
Визнання трудових заслуг
Залучення робітників до ідей 
«бережливого» виробництва 

Соціальні

Наявність соціального пакету 
Якісні умови праці та її охорона 
Програми медичного обслуговування  
Програми допомоги в кредитуванні житла 
Можливості навчання і підвищення кваліфіка-
ційного рівня 

Психологічні

Підтримання корпоративної культури 
Комунікаційні зв’язки між керівниками і ро-
бітниками  

Підвищення продуктивності праці та  
конкурентоспроможності підприємства 
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преміювання за основні результати господарчої 
діяльності у розмірі від 25 до 45% відрядної заробітної 
плати з диференціацією по наступних оцінних показ-
никах: виконання планових завдань з обсягів вироб-
ництва або цілодобово-змінних завдань; відсутність 
браку та відхилень від нормативних документів, тех- 
нічних умов і вимог; 

стимулювання якісної праці у вигляді премі- 
ювання за здачу продукції технічному контролю з пер-
шого пред’явлення, за роботу з особистим клеймом та 
талоном якості за умови виготовлення продукції без 
порушень технології виробництва; 

введення сертифікату відповідності професії вер-
статникам 4-6 розрядів на основі моделі вимог до ком-
петенції верстатника: до особистих якостей, ключових 
функцій, професіонально-кваліфікаційного рівня, 
спеціальних умов праці; 

виплату премії-бонусу у підвищеному розмірі по-
рівняно з іншими професіями за загальні результати 
роботи підприємства або виробництва з подальшим 
персональним поділом; 

доплату міжрозрядної різниці за умов: різниця 
між розрядом робочого і розрядом робіт повинна скла-
дати більш одного розряду і виконанні робітником 
норм часу не менш 100%; 

виплату винагороди за раціоналізаторські ідеї та 
пропозиції, що втілені у виробництво; 

стимулювання наставництва при навчанні мо-
лоді; 

комплекс заходів з матеріальної підтримки моло-
дих верстатників; 

систему безперервного професійного навчання  
і кар’єрного розвитку; 

участь у конкурсах професійної майстерності, що 
стимулює робітників до підвищення кваліфікації, ви-
сокопродуктивної і якісної праці, зростання автори-
тету і самооцінки, з відповідною нагородою за призові 
місця в конкурсі; 

надання додаткової відпустки верстатникам (до 
чотирьох робочих днів), які мають безперервний стаж 
роботи на підприємстві більше п’яти років зі спеціа-
льності; 

визнання трудових досягнень з відповідною від-
знакою та винагородою; 

впровадження принципів корпоративної куль-
тури; 

формування соціального пакету; 
забезпечення загального продуктивного обслуго-

вування обладнання (ТРМ);  
створення безпечних та ергономічних умов праці; 
проведення оздоровчих та культурних заходів 

тощо. 
Наведене вище свідчить, що механізм мотивації 

робітників включає комплекс економічних, організа-
ційних, матеріальних, соціальних і морально-психоло-
гічних напрямів, що є спонукальними мотивами до 
ефективної праці. Оплата праці і грошові виплати за 
виконання поставлених завдань в умовах вітчизняної 
економіки є найбільш поширеним в системі мотивації.  
Як визначає професор Л. Мельник, «методи матеріа-
льної мотивації є дуже дієвими в нашій країні, оскі-
льки для більшості працівників робота — це джерело 
доходу та спосіб забезпечення сім’ї, тому при застосу-
ванні таких методів працівники будуть намагатися ро-
бити все, аби ефективно виконати роботу і отримати 
додаткові гроші та премії» [9, с. 56]. 

Новою тенденцією в системі матеріальної моти-
вації праці робітників, що діють на промислових під-
приємствах України, є грошове заохочення за досяг-
нення визначених кількісних і якісних показників ви-
робничої діяльності колективу підприємства в цілому 
або його окремого підрозділу. Саме ця думка прово-
диться українськими вченими, які дослідили про-
блеми оплати праці на вітчизняних підприємствах: 
«останнім часом знаходить своє застосування система 
колективного стимулювання; сучасне промислове ви-
робництво має комплексний характер — усі види робіт 
знаходяться у тісному взаємозв’язку, а загальний ре-
зультат залежить від узгодження і чіткості роботи всіх 
ланок виробничого процесу, тому на перший план по-
стають питання дотримання ритмічності виробництва 
і підвищення якості праці, що може бути забезпечено 
лише узгодженими зусиллями всього персоналу» [10, 
с. 214]. У практичному плані на вітчизняних підпри-
ємствах такий підхід знайшов своє застосування у ви-
гляді: 

гнучких тарифів на основі коректування діючих 
тарифних ставок за допомогою методики розрахунку 
«плаваючого» коефіцієнта, розмір якого залежать від 
результатів виконання планових показників підрозді-
лом (цехом, дільницею) з обсягів виробництва, про- 
дуктивності і якості праці — для робітників-верстатни-
ків у цілому по підприємству з урахуванням фінансо-
вих можливостей (НКМЗ, СКМЗ); 

формування розміру премії-бонусу, який врахо-
вує результати різного рівня: загальні досягненні ре-
зультати роботи всього колективу, а також індивідуа-
льні показники, такі як: належність до професії, ква-
ліфікаційний рівень, безперервний стаж роботи на 
підприємстві (НКМЗ); комбінування рівнів показни-
ків дозволяє робітникам з одного боку отримувати ви-
нагороду за свої власні результати, з іншого боку  
орієнтує їх на виробництво як на єдиний організм, у 
функціонування якого вони теж вносять свій внесок; 

системи виплати премії робітникам основного 
виробництва за основні результати господарчої діяль-
ності з урахуванням показника виконання плану по 
показнику «товарна продукція» в цілому по підприєм-
ству (КЗВВ). 

Нові методи стимулювання праці за колектив-
ними результатами для підвищення продуктивності не 
виключають, а передбачають також премії та винаго-
роди за індивідуальні досягнення робітника. Для оп-
лати праці робочих-верстатників основного виробни-
цтва на вітчизняних підприємствах в основному вико-
ристовується відрядно-преміальна система оплати 
праці. В окремих випадках на багатофункціональному 
верстатному обладнанні з програмним управлінням 
застосовується погодинна заробітна плата, але вона не 
отримала широкого розповсюдження, тому що, по- 
перше, самі робітники негативно ставляться до неї, 
побоюючись втрати відрядного приробітку, по-друге, 
погодинна заробітна плата потребує високої організа-
ції праці і виробництва, до чого не завжди готові ме-
неджери підприємств. У сучасних умовах «крім заро-
бітної плати, важливими є й інші чинники, зокрема 
зміст праці, умови, за яких вони можуть цілковито 
проявити свої здібності, уміння та навики, чітка  
орієнтація кар’єрного зростання» [11, с. 344]. Оптима-
льну організацію кожного робочого місця та якісні 
умови праці можна забезпечити за допомогою ком- 
плексного підходу, що дозволяє поєднати проекту- 
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вання, планування робочого місця з його оснащен-
ням, розробкою прийомів і методів праці, системою 
обслуговування, з вибором форм організації та норму-
вання праці, створенням сприятливих умов праці і  
розробкою найбільш доцільної системи його оплати 
[12, с. 36]. 

Конкурентна боротьба на ринках збуту індустрі- 
альної техніки примушує підприємства оновлювати 
номенклатуру виробництва продукції, підвищувати 
складність, якість машин і обладнання, на які є попит, 
що в свою чергу потребує високого рівня кваліфікації 
робітників основного виробництва. На промислових 
підприємствах вже зараз відчувається потреба кваліфі-
кованих робітників, але молодь мало приваблює ро-
бота на виробництві, що свідчить про необхідність ви-
користовувати нові підходи в мотиваційному меха- 
нізмі, підтримки і адаптації молодих робітників. Для 
підвищення престижу трудових професій, де спостері-
гається дефіцит робітників з середньо-спеціальною  
технічною освітою, слід вживати заходи на основі ком-
плексного підходу. Поміняти імідж і ставлення моло-
дих людей до отримання середньої професійної освіти, 
стимулювати бажання оволодіти прикладними навич-
ками, сучасними технологіями виробництва, поліва- 
лентною кваліфікацією; надати можливість адаптува-
тися молоді до конкретних умов виробництва — ос- 
новне завдання промислових підприємств в сучасних 
умовах. Але для того, щоб молоді робітники провідних 
професій залишались працювати на підприємстві їм 
потрібна підтримка в освоєнні професії, підвищенні 
кваліфікації, розвитку кар’єри, а також необхідно на-
дати їм гідні умови праці та отримання достойної  
платні, яка має бути конкурентною. Це підтверджують 
проведені дослідження О. Грішнової та Т. Костенко 
щодо мотиваційних цінностей молоді України, які  
свідчать, що молоді люди надають перевагу таким мо-
тиваційним факторам, як можливості отримати до-
стойний дохід, інтерес до роботи, самореалізації і тво-
рчості, тобто для залучення молоді до ефективної 
праці необхідно розробити таку систему мотивації, яка 
б найбільш враховувала такі ціннісні орієнтири [13, 
с. 5]. 

Чітка організаційна система, обладнання робо-
чого місця відповідно до сучасних вимог, справедлива 
оплата праці, наявність соціального пакету, комуніка-
ційних зв’язків між керівниками і робітниками стануть 
притяжними точками як для молодих робітників, так 
і для робітників з достатньо необхідним кваліфікацій-
ним рівнем по робочим професіям, які потребує ринок 
праці. Як свідчить досвід, підприємства машинобуду-
вання та верстатобудування за умови практичної від-
сутності на ринку праці кваліфікованої робочої сили 
впроваджують комплекс пільг і компенсацій з метою 
залучення до роботи молоді та створення сприятливих 
адаптаційних умов задля досягнення необхідного  
рівня кваліфікації та продуктивності праці, а також 
формування кваліфікованого кадрового потенціалу 
робітників верстатних професій. Слід визнати, що іс-
нуюча система професійного технічного навчання не 
може повною мірою впоратися з дефіцитом кваліфі-
кованих робітників. Крім того, даючи базові знання, 
вона не встигає враховувати в навчальних програмах 
останні тенденції розвитку передових технологій у сві-
товій промисловості, і як наслідок, випускникам на- 
вчальних закладів необхідна додаткова можливість на- 

вчання у виробничих умовах і адаптування на підпри-
ємстві. Зокрема НКМЗ, в якості мотивуючих засобів 
стимулювання підготовки молодих робітників-вер- 
статників безпосередньо на виробництві, застосовує 
такі спонукальні системи на період оволодіння профе-
сії, що включають: 

підготовку робочих верстатних професій пере- 
важно на виробництві через механізм навчання других 
робітників-верстатників (підручних): протягом пер-
шого періоду (шість місяців) проводиться теоретичне 
навчання у відділі розвитку персоналу і управління 
знаннями по спеціальним учбовим програмам з залу-
ченням до процесу навчання висококваліфікованих 
фахівців підприємства, після закінчення якого робіт-
ник здає теоретичний екзамен. Протягом другого пе-
ріоду, термін якого також шість місяців, засвоєння 
практичних навичок проводиться безпосередньо на 
робочих місцях виробничих дільниць тільки тими ро-
бітниками, які отримали оцінку «відмінно» за теоре-
тичний екзамен; навчають молодь кваліфіковані ро-
бочі-верстатники і інженери; після завершення цього 
етапу навчання виконується кваліфікаційна пробна 
робота і робітнику присвоюється третій розряд, після 
чого він переходить на самостійну роботу; за періоди 
навчання робітнику виплачується заробітна плата від 
6000 гривень до мінімального рівня залежно від ус- 
пішності навчання; наступний (другий) рік роботи мо-
лодий верстатник повинен самостійно виготовляти 
продукцію із забезпеченням виробітку не менш 70 
верстато-нормо-годин на місяць (перші шість місяців) 
і 100 верстато-нормо-годин на місяць (другі шість мі-
сяців) з доплатою 3000 гривень в місяць; 

разову значну допомогу робітнику-верстатнику, 
який уклав трудовий договір з підприємством про ро- 
боту протягом п’яти років за умови виконання норм 
часу на 100% в перші три місяці самостійної роботи; 

виплату одноразової допомоги молодим робітни-
кам, які повернулись на роботу по верстатним профе-
сіям після служби в армії, у розмірі 50% середнього 
заробітку одного працівника в цілому по підприєм- 
ству; 

безкоштовне навчання з метою підвищення ква-
ліфікації, освоєння нових технологій, суміжних про-
фесій і полівалентної кваліфікації; 

щомісячні виплати премії наставникам за період 
навчання верстатників. 

Проведені дослідження підтверджують, що робіт-
ники, які мотивовані на досягнення певних результа-
тів праці і достатньо оцінені на підприємстві, тру-
дяться з повною віддачою і залишаються працювати 
на рідному підприємстві. Як підкреслив О. Єськов, 
«система трудової мотивації — це діючий інструмент, 
що дозволяє, з одного боку, на основі керуючого 
впливу на ціннісні фактори, спонукати і стимулювати 
працівників розвивати свій інтелектуальний і трудо-
вий потенціал, а з іншого — сприяти інноваційному 
перетворенню організації через мотивацію розвитку 
персоналу» [14, с. 127]. Представлені інноваційні на-
прями і способи мотивації праці можуть бути реко- 
мендовані для використання промисловими підпри-
ємствами. Впроваджене на передових вітчизняних під-
приємствах удосконалення мотивації праці робітників 
провідних професій на основі багатофункціональної 
системи з використанням організаційних, матеріаль-
них, соціальних, моральних і психологічних напрямів 
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забезпечує закріплення на підприємстві кваліфікова-
ної робочої сили, підвищення якості кадрового по- 
тенціалу, що сприяє перспективному розвитку, ство-
ренню позитивного іміджу як надійного виробника 
унікальної конкурентоспроможної продукції.  

Висновки. Узагальнюючи результати виконаного 
дослідження, можна зробити висновок, що постійна 
конкурентна боротьба на ринках індустріальної тех-
ніки, зміни в законодавчій базі та на ринку праці обу-
мовлюють необхідність удосконалення мотивації праці 
робітників основного виробництва, розробки нових 
напрямів у мотиваційному механізмі, який би став ор-
ганічною складовою частиною виробничого менедж-
менту і позитивно сприяв забезпеченню конкуренто-
спроможності промислової продукції та стійкого фі-
нансового стану вітчизняних підприємств. Вивчення 
та розповсюдження теоретичних розробок українських 
вчених та практичного досвіду передових промислових 
підприємств з втіленням інноваційних напрямів ефек-
тивної мотивації праці робітників є вкрай необхідним 
для ефективного функціонування підприємств Укра-
їни, особливо це стосується машинобудівної та верс-
татобудівної галузей. 

У сучасних умовах гостро відчувається дефіцит 
робочих кадрів, а на машинобудівних, верстатобудів-
них та металообробних підприємствах — робітників  
верстатних спеціальностей. Підприємствам потрібні 
верстатники з технічною освітою, які можуть читати 
креслення, знають властивості металу при механічній 
обробці, способи і методи застосування сучасного ін-
струменту і оснастки. Важливу функцію підготовки 
кадрів робочих спеціальностей виконує професійно-
технічна освіта, але відсутність державного фінансу-
вання закладів (ПТУ, ВПТУ) у близькій перспективі 
обернеться для промислових підприємств великою 
проблемою комплектування робочих місць працівни-
ками з відповідною технічною освітою. Тому нагально 
необхідно провести аналіз, визначити потребу в робо-
чих кадрах і на державному рівні забезпечити функці-
онування закладів професіонально-технічної освіти як 
основи для зайнятості молоді на вітчизняних підпри-
ємствах.  

Успіх у конкурентній боротьбі залежить не тільки 
від високих темпів освоєння нововведень у виробни- 
цтві товарів і послуг, роботи з клієнтами, але й від ви-
користання принципово нових наукових підходів до 
мотивації праці робітників. Удосконалення мотивації 
праці робітників провідних професій, що сприяє зро-
станню конкурентоспроможності в умовах мінливості 
та невизначеності зовнішнього середовища, є одним із 
важливіших завдань в економічному розвитку вітчиз-
няних промислових підприємств. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ  
НА ВУГІЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Постановка проблеми. На даний час проблеми 
підвищення ефективності управління логістичною ді-
яльністю підприємств різних галузей промислово- 
сті набувають все більшої актуальності. Логістична  
складова стає стратегічно важливим чинником, що  
відображається на фінансових результатах промисло-
вих підприємств. Логістична діяльність є основним 
центром формування витрат і, як наслідок, важливим 
важелем підвищення доходності, оскільки на ланцюг 
поставок припадає суттєва частина витрат підприєм- 
ства. 

На думку науковців, «…Маркетинг і логістика, що 
взаємодіють, передбачають вивчення виниклого по-
питу або формування його, забезпечення просування 
товарного потоку споживачеві, оптимізуючи витрати 
на кожній ділянці руху товару…» [1, с. 36]. 

В Україні на перевезення, зберігання продукції та 
сировини суб’єкти економічної діяльності витрачають 
приблизно 15% ВВП, у країнах ЄС та США логістичні 
витрати становлять 12—16% ВВП, у Китаї — 26%, в 
Японії — 6%. Українські компанії щороку вкладають у 
логістику близько 10 млрд дол. При цьому 70% логіс-
тичних витрат припадає на транспорт 25% — на склад-
ське зберігання і 5% — на управління логістичними 

потоками [2, с. 29]. 
У сучасних умовах господарювання логістична ді-

яльність підприємств (особливо у вугільній промисло-
вості, якій притаманні специфічні особливості органі-
зації логістичних процесів) потребує якісної зміни під-
ходів до управління матеріальними потоками. Пос-
тійні зміни ринкової ситуації вимагають від вугільних 
підприємств здійснювати аналіз кон’юнктури ринку, 
удосконалювати процеси управління запасами, впро-
ваджувати нові форми роботи з постачальниками ма-
теріальних ресурсів, а також механізми реалізації вугі-
льної продукції різним категоріям споживачів.  

Вирішення вищевказаних проблем обумовлює 
необхідність розробки комплексу заходів з удоскона-
лення управління матеріальними потоками на вугіль-
них підприємствах з метою зростання рівня обслуго-
вування споживачів вугільної продукції та скорочення 
витрат на логістичну діяльність у результаті зниження 
витрат на матеріально-технічне забезпечення та збу-
тову діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам удосконалення управління матеріальними пото-
ками на промислових підприємствах присвячено  
значну кількість наукових праць провідних вітчизня-
них і зарубіжних учених [3-24]. Багато уваги науков-
цями і фахівцями приділено уточненню змісту поняття 
«матеріальний потік», класифікації видів матеріальних 
потоків, розробці пропозицій щодо підвищення ефек-
тивності управління матеріальними потоками на під- 

приємствах, визначенню складових ефекту від їх реа-
лізації в практичній діяльності підприємств. 

Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до 
окресленої проблеми з боку вчених, актуальним і не-
обхідним залишається проведення наукових дослі-
джень у напрямі вдосконалення управління матеріаль-
ними потоками на вугільних підприємствах з ураху-
ванням специфіки їх логістичної діяльності. Ці підпри-
ємства мають так організувати свою діяльність, щоб мінімі-
зувати ризики, збитки та рівень витрат, які пов’язано з 
організацією процесів матеріально-технічного забез-
печення, виробництва, складування, транспортування 
та збуту вугільної продукції. Все це значною мірою 
обумовило вибір теми даного дослідження та його ці-
льову спрямованість. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є 
розробка пропозицій щодо вдосконалення управління 
матеріальними потоками на вугільному підприємстві, 
виходячи з особливостей його функціонування.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі 
наукові завдання:  

уточнити зміст поняття «матеріальний потік на 
промисловому підприємстві»;  

визначити особливості матеріальних потоків на ву-
гільному підприємстві та їх взаємозв’язок;  

побудувати схему руху матеріальних потоків на ву-
гільному підприємстві;  

розкрити зміст терміна «управління матеріальними 
потоками на вугільному підприємстві»;  

систематизувати комплекс функцій і завдань управ-
ління матеріальними потоками на вугільному підприєм-
стві;  

визначити напрями вдосконалення управління ма-
теріальними потоками на вугільних підприємствах  
і складові ефекту від їх реалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунту-
ванням одержаних результатів. Проблемам управління 
матеріальними потоками на промислових підприємствах 
присвячено багато наукових праць, у першу чергу, уточ-
ненню термінології. На сучасному етапі в літературі існує 
безліч визначень терміна «матеріальний потік», які базу-
ються на різних наукових підходах. У зв’язку з цим ви-
никла необхідність проаналізувати та узагальнити існу-
ючі визначення цієї дефініції. На основі узагальнення іс-
нуючих підходів різних наукових шкіл до визначення  
терміна «матеріальний потік» їх умовно систематизовано 
у 6 груп (рис. 1). 

Виявлено, що погляди вчених на визначення  
змісту терміна «матеріальний потік» є достатньо різ-
ними. Деякі науковці розуміють матеріальний потік як 
сукупність товарно-матеріальних цінностей, які роз- 
глядаються в процесі застосування до них різних логі-
стичних операцій: навантаження, розвантаження, пе-
ревезення, складування тобто процеси, які пов’язано  
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Рис. 1. Систематизація визначень поняття «матеріальний потік» (побудовано авторами) 
 

з фізичним переміщенням товарно-матеріальних цін-
ностей у просторі. До товарно-матеріальних цінностей 
відносяться матеріальні ресурси, продукція незавер-
шеного виробництва, напівфабрикаті, готові вироби, 
які перебувають у стані постійного руху. 

У науковій літературі існує погляд вчених на  
трактування терміна «матеріальний потік» як сукупно-
сті різних товарів, які рухаються у межах логістичної 
системи від постачальників матеріальних ресурсів че-
рез виробничі підрозділи до споживачів готової про-
дукції. Під сукупністю різних товарів розуміється си-
ровина, матеріали, напівфабрикати, готова продукція, 
які здійснюють рух у процесі матеріально-технічного 
забезпечення, виробництва, транспортування та збуту. 
Серед процесів логістичної діяльності на підприємстві 
вченими не розглянуто процеси формування виробни-
чих і товарних запасів та обслуговування споживачів. 

Рядом науковців термін «матеріальний потік» 
сформульовано як продукцію, яка розглядається в 
процесі застосування до неї різних логістичних опера-
цій у заданому часовому інтервалі. Однак автори даної 
статті вважають, що визначення матеріального потоку 
як продукції повністю не розкриває його суті, оскільки 
не враховується рух усіх видів ресурсів, а також не 
включається весь перелік процесів логістичної діяль-
ності, а лише — процеси транспортування, наванта-
ження, розвантаження та складування. 

У наукових джерелах є трактування дефініції «ма-
теріальний потік» як потік різних видів ресурсів у про-
цесі здійснення матеріально-технічного забезпечення, 
виробництва, перевезення та збуту. Аналіз показую, 
що вчені до ресурсів не відносять запаси готової про-
дукції, а до процесів логістичної діяльності включено 
лише постачання, виробництво, транспортування та 
збут. Крім цього, відсутній процес формування ви- 
робничих і товарних запасів. 

Ряд учених визначають матеріальний потік як 
взаємопов’язану особливим чином сукупність логісти-
чних операцій, процесів, ланок і предметів. Під су- 
купністю логістичних операцій вони розуміють взає-
мозв’язки всіх операцій, які пов’язано з добуванням, 
обробкою, переробкою, складуванням, транспорту-
ванням, розподілом і споживанням продукції. У  
формулюваннях матеріального потоку як сукупності ло-
гістичних операцій, процесів і предметів не відображено 
постійного динамічного руху, що є характерним для по-
току. Не можна погодитися з визначенням матеріального 
потоку як «взаємозв’язки усіх процесів й операцій…», 
тому що процес включає перелік взаємопов’язаних опе-
рацій (дій). 

Науковці під матеріальним потоком розуміють 
предмети праці, які безперервно змінюються та пере-
бувають у стані руху в межах логістичної системи «ви-
робництво — обіг — споживання». Автори даної статті 
не погоджуються з думками науковців, які розгляда-
ють матеріальний потік як сукупність предметів праці, 
оскільки під предметами праці розуміється лише час-
тина засобів виробництва, яку використовують у ви-
робничому процесі (сировина, матеріали, паливо, ене-
ргія). При формулюванні цих визначень не враховано 
таку особливість матеріального потоку, як постійний 
рух і його динамічний розвиток. 

Узагальнюючи підходи польських учених [3, с. 18; 
4, с. 31], вчені Національного університету «Львівська 
політехніка» визначають, що «матеріальний потік у 
межах підприємства проходить такі фази трансформа-
ції: постачання вхідними матеріалами (сировиною, до-
поміжними матеріалами, складовими частинами); ви-
робництво як процес виготовлення із вхідних матеріа-
лів, отриманих на межі фази постачання, готових ви-
робів, замінних частин тощо; збут (дистрибуцію) гото-
вих виробів, замінних частин як певних продуктів в 
каналах розподілу із доведенням їх до межі (компе- 
тенції) системи; утилізацію та переробку відпрацьова-
них виробів, виробничих відходів, тари й упаковки, 
тобто фазу рециклювання або повторного викорис-
тання у виробничому процесі частин матеріального 

потоку» [11, с. 35—36; 18, с. 138—139]. Тобто на відміну 
від існуючих підходів науковці доповнили перелік 
процесів логістичної діяльності на підприємстві, 
включивши до нього процес утилізації та переробки 
виробничих відходів. 

Рядом учених виведено термін «логістичний мате-
ріальний потік». Одна група науковців під цією дефіні-
цією розуміють «оборотні активи підприємства у матері-
ально-уречевленій формі, які відображають характер  
розміщення інвестованого у процес господарської діяль-
ності капіталу, розглядаються у процесі застосування до 
них різноманітних логістичних операцій і віднесені до 

певного часового інтервалу» [12, с. 244]; інша група — 
«поток производства, закупок, сбыта, хранения и дос-
тавки, представляемый как единое целое и состоящий 
из поставщиков, складов, производства, распределе-

ния и потребителей» [25]. 
У наукових джерелах є визначення понять «матері-

альний потік промислового підприємства» і «матеріаль- 
ний потік торговельного підприємства», виходячи з спе-
цифіки їх діяльності. Вчені стверджують, що «матеріаль-
ний потік промислового підприємства має включати ма-
теріальні ресурси, незавершене виробництво, готову 
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продукцію, які знаходяться у стані руху та до яких за-
стосовуються логістичні операції або функції, що 
пов’язані з фізичним переміщенням у просторі», а 
«матеріальний потік торговельного підприємства вра-
ховує лише товари, які знаходяться у стані руху та до 
яких також яких застосовуються логістичні операції 
або функції, що пов’язані з фізичним переміщенням у 
просторі» [21, с. 54—55]. 

Однак при визначенні матеріального потоку на 
промисловому підприємстві дослідник розглядає не всі 
види ресурсів, а тільки матеріальні ресурси, незавер-
шене виробництво, готову продукцію. Під логістич-
ними процесами він розуміє лише збут готової продукції. 

Таким чином, актуальним є уточнення змісту 
цього терміна. На основі аналізу та узагальнення існу-

ючих визначень цієї дефініції згідно з різними науко-
вими концепціями «матеріальний потік на промисло-
вому підприємстві» пропонується розглядати як пос-
лідовність взаємопов’язаних у єдиному комплексі про-
цесів логістичної діяльності. Під цим терміном розу-
міється безперервно взаємопов’язаний і постійно рух-
ливий процес поставки матеріальних ресурсів, вироб-
ництва продукції, поводження та утилізації промисло-
вих відходів, формування запасів на складах, транс- 
портування та збуту готової продукції різним катего-
ріям споживачів. 

У результаті обстежень вугільних підприємств ви-
значено особливості матеріальних потоків та їх взає-
мозв’язок (рис. 2). 

Рис. 2. Види матеріальних потоків на вугільному підприємстві та їх взаємозв’язок (побудовано авторами) 

Виходячи з визначеного взаємозв’язку матеріаль-
них потоків на підприємствах вугільної промисловості 
побудовано схему їх руху, яка складається з таких про-
цесів: рух матеріального потоку в процесі матеріально-
технічного забезпечення; переміщення матеріального 
потоку в процесі видобутку вугілля; рух матеріального 
потоку в процесі управління відходами вуглевидобутку 
та вуглезбагачення; переміщення запасів на складах; 
рух матеріального потоку в процесі обслуговування 
споживачів і збуту вугільної продукції (рис. 3). 

Отже, у даній статті матеріальний потік на вугі-
льному підприємстві розглядається як безперервний 
взаємопов’язаний рух сукупності всіх видів ресурсів 
(матеріальні ресурси, продукція незавершеного ви- 
робництва, відходи вуглевидобутку та вуглезбагачення, 
виробничі запаси, вугільна продукція) при здійсненні 
взаємопов’язаних, послідовно виконуваних у єдиному 
комплексі процесів логістичної діяльності (матеріа-
льно-технічне забезпечення, складування матеріальних 
ресурсів, виробництво вугільної продукції, поводження 
та утилізація відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення, 
формування виробничих і складських запасів, обслугову-
вання різних категорій споживачів, транспортування та 
збут вугільної продукції) з метою скорочення логістич- 
них витрат, підвищення якості обслуговування різних 

категорій споживачів, оптимізації рівня запасів та зрос-
тання прибутковості підприємства від реалізації вугільної 
продукції. 

Після визначення поняття «матеріальний потік» 
важливим є уточнення сутності терміна «управління 
матеріальним потоком». Існують різні підходи до  
формулювання цієї дефініції. Так, науковці стверджу-
ють, що «управління матеріальними потоками перед-
бачає визначення параметрів траєкторії переміщення 
матеріалів, до яких належать: найменування матеріа-
льних ресурсів; кількість матеріальних ресурсів; по- 
чаткова точка (вибір постачальника); кінцева точка 
(вибір споживача); час (в які строки потрібно вико-
нати замовлення і доставити продукцію) [9, с. 238]. 

Згідно з концепцією вчених Національного уні-
верситету «Львівська політехніка» до основних завдань 
управління матеріальними потоками в межах техноло- 
гічного циклу виробництва продукції належать: ефек-
тивне використання матеріальних ресурсів; контроль  
і управління запасами матеріальних ресурсів; змен-
шення рівня запасів готової продукції; пришвидшення 
обігу оборотних коштів; зменшення тривалості вироб-
ничого циклу та незавершеного виробництва; оптимі- 
зація роботи транспортного парку підприємства [13, 
с. 10]. 

Види матеріальних потоків
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Примітки: 1 — надходження матеріальних ресурсів до процесу виробництва; 2 — організація завозу матеріальних ре-

сурсів на склади; 3 — формування запасів продукції незавершеного виробництва на складах; 4 — формування запасів вугільної 
продукції на складах; 5 — використання відходів як вторинної сировини для виробництва метану, будівельних матеріалів, 
паливних брикетів, продукції виробничо-технічного призначення; 6 — відвантаження вугільної продукції для реалізації спо-
живачам; 7 — відвантаження вугільної продукції зі складів для збуту споживачам; 8 — відвантаження паливних брикетів, 
будівельних матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення для реалізації споживачам. 

 
Рис. 3. Схема руху матеріальних потоків на вугільному підприємстві (побудовано авторами) 

 
У роботі [15] визначено, що «в процессе управле-

ния материальными потоками выполняется следу- 
ющий комплекс работ: прогнозирование спроса на 
продукцию и разработка средне- и краткосрочных 
прогнозов потребностей; формирование производст-
венной программы и распределение ее по отрезкам 
планового периода; планирование потребностей в ма-
териалах; контроль выполнения производственного 
заказа; управление сбытом, планирование и контроль 
затрат». 

Управління матеріальним потоком розглядається 
як «управління матеріалами (рух і зберігання виробни-
чих запасів і запасів незавершеного виробництва) та 
управління фізичним розподілом (рух і зберігання го-
тової продукції на підприємстві та за його межами)» 
[16, с. 39]. 

Отже, під терміном «управління матеріальними 
потоками на вугільному підприємстві» слід розуміти 
безперервний ітеративний процес, який здійснюється 
через реалізацію всього переліку функцій управління 
рухом матеріальних потоків на вугільному підприєм- 
стві (прогнозування, планування, організації, обліку, 
контролю, аналізу, регулювання). 

Аналіз свідчить, що при визначенні функцій уп-
равління матеріальними потоками вченими не завжди 

враховується весь комплекс функцій управління (про-
гнозування, планування, організація, облік, контроль, 
аналіз, регулювання). 

Авторами даної статті визначено комплекс функ-
цій і завдань управління матеріальними потоками на 
вугільному підприємстві (див. таблицю). 

Аналіз, проведений на ряді вугільних підпри-
ємств, свідчить про зростання витрат на здійснення 
логістичної діяльності за рахунок збільшення витрат 
на зберігання запасів та утримання складів; постійне 
зростання питомої ваги витрат на матеріально-тех- 
нічне забезпечення в загальному обсязі витрат на здій-
снення логістичної діяльності, незважаючи на те, що 
загальні обсяги відвантаження вугілля споживачам  
і обсяги реалізації вугілля скорочуються. 

Визначено напрями вдосконалення управління 
матеріальними потоками на вугільних підприємствах, 
серед яких: 

• удосконалення процесу матеріально-технічного 
забезпечення на основі використання інформаційних 
технологій MRP (система планування потреб в мате-
ріалах), MRPII (система планування обсягу матеріаль-
них ресурсів), ERP і ERPII (системи для реалізації за-
дач планування та управління ресурсами підпри-
ємств); 
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Таблиця 
Систематизація функцій і завдань управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві 

Функція Завдання 

Прогнозу-
вання 

Прогнозування обсягів видобутку вугілля, виробничих і складських запасів; розробка прогнозу 
попиту на вугільну продукцію, обсягів відвантаження, цін і прибутку від реалізації 

Планування 
Розробка норм і нормативів обсягів матеріальних ресурсів, планів видобутку вугілля та його збуту 
споживачам; планування витрат на зберігання виробничих і складських запасів 

Організація 

Замовлення необхідного обсягу матеріальних ресурсів для виробництва продукції; надходження 
матеріальних ресурсів від постачальників; організація завозу матеріальних ресурсів на склади; 
переміщення: виробничих запасів зі складів до процесу виробництва; продукції незавершеного 
виробництва і вугільної продукції на склади; запасів продукції незавершеного виробництва; за-
пасів вугільної продукції на складах; готової продукції на склади; організація руху транспортних 
потоків на вугільному підприємстві; організація процесу навантаження продукції та її транс-
портування; збут вугілля різним категоріям споживачів; організація процесу утилізації та пере-
робки відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення 

Облік 
Облік витрат на придбання та зберігання матеріальних ресурсів на складах; витрат на виробни-
цтво продукції; витрат, пов’язаних із зберіганням запасів на складах, збутом вугільної продукції 
споживачам, а також з управлінням відходами вуглевидобутку та вуглезбагачення 

Контроль 
Контроль за зберіганням та ефективним використанням матеріальних ресурсів; процесом своє-
часної сплати за придбані матеріальні ресурси та відвантажену вугільну продукцію споживачам; 
контроль за рухом матеріальних потоків у процесі виробництва та запасів на складах 

Аналіз 
Аналіз витрат, пов’язаних з придбанням та зберіганням матеріальних ресурсів; переміщенням 
матеріальних потоків у процесах виробництва та збуту; з поводженням відходів вуглевидобутку 
та вуглезбагачення 

Регулювання 

Узгодження умов договорів на поставку матеріальних ресурсів та розрахунків з постачальниками; 
регулювання планів матеріально-технічного забезпечення та виробництва продукції; регулю-
вання витрат, пов’язаних з рухом матеріальних ресурсів, запасів на складах, з переробкою від-
ходів вуглевидобутку та вуглезбагачення; узгодження умов договорів на поставку вугільної про-
дукції споживачам 

Складено авторами. 

• удосконалення системи планування, обліку та
аналізу витрат, що пов’язані з управлінням матеріаль-
ними потоками, та розробка пропозицій щодо їх оп-
тимізації; 

• розробка методичних підходів до нормування та
методів планування виробничих запасів; 

• уточнення формул розрахунку оптимального
обсягу партії поставки матеріальних ресурсів та удо-
сконалення економіко-математичного інструмента-
рію; 

• розробка методики вибору оптимального поста-
чальника матеріальних ресурсів на основі спеціаль-
ного програмного забезпечення для здійснення розра-
хунку рейтингу постачальників за вибраними критері-
ями, вага яких у загальній їх сукупності визначається 
експертним шляхом (ціна, надійність поставки, відс-
тань від постачальника, якість продукції, умови плате-
жів, можливість організації позапланових поставок 
матеріальних ресурсів, фінансове положення постача-
льника тощо); 

• моделювання систем управління виробничими,
складськими запасами та запасами готової продукції 
на основі використання інформаційно-комп’ютерних 
технологій (система управління складом WMS); 

• розробка методів обліку запасів із застосуван-
ням спеціального програмного забезпечення та систем 
електронного документообігу для ефективного управ-
ління запасами (модуль складського обліку ERP-
системи); 

• удосконалення процесів обслуговування різних
категорій споживачів на основі застосування систем 
електронної комерції:  

B2B — «бізнес-до-бізнесу» — програмні компле-
кси для здійснення комерційної діяльності між під- 

приємствами в мережі Інтернет. За цією системою 
здійснюється приблизно 80% електронної комерції; 

B2C — «бізнес-до-споживача» — програмні ком-
плекси для здійснення електронної торгівлі між підп-
риємствами та споживачами; 

CRM (управління відношеннями з клієнтами) — 
інформаційні технології, які надають функціональні 
можливості для автоматизації повного циклу відносин 
з клієнтами та забезпечують необхідні засоби для уп-
равління сферами маркетингу, продажів, сервісу тощо; 

• впровадження сучасних інформаційних техно-
логій з метою удосконалення організації дистрибуції: 
DRP (система планування розподілу продукції), 
DRPII (система планування розподілу ресурсів); 

• розробка методики вибору оптимальних каналів
збуту на основі спеціального програмного забезпе-
чення для здійснення розрахунків за допомогою еко-
номіко-математичних методів. 

Реалізація сучасних систем управління матеріаль-
ними потоками на промислових підприємствах, які за-
стосовують логістичні підходи, дозволяє суттєво зни-
зити витрати на придбання матеріалів і транспорт. 
Так, за даними Європейської промислової асоціації, 
наскрізний моніторинг матеріального потоку забезпе-
чує зниження матеріальних запасів на 30—70%. Опера-
тивне планування дозволяє на 30% оптимізувати ви-
користання сировини й матеріалів [5, с. 62].  

За експертними оцінками, своєчасність забезпе-
чення матеріалами при використанні системи управ-
ління матеріальними потоками підвищується до 95—
97%, рівень запасів готової продукції на складах ско- 
рочується на 10—12%, обсяг незавершеного виробни-
цтва — на 20—30, кількість порушень термінів поста-
вок — у середньому на 30—35% [7, с. 207]. 
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Використання систем управління матеріальними 
потоками (MRP-систем) на практиці характеризується 
зростанням рівня сервісу (поліпшення обслуговування 
клієнтів) на 15—26%; скороченням рівня запасів — на 
16—30; підвищенням ефективності роботи виробничих 
підрозділів — на 11—20; зменшенням витрат на заку- 
півлю — на 7—13% [17, с. 168]. 

Впровадження систем управління ланцюгами по-
ставок дозволяє досягти зростання прибутку компанії 
на 5—15%; зниження вартості і часу обробки замов-
лення на 20—40%; скорочення виробничих витрат на 
5—15%; суттєве підвищення якості обслуговування; 
зменшення складських запасів на 20—40%; скорочення 
закупівельних витрат на 5—15% [23, с. 32]. 

Висновки. У результаті дослідження виявлено, що 
реалізація комплексу заходів з управління матеріаль-
ними потоками на вугільних підприємствах сприяє 
одержанню економічного ефекту, до складових якого 
можна віднести: 

− спрощення процедур матеріально-технічного 
постачання ресурсів;  

− зменшення часу на обробку та оформлення за-
мовлень;  

− зниження рівня складських запасів;  
− скорочення витрат на організацію логістичної 

діяльності за рахунок зменшення витрат на матеріа-
льно-технічне забезпечення та збутову діяльність; 

− оптимізація матеріальних і пов’язаних з ними 
інформаційних та фінансових потоків;  

− збільшення обсягів реалізації продукції в фак-
тичних і порівняних цінах;  

− скорочення збитків підприємств за рахунок 
раціональної організації постачань матеріальних ресу-
рсів, виробництва, транспортування та збуту вугільної 
продукції споживачам; 

− підвищення рівня задоволеності попиту та 
якості обслуговування різних категорій споживачів ву-
гільної продукції. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ В СИСТЕМІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО  
КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Постановка проблеми. Агропродовольчий ком-
плекс об’єднує в собі сільське господарство, харчову 
промисловість і торгівлю продуктами харчування. 
Саме тому роль цього комплексу у життєзабезпеченні 
населення унікальна. Так, рівень самозабезпеченості 
основними видами продовольства (виробництво до 
внутрішнього використання на території держави) в 
Україні у 2016 р. склав: зерном — 290,5%, яйцями — 
114,0, м’ясом та м’ясними продуктами — 105,4, моло-
ком та молочними продуктами — 103,6, картоплею, 
овочами та продовольчими баштанними — 101,6, яго-
дами та виноградом — 84,6% [1, с. 220].  

Крім економічної функції (виробництво і реалі-
зація продовольства, участь у формуванні державного 
і місцевих бюджетів), агропродовольчий комплекс  
відіграє ще й соціальну функцію (розвиток сільських 
територій, формування екологобезпечної «зеленої» 
енергетики та ін.). 

Формування та функціонування агропродоволь-
чого комплексу здійснюється на засадах інтеграції та 
кооперації: шляхом вертикальної інтеграції об’єдну-
ються зусилля, по-перше, виробників сільськогоспо-
дарської сировини (зерна, насіння олійних культур, 
цукрових буряків тощо), по-друге, їх переробників 
(зокрема, зернопереробної, олійножирової, цукрової 
промисловості, виробників харчової продукції), по-
третє, оптової та роздрібної торгівлі продовольством. 
Отже, формується агропродовольчий ланцюг від ви- 
робника сільськогосподарської сировини (аграрних 
підприємств, фермерських і селянських господарств) 
до конкретного споживача.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазна-
чає О. Коваленко, «сутність агропромислової інте- 
грації обумовлює її потенційні можливості як інстру-
менту підвищення ефективності створюваного на її 
базі агропромислового виробництва» [2]. Отже, підви-
щення ефективності функціонування агропродоволь-
чого комплексу як однієї з пріоритетних галузей на- 

ціональної економіки, зацікавленість у формуванні  
міжгосподарських об’єднань потребує уточнення існу-
ючих моделей та механізмів функціонування вертика-
льно інтегрованих структур та кооперативів, що діють 
у сільській місцевості.  

На думку Л. Куц, вертикальну інтеграцію слід  
розглядати як «розширення діяльності і/або контролю 
фірми вздовж технологічно-розподільчо-збутового  
ланцюга або на попередні стадії (аж до виробництва 
сировини), або на наступні (аж до збуту продукції  
кінцевому споживачеві) з метою заміни ринкових  
трансакцій на інші форми контактів (внутрішні опе-
рації і процеси, довгострокові контракти тощо)» [3]. 

Вертикальну інтеграцію В. Нусінов та Д. Колес-
ніков визначають як «сукупність підприємств, взаємо-
залежних між собою та об’єднаних за технологічним 
принципом з метою реалізації спільних цілей». Верти-
кально інтегровану структуру вони пропонують тлума-
чити «як складну динамічну організаційну форму ве-
дення бізнесу, яка є результатом вертикальної інтегра-
ції, має певні властивості й представляє собою офі-
ційно зареєстроване або утворене на основі угод і до-
говорів об’єднання бізнес-одиниць (підприємств, 
фірм, компаній, організацій і установ) або техноло- 
гічно самостійних стадій виробництва, що, як пра-
вило, утворюють замкнений цикл, пов’язаних між со-
бою єдиним технологічним ланцюгом від видобутку 
сировини до збуту кінцевого продукту та здійснюючих 
спільну діяльність з метою отримання синергетичного 
ефекту» [4]. 

Аналізуючи умови створення вертикально інтег-
рованої структури, зазначимо, що об’єднання відбува-
ється навколо центральної виробничої лінії — пере- 
робки сировини з виготовленням кінцевої продукції 
[5], структурними елементами якої (згідно з дослі-
дженнями Р. Беспалова) є незалежні підприємства, що 
спільно розробляють принципи взаємодії між собою 
та складають плани розвитку [6].  
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Досить поширеною є агропромислова інтеграція, 
яка поєднує сільськогосподарське і промислове ви- 
робництво, а також сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи, що займаються переробною, заготі- 
вельно-збутовою або постачальницькою діяльністю 
[7].  

Доведено, що логістична концепція продоволь-
чого забезпечення передбачає формування агропродо-
вольчого комплексу, який має чотири блоки: ресурсне 
забезпечення та технологічне обслуговування, сільсь-
когосподарське виробництво, зберігання та переробка 
сільськогосподарської продукції, торгівля продоволь- 
ством [8, с. 116].  

І кооперація, і інтеграція в аграрному секторі еко-
номіки, як зазначає Н. Скопенко [9], створюють пе-
ревагу таких форм господарювання перед іншими за 
рахунок: акумуляції трудових, фінансових та інших ре-
сурсів, скорочення тривалості виробничого процесу, 
економії на масштабі, синергетичного ефекту, можли-
вості доступу до нових знань, більш широкого роз- 
повсюдження знань та інформації, оптимізації інфор-
маційних потоків, більшої можливості для соціального 
розвитку регіону, створення нових робочих місць, збі-
льшення надходжень до місцевого бюджету, покра-
щення умов для поєднання особистої зацікавленості їх 
членів з інтересами всіх учасників процесу виробни- 
цтва, захисту членів об’єднання від монополістичних 
проявів постачальників, збутових, банківських та ін-
ших структур.  

Вертикально інтегровані структури, на думку 
О. Коваленка, можна умовно поділити на такі групи 
[2]:  

1) формування, які об'єднують свої кошти тільки 
для створення загального керівного або координацій-
ного органу та проводять свою спільну діяльність на 
основі довготривалих і короткочасних договорів. У 
цьому випадку всі учасники залишаються юридично 
незалежними, а їх економічна свобода обмежується 
зобов'язаннями за договорами. До таких формувань 
відносяться прості товариства та асоціації; 

2) формування, що базуються на частковому  
об'єднанні власності (капіталу), утворюючи його ін-
ституціональні одиниці (юридичні і фізичні особи); 

3) формування, утворені в результаті повного 
злиття власності (майна, паїв, акцій та ін.) учасників-
партнерів, які в цьому випадку втрачають свою еконо-
мічну та юридичну самостійність і перетворюються на 
технологічно або економічно взаємопов'язані вироб-
ничі підрозділи єдиної організаційно-господарської 
системи; 

4) формування, створювані на основі єдиної ін-
ституційної одиниці за рахунок виключно її власності. 
Базою інтеграції в цьому випадку є диверсифікація ви-
робництва.  

Розвиток агропродовольчого комплексу передба-
чає удосконалення виробничих відносин на основі ко-
операції та вертикальної інтеграції сільськогосподар-
ських та переробних підприємств [10], формування 
внутрішнього та зовнішнього ринків харчових про- 
дуктів [11], розвитку сільських територій [12]. 

Формулювання мети. Підвищення ефективності 
функціонування агропродовольчого комплексу, заці-
кавленість у формуванні міжгосподарських об’єднань 
потребує уточнення існуючих моделей та механізмів 
функціонування вертикально-інтегрованих структур, 
що і є метою цієї публікації.  

1. Агропродовольча інтеграція: сутність, резуль- 
 тативність, моделі  

Останнім часом вітчизняні товаровиробники аг-
ропродовольчої продукції наростили свій експортний 
потенціал і переорієнтувалися на ринки Азії, ЄС, Аф-
рики. Основними видами продовольства, що експор-
тується, є продукція рослинництва та продуктів його 
переробки (зернові злаки, олія соняшникова, насіння 
олійних культур, цукор). Основу експорту тваринни-
цьких продуктів складають м'ясо та субпродукти, мо-
локопродукти, готові чи консервовані продукти з м'яса 
та ін.  

Втім розвиток харчової промисловості (як голов-
ного виробника продовольчих ресурсів) характеризу-
ється нестійкими тенденціями (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Виробництво деяких видів продовольства в Україні,  
млн т 

2014 р. 2015 р. 2016 р.

Олія 4,4 3,7 4,4

Цукор 2,1 1,5 2,0

Молоко 1,1 1,0 1,0
 

Джерело: [1, с. 112]. 

 
Розвитку рослинництва теж властиві різновек- 

торні тенденції: якщо за 2014-2016 рр. виробництво 
насіння соняшника зросло на 34,7%, зерна — на 3,4%, 
то цукрових буряків, картоплі, овочів навпаки скоро-
тилося (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Виробництво продукції рослинництва в Україні, млн т 
2014 р. 2015 р. 2016 р.

Зерно 63,9 60,0 66,1

Цукрові буряки (фаб-
ричні) 

15,7 10,3 14,0 

Насіння соняшника 10,1 11,2 13,6

Картопля 23,7 20,8 21,7

Овочі 9,6 9,2 9,4
 

Джерело: [13, с. 94]. 

 
Досліджуваний період характеризувався певним 

зростанням урожайності сільськогосподарських куль-
тур (крім 2015 р., який виділявся гіршими погодно-
кліматичними умовами). Цьому сприяли, зокрема, ви-
сока ефективність виробничо-комерційної діяльності 
великих аграрних підприємств, що освоюють сучасні 
агротехнології (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Урожайність сільськогосподарських культур  
в Україні, ц/га 

2014 р. 2015 р. 2016 р.

Зернові культури 43,7 41,1 46,1

Цукрові буряки (фаб-
ричні) 

476,5 433,8 481,5 

Соняшник 19,4 21,6 22,4

Картопля 176,4 161,4 165,8

Овочі 207,8 206,1 210,5
 

Джерело: [13, с. 102]. 
 

Низька платоспроможність населення України 
обмежує розвиток внутрішнього продовольчого ринку.  
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Певні складнощі з реалізацією продукції тваринни- 
цтва на зовнішніх ринках та інші причини призвели 
до скорочення виробництва м’яса, молока і яєць 
(табл. 4). 

Таблиця 4 
Виробництво основних видів продукції тваринництва  

в Україні 

2014 р. 2015 р. 2016 р.

М'ясо (у забійній 
масі), млн т 

2,4 2,3 2,3 

Молоко, млн т 11,1 10,6 10,4

Яйця, млрд шт. 19,6 16,8 15,1

Джерело: [13, с. 150]. 

Для розвинених країни світу під впливом урбані-
зації характерна тенденція до зменшення кількості 
сільського населення. Не оминуло це й Україну.  

Так, станом на 1 січня 2017 р. кількість сільського 
населення держави склало 13,2 млн осіб (31,1% до 
усього постійного населення). У сільському, лісовому 
та рибному господарстві у 2016 р. було зайнято 2,8 млн 
осіб (17,6% загальної кількості зайнятого населення). 
Відстежується загальносвітова закономірність скоро-
чення сільськогосподарської зайнятості, що виявилося 
у зменшенні цієї категорії працівників на 7,3% проти 
2014 р. та скороченні кількості найманих працівників 
(із 530,9 тис. осіб до 509,5 тис. осіб) [13, с. 19-20]. 

Позитивною тенденцією є зростання продук- 
тивності праці (виробництво продукції на одного 
зайнятого в сільськогосподарському виробництві, у 
постійних цінах 2010 р.) із 227,8 тис. грн у 2014 р. до 
277,3 тис. грн у 2016 р. (на 21,7%).  

Іншою позитивною тенденцією (для аграрних то-
варовиробників) є зростання середніх цін реалізації  
1 т продукції за аналізований період. Зокрема, у сіль-
ськогосподарських підприємствах за цей період заку-
півельні ціни на зерно збільшилися з 1801 до 3414 грн 
(у 1,9 раза), насіння олійних культур — з 4063 до  
8656 грн (у 2,1 раза), буряки цукрові фабричні — з 494 
до 849 грн (у 1,7 раза), сільськогосподарські тварини 
(у живій масі) — з 15737 до 22468 грн (у 1,4 раза), мо-
локо — з 3588 до 5462 грн (у 1,5 раза) [13, с. 58, 186]. 

Динаміка економічних процесів в Україні, що у 
2014-2015 рр. знаходилась під впливом внутрішніх 
економічних та політичних потрясінь, незважаючи на 
ознаки стабілізації у 2016-2017 рр., негативно впли-
нула на розвиток інтеграційних процесів. Це зумовило 
значне скорочення чисельності інтегрованих структур: 
порівняно з 2014 р. на 1 січня 2017 р. кількість асоці-
ацій скоротилась на 28,1%, корпорацій — на 32,5, кон-
сорціумів — на 26,6, концернів — на 44,2, кооперати-
вів — на 21,7, із них сільськогосподарських коопера-
тивів — на 16,3, виробничих — на 12,8, обслуговую-
чих — на 11,8%. 

Механізм інтеграції підприємств агропродоволь-
чого комплексу характеризується складною структу-
рою взаємозв’язків, які виникають за рахунок можли-
вого об’єднання підприємств різних стадій виробни- 
цтва й обігу: від виробництва сільськогосподарської 
сировини до реалізації продовольства споживачу.  
Значна кількість посередників у цьому ланцюгові при-
зводить до збільшення витрат підприємства при реалі-
зації продукції. Саме тому створення інтегрованих 
структур є взаємовигідним і сприяє досягненню еко-
номічного ефекту за рахунок встановлення стійких 

економічних зв’язків, взаємної матеріальної заінтере-
сованості та відповідальності усіх учасників за кінцеві 
результати господарювання.  

У найпростішому варіанті вертикально інтегро-
вана структура являє собою дворівневу ієрархічну 
структуру, яка складається з n функціонально залеж-
них підсистем та Pm бізнес-процесів, входом яких є ре-
зультати попередніх ланок ієрархії. При цьому усі під-
системи мають права прийняття рішень щодо органі-
зації відповідних бізнес-процесів у межах, визначених 
керівною системою. Ієрархічне розташування підсис-
тем (багатоешелонна структура) визначається тим, що 
деякі з процесів знаходяться під впливом або управля-
ються (частково/повністю) керівною системою. 

Розглянемо вертикально інтегровану систему, що 
складається з однієї координаційної підсистеми (ви-
щий рівень ієрархії B0) та n керівних підсистем ниж-
нього рівня, підлеглих підсистемі вищого рівня 
(рис. 1).  

 
 
 

 

Рис. 1. Вертикально інтегрована структура  
як ієрархічна структура 

Джерело: власна розробка. 

На першому рівні представлено підсистему В0, 
яка виконує роль центра управління об’єднаними під-
приємствами. На другому рівні розміщено функціона-
льно залежні підсистеми, подані скінченою множи-

ною неоднорідних агентів В1, … Вn, де 2≥n  — мно-

жина підприємств, які входять до інтегрованого об'єд-
нання та взаємодіють із центром управління. При 
цьому кожен із агентів відповідає за окремі стадії вер-
тикалі виробничо-збутового процесу та може бути 
представлений як одним підприємством, так і групою 
незалежних підприємств. 

Ураховуючи, що вертикально інтегрована органі-
зація формується на основі підпорядкування суміжних 
ланок товаропросування якомусь з учасників каналу 
[5], який домінує в ньому, роль координаційної підси-
стеми виконує одне із підприємств, що володіє най- 
більшим економічним потенціалом. 

Тобто для множини агентів В = (В1, В2, ... Вn), що 
входять до вертикально-інтегрованої структури, необ-
хідну умову вибору керівної підсистеми можна опи-
сати таким чином: ∀ 	 	 , ∃	 , 	 = Ві	 ∈:	 = 	max , , … , , = 1, . . , 	 ,  (1)

де R — потенціал окремого підприємств, що входить 
до складу інтегрованої структури; 

B1 B2 Bі Bn 

Координа-
ційна під-
система B0 

P2 Pi Pn P1 
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В0 — координаційна підсистема вертикально інтег-
рованої структури; 

n — кількість підприємств, що входять до складу 
інтегрованої структури. 

Враховуючи, що основою метою функціонування 
вертикально-інтегрованої структури є максимізація 
прибутку за рахунок синергетичного ефекту, економії 
ресурсів тощо, важливим є окреслення механізмів ро-
зподілу прибутку координаційною системою серед пі-
дсистем другого рівня. За умов жорсткої вертикальної 
інтеграції розподіл прибутку може бути здійснено на 
основі механізмів розподілу обмежених ресурсів із ви-
користанням пріоритетів, де пріоритетом можуть роз-
глядатися витрати підприємств [14; 15]:  

 ( ) = ,			якщо	∑ ≤, ( ) , якщо	∑ > 	,   (2) 

 

де n — кількість підприємств, що входять до складу ін-
тегрованої структури; 

 — їх заявки щодо очікуваного прибутку; 

 — розподілений прибуток окремого підприємс-

тва;  
P — прибуток інтегрованої структури, що підлягає 

розподілу; ( ) — функція пріоритету розподілу; , ( )  — вказує на те, що підприємство 
отримує ресурс у кількості, не більшій від заявленої 
величини; 	— параметр, що відіграє роль нормування і оби-
рається за умови виконання бюджетного обмеження, 
тобто щоб за заданих заявок і функцій пріоритету при-
буток Р розподілявся повністю: 

 

 ∑ , ( ) = Рі .  (3) 
 

Розглянемо особливості взаємодії пари агентів 
вертикально-інтегрованої структури (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема взаємодії пари агентів вертикально інтегрованої структури 

 

Джерело: власна розробка. 
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В основі такої взаємодії знаходиться задоволення 
потреб учасників інтеграції, що формують цілі інте- 
грації підприємств, а також взаємозв’язок, при якому 
вихід однієї системи є входом для другої (результати 
роботи одного підприємства створюють ресурсні пере-
думови для роботи іншого підприємства). Задоволення 
інших потреб може призвести до залучення посеред-
ників або розширення інтегрованої структури за раху-
нок включення інших учасників інтеграції. 

Відповідно умовою розширення інтегрованої 
структури за рахунок агентів зовнішнього середовища Аі ∈ А	 є така залежність:∗ = ⋃ 	 ( , ) < ( ∗)|	∀ ∈ , = 1, . . , , (4)

де ( , ) — функція ефективності діяльності підпри-
ємства при співробітництві з посередником; ( ∗) — функція ефективності діяльності підпри-

ємства при входженні посередника до складу інтегро-
ваної структури; 

A — агент зовнішнього середовища. 
Очевидно, проблема формування ефективної  

вертикально інтегрованої структури може бути зведена 
до розв’язування задачі про найменше покриття мно-
жини [16, c. 53-54], що забезпечує максимальну ефек-
тивність інтегрованої структури та визначає доціль-
ність розширення об’єднання шляхом інтеграції  
агента-посередника. 

Нехай = , . . ,  — набір вимог, що став-

ляться до підприємства у складі вертикально інтегро-

ваної структури, = ,… ,  — підприємства вер-

тикально інтегрованої структури. При цьому викону-

ється умова, за якої кожному підприємству 	з мно-
жини  ставиться у відповідність підмножина вимог ⊆ , де = 1, . . , . При цьому підприємство  або

повністю задовольняє вимоги координаційної підсис-
теми, або частково, виконуючи функцію з множини  	із певною якістю, будучи покриттям множини ,
якщо ∪ = .

Нехай  — витрати, пов'язані з функціонуван-

ням підприємства у складі вертикально інтегрованої  
структури. Отже, задача оптимальної вертикально ін-
тегрованої структури має такий вигляд: ( ) → ∑ → , (5) ∑ ≥ 1 (6) = 1, якщо	підприємство	 	здатне	з	певною	ефективністю	задовольняти	вимогам	 ;0, в	іншому	випадку. 	 (7) ∈ 0,1. 

2. Удосконалення економічних відносин в агропро
довольчому комплексі

Підвищення ефективності агропродовольчого 
комплексу значною мірою залежить від оптимізації 
внутрішньогалузевих економічних відносин, що до-
зволяє забезпечувати отримання всіма учасниками не-
обхідних обсягів коштів для відтворення. 

Дисбаланс між доходами виробників сільськогос-
подарської продукції та підприємств з її переробки має 
об’єктивний характер, оскільки згідно з описово-гра-

фічною моделлю Рітсона [17; 18] пропозиція сільсько-
господарських товарів залежить від умов пропозиції 
послуг переробки та торгівельних послуг. Зменшення 
еластичності пропозиції послуг переробки призводить 
до зменшення еластичності попиту на сільськогоспо-
дарську продукцію, тому попит на готові продукти ви-
щий, ніж на сільськогосподарську сировину. У будь-
якому випадку еластичність пропозиції готових харчо-
вих продуктів і послуг переробки сировини вища за 
еластичність пропозиції сільськогосподарської про- 
дукції. Це пояснюється тим, що період виробництва 
на переробних підприємствах менш тривалий, ніж в 
аграрних підприємствах, оскільки змінити (частково 
чи повністю) фактори виробництва і параметри гото-
вої продукції у харчовій промисловості легше, ніж у 
сільському господарстві. Ці особливості об’єктивно 
ставлять сільськогосподарські підприємства в нерівне 
становище з переробними. Негативні наслідки цих 
процесів поглиблює наявність монопсонії на локаль-
них ринках, зокрема, продовольчої сировини. 

Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, 
підприємства харчової промисловості є інтеграційною 
основою ефективного розвитку виробництва продово-
льства. Вони виконують основні координаційні функ-
ції щодо налагодження сталих, взаємовигідних еконо-
мічних та виробничо-технологічних міжгалузевих  
зв'язків, надання виробникам сільськогосподарської 
сировини різноманітних послуг, забезпечення раціо-
нального використання аграрного потенціалу. Крім 
того, переробні підприємства виступають інтеграто-
рами системи складних виробничо-технологічних про-
цесів із випуску продуктів харчування і задоволення 
потреб населення в них, формування потужного екс-
портного потенціалу країни, виходу на світові ринки 
продовольчих товарів. 

Виконання цих організаційно-інтеграційних  
функцій підприємствами харчової промисловості зу-
мовлено передусім вищим рівнем індустріалізації ви-
робництва харчових продуктів. Інтеграція переробних 
підприємств промисловості та сільськогосподарських 
підприємств сприяє формуванню паритетних еконо- 
мічних відносин між ними, збільшенню обсягів ви- 
робництва конкурентоспроможних продовольчих то-
варів. У результаті цього отримуються високі еконо- 
мічні результати за рахунок усунення суперечностей 
між економічними суб’єктами.  

Це відбувається за рахунок таких чинників: 
- скорочення логістичних витрат на зберігання та 

транспортування сільськогосподарської продукції за 
рахунок зменшення відстані її перевезень та кількості 
перевалок; 

- частина вторинної сировини, що отримується в 
процесі переробки сільськогосподарської продукції, 
може використовуватися з кормовими цілями; 

- досягається вибір і впровадження прогресивних 
технологій (від вирощування сільськогосподарської 
сировини до реалізації продуктів її переробки); 

- з'являються умови і можливості для формування 
та розвитку економічного механізму управління між-
галузевими процесами у сфері виробництва продово-
льчих товарів на основі врахування і збалансування 
економічних інтересів усіх складових агропродоволь-
чого комплексу. 

Зростання частки промислової переробки сільсь-
когосподарської продукції у собівартості кінцевого 
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продукту сприяє не тільки розширенню та поглиб-
ленню технологічних зв'язків між підприємствами- 
переробниками, але й створенню спеціалізованих про-
дуктових продовольчих формувань. Такі об’єднання є 
закономірним результатом поглиблення інтеграційних 
процесів виробництва й реалізації стратегічно важли-
вих продовольчих товарів [19, с. 271—273]. 

Однією з форм інтеграції є створення спільних 
підприємств у виробничій та обслуговуючій сферах. Їм 
притаманна економічна зацікавленість партнерів у 
спільній діяльності, яка виступає у формі викорис-
тання інвестиційного кредиту для здійснення заздале-
гідь визначеної господарської мети та одержання пев-
ного економічного результату. Зарубіжні інвестори 
можуть за погодженням сторін передавати свої інвес-
тиції у вигляді інноваційних технологій виробництва 
продукції або окремих технологічних елементів (ма-
шин і механізмів, обладнання, насіння високопродук-
тивних сортів і гібридів сільськогосподарських куль-
тур, племінних тварин, хімічних засобів захисту рос-
лин і тварин, добрив, кормів, інших матеріальних ре-
сурсів). 

Вони також можуть брати участь шляхом здійс-
нення безпосередніх інтелектуальних вкладень, які ма-
ють форму розробок певних проектів, надання кон- 
сультацій щодо освоєння новітніх технологій. Таким 
чином, створення спільних підприємств належить до 
економічно доцільних форм кооперування вітчизня-
них та зарубіжних товаровиробників, спрямованих на 
задоволення їх інтересів, прискорення застосування 
нових високоефективних технологій, адже іноземний 
інвестор, вкладаючи свої кошти у спільну діяльність, 
заздалегідь проектує одержати високий зиск. У про-
цесі функціонування спільного підприємства він пра-
гне досягти своїми інвестиціями та безпосереднім на-
данням консультацій, проведенням навчання тощо 
найбільшого ефекту [20, с. 12]. 

Таким чином, побудова господарських зв’язків 
між харчовими і сільськогосподарськими підприємст-
вами повинна відбуватись на економічній основі, ор-
ганізаційній незалежності і договірних відносинах. 
Визначення якості, кількості, асортименту сільського-
сподарської сировини для харчової промисловості до-
цільно здійснювати на базі замовлень переробних під-
приємств. Утім, поки що не створено умов, які б сти-
мулювали сільськогосподарські підприємства в першу 
чергу виконувати замовлення підприємств харчової 
промисловості [19, с. 271 — 274]. 

Вітчизняна харчова промисловість в основному 
забезпечує населення продовольчими продуктами. Од-
нак застаріле технологічне устаткування багатьох пе-
реробних підприємств стримує розвиток глибокої пе-
реробки продукції, розширення асортименту товарів, 
їх розфасування, затарювання тощо. Існує потреба в 
модернізації й реконструкції наявної матеріальної-те-
хнічної бази, переходу на новітні технології виготов-
лення продуктів харчування, застосування маркетин-
гових інструментів при вивченні потреб ринку та ін. 

Неповністю вирішені проблеми економічних від-
носин між сільськогосподарськими товаровиробни-
ками і переробними підприємствами. Це стримує на-
рощування виробництва якісних і безпечних продуктів 
харчування. Існує нагальна потреба відрегулювати 
економічні відносини між сільськогосподарськими і 
промисловими підприємствами шляхом усунення дис-
паритету цін, адже без створення економічних умов 

взаємовигідної співпраці суб’єктів господарювання аг-
ропродовольчого комплексу складно забезпечити під-
вищення конкурентоспроможності галузі.  

У зв’язку із кращими фінансовими можливос-
тями інтеграторами регіональних агропродовольчих 
комплексів, як правило, стають переробні підприємс-
тва. У кожному регіоні таких однорідних за характером 
і умовами діяльності переробних підприємств кількі-
сно налічуватиметься стільки, скільки існує адмініст-
ративних районів (або на 7 — 10% більше). Кожне пе-
реробне підприємство разом із виробниками сільсько-
господарської продукції утворює первинну продуктову 
зону регіонального агропродовольчого комплексу. 

Кількісний склад продуктових зон регіонів зале-
жить від їх територіального розташування, виробничих 
потужностей, наявного транспортного сполучення та 
інших факторів. З урахуванням розташування та роз-
мірів первинних зон можуть формуватися селекційно-
племінні центри, племінні репродукторні господарс-
тва, підприємства з виготовлення комбікормів. Ці та 
інші формування мають визначатися раціональними 
розмірами та концентрацією виробництва відповідних 
видів продукції.  

Кілька первинних продуктових зон разом із се- 
лекційно-племінним центром, племінними репродук-
торними господарствами та підприємствами із вироб-
ництва можуть утворювати вторинну продуктову зону 
регіонального продуктового комплексу кластерного 
типу. 

Такі зони об’єднуються у регіональні продуктові 
комплекси. До їх складу можуть входити промислові 
підприємства з виготовлення технічних засобів. Їх кі-
лькість зумовлюється наявним розташуванням, ви- 
робничими можливостями та попитом споживачів. 

Одним із варіантів інтеграції, на нашу думку, є 
об'єднання виробників сільськогосподарської продук-
ції та її переробників на акціонерній основі. Умовами 
діяльності таких агропромислових формувань мають 
бути такі принципи: 

- добровільність вступу; 
- збереження юридичної та господарської само-

стійності підприємств і організацій, що входять до 
складу інтегрованого формування, та їх власності на 
засоби виробництва; 

- суспільний поділ праці, зумовлений дією закону 
економії робочого часу; 

- економічне відокремлення і привласнення ре-
зультатів поділу праці виробників сировини, її пере-
робників та торгівлі; 

- економічний інтерес до розвитку інтегрованого 
виробництва певного виду продовольства; 

- економічна відповідальність за кінцеві резуль-
тати спільної діяльності; 

- контрактна система організаційно-економічних 
відносин між виробниками сировини, переробними 
підприємствами і торгівлею; 

- взаємоузгодженість і взаємовигідність еконо- 
мічних зв'язків між окремими товаровиробниками. 

Як свідчить світовий та вітчизняний досвід, пере-
ваги виробничих об'єднань замкнутого циклу, що 
включають виробників сировини, переробні та торго-
вельні підприємства, є очевидними. Важливо, що ак-
ціонерне товариство формує власну стабільну сиро-
винну базу. При цьому переробні підприємства заку-
повують сировину в учасників інтегрованого форму- 
вання за дещо вищими цінами, ніж у інших виробни- 
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ків (на 5—10%). Сільськогосподарські підприємства-
акціонери отримують додаткові ресурсні і фінансові 
можливості для забезпечення розвитку виробництва та 
зменшення виробничих витрат. Доходи від діяльно- 
сті інтегрованих підприємств дадуть змогу збільшити  
частку надходжень до державного бюджету. 

Економічна зацікавленість структурних одиниць, 
що входять до товариства, ґрунтується, перш за все, на 
прибутках, які вони можуть одержати за рахунок по-
ліпшення асортименту і якості кінцевої продукції, 
більш повного використання ресурсів. Прибуток в ін-
тегрованому формуванні складається із зобов'язань пе-
ред державою і прибутку, що розподіляється по всьому 
ланцюжку інтегрованого виробництва з урахуванням 
внеску у кінцевий результат кожного учасника про-
цесу. Кожен суб'єкт інтеграції повинен отримувати  
кошти безпосередньо після завершення виробничого 
циклу. Сумарний прибуток, закладений в усіх видах 
цін, повинен розраховуватися на єдиній методологіч-
ній основі для всіх учасників інтегрованого форму-
вання. 

При цьому можуть застосовуватися такі підходи 
до розподілу прибутку: 

1) пропорційно до усіх витрат (витрати на вироб-
ництво продукції та надання послуг); 

2) пропорційно до вартості основних виробничих
фондів і обігових коштів з урахуванням швидкості  
обертання кожної складової капіталу. 

У першому випадку узгодження цін між підпри-
ємствами доцільно здійснювати за підходами, запро-
понованими П. Березівським [21] для молочного під-
комплексу: 

Цзак = Сп (1+Кнп); (8) 

Цвідп = Цзак · N + П (1 + Кнп); (9) 

Цторг = Цвідп + Т (1 + Кнп) + ПДВ,   (10) 

де Цзак — закупівельна ціна 1 т молока; 
Сп — витрати на виробництво 1 т молока; 
Цвідп  — оптова відпускна ціна 1 т певного виду мо-

лочного продукту; 
N — витрати молока на виробництво 1 т молочного 

продукту; 
Цторг  — роздрібна ціна 1 т молочного продукту; 
Т — затрати торгівлі на реалізацію 1 т молочного 

продукту; 
Кнп — коефіцієнт норми прибутку (0,15); 
ПДВ — величина податку на додану вартість із  

розрахунку на 1 т молочного продукту. 
У другому випадку ціни формуються відповідно 

до підходів, розробленими Інститутом аграрної еконо-
міки НААНУ: 

Ц = Сп + Вовф · Кнп + Сп · Кнп ·Т0/12;  (11) 

Ц = Сп + (Вовф  + Спа) · Кн ·Т0/12,   (12) 

де Спа — витрати на виробництво продукції без суми 
амортизаційних відрахувань (усі інші умовні позна-
чення аналогічні наведеним у формулах 8 - 10) [22, 
с. 320—321].  

Нормативну величину витрат, на нашу думку, 
слід визначати в середньому у розрахунку на групу  

господарств, які входять до складу інтегрованого фор-
мування з урахуванням реальних умов. При цьому слід 
уникати необґрунтованого завищення витрат на ви- 
робництво продукції, пов'язаних з організаційно-тех-
нічними недоліками діяльності інтегрованих підпри-
ємств. Йдеться, насамперед, про реальне визначення 
рівня продуктивності худоби і рівня витрат у розра- 
хунку на голову. Не можна допускати зниження пер-
шого показника і безпідставного завищення другого 
внаслідок безгосподарності, недотримання техноло- 
гічних вимог, втрат продукції, перевитрат кормів  
і праці у розрахунку на голову худоби. 

Господарські організації, у яких витрати на ви- 
робництво продукції нижчі, ніж нормативна величина, 
матимуть вищий прибуток, одержаний від реалізації 
кінцевого результату і його розподілу між суб'єктами 
інтегрованої системи. І навпаки, сільськогосподарські 
підприємства з більшими витратами на виробництво 
продукції одержать менше прибутку на одиницю ви-
робленої сировини і, відповідно, на одиницю вироб-
ничих витрат. 

На переробних підприємствах витрати на вироб-
ництво всіх видів готової продукції також необхідно 
визначати на нормативній основі з урахуванням тех-
нологічного рівня, можливостей застосування засобів 
механізації та автоматизації виробництва, запобігання 
втрат тощо. 

В умовах інтеграції можлива переробка продукції 
на давальницьких умовах, коли виробник, як власник 
кінцевої продукції, може використовувати її за влас-
ним бажанням. У цьому випадку товаровиробник 
оплачує переробному підприємству витрати переробки 
сировини, послуг холодильної обробки, зберігання 
продукції, інші послуги за погодженими тарифами. Їх 
встановлюють на підставі фактичних витрат підприєм-
ства за минулий місяць і нормованого прибутку. 

Варто створити обласну корпорацію продуктових 
ресурсів, яка б укладала договори між господарствами 
і підприємствами харчової промисловості районів про 
надання господарствам товарного кредиту (необхід-
ними у виробництві ресурсами), а розрахунок за ко-
ристування кредитом здійснювався б продукцією. 
Така форма розрахунків між підприємствами агропро-
довольчого комплексу забезпечувала б беззбитковість 
або рентабельність на рівні 2—3%. 

Цей підхід має такі переваги, як гарантоване за-
безпечення матеріальними ресурсами та збут продук-
ції. До недоліків відносяться: жорсткість договірних 
зобов’язань, тобто обов’язковість бартерного розра- 
хунку (ціни на ресурси при бартерних розрахунках  
і взаєморозрахунках вищі, ніж при розрахунках гро-
шима в середньому на 20-30%), відсутність товарно-
грошових відносин і, як наслідок — неможливість під-
тримання ефективності через відсутність засобів на 
відтворення робочої сили, що суттєво знижує ефек- 
тивність сільськогосподарського виробництва, відчу-
ження значної частини засобів у переробників на при-
дбання ресурсів для села, що погіршує фінансовий 
стан переробників і не завжди позитивно впливає на 
ефективність сільськогосподарського виробництва, 
необхідність залучення бюджетних коштів, яких у да-
ний момент недостатньо. 

В агропродовольчому комплексі доцільними є 
такі напрями вдосконалення виробничих відносин 
(рис. 3). 



ІВАНОВ С. В., РОГОЗА М. Є., ПЕРЕБИЙНІС В. І., ВЕРГАЛ К. Ю., ОЛЕКСЕНКО Л. В., ПЕРЕБИЙНІС Ю. В. 
 

 
 

        2018/№1 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основні напрями вдосконалення виробничих відносин у агропродовольчому комплексі 
 

Джерело: власна розробка. 

 
При достатній кількості сировини передбачається 

залучення самих підприємств до участі в управлінні 
господарською діяльністю. Економічно це досягається 
шляхом взаємного проникнення капіталів підприєм- 
ства через переуступання акцій чи співзасновництво. 
Так створюється баланс стратегічних інтересів. Частки 
статутних капіталів підприємств харчової промислово-
сті і сільськогосподарських підприємств повинні бути 
еквівалентними чи мати дисбаланс залежно від мети 
регулювання. 

Цей варіант реалізується, якщо регіональне пере-
робне підприємство не відчуває нестачі сировини і є 
прийнятним, якщо сільськогосподарські підприємства 
мають беззбиткове виробництво продукції, оскільки 
тут неможливо вплинути на поточні рішення щодо 
цін. Така схема за умови беззбитковості дозволяє ви-
користовувати переваги спеціалізації і концентрації 
виробництва. Однак при цьому господарства втрача-
ють значну частину прибутку через те, що реалізують 
сировину, а не готовий продукт. Проте практична ре-
алізація цього варіанту вдосконалення економічних  
відносин у продуктовому комплексі проблематична, 
оскільки акції належать не підприємству в цілому, а 
конкретним акціонерам і взаємне переуступання акцій 
може здійснюватися тільки на добровільній основі. 

Однією із основних проблем харчової промисло-
вості є нестача сировинних ресурсів. За таких умов не-
обхідна кооперація переробних заводів і сільського  
господарства, створення вертикально інтегрованих ор-
ганізацій, підприємств єдиного технологічного циклу, 
що забезпечують прямі інвестиції в сільське господар-
ство. 

Зважаючи на зазначене, кооперація є ефективним 
способом удосконалення економічних відносин в аг-
рарній сфері, що доведено вітчизняним і світовим до-
свідом. На основі кооперації може бути вирішено  
завдання забезпечення підприємств харчової промис-
ловості сировиною, а сільськогосподарських підпри-
ємств — матеріальними ресурсами, в тому числі інвес-
тиціями (рис. 4). 

Основною проблемою у цьому випадку може бути 
розподіл оплати продукції (сировини) сільськогоспо-
дарськими підприємствами на грошову і матеріальну 
(бартерну) складові. Мета такого співвідношення час-
тин оплати в умовах нестачі грошових засобів оче- 
видна — грошова частина має бути спрямована на оп-
лату праці, враховуючи її значний вплив на продук- 
тивність праці. Друга частина також може бути випла-
чена грошима. Однак у такому випадку матеріальні ре-
сурси повинні бути придбані підприємством само-
стійно, що зумовлює зростання трансакційних витрат. 

При цьому ресурсне постачання здійснює під- 
приємство харчової промисловості. Воно забезпечує 
оптову закупку ресурсів, отримуючи при цьому зниж-
ки, що приводить до здешевлення ресурсів і зниження 
витрат. Потужності переробних підприємств дозволя-
ють забезпечити зниження витрат (згідно з можли-
вими сумами, які виділяє одне переробне підприєм- 
ство в середньому на придбання ресурсів для сіль- 
ськогосподарського підприємства та з урахуванням ці-
нових знижок на ресурси залежно від обсягу закупок) 
у середньому з розрахунку на одну фуражну корову: на 
енергоресурси — на 12-15%, концентровані корми — 
на 14-22, капітальні вкладення (без придбання тва-
рин) — на 24, придбання чистопородних тварин — на 
18%. 

При такій схемі відбувається забезпечення мате-
ріальними ресурсами сільськогосподарського підпри-
ємства в більшій кількості, ніж за умови, коли ресурси 
закуповувалися самими господарствами при однако-
вих витратах. Таким чином, переробне підприємство 
може постачати сільськогосподарським підприєм- 
ствам ресурси з вигодою для себе або з гарантованим 
покриттям витрат обороту і трансакційних витрат. 

На основі кооперації підприємства харчової про-
мисловості можуть залучати кредитні ресурси комер-
ційних банків, які недоступні для сільськогосподар- 
ських підприємств через великі виробничі ризики  
і відсутність ліквідного забезпечення, а також незнач-
ний обсяг залучення кредитних засобів. 
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Рис. 4. Модель кооперації сільськогосподарських підприємств і підприємств харчової промисловості 

Джерело: власна розробка. 

Переробне підприємство має кращі умови для за-
лучення кредиту: 

— вища ймовірність повернення кредитів, оскі-
льки рівень рентабельності переробних підприємств 
суттєво перевищує номінальний відсоток за кредит. 
Якщо врахувати реальну ставку (номінальну ставку з 
вирахуванням інфляції), то повернення кредиту може 
бути гарантованим із високою ймовірністю; 

— наявність ліквідних активів, що можуть вико-
ристовуватися для застави; 

— можливості залучення великих обсягів кредит-
них ресурсів. 

У цьому випадку переробне підприємство може 
виступати розпорядником кредиту для сільськогоспо-
дарських підприємств, здійснюючи моніторинг ефек-
тивності його використання і гарантуючи його повер-
нення.  

Завдяки кооперації можна здійснювати поста-
чання вторинної продукції, наприклад, знежиреного 
цільного молока для сільськогосподарських підпри-
ємств на залікових умовах і з використанням інших 
форм взаємовигідного співробітництва. Запропоно-
вана схема кооперації не обмежує кількості учасників, 
а передбачає самостійність переробного підприємства 
і сільськогосподарських підприємств. 

Ефективним економічним важелем, на наш по- 
гляд, є не підвищення цін, а інвестиції в конкретні 
проекти зі збільшення виробництва сільськогосподар-
ської продукції. Разом із тим, частки сільськогоспо-
дарської продукції, харчової промисловості, торгівлі в 
цінах реалізації кінцевої продукції не відповідають  

часткам затрат економічних ресурсів цих галузей у ва-
ртості кінцевої продукції. 

Оптимізацію ціноутворення в межах кооперації 
чи вертикальної інтеграції доцільно здійснювати  
на основі моделі зваженого прибутку, розробленої 
Б. Дворкіним [23], яка враховує сумісність економіч-
них інтересів сільськогосподарських підприємств і пе-
реробних заводів: 

П1 = α [Е(Р3) Р3 — Х (Рt + С3)] + 

 + (1 — α ) [(У-Х) Р3 + Х Рt  — СtУ], (13) 

де П1 — прибуток кооперативної системи чи вертика-
льного інтегрованого об’єднання, включаючи сільсь-
когосподарські підприємства і переробну промисло-
вість; 

α — міра зацікавленості підприємства харчової про-

мисловості та сільськогосподарських підприємств у 
співробітництві (0 < α < 1); 

Рt  — закупівельна ціна продукції у сільськогоспо-
дарських підприємств; 

Р3 — відпускна ціна продукції підприємства харчо-
вої промисловості; 

Е(Р3) — еластичність попиту щодо ціни на сиро-
вину; 

Х — кількість сировини, закупленої переробним 
підприємством; 

У — кількість сировини, виробленої сільськогоспо-
дарським підприємством; 

С3 — витрати на переробку одиниці продукції; 
Сt — витрати на отримання одиниці сировини в 

сільськогосподарських підприємствах. 
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Встановлено, що при 0,57 < α < 0,78 досягається 

сумісність економічних інтересів сільськогосподарсь-
ких підприємств і підприємств харчової промисловості 
в межах кооперації та інтеграції [23]. Цю методику  
можна застосовувати при регулюванні локальних мо-
нопсоній, обмежуючи частки галузей у ціні і при скла-
данні інтеграційний контрактів. 

Інвестиційні проекти в агропродовольчому ком-
плексі вимагають ефективного управління ресурсами, 
для чого можуть створюватися вертикально інтегро-
вані організації. Залежно від масштабу конкретних 
проектів і умов можливе створення двоступеневих ін-
тегрованих організацій (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Схема двоступеневої інтегрованої організації 
 

Джерело: власна розробка. 

 
При такій схемі підприємства харчової промисло-

вості та сільськогосподарські підприємства перебува-
ють у рівних умовах щодо підлеглості. Вона може бути 
створена на основі прямого підпорядкування (якщо це 
державні підприємства), на основі холдингу чи інших 
форм співзасновництва (якщо йдеться про приватні 
підприємства). Такі об’єднання суттєво полегшують 
доступ до кредитних ресурсів (оскільки їх акціонерами 
можуть бути і банки), а також до матеріальних ресурсів 
(якщо в організацію входять підприємства інших галу-
зей). 

Із метою уникнення надмірного оподаткування 
перспективним є створення некомерційних організа-
цій, де об’єднання партнерів здійснюється на техно-
логічній і організаційно-економічній основі. Ця схема 
має такі особливості: 

— використання переваг спеціалізації та концен-
трації виробництва; 

— розробка загальної цінової політики в інтересах 
усіх учасників; 

— можливість отримання сільськогосподарськи-
ми виробниками матеріальних ресурсів на вигідних 
умовах і залучення інвестицій; 

— страхування ризиків (страхові фірми із більшим 
задоволенням будуть працювати з цими об’єднаннями 
через зниження ймовірності ризику); 

— вирішення соціальних питань із меншими за-
тратами. 

Утім у такому варіанті інтеграції існує відповід-
ний ринковий розрив між сільськогосподарськими 
підприємствами і переробними підприємствами, який 
призводить до втрати прибутку в сільському господар-
стві. Сільськогосподарські і переробні підприємства 
залишаються певною мірою самостійними, однак при 
цьому не виключається купівля-продаж аграрної про-
дукції як сировини для переробки. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Встановлено, що інтеграція є ефективним інструмен-
том формування та функціонування агропродоволь- 

чого комплексу. Втім, унаслідок нестійкого політико-
економічного становища протягом останніх років в 
Україні спостерігається зменшення виробництва окре-
мих видів продовольства. 

Розглянута вертикально інтегрована структура 
має вигляд дворівневої ієрархічної структури. Метою 
її функціонування є максимізація прибутку за рахунок 
синергетичного ефекту, економії ресурсів та ін. За 
умов жорсткої вертикальної інтеграції розподіл при- 
бутку може бути здійснено на основі механізмів роз-
поділу обмежених ресурсів із використанням пріори-
тетів, де пріоритетом можуть розглядатися витрати 
підприємств. Проблему формування ефективної вер-
тикально інтегрованої структури може бути зведено до 
розв’язування задачі про найменше покриття мно-
жини. 

Окреслено методичні підходи до кооперації сіль-
ськогосподарських підприємств та підприємств харчо-
вої промисловості, зокрема, формування інтегрованої 
агропродовольчої компанії. Перспективи подальших 
досліджень полягають в обґрунтуванні розвитку сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРИИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Постановка проблемы. Подписав Соглашение об 
ассоциации руководство Украины взяло на себя обя-
зательства перейти на технические регламенты и стан-
дарты Европейского Союза в краткосрочной перспек-
тиве. В частности, Украине необходимо имплементи-
ровать Директивы Европейского Союза в части водо-
пользования и охраны окружающей среды.  

Подавляющее большинство водохозяйственных и 
водоохранных объектов перечисленных составляющих 
водохозяйственного комплекса отличается высоким 
уровнем физического износа, а также является мо-
рально устаревшим. Проблемы технологической де-
градации наиболее остро ощущаются в промышленно 
развитых регионах Украины, в частности в Придне-
провском экономическом районе [1]. Требуется ре-
конструкция, техническое перевооружение этих объ-
ектов уже на новой технологической основе. Учитывая 
это, актуальной проблемой экономики и управления 
национальным хозяйством является разработка меха-
низмов инновационно-технологической модерниза-
ции водохозяйственного комплекса Украины на ос-
нове использования положительного зарубежного 
опыта и современных форм инвестиционного обеспе-
чения структурной перестройки водохозяйственной и 
водоохранной инфраструктуры. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Собственное видение развития водопользования в 
Украине на основе постоянства осветили С. Дорогун- 

цов, М. Хвесик, И. Головинский, П. Пастушенко,  
И. Загоровская, К. Ковальчук-Шамрыло, Н. Ковшун, 
В. Мандзик, А. Митрофанова, А. Опаловый, К. Ры-
жова, М. Степчин, Ю. Чередниченко, О. Яроцкая,  
В. Голян, А. Писаренко, Б. Данилишин, И. Кирпач, 
А. Яцык, В. Пидлиснюк, М. Борисик и др. 

Основные результаты исследования. Сближение с 
Директивой по Питьевой Воде может принести 
наибольшие выгоды для охраны здоровья населения и 
привлечь надлежащее внимание к качеству воды, 
предназначенной для потребления населением. Дан-
ная Директива скорее всего принесет также и выгоды 
многим секторам экономики, таким как экспорт про-
дукции пищевой промышленности и туризм. 

Неконтролируемый сброс неочищенных сточных 
вод во многих сопредельных странах-партнерах явля-
ется основной проблемой и важным источником за-
грязнения воды; немедленные действия по очистке 
сточных вод по мнению экологических организаций 
имеют решающее значение. Используя Директиву по 
Очистке Городских Сточных Вод в качестве модели 
могло бы помочь сопредельным странам-партнерам 
контролировать сбросы и обеспечивать достаточную 
очистку сточных вод, таким образом улучшая качество 
воды и уменьшая угрозу для здоровья. В маловодных 
регионах очистка сточных вод может в какой-то мере 
решить проблему недостатка пресной воды, например, 
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если очищенные сточные воды использовать для ир-
ригации или в промышленности [2]. 

Законодательство, аналогичное Директиве по Ка-
честву Воды для Купания (для Пляжных Зон), могло 
бы улучшить состояние пресных водоемов и морских 
прибрежных вод. Сближение с данной Директивой 
может оказаться особенно привлекательным для 
стран, где уже внедрена базовая система контроля за 
загрязнением. Улучшение качества воды для купания 
может уменьшить проблемы здоровья и ускорить вы-
здоровление местного населения, вместе с тем делая 
регион более привлекательным для туризма. 

Директива по Нитратам Сельскохозяйственного 
Происхождения крайне значима для контроля загряз-
нения воды сельскохозяйственными сливами. В стра-
нах с интенсивным сельским хозяйством, оказыва- 
ющим значительную нагрузку на водные ресурсы, 
сближение с Директивой по Нитратам Сельскохозяй-
ственного Происхождения может внести значитель-
ный вклад в улучшение качества воды и сохранение 
экосистем. 

Рамочная Директива по Воде (РДВ) представляет 
собой весьма комплексную часть законодательства, 
которая зачастую приводит к невозможности полного 
сближения. Однако принятие даже отдельных элемен-
тов Директивы способно принести значительные вы-
годы. Управление водными ресурсами на уровне бас-
сейнов рек более эффективно по сравнению с управ-
лением водными ресурсами в соответствии с админи-
стративными границами, так как такое управление 
учитывает все факторы, способные повлиять на ре-
сурс, и координирует действия граничащих госу-
дарств. Такое управление помогает также избежать си-
туаций, когда действия, предпринятые в одной части 
реки противоречат действиям, предпринятым в другой 
ее части [3]. 

Ценообразование и возмещение затрат, еще один 
центральный принцип РДВ, может стать способом мо-
билизации средств и улучшения финансовой базы 
услуг и инфраструктуры в этой сфере, что в настоящее 
время является ключевой проблемой во многих сопре-
дельных странах-партнерах. В то же время, ценообра-
зование способно положительно влиять на поведение 
потребителя и создать стимулы для более рациональ-
ного водопользования. 

Сближение с РДВ увеличило бы и участие обще-
ства в сопредельных странах-партнерах, и таким обра-
зом стимулировало бы возникновение реальной хо-
зяйственной ответственности у всех участников про-
цесса принятия решения. Общественное участие по-
могает обеспечить поддержку со стороны участников 
мерам, предпринимаемым для разрешения проблем с 
водой, найти наиболее эффективные решения, осно-
ванные на местном знании и опыте, и решить потен-
циальные конфликты интересов до того, как прини-
маются решения. 

Путем внедрения надлежащих планов по управ-
лению водными ресурсами и сопутствующих про-
грамм мер, РДВ может также стать важным инстру-
ментом в борьбе с засухой и маловодием, этими двумя 
наиболее актуальными проблемами в странах Среди-
земноморья. В странах, где под угрозой находятся 
грунтовые воды, положения РДВ и Директива по 
Грунтовым Водам («Дочерняя Директива») могут стать 
очень полезными для достижения эффективной 
охраны как количества, так и качества грунтовых вод.  

Для сопредельных стран-партнеров, имеющих 
прибрежные воды, Морская Директива также может 
служить моделью. Копирование ее подхода (сначала 
оценивать влияние, затем определять экологические 
цели и внедрять меры, основанные на оценке влияния 
на региональном уровне) могло бы также стать эффек-
тивным способом разрешить экологические про-
блемы, существующие в прибрежных водах многих со-
предельных стран-партнеров. Каспийское, Черное, 
Балтийское и Средиземное моря в настоящее время 
страдают от целого ряда экологических проблем, таких 
как загрязнение, речные стоки, чрезмерная рыбная 
ловля, негативное влияние на здоровье человека, эко-
системы, прибрежные ландшафты, и секторы эконо-
мики (например, рыбная промышленность, туризм) 
[4, 5]. Необходима выработка региональных и сов-
местных подходов, особенно если учитывать тот факт, 
что эти моря делят между собой несколько стран, и 
решение проблем лишь тогда может быть успешным, 
когда оно основано на согласованных действиях. 

Вода и ее загрязнение в ЕС стали одной из пер-
воочередных проблем. Уже в 1973 г. Европейским Со-
ветом были приняты первые законодательные акты в 
этой области [6]. С тех пор водное законодательство 
ЕС играет ведущую и инновационную роль в разра-
ботке национальных водных политик во многих стра-
нах-членах ЕС. В европейском законодательстве по 
воде наблюдалось два важных периода. Первый имел 
место в 1975-1980 гг., и в результате на свет появился 
целый ряд Директив и Решений, которые либо предъ-
являли особые требования к качеству специфических 
видов вод (например, Директивы по Поверхностным 
Водам, Рыбопромысловым Водам, Моллюскопромыс-
ловым Водам, Водам по Качеству Воды для Купания 
и Питьевой Воде), либо устанавливали предельно до-
пустимые величины сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты (например, Директива по Опасным 
Веществам и старая Директива по Грунтовым Водам). 
В подходе Целевых Показателей Качества Воды 
(ЦПКВ/WQO) определены минимальные требования 
к качеству воды с целью ограничить кумулятивное 
влияние сбросов как из точечных, так и из неточечных 
(диффузных) источников загрязнения. 

В подходе Предельно Допустимых Величин 
Сбросов (ПДВС/ELV) акцентируется внимание на 
максимально дозволенном количестве загрязняющих 
веществ, которое может сбрасываться в водные объ-
екты из конкретного источника. Данный подход рас-
сматривает конечный продукт процесса (очистка сточ-
ных вод, промышленных сливов) или то, какое коли-
чество загрязнителей может сбрасываться в воду.  

Концепция Наилучших Существующих Техноло-
гий (НСТ/BAT) разработана в качестве основного эле-
мента для установления ПДВС, особенно для круп-
ных, наиболее загрязняющих отраслей промышленно-
сти. НСТ отмечает наиболее эффективные и продви- 
нутые технологии, имеющиеся в настоящее время и 
достаточно развитые для внедрения в экономически и 
технически жизнеспособных условиях. Эта концепция 
используется для определения, насколько практич-
ными являются индивидуальные технологии по отно-
шению к предотвращению или сокращению сбросов 
загрязнителей и могут ли они служить основой для 
определения ПДВС. 
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Во втором важном периоде в европейском вод-
ном законодательстве между 1980 и 1991 гг. были вве-
дены дополнительные Директивы, включая Директиву 
по Нитратам Сельскохозяйственного Происхождения, 
Директиву по Очистке Городских Сточных Вод, Ди-
рективу по Интегрированному Контролю и Предот-
вращению Загрязнения (ИКПЗ/IPPC), а также целый 
ряд Дочерних Директив, в том числе Директиву по 
Опасным Веществам. Эти директивы второго периода 
в основном следовали подходу ПДВС, применяемому 
к контролю над загрязнением у источников, как то-
чечных, так и неточечных (диффузных). 

Однако, поэтапная эволюция законодательства, 
основанного на попытках разрешения частных про-
блем, привела к сложности водных директив с различ-
ными и часто несогласующимися методологиями, 
определениями и целями. Более того, водные дирек-
тивы на деле часто оказывались менее эффективными 
в плане экологических результатов, чем ожидалось [7]. 
В ЕС сформировалась необходимость в новом, более 
скоординированном водном законодательстве, и тогда 
была начата грандиозная переработка водной поли-
тики, конечным результатом которой стала Рамочная 
Директива по Воде (РДВ/WFD) 2000/60/EC. Данный 
документ устанавливает рамки для охраны всех вод-
ных объектов и основан на комбинированном подходе 
между ЦПКВ и ПДВС. 

Нынешняя водная политика Евросоюза опреде-
ляет следующие институциональные принципы: 

- высокий уровень охраны с учетом разнообразия 
ситуаций в различных регионах Сообщества (ЕС); 

- принцип предосторожности; 
- предупредительные мероприятия; 
- очистка от загрязнений у источника; 
- принцип «Загрязнитель Платит»; 
- интеграция политики в области охраны окружа-

ющей среды с другими политиками Сообщества 
(ЕС) — например, сельскохозяйственной, транспорт-
ной, энергетической; 

- содействие устойчивому развитию. 
Все эти принципы отражены в РДВ [8]. Помеще-

ние этих принципов в центр водной политики имеет 
важные последствия для дальнейшего развития и 
внедрения, так как они поддерживают следующие 
цели и элементы политики: 

- развитие интегрированной политики для долго-
срочного устойчивого водопользования, и ее приме-
нение в соответствии с принципом субсидиарности; 

- распространение водоохраны на все типы вод, 
включая поверхностные, прибрежные и грунтовые 
воды; 

- достижение «хорошего статуса» (подробно 
см. раздел 4.5) для всех вод к определенному сроку, и 
сохранение данного статуса там, где он уже достигнут; 

- управление водными ресурсами на основе реч-
ных бассейнов, с соответствующей координацией для 
районов трансграничных речных бассейнов; 

- установление цен на пользование водой, с уче-
том принципа возмещения затрат и принципа «Загряз-
нитель платит»; 

- стимулирование участия граждан;  
- совершенствование законодательства. 
Европейское водное законодательство формиру-

ется из концептуального или рамочного законодатель-
ства, в частности Рамочной Директивы по Воде (РДВ) 

(2000/60/EC), законодательства, ориентированного на 
установление нормативов качества воды: 

- Директива по Качеству Воды для Купания (для 
Пляжных Зон) (76/160/EEC, подлежит отмене с вве-
дением новой Директивы по Качеству Воды для Ку-
пания (для Пляжных Зон) 2006/7/EС, самое позднее к 
2014 г.); 

- Директива по Питьевой Воде (98/83/EC); 
- Директива по Отводу Питьевых Вод от Поверх-

ностных (75/440/EEC; интегрирована в РДВ, подле-
жит повторению в рамках РДВ 2000/60/EC с 22.12.07); 

- Директива по Качеству Воды для Рыболовства 
в Пресноводных Водоемах (78/659/EEC); интегриро-
вана в РДВ, подлежит повторению в рамках РДВ 
2000/60/EC с 22.12.13); 

- Директива по Качеству Воды для Промысла 
Моллюсков (79/923/EEC; интегрирована в РДВ, под-
лежит повторению в рамках РДВ 2000/60/EC с 
22.12.13). 

Законодательство, ориентированное на контроль 
за сбросами предусматривает следующие нормативно-
правовые документы, а именно: 

- Директива по Очистке Городских Сточных Вод 
(91/271/EEC) и соответственное Решение по ней 
93/481/EEC; 

- Директива по Нитратам Сельскохозяйственного 
Происхождения (91/676/EEC); 

- Директива по Грунтовым Водам (80/68/EEC; 
интегрирована в РДВ, подлежит повторению в рамках 
РДВ 2000/60/EC с 22.12.13; после 2013 г. Охранный 
режим будет продолжен в рамках РДВ и новой Дочер-
ней Директивы по Грунтовым Водам (2006/118/EC), 
принятой 12/12/2006); 

- Директива по Опасным Веществам 
(76/464/EEC; интегрирована в РДВ, подлежит повто-
рению в рамках РДВ 2000/60/EC с 22.12.13; предложе-
ние по новой Директиве, устанавливающее лимиты 
для 41 вещества было принято 17/07/2006 
(COM(2006)397 final)); 

- Дочерняя Директива к Директиве по Опасным 
Веществам (подлежит отмене с введением Директивы, 
предложенной 17/07/2006); 

- Директива по Интегрированному Контролю и 
Предотвращению Загрязнения (96/61/EC) [8]. 

Контроль за сбросами из неточечных (диффуз-
ных) источников, а также мониторинг и отчетность 
осуществляется и регулируется путем имплементации 
норм и положений следующих документов: 

- Директива по Средствам Защиты Растений 
(91/414/EC); 

- Маркетинг и Использование Опасных Веществ 
и Препаратов (76/769/EEC); 

- Биоциды (98/8/EC); 
- Директива по Измерениям Поверхностных (Пи-

тьевых) Вод (79/869/EEC; подлежит отмене с введе-
нием РДВ 2000/60/EC от 22.12.07); 

- Общеустановленные Процедуры по Информа-
ционному Обмену (Постановление 77/795/EEC) [8]. 

К примеру, Основными инструментами управле-
ния качеством питьевой воды (Директива по питьевой 
воде) являются установление стандартов и определе-
ние требований к тщательному мониторингу. Дирек-
тива по Питьевой Воде устанавливает стандарты для 
ряда микробиологических и химических параметров, 
научно обоснованных директивами ВОЗ. Страны-
члены в праве включать дополнительные параметры 
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или использовать более высокие стандарты, но не 
ниже тех, что установлены Директивой. Страны-
члены должны осуществлять мониторинг качества пи-
тьевой воды и предпринимать меры, чтобы обеспечить 
ее соответствие минимальным стандартам качества. 
Стандарты качества должны соблюдать в точке по-
требления, то есть в водопроводных кранах. 

Согласно Директиве по Качеству Воды для Купа-
ния (для Пляжных Зон), страны-члены обязаны обо-
значить морские прибрежные и внутренние воды для 
купания и осуществлять мониторинг качества воды в 
течение пляжного сезона. Под воды для купания (для 
пляжных зон) подпадают такие, где купание офици-
ально разрешено компетентным органом (обществен-
ным органом, ответственным за определенный во-
доем), а также воды, где купание является привычной 
практикой со значительным количеством купаю-
щихся. Качество воды должно проверяться каждые две 
недели в течение пляжного сезона, а также за две не-
дели до его начала. 

Целью Директивы по очистке городских стоков 
является защита окружающей среды от неблагоприят-
ного влияния таких загрязняющих стоков. Страны-
члены должны обеспечить сбор и очистку городских 
сточных вод до их слива в соответствии со специфи-
ческими стандартами и сроками. В части целей 
очистки, вторичная (т.е. биологическая) очистка явля-
ется общим правилом, с дополнительным извлече-
нием нутриентов в так называемых чувствительных 
зонах (третичная очистка); причем для некоторых 
морских прибрежных зон первичная очистка может 
оказаться достаточной. 

Директива устанавливает цели и предельные ве-
личины, которые должны быть достигнуты в резуль-
тате очистки. Более того, подробно описаны проце-
дуры мониторинга и оценки. В случае если очистные 
системы являются слишком дорогостоящими, могут 
применяться альтернативные системы для достижения 
такого же уровня защиты окружающей среды. К тому 
же, Директива регулирует сброс осадка сточных вод. С 
1998 г. любой сброс осадка сточных вод в морские или 
другие поверхностные воды запрещен. 

В отношении промышленных сточных вод, 
сбросы в коллекторные системы и сами очистные со-
оружения подлежат предварительному регулированию 
и авторизации, причем сбросы должны подвергаться 
определенной предварительной обработке. Данное по-
ложение предполагает, что конечный осадок может 
быть безопасно сброшен приемлемым способом с 
точки зрения охраны окружающей среды. 

Директива по Нитратам Сельскохозяйственного 
Происхождения имеет своей целью снижение негатив-
ного влияния удобрений на источники питьевой воды 
и экосистемы путем ограничения использования не-
органических и органических (навоз) удобрений в 
сельскохозяйственных районах. 

С этой целью страны-члены должны определить 
воды, подверженные загрязнению нитратами из сель- 
скохозяйственных источников, а также воды, которые 
могут подвергаться такому загрязнению. Такие воды и 
все известные зоны, дренирующие в них, должны быть 
обозначены как «уязвимые зоны». Для этих зон 
страны-члены должны разработать и внедрить про-
граммы действий по уменьшению загрязнения. Аль-
тернативно программы действий могут быть внедрены 
в национальных масштабах, в этом случае уязвимые 

зоны могут не обозначаться. Программы действий в 
рамках Директивы по Нитратам Сельскохозяйствен-
ного Происхождения должны включать в себя ограни-
чения на использование навозных и химических удоб-
рений. Для участков вне уязвимых зон снижение за-
грязнения необходимо поддерживать при помощи ко-
дексов здоровой сельскохозяйственной практики 
(добровольных). Это означает, что страны-члены обя-
заны следить за концентрацией нитратов в грунтовых 
и поверхностных водах, а также за эвтрофикацией по-
верхностных вод. 

Продолжающееся снижение доступа населения к 
качественной воде во многих регионах мира и ограни-
ченность водных ресурсов обусловливают необходи-
мость выработки новых подходов к их использованию 
[9, 10]. Прежде всего, для улучшения доступа к без-
опасной питьевой воде и надлежащим системам кана-
лизации, перехода к водо- и энергосберегающим мо-
делям производства и потребления следует обеспечить 
адекватное финансирование. 

Выводы и рекомендации. В рамках имплемента-
ции водных директив ЕС с целью решения проблем 
продовольственной и энергетической безопасности 
требуется пересмотреть структуру инвестиций — уве-
личить долю вложений в объекты ирригации и гидро-
энергетики. Осуществление адаптационных мер в 
связи с изменением климата (регулирование речного 
стока, охрана качества вод и так далее) также потре-
бует привлечения дополнительных финансовых ресур-
сов. В этой связи существенно возрастает роль между-
народных институтов развития и доноров в формиро-
вании и реализации программ улучшения водоснабже-
ния и санитарии. 

Снижение рисков инвестпроектов, связанных с 
использованием и охраной водных ресурсов, зависит 
во многом от предпроектного изучения состояния и 
обоснования перспектив развития водного сектора. 
Целесообразно регулярное обобщение мировой прак-
тики управления водными ресурсами и ее инноваци-
онного развития, проведение форсайт-исследований, 
полезных для разработки методологий инвестицион-
ного обеспечения водного сектора. Проекты, способ-
ные оказать воздействие на окружающую природную 
среду, подлежат экологической экспертизе и процеду-
рам уведомления в соответствии с международными 
нормами. Учитывая возможные социально-экономи-
ческие риски, вызываемые изменениями состояния 
природной среды и режима природопользования с 
трансграничным эффектом, такая экологическая 
оценка является важнейшим компонентом проектного 
цикла. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Актуальність. Лібералізація ринку електроенергії, 
що здійснюється в Україні, перехід від моделі єдиного 
покупця до моделі прямих договорів між постачальни-
ками та споживачами висувають нові вимоги до діяль-
ності державних інфраструктурних підприємств у 
цьому секторі, а саме: забезпечення рівного, недиск-
римінаційного доступу до електромережі; своєчасний 
розвиток електромережного господарства відповідно 
до потреб економіки; відсутність обмежень на пере-
дачу електроенергії. Це змушує підприємства шукати 
ефективні стратегії розвитку, спрямовані не тільки на 
реалізацію їх суспільних функцій, а й на підвищення 
ступеня їх незалежності та їх господарської самостій-
ності. Усе це актуалізує наукові дослідження лібералі-
зації ринку, використовуючи зарубіжний досвід. 

Аналіз публікацій. Проблематику регулювання мо-
нопольної енергетичної сфери досліджували: К. Уща-
повський [1], О. Шатило [2], В. Шевченко [3], В. Еф-
ремов [4], А. Зуб [5], Р. Кох [6], А. Налівайко [7], 
Д. Нортон, Р. Каплан [8], Р. Чейз [9]. 

Мета дослідження — аналіз зарубіжного досвіду 
регулювання електроенергетики і адоптація позитив-
них елементі до України. 

Виклад основного матеріалу. До кінця 90-х років 
енергетична сфера більшості країн світу носила верти-
кально інтегрований характер, де провідну роль в про-
цесі ціно- та тарифоутворення відігравала держава та 
з боку якої здійснювався жорсткий контроль. Однак 
тенденції останнього десятиріччя демонстрували по- 
ступове перетворення енергетичної сфери з природної 
монополії на структуру ринкової спрямованості.  

У цілому, зарубіжний досвід реалізації механізмів 
державного регулювання енергетичної сфери свідчить, 

1 Бельгія, Сполучене Королівство, Чехія, Фінляндія, 
Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Польща, 
Румунія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Ту- 
реччина. 

з одного боку, про ефективність підтримки державою 
конкурентних відносин між виробниками енергетич-
них ресурсів, а з іншого — стимулювання споживачів 
енергетичних ресурсів до енергозбереження. 

Енергетичне регулювання в Європі є дуже склад-
ним. Не існує двох країн, які здійснюють регулювання 
цієї сфери однаково, хоча набір інструментів є досить 
схожим. Така ситуація вимагає вивчення й роз’яс-
нення для подальшого практичного використання. 

Національні регулятори електроенергетики і газу 
все частіше шукають корисну інформацію порівняль- 

ного аналізу та ідей для підвищення ефективності і 
зниження витрат для клієнтів. Але інформацію важко 
зібрати. 

Ми розглянули регулювання розподілу і передачі 
електроенергії в 16 країнах1. У даному досліджені 
представлений аналіз основних тенденцій, спільних і 
відмінних рис країн регіону, доповнених детальною 
інформацією про ключові особливості в кожній країні. 

Вже більше десяти років Європа рухається в бік 
лібералізації системи виробництва електроенергії й 
енергопостачання.  

Третій енергетичний пакет ЄС спрямовано на 
зміцнення влади та незалежності національних регу-
ляторів енергетики. Крім того, нові інституційні рам-
ки2 дали регуляторам поштовхи для обговорення та 
співпраці. 

Регулятори розповсюджують та порівнюють ком-
поненти своєї регулюючої структури, чого не відбува-
лося навіть 5-10 років тому назад, намагаючись зрозу-
міти методи і рішення один одного. Внаслідок цього, 
їх цілі та методи все частіше збігаються. Загальний рух 

2 Агентство по співпраці енергетичних регуляторів 
(ACER), створена в 2010 році, а також Європейська ме-
режа операторів систем передачі електроенергії і газу 
(ENTSO), створена в 2008 році. 
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у бік стимулювання на основі регулювання і широкий 
інтерес до регулювання призвів до підвищення ефек-
тивності та якості обслуговування. 

Європейська комісія, ймовірно, продовжить до-
магатися більшої узгодженості режимів регулювання. 
Однак зростання цін на енергоносії є політично супе-
речливим для всіх національних урядів, а також тен-
денція до більшого зближення цілком може бути про-
тиставлена державному втручанню та прийняттю регу-
люючих рішень. Це може створити умови для нестабі-
льності і підвищити рівень ризику для тих, хто працює 
на міжнародному рівні. 

Нині у Європи домінує підхід до широкого регу-
лювання в електроенергетичному секторі (значною мі-
рою замінивши підхід «витрати-плюс») на основі ре- 

гулювання бази активів (RAB) в якості основної інсти-
туціональної структури1.  

Модель регулювання електроенергетичної галузі 
«витрати-плюс» широко застосовується в Європі. Ре-
гулятори відшкодовують електроенергетичним компа-
ніям понесені витрати, а також додатково компенсу-
ють їх діяльність. Тобто це метод визначення ціни у 
вигляді суми витрат плюс прибуток як процент надви- 
 
трат. Нині лише дуже обмежене коло країн дозволяють 
операторам розподільчої системи автоматично вклю-
чати свої витрати в тарифи. 

Ми можемо узагальнити структуру RAB-регу-
лювання за спрощеною формулою, яка проілюстро-
вана на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Нормативна формула RAB-регулювання моделі обмеження доходу 

 
Як RAB-орієнтована модель обмеженого доходу 

працює в Польщі 
Польща є яскравим прикладом того, як модель 

обмеженого доходу структурована на основі концепції 
RAB-регулювання. На рис. 2 відображено метод роз-
рахунку виручки операторів польської системи розпо-
ділу електроенергії (DSOs) в поточному періоді регу-
лювання (з 2012 по 2015 рік). 

Різні елементи, які містяться в цьому розра- 
хунку, — дозволені експлуатаційні витрати, дохід від 
активів та амортизація — відрізняються один від од-
ного в різних країнах. Розглянемо ці локальні відмін-
ності, зосередивши увагу на ключових елементах кож-
ної національної моделі регулювання. 

 

Приклади різних підходів: Німеччини, Фінляндії та 
Іспанії 

Поряд із структурами на основі RAB-регулюван-
ня (які ми можемо розглядати як «стандартні» або 

                                                
1 Іноді також згадується як «нормативна вартість ак-

тивів» (RAV). Зверніть увагу, що RAB загальне визна-
чення, і, отже, не з’являється на рис. 1. Насправді, RAB 

«еталонні» структури), в Європі використовується ряд 
інших регулюючих структур, які встановлюють форму 
обмеження доходу для операторів. Кожна національна 
система регулювання має свої специфічні якості й 
особливості. Виходячи з цього, ми можемо виділи в 
якості такого прикладу Німеччину, Фінляндію та Іс-
панію, які мають свої специфічні, навіть унікальні 
особливості, що є їх сильними сторонами у регулю-
ванні електроенергетичної галузі. 

Ці приклади та інші регуляторні структури де-
монструють різноманітність, яка продовжує співісну-
вати в Європі, тобто кожний національний регулю- 
ючий орган намагається підвищити ефективність і 
встановити адекватні цінові переваги своїм власним 
унікальним способом. 

Німецька модель регулювання спрямована на уп-
равління витратами шляхом зіставлення подібних опе-
раторів у відношенні один до одного. 

може бути використаний як еталон або будівельний блок 
в будь-якому з чотирьох регулюючих типів, які ми визна-
чили. 
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«Неефективні витрати» створюють ситуацію, 
коли компанія надає дорожчу послугу, ніж його кон-
куренти, з точки зору витрат, які вона може контро-
лювати або на які вона може впливати. Неефективні 
витрати визначаються на рівні окремих компаній на 
основі бенчмаркінгу з іншими операторами, які мають 
аналогічні характеристики. Регулятор встановив німе-
цьким операторам мету — повністю усунути неефек- 
тивні витрати в кінці другого періоду регулювання (з 
2014 по 2018 рік). 

«Ефективні витрати» також визначаються на ос-
нові бенчмаркінгу. Вони визначаються як суттєві ви-
трати еталонної компанії в звітному році. Вони схи- 

льні до зниження витрат, тобто до досягнення основ-
ної мети. 

«Нейтральні» витрати — такі, як витрати на заро-
бітну плату працівникам та витрати на транспорту-
вання електроенергії для розподільчих компаній — 
повністю відшкодовані регулятором. Вони не підпада-
ють під дію будь-якого механізму стимулювання. 

Фінська модель стимулює підвищення продук- 
тивності через «стандартне» функціонування. Регуля-
тор створює умови, за яких оператори змушені під- 
тримувати досить високий рівень якості надання по- 
слуг, замість того щоб прагнути отримати більший 
прибуток. 

Рис. 2. Розрахунок доходу для польського розподілу електроенергії 

Фінська модель може бути застосована як до опе-
раторів системи розподілу електроенергії і операторів 
передавальних систем у межах поточного періоду ре-
гулювання. Ця модель прагне обмежити прибуток на 
рівні, який відповідає дозволеному рівню повернення 
інвестицій (нині 3,19% для DSO і 3,06% для оператора 
системи передачі, або TSO). 

У період регулювання з 2009 по 2012 рік, винаго-
роду за розподіл діяльності в Іспанії було розраховано 
з використанням мережевої моделі ведення як інстру-
мент технічного порівняння. Іспанія використовує  
різні системи для регулювання розподілу та транспор-
тування електроенергії. Для розподілу електроенергії, 

оплата праці заснована на еталонній мережевий мо-
делі — досконало налаштованого методу. 

Мережева модель еталонної карти регіонів Іспа-
нії, де кожен дистриб’ютор є активним, дозволяє ви-
значити зв’язок між генеруючою системою і розпо-
дільчою мережею з кінцевими споживачами електро- 
енергії залежно від їх місця розташування, напруги і 
попиту на електроенергію. 

Суттєво ускладнює розуміння деталей енергетич-
ного регулювання в більш ніж одній країні відсутність 
загального підходу. Причиною цього є те, що загальні 
параметри такі, як компонент середньозваженої вар-
тості капіталу (WACC), можуть помітно відрізняється 
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в різних країнах. Навіть якщо регулятори використо-
вують один і той же вид вхідних категорій, рівень вве-
дення сам може варіюватися в широких межах спосо-
бами, які ми не могли очікувати. 

Незважаючи на широке коло методів регулю-
вання, однією з цілей європейських регуляторів є  
прагнення до більш якісного обслуговування за менші 
гроші.  

Ще одна загальна мета серед регуляторів є праг-
нення до підвищення ефективності, продуктивності та 
більш високої якості надання послуг з боку операто-
рів. Ця мета досягається через застосування широкого 
набору важелів, включаючи все більш широке викори-
стання порівняльного аналізу. Розвиток Словаччини у 
цьому аспекти характеризується зростанням зацікав-
леності регуляторів, що проявляться у широкому за-
стосуванні бенчмаркінгу навіть за межами національ-
них кордонів. 

Загальні цілі ефективності мають бути досягнуті 
одночасно усіма компаніями протягом періоду регу-
лювання. У якості прикладів можемо навести таке: 

• Чехія: для розподілу електроенергії порівняно 
з третім періодом регулювання (2010-2014) загальна 
ефективність цільових компаній має досягти 9,75% 
(2,031% на рік); 

• Фінляндія: регулятор встановив цільовий по-
казник ефективності 2,06% на рік у поточному періоді 

регулювання, для операторів розподілу електроенергії 
і системи передачі; 

• Польща: цільовий коефіцієнт ефективності 
становить 2,38% протягом всього поточного періоду 
регулювання для передачі і розподілу електроенергії; 

• Німеччина: цільової коефіцієнт ефективності 
встановлений на рівні 1,25% річних у першому періоді 
регулювання і 1,50% у другому періоді регулювання 
для всіх регульованих видів діяльності; 

• Словаччина: цільової коефіцієнт ефективності 
встановлено на рівні 3,5% на рік протягом 2012-2016 
періоду регулювання для всіх регульованих компаній. 

Деякі країни підтримують механізм обміну 50% 
відповідно до перевиконання / недовиконання, щоб 
згладити фінансові наслідки для операторів і їх спо-
живачів. 

В італійському секторі розподілу електроенергії, 
якщо розрив між допустимими витратами і ефектив-
ними витратами є позитивним, регулятор зменшує 
експлуатаційні витрати через «механізм участі в при-
бутку» і «механізм Х-фактору» (рис. 3). Перший пе-
редбачає, що 50% від «екстра-винагороди» негайно ви-
ключають з рахунків за тарифом. Останнє передбачає, 
що інші 50% знижуватимуться на прямолінійній ос-
нові протягом наступних восьми років. 

 
Рис. 3. Італійський електроенергетичний сектор — спільне використання  

переваг надприбутковості зі споживачами 
 
Проведене дослідження виявило існування зрос-

таючого інтересу національних регуляторів до інстру-
ментів стимулювання та їх прагнення підвищити нор-
мативну ефективність електроенергетики на основі 
витрат оператора. Новітній етап розвитку системи ре-
гулювання електроенергетичної галузі характеризу-
ється розробкою та формування нових якісних орієн-
тирів та цілей, досягнення яких створить передумови 

для зниження витрат операторів через перехід на но-
вий якісний рівень надання послуг. 

Висновки. У результаті даного дослідження ми 
прийшли до висновку, що електроенергетичне регу-
лювання в Європі буде й надалі мати яскраво виражені 
національні особливості. Така тенденція унеможлив-
лює створення у найближчому майбутньому єдиної єв-
ропейської моделі електроенергетичного регулювання. 
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Однак можна очікувати, що національні регулятори 
будуть продовжувати бенчмаркинг один одного, шука-
тимуть нові шляхи для досягнення найкращого обслу-
говування і підвищення нормативної продуктивності 
за рахунок адекватних витрат. 

Конвергенція різних національних моделей елек-
троенергетичного регулювання здійснюється на основі 
підвищення ефективності, якості і зниження вартості. 
Разом з тим, будуть посилюватися національні особ-
ливості моделей електроенергетичного регулювання, 
що буде продовжувати створювати проблеми і, мож-
ливо, це буде поглиблювати нестабільність для всіх за-
цікавлених сторін як для регуляторів, так і для компа-
ній з надання комунальних послуг. 

Список використаних джерел 

1. Ущаповський К.В. Стратегія розвитку елект-
роенергетичних підприємств в умовах лібералізації ри-
нку електроенергії : монографія. Харків : ТОВ «Ком-
панія СМІТ», 2016. 482 с. 

2. Шатило О. А. Світовий досвід забезпечення
координації економічної та енергетичної політики: ор-
ганізаційний аспект. Державне управління: удоскона- 

лення та розвиток. 2013. № 7. URL: http://www.dy. 
nayka.com.ua/?op=1&z=596. 

3. Шевченко В. Використання енергозберігаю-
чих технологій в країнах ЄС: досвід для України : ана-
літ. записка / Національний інститут стратегічних до-
сліджень при Президентові України. URL: http: 
//www.niss.gov.ua/articles/262/. 

4. Ефремов В.А. Стратегическое планирование в
бизнесе-системах. Москва: Финпрес, 2001. 240 с. 

5. Зуб А.Т.Стратегический менеджмент. Теорія и
практика. Москва: Аспект Пресс, 2002. 415 с. 

6. Кох Р. Как создать и использовать єффектив-
нуюстратегию. — 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 320 с. 

7. Налівайко А.П. Теорія стратегії підприємства:
Сучасний стан та напрями розвитку: монографія. 
Київ: КНЕУ, 2001. 227 с. 

8. Нортон Д., Каплан Р. Организация ориенти-
рованнная на стратегію. Москва, 2004. 382 с. 

9. Чейз Р.Б. Производственній и операционній
менеджмент / пер. с англ. Москва, 2004. 704 с. 

10. Про засади функціонування ринку електрич-
ної енергії України: Закон України від 24 жовтня 
2013 р. № 663-VII. URL:  http:/zakon 2.rada.gov.ua/ 
law/show/663-18. 

Г. О. Крапівіна  
канд. наук з держ. управління 

Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь 

МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ ЯК ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Актуальність проблеми. Першим кроком в до 
слідженні туризму як зайнятості населення в сучасних 
умовах є визначення онтологічних аспектів туризму в 
його загальній трансформації та тенденціях розвитку 
зайнятості. Онтологія туризму як зайнятості насе-
лення в сучасних умовах з позицій культурних та ду-
ховних цінностей людства дуже непроста, бо сучасна 
людина наполегливо потребує безпосереднього кон- 
такту із світовою культурою, й через туризм, зокрема, 
для чого має засвоїти її категоріальні мережі та кон- 
цепції [1]. 

Туризм як зайнятість населення в сучасних умо-
вах є складним явищем суспільного життя, розгалуже-
ною соціальною системою, що не тільки генерує ве-
ликі потоки робочої сили та значну кількість робочих 
місць, а й є важливим чинником формування сучас-
ного способу використання суспільством вільного часу 
населення та задоволення сучасних потреб людини.  

Сьогодення характеризується величезними транс-
формаціями стилю життя та його соціальних, політи-
чних, економічних основ тощо. Вони носять глобаль-
ний характер, бо є трансформаціями культурних пара-
дигм. Саме зараз виникає ненормований культурний 
простір. Тому туризм як зайнятість населення в сучас-
них умовах потребує наукового відображення й вже 
осмислено різні теоретичні та практичні його аспекти. 
Однак, в сучасних умовах, постала нагальна потреба в 
наданні цінностям та сенсам туризму як зайнятості на-
селення відкриття в новому значенні. 

Аналіз останніх публікацій. Незважаючи на те, що 
проблеми зайнятості населення досліджували Д. Бо-
гиня, О. Грішнова, Р. Колосова, А. Колот, Г. Ме-

лік’ян, В. Петюх тощо, в працях яких зайнятість насе-
лення аналізується як загальна статистично-облікова та 
соціально-економічна категорія; результат взаємодії по-
питу та пропозиції на ринку праці; компонент макро- 
економічних пропорцій; важливий напрям соціально-
економічної політики держави тощо. Але відсутні пуб-
лікації щодо зайнятості населення в різних галузях, що 
відіграють важливу роль у цьому процесі, й туризмі зо-
крема. Частково це пояснюється відсутністю достат-

нього наукового інструментарію для того, щоб повні-
стю задовольнити інтерес онто-гносеологічного до- 
слідження. А між тим туризм як зайнятість населення 
в сучасних умовах є однією з великої кількості склад-
них систем, логіко-семантичне дослідження яких до-
зволяє накопити коштовну інформацію щодо їхньої 
діяльності, результати аналізу якої мають вирішальне 
значення при трансформації тих, що існують, і фор-
муванні нових складових систем. 

Тому при моделюванні наочної області туризму 
як зайнятості населення в сучасних умовах, автор зо-
середився на змісті його основних понять та викорис-
тав логіко-семантичний аналіз, що носить обмежений 
характер, але теж потребує систематизованого та об-
ґрунтованого підходу [2]. 
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Метою статті є поширення моделі, створеної в 
роботі [2] для дослідження туризму як особливої скла-

дової типології зайнятості в сьогодення. Відповідно в 
статті сформульовано завдання: модифікувати онто-
гносеологічні конструкції зайнятості населення в су-
часних умовах як основу формування моделі пове- 
дінки людини та суспільства в туризмі. Бо сумнів у не-
змінності процесів у зайнятості населення сьогодні, за 
думкою провідних вчених, має право на життя [1; 3].  

Основна частина. Онто-гносеологія туризму як 
зайнятості населення в сьогодення — це точна специ-
фікація наочної області особливостей туристичної ді-
яльності як зайнятості населення, що є об’єктом до- 
слідження. Онто-гносеологія туризму має формувати 
глосарій для уяви та обміну знаннями щодо цієї наоч-
ної області та зв'язки термінів в ній.  

Системно-онтологічний аналіз туризму як зайня-
тості населення зводиться до вилучення базових по-
нять наочних областей об’єктів дослідження: туризму 
та зайнятості населення, та визначення зв'язків між 
ними у вигляді відносин і взаємодій. Однією з переваг 
використання системно-онтологічного аналізу як ін-
струменту пізнання туризму як зайнятості населення є 
використання системного підходу в дослідженні їх на-
очних областей, що дозволяє досягти систематичності, 
одноманітності та науковості.  

Результатом аналізу наочних областей туризму та 
зайнятості населення є інтерпретаційна модель наоч-
них знань (в широкому сенсі). В процесі аналізу з 
останньої вилучаються інваріантні та прагматичні мо-
делі, концептуальні складові яких являють собою 
онто-гносеологічні знання наочних областей об’єкту 
дослідження.  

Оскільки знання носять особовий характер, одну 
й ту ж наочну область можна описати різними онто-
гносеологіями. Особливо це стосується наочної обла-
сті туризму як зайнятості населення, що погано фор-
малізується та характеризується великою кількістю 
спірних питань.  

За системно-онтологічним аналізом автор вилу-
чив в зайнятості населення класи, що стосуються ту-
ризму; визначив сукупності їх фундаментальних влас-
тивостей; прогнозував на цій основі поведінку об'єктів 
класу [4]. Першим кроком стало складання глосарію, 
а також створення системи точних визначень термінів. 
Крім того, документовано основні логічні зв'язки між 
відповідними введеним термінам поняттями туризму 
та зайнятості населення.  

Результатом аналізу є онто-гносеологічна модель 
туризму як зайнятість населення на сучасному ринку 
праці. Таким чином, онто-гносеологія включає сукуп-
ність термінів і правил, за якими терміни комбіну-
ються для формування достовірних тверджень щодо 
туризму як зайнятості населення. 

Системно-онтологічний аналіз передбачає, що 
побудова онто-гносеологічної моделі може бути зве-
дена до проблеми пошуку без зазначення способу, 
яким виконується пошук [5]. Системно-онтологічний 
аналіз ніколи не зводиться до єдиного способу уяви 
результату [6]. 

У дослідженні туризму як зайнятості населення 
системно-онтологічний аналіз занятості є підґрун- 
тям для систематизації в конкретній наочній області 
об'єктів туристичної діяльності та відносини між 
ними, які мають потребу в епістемологічному аналізі 
видів знань щодо способів вирішення проблем ту- 

ризму як складової соціально-трудової сфери. Ці 
знання в купі із знаннями про те, на якій стадії про-
цесу логічного висновку їх слід застосовувати, значні 
за обсягом [7]. 

Розробка онто-гносеології туризму як зайнятості 
населення у вигляді ієрархічної структури концептів 
ґрунтується на структурних властивостях її складових, 
де поняття зв'язку є точним дескриптором залежності 
між складовими, а терміни є точними дескрипторами 
складових, в яких експліцовано внутрішній зміст кон-
цепту. 

Системний підхід до пізнання дозволив автору 
розглянути наочну область туризму як зайнятості на-
селення з позицій закономірностей системного цілого 
та взаємодії його складових. Системність знань вихо-
дить з багаторівневої ієрархічної організації сутності 
туризму як зайнятості населення. Знання наочної об-
ласті туризму як зайнятості населення в сьогодення 
характеризуються відносною інваріантністю. 

Основні принципи побудови онто-гносеології ту-
ризму як зайнятості населення: 

 ясність, тобто, терміни та поняття онтології від-
бивають реальну дійсність. Їх символьні позначення 
(знаки) формуються на основі загальноприйнятих 
правил семіотики та виражають загальноприйняті  
сенси реальних об'єктів, які витягуються із загально-
прийнятих визначень термінів, зафіксованих в глоса-
ріях. Визначення формалізуються на основі загально-
прийнятого апарату у вигляді, тотожному дійсним ло-
гічним аксіомам; 

обґрунтованість, зв'язність, тобто, формування 
початкового переліку понять онтології та їх додавання 
є обґрунтованим, визначеним вимогами сукупності  
завдань дослідження туризму як зайнятості населення. 
Логічні аксіоми початкового переліку понять є несу-
перечливими, що передбачає наявність механізму ло-
гічного висновку, який перевіряє на несуперечність 
аксіоми, що додаються, та твердження, що виводяться 
в онто-гносеології; 

поширюваність, за якою ядром онто-гносеології 
туризму як зайнятості населення є введені поняття та 
аксіоми, що описують їх. Тобто, передбачено механізм 
як поширення, так й обмеження глосаріїв, що спільно 
використовуються, без порушення цілісності системи; 

спільне використання онто-гносеологій туризму 
та зайнятості населення, тобто, специфікацію онто-
гносеології на рівні уяви, щоб запис такої специфікації 
на загальноприйнятій та платформонезалежній мові 
опису передавався для використання будь-якою ін-
шою онтологією; 

мінімальні онто-гносеологічні зобов'язання, за 
якими безліч понять онто-гносеології відбиває конце-
птуальну структуру наочної області туризму як зайня-
тості населення, відносно стабільну впродовж життє-
вого циклу онто-гносеологічної моделі, а остання на-
дає можливість туристичної спеціалізації окремих гі-
лок онто-гносеологічної ієрархічної структури зайня-
тості населення. Вилучення концептуальних знань із 
знань, що виражені фактами, стало стратегією побу-
дови такої структури, а точніше — онто-гносеологічної 
бази знань щодо туризму як зайнятості населення. 

При побудові онто-гносеології туризму як зайня-
тості населення створено базу даних дескрипторів, яка 
є підґрунтям для моделі системи.  

Таким чином, створено та документовано глоса-
рій; описано правила та обмеження, згідно з якими на 



КРАПІВІНА Г. О. 

62 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

основі термінології зайнятості населення формуються 
достовірні твердження, що описують стан системи ту-
ристичної діяльності населення, та побудовано мо-
дель, яка дозволяє формувати необхідні додаткові  
твердження в туризмі. Бо дослідження зайнятості на-
селення розглядає величезну кількість тверджень, що 
достовірно відбивають її уяву в туризмі, а побудована 
системно-онтологічним способом модель вибирає з 
них найбільш корисні для ефективного дослідження 
туризму як зайнятості населення. Таким чином, онто-
гносеологія є глосарієм, що включає й термінологію, 
й модель туризму як зайнятості населення. 

Онто-гносеологія туризму як зайнятості насе-
лення, що взаємодіє із засобами та методами систем-
ного аналізу туризму та зайнятості населення, запо- 
чаткувала системно-онтологічний аналіз їх наочних 
областей [6; 7]. Системно-онтологічний аналіз є роз-
робкою онто-гносеологічними засобами поліфункціо-
нальної онто-гносеологічної системи туризму як зай-
нятості населення [8]. Концептуальною частиною зай-
нятості населення є кортеж (1) та являє собою онто-
гносеологію наочної області, що складається з онто-
гносеологій об'єктів, процесів та завдань [2; 9; 10]. 

<Q; Р; Z >,  (1) 
де Q — онто-гносеологія концептів наочної області 
зайнятості населення, що поглиблюється у вигляді  
ієрархічної структури класів, підкласів та складових 
класів; 

Р — онто-гносеологія процесів наочної області зай-
нятості населення, яка розглядається як ієрархічна 
структура процесів, підпроцесів, дій та операцій; 

Z — онто-гносеологія завдань, що поставлені та ви-
рішені в наочній області зайнятості населення, та  
розглядаються як ієрархічна структура завдань, під- 
завдань, процедур та операторів. 

Туризм як зайнятість населення є невід’ємною 
складовою кортежу (1): 

<QT; РT; ZT> ∈ <Q; Р; Z >, (2) 
де QT — онто-гносеологія концептів наочної області 
туризму, що є складовою ієрархічної структури класів, 
підкласів та складових класів Q онто-гносеології зай-
нятості населення; 

РT — онто-гносеологія процесів наочної області ту-
ризму, яка розглядається як ієрархічна структура про-
цесів, підпроцесів, дій та операцій Р онто-гносеології 
зайнятості населення; 

ZT — онто-гносеологія завдань, що поставлені та 
вирішуються в наочній області туризму, та є складо-
вою ієрархічної структури класів, підкласів та складо-
вих класів Z онто-гносеології зайнятості населення. 

На рис. 1 представлено системно-онтологічну ін-
терпретаційна модель туризму як зайнятості на сучас-
ному ринку праці, що містить складові відповідного 
проблемного простору та їхні онто-гносеології. Про-
блемний простір — це модель всіх складових наочної 
області туризму як зайнятості, з якими пов'язані 
знання, що потрібні для вирішенні різних завдань в 
цій наочній області. Проблемний простір складається 
з двох блоків: інваріантної (відносно незмінної) частки 
та безлічі частин, що трансформуються та відповіда-
ють окремим завданням. 

Рис. 1. Онто-гносеологічна інтерпретаційна модель туризму як зайнятості населення 
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Шкали виміру часу Туристичні потоки  
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Інваріантна частина проблемного простору тури-
зму як зайнятості на сучасному ринку праці, з погляду 
автора, містить такі типи складових: час, конструкції 
часу, годинники, шкали виміру часу, оцінки об’єктів 
туристичного простору та їх людське мислення, ту- 
ристичні потоки,  туристичні знання та туристична ку-
льтура людини та суспільства [11]. Ці типи за суттю — 
поняття, які добре групуються в онто-гносеології  
об'єктів і процесів туризму як зайнятості населення. 

Логіко-семантична модель туризму як зайнятості 
населення є точною специфікацією її наочної області, 
проблематика якої перетинається з онтологією та гно-
сеологією, а саме з визначенням змісту та зв’язків ви-
разів туризму як зайнятості населення та їх тлумачен-
ням. Побудова логіко-семантичної моделі є теоре-
тико-пізнавальним завданням. Прийняття її відповідає 
запровадженню конкретного алгоритму логіко-семан-
тичного аналізу туризму як зайнятості населення. Пи-
тання полягає в тому, про який тип сутностей йде 
мова, якого роду абстракції та ідеалізації прийма-
ються. 

Класифікацію виразів туризму як зайнятості на-
селення пов'язано з різноманіттям і типом категорій, 
до яких вони відносяться. Категорії — це найбільш за-
гальні, фундаментальні поняття, які є формами та ста-
лими принципами організації мислення, туристичного 
зокрема. Класифікація виразів туризму як зайнятості 
населення залежить від належності змінних мови, що 
квантифікуються, до кінцевих сукупностей. Категорії 
(класи) туризму як зайнятості населення, з погляду се-
мантики, створюють потенційно необмежену та розга-
лужену ієрархію, що припускає різні варіанти. Ієрархія 
категорій (класів) обумовлює спосіб аналізу логічної 
структури виразів туризму як зайнятості населення та, 
тим самим, способи туристичного міркування, що 
припустимі. Мову туризму як зайнятості населення 
можна визнати фіксованою, що за теорією семантич-
них класів, яка широко використовується для аналізу 
категоріальних структур виразів природних мов, й ту-
ризму зокрема, спирається на принципи їх класифіка-
ції та не потребує створення окремої системи.  

Ієрархію класів туризму як зайнятості населення 
створено вилученням вихідних класів, постулюванням 
способів побудови похідних, а результатом є певна си-
стема класів туризму як зайнятості населення, що 
може бути, в свою чергу, підґрунтям для розробки в 
подальшому її типології.  

Для природних мов, до яких належить й мова ту-
ризму як зайнятості населення, роль основного прин-
ципу виконують питання контекстуальної залежності 
значень виразів мови. Методи логіко-семантичного 
аналізу мови туризму як зайнятості населення дозво-
лили точніше репрезентувати структуру її виразів, а та-
кож виявити та характеризувати їх семантичні типи. 

Автор в подальшому спирається на думку, викла-

дену в [12], за якою зайнятість в широкому сенсі вклю-
чає діяльність щодо створення матеріальних і духовних 
благ та надання населенню послуг суспільного харак-
теру, а основна проблема туризму як зайнятості насе-
лення за її соціально-економічним змістом полягає не 
тільки в забезпеченні економічно активного населення 
країни робочими місцями відповідної якості й кількості 
та їх ефективному використанні, а й в залученні віль-
ного часу населення до діалогу культур через організа-
цію цілеспрямованої туристичної діяльності. Розкриття 

сутності туризму як зайнятості населення через взаємо-
дію кваліфікованої робочої сили та робочих місць фахі-
вців дозволяє усвідомити його як процес, що спричине-
ний трансформацією зайнятості та зміною обсягів віль-
ного часу населення (основного ресурсу туризму), а та-
кож жадобою євроінтеграції в суспільстві та істотним 
підвищенням розумінням широких верств населення 
необхідності діалогу культур. Тобто, туризм як зайня-

тість населення в широкому трактуванні розглядається 
як процес. 

З іншого боку, це ж джерело містить поняття «ка-
тегорія», що, за Т.Ф. Єфремовою, відбиває найбільш 
загальні властивості та зв'язки реальної дійсності та пі-
знання (в філософії); чи, як родове поняття, позначає 
перелік явищ, предметів або найбільш загальну їх 
ознаку, тобто, характерні властивості сприйняття дій-
сності в якомусь середовищі, а також групу однорід-
них предметів, явищ або осіб, яких об'єднано спільні-
стю якихось ознак [13]. Отже, через використання по-
няття «категорія» туризм як зайнятість населення в 
широкому сенсі класифікується як об’єкт. 

Туризм як зайнятість населення у вузькому зна-
ченні — це найважливіший результат процесу функці-
онування туристичного ринку, складовими якого є: 
попит, що здебільшого визначається наявністю у на-
селення значних обсягів вільного часу; пропозиція, 
якість якої залежить від рівня фахової освіти та досвіду 
професіоналів; ціна та конкуренція, що взаємодіють.  

Результатом цього процесу є не тільки задово-
лення потреби частки економічно активного насе-
лення в робочих місцях, а й поширення участі суспі-
льства в світовому діалозі культур. 

Тобто, туризм як зайнятість є одночасно й 

об’єктом, й процесом, з основним завданням забезпе-
чення фахівців не тільки туристичної діяльності, а й  
різних галузей робочими місцями відповідної якості та 
кількості з метою їх ефективного використання суспіль-
ством.  

Структура об’єктів логіко-семантичної моделі на-
очної області туризму як зайнятості населення в пото-
чному дослідженні класифікується на шість підкласів: 
активного (в туристичному сенсі) населення; робочих 
місць туристичних підприємств та додаткових робочих 
місць на підприємствах, в установах та організаціях  
різних галузей, що створені за рахунок ефекту мульти-
плікації з туризмом (далі «робочі місця»); стикання ту-
ристичного ринку та ринку праці; державних органів 
та органів місцевого самоврядування, що опікуються 
туризмом; сфери докладання праці в туризмі та форм 
зайнятості населення в туризмі (рис. 2).  

Підкласи за логіко-семантичним аналізом теж 
піддаються класифікації, в якій потреби та мотивація 
населення щодо залучення вільного часу входять до 
підкласу активного (в туристичному сенсі) населення; 
умови праці (самі умови праці та графік праці, соціа-
льні гарантії та гарантії зайнятості, соціально-психо-
логічний клімат та ризик травматизму) на туристичних 
підприємствах та на підприємствах, в установах та ор-
ганізаціях різних галузей, що створені за рахунок  
ефекту мультиплікації з туризмом — до підкласу робо-
чих місць; носії, виконавці та виразники соціально-
економічних відносин — до підкласу ринку праці [14]; 
різноманітні ситуації, явища та умови туристичної ді-
яльності — до підкласу державних органів та органів 
місцевого самоврядування; види корисної діяльності  
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у/поза надання туристичних послуг — до підкласу 
сфери докладання праці в туризмі; стандартна / неста-
ндартна форми зайнятості та самозайнятість в ту- 
ризмі — до підкласу форм зайнятості. 

Логіко-семантичний аналіз дозволяє продовжити 
класифікацію на наступному рівні [15], де потреби ак-
тивного (в туристичному сенсі) населення класифіку-
ються на зайняте/незайняте активне (в туристичному 
сенсі) населення та загальні/індивідуальні його по- 
треби; умови туристичної діяльності — на умови праці 
у виробництві, фінансової діяльності, побутовому об-
слуговуванні, організації дозвілля та трансфері до  
місця праці; найцікавішими з погляду дослідження ту-
ризму як зайнятості населення в сучасних умовах є не-
стандартні форми зайнятості населення в туризмі, кла-
сифікація яких складається з 11 елементів, і може бути 
представлена такими формами: індивідуальна трудова 
туристична діяльність; підприємництво в сфері ту- 
ризму; неформальна зайнятість; неповна, непостійна 
та вторинна зайнятість; недо(пере)зайнятість; зайня-
тість у волонтерстві. 

Складову «Процес» представлено в логіко-семан-
тичної моделі наочної області туризму як зайнятості 

населення під процесами: руху фахівців як робочої 
сили, руху робочих місць в туристичних підприємствах 
та туристичних потоків; накладання туристичного  
ринку та ринку праці та вплив їх на туризм як зайня-
тість населення (рис. 3). 

Логіко-семантичний аналіз класифікує рівень пі-
дпроцесів наочної області туризму як зайнятості насе-

лення на дії: рух фахівців як робочої сили, робочих 
місць та туристичних потоків — на дії з формування 

туристичних потоків, а також потоку фахової робочої 
сили та робочих місць; організацію функціонування 

власно туристичної діяльності; взаємодії населення з 
туристичними ресурсами та засобами виробництва ту-
ристичної інфраструктури; праці як результату руху 

робочої сили, робочих місць та туристичних потоків; 
рух робочих місць — на дії із створення, модернізації, 
заміни та вибуття робочих місць; дії з накладання ту-
ристичного ринку та ринку праці, через те, що мають 
низку особливостей щодо загальновизнаних структур 
цих ринків, класифікуються дії з пропозиції, попиту 
(підпорядкований попиту на іншому ринку), ціни, по-
ведінки в умовах досконалої конкуренції, резерву-
вання туристичного потоку та праці фахівців, мобіль-
ності та державного регулювання туристичного ринку 
та ринку праці; дії з впливу на туризм як зайнятість 
населення представлено трудовим, господарським та 
пенсійним законодавством, оподаткуванням, перева-
жним кредитуванням туризму споживачами, фазами 
відтворення робочої сили та робочих місць в туризмі. 

Вилучені дії процесів логіко-семантичної моделі 
наочної області туризму як зайнятості населення теж 
підлягають класифікації, результатом якої є наступні 
операції: дії туристичних потоків та потоків робочої 
сили підпроцесу руху робочої сили класифікуються на 
операції щодо віднесення до нового або повторного 
входження в потік та прогнозування виходу на пенсію 
чи з лав активного населення (в туристичному сенсі);  
дії з накладання туристичного ринку та ринку праці — 
на операції із створення джерел доходу, трансформації 
виробничих чинників, оцінки пропозицій однакових 
умов обслуговування і праці та потреби в якісно одно-
рідних туристичних послугах; дія пропозицій підпро- 

цесу накладання туристичного ринку та ринку праці — 
на операції з пошуку споживачів та робочої сили, ук-
ладання та внесення змін до угод про туристичне об-
слуговування та працю, розкриття фахових та особис-
тісних якостей людини, удосконалення знань і нави-
чок фахівця, продажу права на використання трудових 
послуг протягом певного часу. 

Забезпеченням активного населення (в туристич-
ному сенсі) робочими місцями представлено складо-
вою завдань логіко-семантичної моделі наочної обла-
сті туризму як зайнятості населення в поточному до- 

слідженні. Вона класифікується на: процедури залу-
чення вільного часу населення та забезпечення зайня-
тості фахівців; задоволення потреби частки активного 
населення (в туристичному сенсі) в робочих місцях; 
запровадження в життя програм державної полiтики з 
розвитку туризму; сприяння раціональній зайнятості 
населення, індивідуалізації форм наймання фахівців та 
надання туристичних послуг, режимів та умов зайня-
тості в туризмі, покращання структури життєдіяльно-
сті сучасної людини за рахунок участі в туристичній 
діяльності; підтримку діалогу культур та соціальної 
стабільності в суспільстві; досягнення збалансованості 
попиту і пропозиції на туристичному ринку та ринку 
праці; більш рівномірного розподілу навчання, трудо-
вого навантаження та дозвілля на весь життєвий цикл 
людини; максимізації задоволення особистих інтересів 
носіїв туристичного ринку та ринку праці; встанов-
ленню ринкової ціни та обсягу туристичних послуг та 
праці фахівців (відповідної певному рівню); залу-
ченню індивідуальної праці до туристичної діяльності; 
пристосуванню до змін та коливань в суспільстві; збі-
льшенню культурного обслуговування обсягу вільного 
часу населення та якісного його використання; коор-
динації та використанню праці фахівців та вільного 
часу населення на мікро- та макрорівні; оцінки ре-
зультатів праці фахівців туристичного ринку та вина-
городи працівника (рис. 4). 

В дослідженнях великої кількості різнорідних 
об’єктів та явищ, до сукупності яких належить й до- 
слідження туризму як зайнятості населення, широко 
використовують таке загальнонаукове поняття, як «ти-
пологія».  

Типологія в поточному дослідженні — це модифі-
каційні ряди туризму як  зайнятості населення та ре-
зультат синтезу класифікаційних рядів його наочної 
області. Складові модифікаційних рядів типології ви-
лучено методом типізації, тобто методом синтезу су-
купності об’єктів в гомогенні сукупності, кожна з яких 
є модифікацією визначеного типу. 

Поняття «тип» є головною логічною одиницею 
синтезу модифікаційних рядів. Це абстрактне поняття, 
яке не існує реально, а є результатом наукового мис-
лення, яке теоретично відтворює найсуттєвіші харак-
теристики складових наочної області туризму як зай-
нятості населення та поєднує їх у поняття «тип». На 
цій підставі в межах класифікаційних рядів наочної 
області туризму як зайнятості населення  створено іде-
альний штучний об’єкт, який за низкою критеріїв  
розглядається як представник всієї сукупності класи-
фікаційних рядів [16]. 

Засадами для створення типу складових наочної 
області туризму як зайнятості населення є наявність в 
них спільних типологічних ознак в умовах, за якими 
кожна складова наочної області визначається особли-
востями.  
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Рис. 4. Завдання логіко-семантичної моделі наочної області туризму як зайнятості населення в сучасних умовах 

Тобто, типологія, як метод наукового пізнання 
туризму як зайнятості населення, оперує теоретич-
ними абстрактними моделями (типами) та синтезом 
складових класифікаційних рядів її наочної області за 
подібними ознаками. Типологія ж є й методичним 
прийомом систематизації складових класифікаційних 
рядів, їх класифікації за допомогою абстрактних моде-
лей, групуванням гомогенних складових, зокрема за 
характерними ознаками. Тобто, типологія є результа-
том як типологічного опису та зіставлення, так й на- 
укового узагальнення.  

Підставою для створення типології туризму як 
зайнятості населення автор визначив інтегрований 
чинник — кортеж складових ієрархічної структури ло- 

гіко-семантичної моделі її наочної області (2), що  
містить класифікаційні ряди об'єктів QТ = {qі}, (i = 

=1 ÷ 49), процесів РТ = {pj}, (j = 1 ÷ 49) та завдань  

ZТ = {zs}, (s = 1 ÷ 17), та являє собою кореневий рівень 
типології: 

 < QТ; РТ; ZТ> =  {< q1 ; p1; z1>}, (3) 
Другий ієрархічний рівень об’єктів наочної обла-

сті туризму як зайнятості населення являє собою кла-
сифікаційний ряд «Класи», що складається є шести 

модифікацій {q2
i}, (i = 1÷6), які є результатом деком-

позиції кореневого рівня ієрархічної структури об'єк-
тів Q  логіко-семантичної моделі наочної області ту- 
ризму як зайнятості населення, перелік та умовні по-
значення яких показано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікаційний ряд другого ієрархічного рівня {q2 

i} 
логіко-семантичної моделі наочної області туризму як зайнятості населення 

№ з/п 
Класи рівня  q2

i

Умовне  
позначення 

Назва класу

1 q2
1 Економічно активне населення

2 q2
2 Робочі місця 

3 q2
3 Ринок праці 

4 q2
4 Державні органи та органи місцевого самоврядування 

5 q2
5 Сфера докладання праці

6 q2
6 Форми зайнятості

Забезпечення активного населення країни робочими місцями відповідної  
якості та кількості з метою їх ефективного використання 

Запровадження в життя програм державної  
полiтики з розвитку туризму 

Сприяння індивідуалізації форм зайнятості насе-
лення, вільного часу в структурі  

життєдіяльності людини 

Пiдтримка соцiальної стабiльностi  

Більш рівномірний розподіл навчання,  
трудового навантаження та дозвілля на весь жит-

тєвий цикл населення 

Сприяння підвищенню рівня зайнятості  
населення 

Залучення  індивідуальної праці до процесу 
надання туристичних послуг 

Координація та використання праці 
та вільного часу на мікро- і макрорівні 

Досягнення збалансованості попиту і пропо-
зиції на туристичному ринку та ринку праці 

Максимізація задоволення особистих інтересів 
людини 

Збільшення обсягу вільного часу населення 
та залучення його до діалогу культур 

Якісне використання вільного часу населення

Пристосування до змін та коливань 
у суспільстві 

Встановлення ринкової ціни послуг та обсягу 
праці, відповідної певному рівню 

Задоволення потреб частини активного 
населення в робочих місцях та послугах  

туристичного профілю 

Оцінка праці та винагороди фахівця 

Залучення вільного часу населення 
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Класифікаційний ряд третього ієрархічного рівня 

«Підкласи» {q3
іj}, (і = 1 ÷ 6; j = 1 ÷ 6) логіко-семантич-

ної моделі наочної області туризму як зайнятості на-
селення — це вже 19 складових, а четвертого рівня  

«Складові підкласів» {q4
ijk} (і = 1 ÷ 6; j = 

= 1 ÷ 6; k = 1 ÷ 11) — 23 елементи, перелік та умовні 
позначення фрагменту яких показано в табл. 2. 

Таблиця 2 
Фрагмент «Форми зайнятості населення в туризмі» класифікаційного ряду четвертого рівня {q4

ijk} 
логіко-семантичної моделі наочної області туризму як зайнятості населення 

№ з/п Складові рівня q4
ijk

Умовне позначення Назва складової

1 q19
631 Користувачі туристичних послуг

2 q19
632 Підприємництво в малому бізнесі

3 q19
633 Індивідуальна  трудова діяльність

4 q19
634 Неповна зайнятість

5 q19
635 Непостійна зайнятість

6 q19
636 Недозайнятість 

7 q19
637 Перезайнятість 

8 q19
638 Вторинна зайнятість

9 q19
639 Неформальна зайнятість

10 q19
6310 Зайнятість у домашньому господарстві 

11 q19
6311 Волонтерська діяльність

Класифікаційний ряд «Процес» {pi1}, (i1 = 1 ÷ 4) 
представлено в логіко-семантичної моделі наочної об-
ласті туризму як зайнятості населення чотирма елеме-
нтами:  

pi1  = «Рух робочої сили»; pi2 = «Рух робочих 
місць», pi3 = «Функціонування туристичного ринку та 

ринку праці» та pi4 = «Вплив на зайнятість» які теж є 
результатом декомпозиції кореневого рівня ієрархічної 
структури процесів РТ логіко-семантичної моделі на- 
очної області туризму як зайнятості населення. 

Підпроцеси наочної області туризму як зайнято-
сті населення декомпозуються в класифікаційний ряд 
«Дії», а елементи останнього — в класифікаційний ряд 
«Операції». 

Модифікаційні ряди типології туризму як зайня-
тості населення — це сукупність однотипних складо-
вих наочної області туризму як зайнятості населення, 

де типом визначено кортеж (3), існування якого об-
ґрунтовується відповідністю вимогам, що пред’яв- 
ляються до типу, а саме: всі його ознаки об'єктів  

QТ = {qі}, (i = 1÷49), процесів  РТ = {pj}, (j = 1÷49) та 

завдань ZТ = {zs}, (s = 1 ÷ 17) мають викінчену сукуп-
ність значень; до одного типу належать об’єкти, про-
цеси та завдання, що мають один й той же перелік 
індексних ознак, визначений для кожного типу; їх ви-
хідний перелік не тільки достатній, а й необхідний, 
тобто не включає індекси, що не несуть інформації з 
характеру типу модифікаційних рядів типології. Це до-
зволяє обґрунтувати створення модифікаційних рядів, 
що уявляється особливо важливим при вивченні та-
кого специфічного об’єкту дослідження як туризм як 
зайнятість населення. 

Фрагмент модифікаційних рядів кореневого рівня 
типології <QТ;РТ;ZТ> та «Форми зайнятості населення 
в туризмі» показано в табл. 3. 

Таблиця 3 
Типологія (фрагмент) туризму як зайнятості населення 

Сукупність об’єктів зай-
нятості QТ 

Сукупність процесів зайнятості РТ Сукупність завдань зайнятості
ZТ 

1 2 3

Модифікаційний ряд кореневого рівня <QТ; РТ; ZТ> 
Туризм як зайнятість на-
селення (як об’єкт) 

Туризм як зайнятість населення (як про-
цес) 

Задоволення суспільних та індивідуальних пот-
реб в туризмі як зайнятості населення 

Модифікаційний ряд "Нестандартна форма " <q19
631ч q19

6311; p1; z> 
Підприємництво в ма-
лому бізнесі  

Рух робочої сили  Створення в туризмі робочих місць окре-
мими громадянами за їх власні кошти з 
метою одержання постійного чи тимчасо-
вого доходу й задоволення особистих по-
треб в самореалізації 

Рух робочих місць  

Функціонування підприємництва малого 
бізнесу в туризмі 

Вплив на зайнятість  

Індивідуальна діяльність  Рух робочої сили  Самостійний пошук трудових занять ок-
ремими громадянами за їх власні кошти з 
метою одержання постійного чи тимчасо-
вого доходу й задоволення особистих по-
треб у самореалізації 

Рух робочих місць  

Функціонування індивідуальної діяльності 
на туристичному ринку та ринку праці 

Вплив на зайнятість  

Неповна зайнятість Рух робочої сили  Забезпечення зайнятості в туризмі в умо-
вах зниженої ділової активності, скоро-
чення обсягів надання туристичних по-
слуг, циклічного характером розвитку 
економіки  

Рух робочих місць 

Функціонування неповної зайнятості на 
туристичному ринку та ринку праці 

Вплив на зайнятість 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3

Непостійна зайнятість Рух робочої сили  Забезпечення зайнятості в туризмі в умо-
вах зниженої ділової активності, скоро-
чення обсягів надання туристичних по-
слуг, циклічного характером розвитку 
економіки 

Рух робочих місць  

Функціонування непостійної зайнятості на 
туристичному ринку та ринку праці 

Вплив на зайнятість

Недозайнятість Рух робочої сили  Забезпечення зайнятості в туризмі в умо-
вах зниженої ділової активності, скоро-
чення обсягів надання туристичних по-
слуг, циклічного характером розвитку 
економіки 

Рух робочих місць  

Функціонування недозайнятості на турис-
тичному ринку та ринку праці 

Вплив на зайнятість

Вторинна зайнятість Рух робочої сили  Прагнення підвищити рівень доходів, 
власну конкурентоспроможність на зовні-
шньому туристичному ринку та ринку 
праці та урізноманітнити форми реалізації 
своєї потреби в праці різними видами ро-
біт 

Рух робочих місць  

Функціонування вторинної зайнятості на 
туристичному ринку та ринку праці 

Вплив на зайнятість

Неформальна зайнятість Рух робочої сили  Зайнятість тільки на свій ризик з повною 
відповідальністю за результати в супереч з 
офіційною економікою із залежністю до-
ходів від випадкових обставин та відсутні-
стю соціального захисту 

Рух робочих місць  

Функціонування неформальної зайнятості 
на туристичному ринку та ринку праці 

Вплив на зайнятість

Надомна праця Рух робочої сили  Забезпечення повного та результа-тив-
ного використання вільного часу насе-
лення, залучення до праці тих осіб, які 
для традиційних форм зайнятості неприй-
нятні або незручні 

Рух робочих місць  

Функціонування надомної праці на турис-
тичному ринку та ринку праці 

Вплив на зайнятість 

Дистанційна зайнятість Рух робочої сили  Забезпечення повного та результативного 
використання вільного часу населення, 
залучення до праці тих осіб, які для тра-
диційних форм зайнятості неприйнятні 
або незручні 

Рух робочих місць  

Функціонування дистанційної зайнятості
на туристичному ринку та ринку праці 

Вплив на зайнятість

Волонтерська діяльність Рух робочої сили  Забезпечення повного та результативного 
використання вільного часу населення, 
залучення до праці тих осіб, які для тра-
диційних форм зайнятості неприйнятні 
або незручні 

Рух робочих місць  

Функціонування волонтерства та волонту-
ризму 

Вплив на зайнятість 

Ідеальний тип типології туризму як зайнятості 
населення, що має базуватися на вилучені повних оз-
нак та властивостей класифікаційних рядів наочної 
області та відрізнятися від інших типів особливою  
формою абстракції — ідеалізацією — виявити немож-
ливо через неповноту класифікаційних рядів, які мо-
дельовані на існуючих матеріалах наукових джерел 
щодо накладання туристичного ринку та ринку праці. 

Тому напрямом подальшого дослідження типоло-
гії туризму як зайнятості населення на сучасному ри-
нку праці пріоритетним стає визначення ідеального 
типу типології. Сутність цього процесу полягає у ви-
лучені основних складових та відносин, типових для 
туризму як зайнятості населення на сучасному ринку 
праці, та в абстрагуванні від другорядних. Результатом 
має бути модель модифікаційних рядів, їх ідеалізова-
ний зразок, складений з переліку первинних об’єктів, 
процесів та завдань туризму як зайнятості населення 
на сучасному ринку праці. 

Висновки. В статті розпочато дослідження онто-гно-
сеології туризму як зайнятості населення в сучасних 
умовах. Основні висновки та результати дослідження зво-
дяться до наступного: 

системно-онтологічний підхід може бути рекоме-
ндований для змістовного аналізу та функціонального 
моделювання туризму як зайнятості населення в су-
часних умовах; 

онто-гносеологічна модель туризму як зайнятості 
населення в сучасних умовах заснована на концепції 
«сутність-зв’язок»; 

онто-гносеологічна модель туризму як зайнятості 
населення в сучасних умовах розглядає послідовність 
виконання та причинно-наслідкові зв'язки між ситуа-
ціями та подіями туризму як зайнятості населення для 
початкового структурування знань щодо відповідної 
наочної області; 

онто-гносеологічна модель туризму як зайнятості 
населення в сучасних умовах призначена для подаль-
шого системно-онтологічного аналізу відповідної нао-
чної області, а також аналізу основних термінів і по-
нять, що використовуються для опису об'єктів і про-
цесів, меж використання та зв'язків між ними; 

онто-гносеологічна модель туризму як зайнятості 
населення в сучасних умовах служить для ефективного 
дослідження та документування глосарія термінів, що 
використовуються при описі характеристик об'єктів і 
процесів, які мають відношення до відповідної наоч-
ної області; точних та однозначних визначень всіх те-
рмінів; класифікації логічних зв'язків між ними. 

За обмеженням місця онто-гносеологічні моделі 
класів: процесів наочної області туризму як зайнятості 
населення в сучасних умовах та завдань, що можуть 
бути поставлені та вирішені в ній, а також підкласів: 
процесів, підпроцесів, дій та операцій першого класу; 
завдань, підзавдань, процедур та операторів другого 
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класу, а також підкласів сукупності об’єктів: часу, го-
динників та шкал виміру часу туризму як зайнятості 
населення в сучасних умовах поглиблено будуть розг-
лянуті в подальшому. 
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ПАРАДИГМА РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
УСТРОЮ УКРАЇНИ НА РІВНІ NUTS-1 

 
Постановка проблеми. Вихід економіки України з 

кризового стану і перехід на шлях сталого розвитку зу-
мовлює необхідність проведення системних реформ, 
серед яких однією з головних є модернізація адмініст-
ративно-регіонального устрою. Вони повинні змінити 
роль регіонального фактору у побудові держави зага-
льного добробуту через переорієнтацію діяльності ни-
зових ланок державного управління з використання 
екстенсивних методів на формування нової інновацій-
ної економіки. Це означає, що надалі не можна обме-
жуватися лише покращенням законодавства, а треба 
сформувати такий устрій, який забезпечить перехід 
країни до сталого економічного розвитку. 

                                                
1 Izdebski H. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i 

działalności. Warshaw, 2014. 
2 Quattlebaut Ch. A. Development of the regional control 

system. Harvard University press : Cambridge, Massachussetts, 
London. 2004. 318 p. 

3 Sokołowicz M. Rozwуj terytorialny w świetle dorobku 

ekonomii instytucjonalne. Przestrzeń — bliskość — instytucje. 

Lуdż, 2015. 280 s. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний 
теоретичний і практичний висновок по вивченню  
розвитку регіонів зробили представники західної еко-
номічної думки. Варто відзначити роботи Г. Іздебкі 
(Izdebski H.)1, (Quattlebaut Ch. A.)2, М. Соколовіча 
(Sokołowicz M.E.)3, А. Дирка4. Серед вітчизняних на- 

уковців, які досліджували аспекти територіально адмі-
ністративно-територіального устрою в аспектах євро- 
інтеграції, виділимо працю колективу авторів за зага-
льною редакцією Ю. Ковбасюка і М. Орлатого5. Про-
блеми реформ адміністративно-територіального уст-
рою в Україні дискутуються у монографіях за науко-
вою редакцією А. Крисоватого і Є. Савельєва6. Попри 

4 Анер Д. Європейська регіональна політика: надх-
нення для країн, що не входять до ЄС? EEurope. 

5 Адміністративно-територіальний устрій країн Єв-
ропейського Союзу: навч. посіб. / за заг. ред Ю. В. Ков-
басюка, М.  К. Орлатого. Київ: НАДУ, 2015. 628 с. 

6 Регіональні перетворення у світовому та українсь-
кому вимірах: моногр. / за наук. ред. А. І. Крисоватого та 
Є. В. Савельєва. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 388 с.; 
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наявність публікацій українських і зарубіжних авторів, 
проблема адміністративно-територіального устрою по-
требує подальшого розвитку. Зокрема, нині особливої 
актуальності набуває потреба в обґрунтуванні прове-
дення реформ у цій сфері. 

Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо 
реформи адміністративно-територіального устрою Ук-
раїни в контексті євроінтеграційного розвитку.  

Виклад основного матеріалу. У розвитку адмініст-
ративно-територіального устрою країни Європейсь- 
кого Союзу пройшли багаторічний шлях реформ. При 
цьому вирішувалося двоєдине завдання: впровадження 
загальноєвропейських принципів і норм регіональної 
політики ЄС і врахування національних особливостей, 
що сформувалися протягом історичного розвитку кра-
їни. Загальна модель реформування мала у своїй ос-
нові трирівневу систему стандартів територіального 
поділу країн для статистичних цілей (NUTS), що за-
безпечувала уніфікацію основних підходів до європей-
ської регіоналізації.  

Адміністративно-територіальний устрій держа-
ви — це система, яка має тенденцію до сталого удоско- 
налення. Однак в період реформ його елементи наби-
рають різного значення. Серед них найважливішим  
є вищий рівень адміністративно-територіального уст-
рою, тому він є пріоритетним.  

Регіональний розвиток європейських країн відбу-
вався на основі принципу спадковості форм та еконо-
міко-соціальної доцільності. В давнину так само роз-
вивалися регіони України. Відзначимо існування Ки-
ївського, Чернігівського, Галицько-Волинського кня-
зівств часів Київської Русі, за Богдана Хмельницького 
Україна поділялася на полки. У різні часи існували 
краї, землі, округи тощо. На відміну від більшості єв-
ропейських країн, в Україні, особливо на території, що 

входила до Російської імперії, протягом останніх сто-
літь домінував переважно колоніальний підхід. Інакше 
й не могло бути, адже в абсолютистській системі лише 
центральна влада в особі монарха визначає адмініст-
ративно-територіальний поділ країни. Імперія здійс-
нювала територіальний устрій з огляду насамперед на 
утримання території України під своїм володінням. 
Зрозуміло, що при цьому бралися до уваги можливості 
війська, поліцейського контролю і органів стягування 
податків. 

Існуюча система адміністративно-територіаль-
ного устрою України у своїй основі сформувалася  
після Першої світової війни. До дев’яти губерній було 
включено 53 округи (табл. 1). Останні ділилися на  
706 районів. При цьому кожна губернія мала відносно 
невелику кількість округів. Найменшу кількість окру-
гів мала Волинська губернія (3). Харківська і Чернігів-
ська губернії ділилися на 5 округів, Одеська і Поділь-
ська — 6 округів і Донецька, Катеринославська та Ки-
ївська — по 7 округів. Зміни, що відбулися у 1924 р. 
полягали у передачі Таганрозького і Шахтинського 
округів до складу РРФСР та створенні Молдавської 
Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. 
Водночас скасовані Малинський (1924 р.) та Балтсь-
кий (1924 р.) округи. Зрештою 3 серпня 1925 р. лікві-
довувалися губернії і одночасно Бердянський, Гай- 
синський, Красноградський Олександрійській, Охтир-
ський, Сновський і Шевченківський округи.  

Наявність великого числа округів призвело до 
того, вони були малочисельні. Із 40 округів лише Ки-
ївський, Полтавський і Харківський мали чисельність 
населення вищу за один мільйон. Чисельність насе-
лення інших округів була у проміжку від 500,0 до 
1 000,0 тис. 

Таблиця 1 

Адміністративно-територіальний поділ України станом на квітень 1923 р.
*

Волинська губернія (3 округи): 
1. Житомирська
2. Коростенська
3. Шепетівська

Київська губернія (7 округ):
1. Бердичівська
2. Білоцерківська
3. Київська
4. Корсунська
5. Малинська
6. Уманська
7. Черкаська

Полтавська губернія (7 округ):
1. Золотоноська
2. Красноградська
3. Кременчуцька
4. Лубенська
5. Полтавська
6. Прилуцька
7. Роменська

Донецька губернія (7 округ): 
1. Бахмутська
2. Луганська
3. Маріупольська
4. Старобільська
5. Таганрозька
6. Шахтинська
7. Юзівська

Одеська губернія (6 округ):
1. Балтська
2. Лисаветградська
3. Миколаївська
4. Одеська
5. Першомайська
6. Херсонська

Харківська губернія (5 округ):
1. Богодухівська
2. Ізюмська
3. Куп'янська
4. Сумська
5. Харківська

Катеринославська губернія (7 округ): 
1. Бердянська
2. Запорізька
3. Катеринославська
4. Криворізька
5. Мелітопольська
6. Олександрійська
7. Павлоградська

Подільська губернія (6 округ):
1. Вінницька
2. Гайсинська
3. Кам'янецька
4. Могилівська
5. Проскурівська
6. Тульчинська

Чернігівська губернія (5 округ):
1. Конотопська
2. Ніжинська
3. Новгород-Сіверська
4. Сновська
5. Чернігівська

* Сформовано автором за: Округи УСРР 1923-1930 роки. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%
BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0_1923%E2%80%941930. 

Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної 
Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна: моногр. 

/ за наук. ред. А. І. Крисоватого та Є. В. Савельєва. Тер-
нопіль: ТНЕУ, 2018. 430 с. 
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Новий етап реформування адміністративно-тери-
торіального ділення України почався у 1930 р. Він по-
лягав у ліквідації округів і створенні 503 адміністра- 
тивних одиниць. Вони були сформовані як двоступе-
нева система управління, яка складалася з 484 районів, 
18 міст республіканського підпорядкування та 11 рай-
онів АМРСР. 

З 1932 р. в адміністративному поділі України по-
чали формуватися області як адміністративні одиниці 
вищого порядку. На 27 лютого 1932 р. у складі УРСР  
були створені Вінницька, Дніпропетровська, Київ-
ська, Одеська і Харківська області, а також Молдав-
ська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. 
Крім того, існували 4 міські ради центрального підпо- 
рядкування (Луганська, Макіївська, Маріюпільська, 
Сталінська) та 13 районів центрального підпорядку-
вання. Пізніше були створені ще дві області — Доне-
цька і Чернігівська. 

Поступово Україна була переведена на обласну 
систему адміністративного ділення. На 10 січня 
1939 р. республіка мала 15 областей і Молдавську 
АРСР. Напередодні війни з фашистською Німеччи-
ною, тобто на 22 червня 1941 р. на території УРСР іс-
нувало 23 області, зокрема Волинська, Дрогобицька, 
Ровенська, Станіславська, Тарнопільська (назва піз-
ніше змінена на Тернопільську), Чернівецька, Аккер-
манська (пізніше перейменовану на Ізмаїльську), 
Кам’янець-Подільська.  

З 1954 р. адміністративний поділ України скла-
дали 25 областей (табл. 2). За цей час Кримська об-
ласть набула статусу автономної республіки. Відпо-
відно статус області мають 24 регіони. Київ і Севасто-
поль відносяться до міст республіканського підпоряд-
кування. Отже, на нинішній час Україна використовує 
адміністративно-територіальну структуру, що діста-
лася їй у спадок від Радянського Союзу. 

 
Таблиця 2 

Області України після 1959 р. 

№ з/п Область 
Площа 
(км2) 

Населення
1 січня 1976 р. 

Населення
1 січня 1987 р. 

Склад 

1 Вінницька  26 513 2 073 000 1 947 000 26 районів 

2 Волинська  20 144 1 011 000 1 035 000 15 районів 

3 Луганська 26 684 2 819 000 2 849 000 18 районів 

4 Дніпропетровська  31 974 3 570 000 3 857 000 20 районів 

5 Донецька  26 517 5 141 000 5 368 000 18 районів 

6 Житомирська  29 832 1 585 000 1 543 000 22 райони 

7 Закарпатська  12 777 1 134 000 1 206 000 13 районів 

8 Запорізька  27 180 1 894 000 2 064 000 18 районів 

9 Івано-Франківська  13 928 1 311 000 1 382 000 14 районів 

10 Київська  28 970 3 888 000 4 446 000 26 районів і 1 міськрада (Київ)

11 Кіровоградська  24 588 1 261 000 1 229 000 21 районів 

12 Кримська  26 945 2 062 000 2 397 000 
15 районів і 1 міськрада 

(Севастополь) 

13 Львівська  21 833 2 517 000 2 686 000 20 районів 

14 Миколаївська  24 598 1 215 000 1 309 000 19 районів 

15 Одеська о 33 310 2 543 000 2 623 000 26 районів 

16 Полтавська 28 748 1 733 000 1 722 000 25 районів 

17 Рівненська 20 047 1 095 000 1 171 000 15 районів 

18 Сумська  23 834 1 435 000 1 427 000 18 районів 

19 Тернопільська  13 823 1 173 000 1 152 000 16 районів 

20 Харківська  31 415 2 976 000 3 163 000 25 районів 

21 Херсонська  28 461 1 113 000 1 231 000 18 районів 

22 Хмельницька  20 645 1 577 000 1 525 000 20 районів 

23 Черкаська  20 900 1 554 000 1 529 000 20 районів 

24 Чернівецька  8 097 880 000 918 000 10 районів 

25 Чернігівська  31 865 1 515 000 1 422 000 22 райони 
 Разом 603 628 49 075 000 51 201 000 480 районів і 2 міськради

 
Між тим, з кінця 80-х років XX століття тенденції 

розвитку світової економіки суттєво змінилися завдя-
ки глобалізації та проривним зрушенням у науково-
технологічній сфері. Послабився вплив географічного 
фактору на просторовий розвиток завдяки зростанню 
мобільності факторів виробництва. Зрештою зріс рі-
вень уніфікації умов розвитку регіональних спільнот 
та «екстериторіальність» локальних середовищ. Це 
спричинило поступову відмову від пострадянського 
підходу до формування регіональної політики на ос-
нові розвитку національних економіко-господарських 
комплексів. Альтернативою нового регіоналізму стало 

                                                
1 Гриценко А., Песоцька Є. Формування інформа-

ційно-мережевої економіки. Економічна теорія. 2013. №1. 
С. 5-19. 

впровадження регіональних моделей розвитку на  
основі включення до глобальних ланцюгів вартості  
транснаціональних виробничих мереж. Як зазначають 
А. Гриценко і Є. Песоцька, «глобалізація надає націо-
нальним регіонам статусу стратегічних гравців світо-
вого ринку, перетворюючи їх на активних автономних 
суб’єктів міжнародної системи конкурентної взаємо-
дії»1. 

Зростання «ваги», так званих, «м’яких» конку- 
рентних переваг регіональної економіки, які поляга-
ють у створенні сприятливих умов для залучення та 
ефективного використання ресурсів, що складають ос- 
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нову нової економіки, змінює цілі регіональної полі-
тики. Вони у пріоритетному порядку орієнтуються на 
забезпечення належної якості життя населення регі-
ону. 

Нова парадигма регіонального розвитку, яка 
стала домінуючою з початку XXI століття, «відкидає» 
традиційний патерналістський підхід до регіонального  
розвитку. Вона орієнтується «на створення умов для 
просторового розвитку на принципах зміцнення кон-
курентоспроможності регіональної економіки, її здат-
ності генерувати ресурси для модернізаційного роз- 
витку, вирішення переважної більшості проблем роз-
витку на локальному рівні на засадах субсидіарності»1. 
На цій основі забезпечується отримання головних 
ефектів від використання ресурсів регіонального роз-
витку. 

Реалізація нової парадигми регіонального роз- 
витку країнами Європейського Союзу включала де- 
централізацію влади, набуття необхідної суб’єктності 
адміністративно-територіальними утвореннями, опти-
мізацію кількості суб’єктів, інтегрованість регіональ-
ної економіки у загальнонаціональну економічну  
структуру. Основою формування сучасної політики 
регіонального розвитку є імплементація Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, яка орієнтує на впро-
вадження європейських управлінських моделей. Вод-
ночас проведення регіональних реформ має дотриму-
ватися вимог основних документів об’єднаної Європи, 
які визначають принципи регіональної політики. До 
них відносяться «Керівні принципи сталого просторо-
вого розвитку» (Guiding Principles for Sustainable Spatial 
Development of the European Continent) Ради Європи 
та «Європейська перспектива просторового розвитку 
(До збалансованого і сталого розвитку територій ЄС)» 
(European Spatial Development Perspective (Towards 
Balanced and Sustainable Development of the Territory of 
the European Union), ESDP) Європейського Союзу. 
Важливим документом є також стратегія економічного 
розвитку ЄС на сім років «Європа 2020: стратегі ро- 
зумного, стійкого та всеосяжного зростання» (Europa 
2020. A strategy for smart sustainable and inclusive 
growth). 

З огляду на положення Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, документи ЄС у сфері регіональної 
політики та досвід країн ЄС регіональні реформи по-
винні включати зміни на вищому рівні адміністра- 
тивно територіального устрою країни. У зв’язку з цим 
варто наголосити, що у постсоціалістичних країнах ре-
гіональні реформи були пов’язанні із євроінтеграцій-
ними устремліннями і передбачали підготовку країни 
для ефективної реалізації політики зближення з ЄС. 

У Польщі в 1999 р. були створенні воєводства як 
новий суб’єкт місцевого самоврядування, який відпо-
відав рівню NUTS-2. Він став основою для нового те-
риторіального поділу та реалізації заходів політики 
згуртованості після вступу до ЄС у травні 2004 р. На 

1 Жаліло Я. А., Жук В. І., Філіпенко А. О. , Шевче-
нко О. В. Нова регіональна політика для нової України / 
під заг. ред. Я. А. Жаліло. Київ: Інститут суспільно-еко-
номічних досліджень, 2017. С. 4. 

2 Розрахунки автора за: Євтухович О., Пшигодсь-
кий З. Концепція регіонального розвитку Польщі // Регі-
ональні перетворення у світовому та європейському вимі-
рах: монографія / за наук. ред. А. І. Крисоватого та Є.В. 
Савельєва. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. С. 297-298. 

регіональний розвиток із структурних фондів і фонду 
згуртованості ЄС в період 2004-2013 рр. Польща отри-
мала близько 73,3 млрд євро (за цінами 2004 р.)2. 

Система адміністративно-територіального управ-
ління Словаччини (табл. 3) створена як однорівнева у 
1990 р. і складалася із 2800 муніципалітетів різних  
розмірів. У 2002 р. почали функціонувати 8 регіональ-
них органів влади, які законом класифікувалися як са-
моврядування вищих територіальних одиниць. 

Таблиця 3 
Регіони Словаччини (2014 р.)* 

Вища територіа-
льна одиниця 

Площа 
(км2) 

Насе-
лення 

Кількість 
муніци-
палітетів 

Регіон Братислава 2053 625 167 73

Регіон Трнава 4148 558 677 251

Регіон Тренчин 4501 591 233 276

Регіон Нітри 6343 684 922 354

Регіон Жиліни 6788 690 449 315

Регіон Банська 
Бистріца  

9455 655 359 516

Регіон Прешов 8993 819 977 665

Регіон Кошице 6753 795 565 440

Словаччина 49 034 5 421 349 2890

* Розвиток регіональної концепції Словаччини /
Каміла Борсекова, Соня Чапкова, Філіп Флашка, Стані-
слав Колошта, Катаріна Віталішова / Регіональні перетво-
рення у світовому та європейському вимірах: монографія / 
за наук. ред. А. І. Крисоватого та Є.В. Савельєва. Терно-
піль: ТНЕУ, 2016. С. 315. 

Болгарія поділяється на 6 регіонів, які мають  
28 областей. Водночас, у Болгарії виділені території на 
рівні 1, що не є територіально-адміністративними оди-
ницями. До них відносяться, по-перше, Північна і 
Південно-східна Болгарія, де виділяються Північно-за-
хідний, Північно-центральний, Північно-східний і Пів-
денно-східний регіони. По друге, Південно-західна і Пів-
денно-центральна Болгарія.  

Території, що не віднесені до територіально-адмініс-
тративних одиниць, виділяються і на рівні 2. Вони вклю-
чають регіональні центри в кількості 5 — у Південно-за- 
хідному регіоні; 5 —у Південно-центральному регіоні; 4 — 
у Північно-східному регіоні; 4 — у Південно-східному ре-
гіоні; 5 — у Південно-західному регіоні і 5 — у Південно-
центральному регіоні. 

Адміністративно-територіальні одиниці Болгарії 
сформовані на рівні 3 і включають 28 районів. Для цілей 
місцевого самоврядування виокремлюють підрівень,  
що налічує 265 муніципалітетів. Відповідно до даних 
EKAТТЕ [болг. Единен классивикатор на администра- 
тивно-териториалните териториалните единици — Єди-
ний класифікатор адміністративно-територіальних і те-
риторіальних одиниць] болгарські муніципалітети об’єд-
нують 5265 міст та сіл3. 

3 Розвиток концепції регіоналізації в Болгарії / Мар-
гарита Богданова, Евелина Парашкевова, Евгені Тодоров, 
Ева Цветанова // Регіональні перетворення у світовому та 
європейському вимірах: монографія / за наук. ред. А. І. 
Крисоватого та Є.В. Савельєва. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 
С. 323. 
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Отже, включення постсоціалістичних країн у євро-
інтеграційні процеси і вступ до Європейського Союзу су-
проводжувався приведенням адміністративно-територіа-
льного устрою у відповідність до викликів світового роз-
витку і національних особливостей. При цьому, загальна 
орієнтація була єдиною — кожна країна мала за основу 
прийняти розроблений Європейським Союзом стан-
дарт — номенклатуру територіальних одиниць для цілей 
статистики (NUTS). 

Реформування адміністративно-територіального ус-
трою України в контексті євроінтеграційної стратегії по-
требує вирішення великого комплексу питань. При 
цьому пріоритет має бути відданий вищому рівню, адже 
інакше утвориться розрив у ланцюжку територіальних 
трансформацій. Водночас необхідно врахувати досвід 
проведення регіональних реформ у країнах ЄС. 

 
Таблиця 4 

Порівняння розмірів регіонів вибраних європейських країн і України 

Назва  
країни 

Площа, км2 

Насе-
лення, 
млн жи-
телів 

Кількість ре-
гіонів ви-
щого / дру-
гого рівня 

Середня кількість насе-
лення у регіоні вищого 
рівня, млн./ у регіоні 
другого рівня, тис. осіб 

Середня площа регі-
онів вищого / дру-
гого рівня, км2 

Франція 551 695 65,1 27 / 101 2,4 / 644,6 20433 / 5462

Іспанія 265 60/4 45,2 19 / 50 2,4 / 904,0 26560 / 10092

Німеччина 357 168 80 ,1 16 / 439 5,1 / 1 82,5 22323 / 813

Польща 312 679 38,5 16 / 308 2,4 / 125,0 19542 / 1015

Італія 301 340 61,3 20 / 110 3,1 / 557,3 15067 / 2739

Велика Британія 243 789 63,1 4 / 106 15,8 / 595,2 60947 / 2300

Україна 603620 45,4 27 / 490 1,7 / 92,7 22356 / 1231

Примітка: розрахунки авторів. 

 
Порівняння кількості створених у законодавчому 

порядку регіонів України з найбільшими за терито-
рією європейськими країнами свідчить про її певне 
«лідерство» (табл. 4). Так, Італія має 20 регіонів, Іспа-
нія — 19, Німеччина і Польща — по 16, а Великобри-
танія взагалі складається з 4 адміністративно-терито-
ріальних частин вищого рівня, які насправді є її істо- 
ричними провінціями, а саме: з Англії, Уельсу, Шот-
ландії та Північної Ірландії. Аналогічна тенденція збе-
рігається і в регіонах другого рівня. Водночас серед 
найбільших країн Європи Україна має найменшу се-
редню чисельність населення в регіонах вищого рівня 
і в регіонах другого рівня. Дещо інакше виглядають 
показники територіальних розмірів українських регіо- 
нів на європейській мапі. Проте це стосується лише 
регіонів першого рівня, за розміром яких Україна по-
ступається Великобританії та Іспанії і знаходиться 
практично на одному рівні з Німеччиною. Середня 
площа регіонів другого рівня в Україні менша лише за 
британську й іспанську. 

Зростання ролі регіонів у соціально-економіч-
ному розвитку обумовлює доцільність постановки пи-
тання щодо їх кількості і розміру. Вирішуючи його, 
треба виходити з того, що малі дрібні територіальні 
утворення мають обмежені ресурси для успішної кон-
куренції в умовах глобалізації та переходу до еконо-
міки знань. Негативний вплив територіального фак-
тору може нівелюватися за рахунок більшого вклю-
чення у мережеву економіку, проте це не завжди вда-
ється. Не випадково в країнах Європи найбільш роз-
виненими і свого роду двигунами розвитку є найбі-
льші регіони. У Німеччині — це Баварія, в Іспанії — 
Каталонія, Валенсія і Мадрид, в Італії — Ломбардія, 
Сицилія, Венето і Турин.  

Малий регіон — малі можливості. Це відчувається 
під час проведення дискусій щодо децентралізації. 
Нині українські дослідники і політики «захопилися» 

                                                
1 Без укрупнення областей децентралізація немож-

лива. 11.04.2015 р. URL: http://novezakarpattya.com/ 
uk/post/28355/.  

вирішенням питань розширення повноважень та фі-
нансових ресурсів на рівні міста, села, селища і тери-
торіальних громад. Залишається відкритим питання 
щодо джерел фінансування великих проектів, особ-
ливо наукових та інфраструктурних, реалізація яких 
потребує концентрації ресурсів, що формуються як-
найменше великими адміністративно-територіаль-
ними одиницями.  

Звіряючи українські підходи до регіональних ре-
форм з досвідом зарубіжних країн, потрібно означити 
зворотний підхід. Зарубіжні експерти віддають пріори-
тет крупним регіонам. Так, директор представництва 
Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні Штефан Мой-
зер вважає, що області — «надто малі утворення. Варто 
створити десять-дванадцять сильних регіонів, які би 
були справді життєздатними і мали би змогу планувати 
розвиток регіону. На наш погляд, в українській сис-
темі було би складно за один крок провести децентра-
лізацію та зробити так, аби одразу посилити найдріб-
ніші утворення — міста і села»1. 

Дискусія щодо того, з чого починати реформи ре-
гіонального розвитку, віддзеркалює лише одну сто-
рону проблеми. Логічно стверджувати, що доцільно 
комплексно реформувати регіональні структури. За та-
кої умови регіон матиме можливість для «довгого 
стрибка». Проте в Україні вже розпочато реформу-
вання з нижнього рівня. За такої тактики реформ 
треба визначити раціональні послідовність і темп змін. 
Затягування гальмуватиме отримання очікуваного 
ефекту та девальвує саму реформаторську ідею. 

З огляду на те, що середній розмір регіонів за чи-
сельністю населення у великих країнах Європи варію-
ється між 2 і 3 млн осіб, а в Україні він складає 1,7 млн 
осіб, доцільно вибрати тактику проведення регіональ-
них реформ, орієнтовану на збільшення регіонів пер-
шого рівня. Водночас варто врахувати, що Україна має 
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найбільшу площу серед європейських країн. Цей фак-
тор у процесі створення нових регіонів можна врахо-
вувати по-різному. За високої щільності населення те-
риторіальне утворення доцільно зменшити, і навпаки. 
Водночас треба брати до уваги галузеву спеціалізацію 
окремих частин території.  

У плані переформатування регіонів у процесі 
проведення реформ доцільно врахувати наявність в 
Україні історичних регіонів, чим за часів імперської 
Росії і особливо в радянський період гребували. Та-
кими регіонами є Наддніпрянська Україна (Подніп-
ров’я), Поділля, Київщина, Чернігівщина, яку назива-
ють також Чернігово-Сіверщина і Сіверщина, Пол- 
тавщина, Галичина, Волинь, Полісся, Закарпаття, Бу-
ковина, Південно-Східна Україна (Слобідська Укра-
їна), Східна Україна (Донбас), Придніпров’я (до лік-
відації Запорізької Січі у 1775 р. мало назву Запо- 
ріжжя, яке пізніше поступово було витіснене імперією 
новою назвою Новоросія відповідно з новоствореною 
за царським указом губернію), Приазов’я, Північне 
Причорномор’я та Крим. 

Історико-етнографічне районування має велике 
загальнонаціональне і місцеве значення для збере-
ження надбань культури різних груп населення та їх 
розвитку. Водночас, як свідчить досвід багатьох євро-
пейських країн, зокрема Німеччини, Швейцарії, 
Франції й Греції, воно може бути використано для ад-
міністративно-територіального районування як ос-
нови соціально-економічного розвитку країни. Укра- 

їна, яка розпочала реформи регіонального управління, 
має використати спадщину минулого у просторовій 
організації своєї території. 

Зрозуміло, що протягом століть під впливом чис-
ленних політичних, економічних, етнічних, історич-
них та інших факторів регіоналізація зазнавала суттє-
вих змін. Нині окремі історичні території або їхні ча-
стини знаходяться у складі інших держав. Крім того, 
змінювалися й назви окремих територій з українським 
населенням. Одночасно відбувалися процеси форму-
вання нових зв’язків, традицій, культурних особливо-
стей у рамках адміністративно-територіальних поділів, 
що вводилися урядами держав, до яких належали і пе-
реходили українські землі. Нині набули поширення 
назви регіонів, які походять від назв обласних центрів 
(Львівщина, Тернопільщина, Франківщина, Сумщина 
тощо), що не виключило неофіційне, проте за наявно-
сті сталої традиції, вживання давніших назв, які не 
стерлися з історичної пам’яті. Закономірністю стає по-
ширення звертання до історичних назв з формуванням 
української політичної нації. 

На рисунку представлена мапа України з істо- 
ричними назвами. Проводячи регіональні реформи, 
можна цей макет брати за основу. Як наочно видно з 
мапи, історичні регіони мають великі розбіжності те-
риторіального характеру. Це спонукає до пошуку 
форм об’єднання територій в єдині історичні регіони 
за принципом останньої реформи територіального ус-
трою Франції. 

Позначення: 1 — Західне Полісся; 2 — Східне Полісся; 3 — Західна Волинь; 4 — Східна Волинь; 5 — Галичина—Буковина; 
6 — Карпати—Закарпаття; 7 — Поділля; 8 — Київський регіон; 9 — Придніпров’я правобережне; 10 — 
Придніпров’я лівобережне; 11 — Сіверщина; 12 — Південно-степовий район; 13 — Причорномор’я; 14 — 
Буджак; 15 — Придніпров’я верхнє; 16 — Слобожанщина; 17 — Донбас; 18 — Приазов’я; 19 — Крим. 

Рисунок. Мапа історичних регіонів України в існуючих кордонах 

Джерело: Динаміка населення історичних регіонів України (1972—2012 рр.). URL: http://www.sumynews.com/ 
news-and-ideas/demography/4627. 
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Між окремими історичними регіонами України є 
в деяких випадках і значні відмінності у чисельності 
населення (табл. 5). Їх також доцільно враховувати, 
приймаючи рішення щодо районування. Так, у най- 
більшому Донецькому регіоні проживає більше 5 млн 
жителів, натомість Буджак має чисельність населення 
близько 700 тис. осіб. У таких випадках доведеться  
вивчити можливість об’єднання історичних регіонів зі 
знаходженням відповідних форм управління та назв, 

які влаштують населення всього об’єднаного регіону. 
Для вирішення цього питання можна використати до-
свід Франції. Зокрема, можуть дискутуватися варіанти 
назв за сумою назв історичних регіонів в алфавітному 
порядку з урахуванням абревіатури, що випливає з по-
двоєної чи потроєної назви. Не виключається звер-
нення до давніх і давніших назв. Широка публічна 
дискусія дасть змогу знайти у кожному випадку свій 
варіант. 

 
Таблиця 5 

Загальна чисельність населення історичних регіонів і географічно виокремлених територій України у 2012 р.* 
№ 
з/п 

Регіон Найбільші міста 
Чисельність насе-
лення, тис. осіб 

1. Донбас Донецьк, Луганськ 5 121 
2. Галичина-Буковина Львів, Чернівці 4 845 
3. Слобожанщина Харків, Суми 4 025 
4. Київський регіон Київ, Бровари 3 764 
5. Придніпров’я верхнє  Дніпро, Запоріжжя 3 592 
6. Причорномор’я Одеса, Миколаїв 2 906 
7. Південно-Степовий регіон Кривий Ріг, Кропивницький 2 641 
8. Придніпров’я лівобережне Полтава, Кременчук 2 560 
9. Поділля Вінниця, Хмельницький 2 477 
10. Крим Сімферополь, Севастополь 2 344 
11. Придніпров’я правобережне Черкаси, Біла Церква 2 176 
12. Карпати та Закарпаття Ужгород, Мукачеве 2 017 
13. Приазов’я  Маріуполь, Мелітополь 1 596 
14. Східна Волинь Житомир, Бердичів 1 409 
15. Західна Волинь Рівне, Луцьк 1 324 
16. Західне Полісся Ковель, Вараш 1 002 
17. Сіверщина Чернігів, Шостка 912 
18. Буджак Ізмаїл, Білгород-Дністровський 578 
19. Східне Полісся Коростень, Малин 341 

 

* Складено автором за: Динаміка населення історичних регіонів України (1972—2012 рр.). URL: http: 
//www.sumynews.com/news-and-ideas/demography/4627. 

 
У разі створення нових регіонів також доцільне 

відокремлення територій з історико-географічних 
утворень. Є достатньо підстав, зокрема, для виділення 
приазовських земель із адміністративних територій 
нинішньої Донецької та Запорізької областей. 

Районування України за історичними територі-
ями і, відповідно, назвами має переваги. По-перше, 
воно відповідає географічним особливостям країни. 
По-друге, історичні території мають населення, пере-
важна більшість якого характеризується спорідненим 
менталітетом і зберегли позитивну історичну пам’ять. 
По-третє, на історичних територіях більший рівень од-
норідності ресурсів, що може стати основою для регі-
ональної спеціалізації виробництва. По-четверте, 
взяття за основу регіоналізації історичного фактору 
сприятиме кращому розвитку туризму і пов’язаних з 
ним галузей економіки. По-п’яте, новий підхід спри-
ятиме поліпшенню міжнародних відносин з прикор-
донними територіями, які мають єдине історичне ми-
нуле з відповідними українськими землями. 

Особливо варто зупинитися ще на одній перевазі 
історичного підходу до реформи регіоналізації. Його 
треба бачити у тому, що він сприятиме призупиненню 
вирощування «безбатченків», громадян «без роду і 
племені» та прискорить формування політичної нації. 

                                                
1 Про засудження комуністичного та націонал-соці-

алістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Укра-
їні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон Укра- 
 

У цьому зв’язку варто наголосити на тому, що україн-
ські законодавці започаткували важливі зміни, які 
отримали назву «декомунізація». Законом України ви-
знано комуністичний режим 1917—1991 рр. в Україні 
злочинним і заборонено пропаганду комуністичної 
ідеології в назвах населених пунктів, бульварів, про-
спектів, вулиць, скверів, площ, мостів і набережних1. 
Ця лінія реформ, в якій фактично закладений напря-
мок звернення до історичних коренів української нації 
у державному будівництві та повернення власної істо-
рії, яка була присвоєна російським царизмом, має 
бути розвинена у ширший напрямок. Його доцільно 
визначити як деколонізація.  

Повернення історичних назв — краща відповідь 
на ідеологію «русского мира». Важливо здійснити без-
кровне повернення власних назв, викреслених коло-
нізаторами, заради увіковічення себе на колонізованій 
ними території. У зв’язку з цим варто зазначити, що 
окремі українські території у різні часи входили до 
складу таких держав, як Велике князівство Литовське, 
Австро-Угорщина, Румунія, Чехословаччина, Польща. 
Проте в рамках цих держав власні назви практично не 
змінювалися. Переписування історії було притаманно 
лише Російській імперії та комуністичному режиму. 

їни від 09.04.2015 р. №317-VIII. Відомості Верховної Ради 
України. 2015. № 26. Ст. 219. URL : http://zakon3.rada.gov. 
ua/ laws/show/317-19. 
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Регіональне реформування не виключає також 
доцільності у зміні назв нових регіонів. За часів Ста-
родавньої Русі був поширеним поділ земель на князів-
ства. У структурі Великого князівства Литовського ук-
раїнські землі спочатку заадмініструвалися на правах 
князівств, а за адміністративною реформою 1564—
1566 рр., коли відбувся поділ на 13 воєводств, на ук-
раїнських землях було утворено Київське, Волинське 
та Брацлавське воєводства. У складі Російської імперії 
регіони поділялися на губернії. В адміністративному 
відношенні у складі Австро-Угорської імперії виділя-
лися коронні землі, серед яких території з українським 
населенням були представлені Королівством Гали-
чини і Володимирії, а також Герцогством Буковина. 
Різні назви мали закарпатські землі: Угорська Русь, 
Карпатська Русь, Руська Крайна, Підкарпатська Русь, 
Карпатська Україна, Закарпатська Україна. Територія 
Підкарпатської Русі входила до складу чотирьох комі-
татів Угорщини — Берег, Марамарош, Унґ, Угоча. 
Проте «Русь» завжди включалося до назви. 

Вирішуючи проблему поділу українських регіо-
нів, варто зупинитися на вирізненні їх як країв. Уні-
версальність такого адміністративно-територіального 
поділу полягає в тому, що край — це і будь-яка місце-
вість, і значна за простором область, і місцевість, що 
тяжіє до будь-якого географічного об’єкта. Зрештою, 
край — це й історична місцевість. 

Отже, край — універсальніше визначення регіону 
першого рівня. Іменник «область», маючи значення 
деякої частини більшої структури, має дещо іншу уні-
версальність. Будучи вживаною для визначення обла-
сті знань, підмножин якоїсь математичної множини, 
зоогеографічного регіону Землі, він не передає суто 
національного підтексту в історичному підході до ре-
гіональних реформ. 

Отже, Україна у регіональних реформах стоїть пе-
ред визначенням концепції формування регіонів. Це 
важлива складова державотворення, яка має увібрати 
в себе національні надбання і світовий досвід. Нато-
мість новий регіональний поділ має забезпечити 
умови успішного поступу в соціально-економічному і 
культурному напрямах. 

Висновки. Включення постсоціалістичних країн у 
євроінтеграційні процеси супроводжувався приведенням  
адміністративно-територіального устрою у відповідність 
до викликів світового розвитку і національних особливо-
стей. При цьому загальне районування здійснювалося на 
основі єдиного стандарту ЄС — номенклатури територі-
альних одиниць для цілей статистики (NUTS). 

При проведенні регіональних реформ пріоритет має 
бути наданий вищому рівню, адже інакше утвориться  
розрив у ланцюжку територіальних трансформацій. Вод-
ночас має бути враховано досвід проведення регіональ-
них реформ у країнах ЄС. Відповідно Україні доцільно 
суттєво підвищити історико-етнографічний напрям при 
визначенні меж і назв регіонів з тим, щоб повніше вра-
хувати географічні особливості країни, ефективно вико-
ристати синергію спільного менталітету і місцевого до- 
свіду, комплексно застосувати в економічному розвитку 
фактор однорідності ресурсів, сформувати туристичну 
спеціалізацію, покращити міжнародні відносини з при-
кордонними територіями. 

Вирішуючи проблему поділу українських регіо-
нів, варто зупинитися на вирізненні їх як країв. Уні-
версальність такого адміністративно-територіального 
поділу полягає в тому, що край — це і будь-яка місце-
вість, і значна за простором область, і місцевість, що 
тяжіє до будь-якого географічного об’єкта, й істо- 
рично унікальна місцевість. 

А. В. Кучер 
чл.-кор. АЕН України, канд. пед. наук 

ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Постановка проблеми. Нині інвестиційне забезпе-
чення розвитку аграрного сектора України в 4—5 разів 
нижче, ніж у розвинених країнах, що є національною 
проблемою. Фактично досягнуті у 2016 р. розміри ін-
вестицій у сільське господарство (75 дол. США/га)  
відповідають лише показникам держав, які розвива-
ються (до 150 дол. США/га) [1]. Водночас, згідно з до-
слідженнями вчених, на першому етапі потрібно інве-
стувати в рослинництві в середньому 1-2 тис. дол. 
США/га [2]. На думку М. І. Кісіля, розв’язувати цю 
проблему слід передусім на основі активної аграрної 
політики, активізації інвестиційної діяльності вироб-
ників за рахунок власних і залучених коштів, надання 
їм бюджетної підтримки [1]. У сучасних умовах 
суб’єкти господарювання мусять самі знаходити 
шляхи вирішення проблем, при цьому є думка, що фі-
нансовий капітал має надходити до найбільш конку-
рентоспроможних підприємств. У зв’язку із цим є по-
треба зберігати досягнуті конкурентні позиції, закла- 

дати фундамент для їхнього укріплення та, за можли-
вості, — підвищення конкурентоспроможності [3]. Ін-
вестиційна діяльність аграрних підприємств є одним із 
інструментів формування й підвищення їхньої конку-
рентоспроможності [4]. За оцінками фахівців Україн-
ського клубу аграрного бізнесу, аграрний сектор може 
щороку освоювати 5 млрд дол. США іноземних інвес-
тицій, проте, притік цих інвестицій можливий лише в 
разі завершення земельної реформи, що дозволить на-
дати доступ виробникам до основного виробничого 
ресурсу — землі [5]. Зазначене вище свідчить про ак-
туальність і науково-практичну значущість проблеми 
інвестиційної привабливості землекористувань аграр-
них підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Учені до-
сліджують проблеми інвестиційної привабливості Ук-
раїни [6]; європейської моделі інвестиційного забезпе-
чення політики сільського розвитку [7]; інноваційно-
інвестиційної діяльності в аграрному секторі [8]; ме- 
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тодологічні напрями формування вартості земельних 
ресурсів [9] та ін. Зазвичай інвестиційну привабливість 
розглядають на рівні країни, галузі, області (регіону), 
підприємства, проекту, які, безумовно, між собою вза-
ємопов’язані. Так, для інвестора, зазначає Г. В. Спа-
ський, не будуть достатньо переконливими аргументи 
інвестувати в надприбутковий проект, якщо відпо-
відна галузь перебуває в країні в кризовому стані;  
ризик політичної і/або економічної нестабільності в 
державі чи регіоні може звести нанівець високу ін- 
вестиційну привабливість проекту [10]. Дослідник 
А. П. Гайдуцький вводить у науковий обіг поняття 
«інвестиційна конкурентоспроможність аграрного  
сектора», оцінку якої він розглядає на міждержавному, 
міжгалузевому, міжрегіональному рівнях, на рівні 
сільських районів, окремих інвестиційних проектів і 
міжрегіональної оцінки цих проектів [11, с. 193—194]. 
У ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О. Н. Соколовського» започатковано дослідження 
щодо оцінювання інвестиційної привабливості земель 
на підставі інтегрованої оцінки родючості ґрунтів, клі-
матичних й агровиробничих особливостей земель, що 
дозволило встановити їхню порівняльну інвестиційну 
привабливість для вирощування польових культур [12; 
13]. Розвиваючи вказану ідею, ми розглядаємо про-
блему економічного оцінювання інвестиційної при- 
 

вабливості землекористування [14], тому в цій роботі 
об’єктом дослідження є інвестиційна привабливість 
землекористувань аграрних підприємств.  

Мета статті — презентувати запропонований на- 
уково-методичний підхід до оцінювання інвестиційної 
привабливості землекористувань аграрних підпри-
ємств регіонів України й результати її комплексної 
оцінки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Спира- 
ючись на напрацювання наукової школи О. Г. Янко-
вого щодо дослідження латентних (прихованих) ознак 
економічних об’єктів [15], ми розглядаємо інвести-
ційну привабливість землекористувань аграрних під- 
приємств як латентну ієрархічну властивість еконо- 
мічних об’єктів, що в інтегрованому вигляді відобра-
жає відносну (порівняно з іншими об’єктами) еконо-
мічну доцільність здійснення земельних інвестицій 
для виробництва продукції рослинництва. З огляду на 
це ми вперше запропонували й апробували науково-
методичний підхід до комплексного оцінювання інве-
стиційної привабливості землекористувань аграрних 
підприємств, що ґрунтується на авторській логічно-
смисловій моделі структури внутрішніх чинників- 
симптомів і взаємодії ієрархічних рівнів інвестиційної 
привабливості аграрного землекористування регіону 
(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Логічно-смислова модель структури внутрішніх чинників-симптомів і взаємодії ієрархічних рівнів  

інвестиційної привабливості аграрного землекористування регіону 
 

Джерело: побудовано за результатами аналізу літературних джерел і власних досліджень. 

 
Перший рівень ієрархії включає власне комплексну 

оцінку інвестиційної привабливості землекористу-
вання аграрних підприємств регіону, що є інтегрова-
ною латентною економічною ознакою. 

На другому рівні ієрархії в структурі інвестицій-
ної привабливості аграрного землекористування виді-
лено вісім груп чинників, які теж є латентними озна-
ками, що характеризують: 

Інвестиційна привабливість аграрного  
землекористування  

 

1 група 2 група 3 група 4 група 8 група 

х1 —  

   х9 

1-й рівень ієрархії  

5 група 6 група 7 група 

2-й рівень ієрархії (групові чинники) 

3-й рівень ієрархії (первинні чинники) 

х10 —  

  х12 
х13 —  

  х16 
х17 —  

  х20

х21 —  

  х27

х28 —  

  х31 
х32 —  

  х43 
х44 —  

  х58 

Дані статистичної звітності, наукових установ, розрахункові показники 

4-й рівень ієрархії (базові дані) 
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1) рівень загальноекономічного розвитку регіону;
2) рівень інвестиційної активності в сільському

господарстві регіону; 
3) рівень цінності (вартості) с.-г. земель регіону;
4)рівень економічної родючості ґрунтів (продук-

тивності землі) аграрних підприємств регіону; 
5) рівень економічної ефективності землекорис-

тування аграрних підприємств регіону; 
6) рівень економічної стійкості (стабільності)

землеробства аграрних підприємств регіону; 
7) рівень розвитку й доступності інфраструктури

регіону; 
8) рівень інвестиційних ризиків (безпеки інвести-

ційної діяльності). 
На третьому рівні ієрархії в структурі кожної із восьми 
груп чинників інвестиційної привабливості аграрного 
землекористування виділено набір первинних чинни-
ків. Для їхнього вимірювання запропоновано систему  

чинників-симптомів інвестиційної привабливості, що 
складається із 58 первинних чинників (третій рівень 
ієрархії). 

Нарешті, четвертий рівень ієрархії охоплює від-
повідні вихідні статистичні дані, що використовують 
для вимірювання запропонованої системи чинників-
симптомів інвестиційної привабливості.  

Отже, перший і другий рівні ієрархії в структурі 
інвестиційної привабливості землекористувань аграр- 
них підприємств характеризують латентні показники, 
а третій і четвертий рівні ієрархії характеризують зви-
чайні економічні показники метричної шкали. 

Запропонована методика комплексної оцінки ін-
вестиційної привабливості землекористування аграр-
них підприємств регіону передбачає, що спочатку 
здійснюють стандартизацію кожного із 58 показників 
(табл. 1), на основі чого далі визначають інтегровані 
показники кожного з восьми рівнів. 

Таблиця 1 
Система показників для комплексного оцінювання інвестиційної привабливості аграрного землекористування 

Показники Одиниці виміру 
Критерій 
оптималь-
ності 

1 2 3

1 Рівень (оцінка) загальноекономічного розвитку регіону 

х1 Валовий регіональний продукт з розрахунку на одну особу грн max

х2 Частка валового регіонального продукту в загальному підсумку % max

х3 Капітальні інвестиції на одну особу  грн max

х4 Прямі іноземні інвестиції на одну особу населення дол. США max

х5 Темпи зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій % до поч. року max

х6 Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до попереднього року) % max

х7 Інтегральний регіональний індекс людського розвитку коеф. max

х8 Індекси сільськогосподарської продукції (до попереднього року) % max

х9 
Виробництво сільськогосподарської продукції з розрахунку на одну особу 
(у постійних цінах 2010 р.) 

грн max

2 Рівень (оцінка) інвестиційної активності в сільському господарстві регіону 

х10 
Капітальні інвестиції в сільському господарстві, мисливстві й наданні 
пов’язаних з ними послуг з розрахунку на 1 га с.-г. угідь 

грн max

х11 
Капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних 
ресурсів з розрахунку на 1 га с.-г. угідь 

грн max

х12 
Капітальні інвестиції на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверх-
невих вод з розрахунку на 1 га с.-г. угідь 

грн max

3 Рівень (оцінка) цінності (вартості) с.-г. земель регіону 

х13 
Сумарний бал бонітету земель (ураховує бонітет ґрунтів і клімату) (за 
В. В. Медведєвим) 

бал max

х14 Підсумковий бал комплексного районування ріллі (за В. В. Медведєвим) бал min

х15 Нормативна грошова оцінка ріллі  грн/га max

х16 Питома вага особливо цінних земель у структурі с.-г. угідь % max

4 Рівень (оцінка) економічної родючості ґрунтів (продуктивності землі) аграрних підприємств регіону

х17 
Середня врожайність зернових і зернобобових культур 
за останні п’ять років 

ц/га max

х18 Середня врожайність соняшника за останні п’ять років ц/га max

х19 Середня врожайність сої за останні п’ять років ц/га max

х20 Середня врожайність ріпака за останні п’ять років ц/га max

5 Рівень (оцінка) економічної ефективності землекористування аграрних підприємств регіону 

х21 Валова продукція рослинництва на 100 га с.-г. угідь тис. грн max

х22 Індекс продукції рослинництва (до попереднього року) % max

х23 Дохід від реалізації продукції рослинництва на 100 га с.-г. угідь тис. грн max

х24 Коефіцієнт рентабельності (окупності) діяльності аграрних підприємств коеф. max

х25 
Коефіцієнт покриття виробничих витрат на виробництво с.-г. продукції 
доходом від реалізації  

коеф. max

х26 Землевіддача за валовою продукцією рослинництва коеф. max

х27 Грошовий потік відтворення на 100 га с.-г. угідь грн/га max
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Закінчення табл. 1 
1 2 3

6 Рівень (оцінка) економічної стійкості (стабільності) землеробства аграрних підприємств регіону 

х28 Коефіцієнт варіації врожайності зернових культур за останні п’ять років коеф. min

х29 Коефіцієнт варіації врожайності соняшника за останні п’ять років коеф. min

х30 Коефіцієнт варіації врожайності сої за останні п’ять років коеф. min

х31 Коефіцієнт варіації врожайності ріпака за останні п’ять років коеф. min

7 Рівень (оцінка) розвитку й доступності інфраструктури регіону 

х32 
Коефіцієнт, що враховує відмінності в розвиненості інфраструктури сіль-
ського господарства  

коеф. max 

х33 Кількість елеваторів  одиниць max

х34 Місткість сертифікованих зерносховищ   млн т max

х35 Щільність залізничних колій загального користування 
км на 1 тис. км2 

території 
max 

х36 
Щільність автомобільних доріг загального користування 
з твердим покриттям 

км на 1 тис. км2 
території 

max 

х37 
Середні ціни, що сформувалися під час купівлі аграрними підприємствами 
робіт і послуг: оранка 

грн/га min 

х38   культивація грн/га min

х39   унесення добрив грн/га min

х40   захист сільськогосподарських культур грн/га min

х41   збір урожаю сільськогосподарських культур грн/га min

х42   перевезення вантажів грн/т·км min

х43 Середній розмір земельного паю га max

8 Рівень (оцінка) інвестиційних ризиків (безпеки інвестиційної діяльності) 

х44 Норма беззбитковості галузі рослинництва % min

х45 Коефіцієнт операційного лівериджу в рослинництві коеф. min

х46 Частка збиткових аграрних підприємств % min

х47 Беззбиткова врожайність пшениці ц/га min

х48 Беззбиткова врожайність ячменю ц/га min

х49 Беззбиткова врожайність кукурудзи на зерно ц/га min

х50 Беззбиткова врожайність соняшника ц/га min

х51 Беззбиткова врожайність сої ц/га min

х52 Беззбиткова врожайність ріпака ц/га min

х53 Зона економічної безпеки виробництва пшениці % max

х54 Зона економічної безпеки виробництва ячменю % max

х55 Зона економічної безпеки виробництва кукурудзи на зерно % max

х56 Зона економічної безпеки виробництва соняшника % max

х57 Зона економічної безпеки виробництва сої % max

х58 Зона економічної безпеки виробництва ріпака % max
 

Джерело: складено за результатами аналізу літературних джерел і власних досліджень.  

 
Для оцінювання стандартизованих значень по- 

казника використано формули, що ми раніше апробу-
вали під час комплексної оцінки соціально-економіч-
ного розвитку регіонів [16].  

Для оцінювання стандартизованого значення по-
казника (S), зростання якого має позитивний вплив, 
використовують формулу: = Х − ХХ − , 
де  Хі  — фактичне значення показника; 

Х min  — мінімальне значення показника; 
Х max  — максимальне значення показника. 
Для оцінювання стандартизованого значення по-

казника (S), зростання якого має негативний вплив, 
використовують формулу: = Х − ХХ − . 

Для визначення інтегрального показника на дру-
гому рівні ієрархії обчислюють суму рейтингів конк-
ретного регіону (R) за кожним зі стандартизованих по-
казників за формулою:  

R = ∑S. 

Середнє значення суми рейтингів кожного регі-
ону (Rср) на другому рівні ієрархії визначають за фор-
мулою: = , 
де n — кількість показників, за якими проводили роз-
рахунок. 

Для визначення інтегрального показника на пер-
шому рівні ієрархії обчислюють середньоарифметичне 
значення стандартизованих індивідуальних індексів 
конкретного регіону (Rср) на другому рівні ієрархії. 

Розраховані інтегральні оцінки інвестиційної 
привабливості (Іі.п) виражено в балах за стобальною 
шкалою за формулою:  

Іі.п = (1 — Rср) · 100. 

За результатами розрахунку визначають місце  
кожного регіону в загальному рейтингу. Найкращу 
оцінку інвестиційної привабливості одержує той ре-
гіон, у якого інтегральні оцінки мають найвище зна-
чення. 

Як показали результати дослідження, можливі  
різні варіанти побудови шкал для інтерпретації резуль-
татів оцінювання. Одним із варіантів є вирізнення 
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трьох рівнів, відповідно інтервал значень між рівнями 
індексів інвестиційної привабливості аграрного земле-
користування (Іі.п) дорівнює 0,33. Звідси шкала зна-
чень рівнів інвестиційної привабливості аграрного зе-
млекористування може мати такий вигляд: 

0 ≤ Іі.п < 0,33 — низький рівень інвестиційної 
привабливості; 

0,33 ≤ Іі.п < 0,66 — середній рівень інвестиційної 
привабливості; 

0,66 ≤ Іі.п < 1 — високий рівень інвестиційної 
привабливості. 

Ще один варіант вирізнення трьох рівнів інвести-
ційної привабливості може ґрунтуватися на методич-
ному підході, що дозволяє визначити ці рівні на під- 
ставі наявного стану речей на ринку чи в галузі, за-
пропонованому в роботі Ю. С. Шипуліної [17]: спо- 
чатку розрахунки виконують для усіх порівнюваних 
об’єктів чи періодів часу; за результатами визначають 
середнє значення (Іі.пср) для ринку чи галузі або для 
конкретного підприємства за аналізований період 
часу; далі розраховують діапазон середніх 0,7 Іі.пср ≤  
≤ Ііср ≤ 1,3 Іі.пср; за ступенем відхилення фактичних 
значень від середнього формують висновки про рівень 
інвестиційної привабливості конкретного суб’єкта: 

Іі.п > Ііср — рівень вище середнього; 
Іі.п < Ііср — рівень нижче середнього; 
Іі.п = Ііср — середній рівень.  
Можливий також варіант вирізнення чотирьох 

або п’яти рівнів інвестиційної привабливості. У цьому 
випадку, спираючись на працю З. Б. Янченко [18], 
можна визначити такі рівні інвестиційної привабливо-
сті: 

Іі.п = 1 — абсолютний (дуже високий) рівень ін-
вестиційної привабливості (це як ідеал (ситуація, коли 

аналізований об’єкт оцінки є кращим за усіма порів-
нюваними показниками), до якого варто прагнути, але 
практично його досягнути неможливо);  

0,75 ≤ Іі.п < 1 — достатній рівень інвестиційної 
привабливості;  

0,50 ≤ Іі.п < 0,75 — середній рівень інвестиційної 
привабливості;  

0,25 ≤ Іі.п < 0,50 — низький рівень інвестиційної 
привабливості;  

0,00 ≤ Іі.п < 0,25 — дуже низький рівень інвести-
ційної привабливості. 

Якщо не брати до уваги абсолютний рівень інве-
стиційної привабливості, досягнення якого є мало- 
ймовірним, можна зазначену шкалу інвестиційної 
привабливості розглядати як чотирирівневу, при 
цьому верхня межа достатнього рівня інвестиційної 
привабливості матиме такий вигляд:  

0,75 ≤ Іі.п ≤ 1 — достатній рівень інвестиційної 
привабливості.  

Формалізована оцінка може знаходити свій вираз 
у будь-якій системі (100-, 4-, 5-бальній чи за допомо-
гою літер), але в будь-якому випадку буде діяти так 
звана «психофізична шкала бажаності», в основі якої 
лежить узагальнена функція бажаності Харінгтона:  

85—100 % виконаного завдання — «дуже добре»; 
65—80 % — «добре»; 
50—60 % — «задовільно»; 
25—45 % — «погано»; 
0—20 % — «дуже погано». 
Психофізична шкала бажаності побудована на 

використанні трьох оцінних понять («погано», «задо-
вільно», «добре») і ступеня їхньої інтенсивності («дуже 
погано», «дуже добре»). Наочно її можна відобразити 
за допомогою рис. 2 [19, с. 248—249]. 

Дуже погано Погано Задовільно Добре Дуже добре 

Рис. 2. Психофізична шкала бажаності 

Шкала бажаності належить до психофізичних 
шкал, її призначення — встановлення відповідності 
між фізичними й психофізичними параметрами. Під 
фізичними параметрами розуміють можливі відклики, 
які характеризують функціонування досліджуваного 
об’єкта. Серед них можуть бути естетичні й навіть ста-
тистичні параметри. Під психологічними параметрами 
розуміють суб’єктивні оцінки експериментатора бажа-
ності (пріоритетності) того чи іншого відклику. Щоб 
одержати шкалу бажаності, зручно скористатись гото- 

вими розробленими таблицями відповідностей між  
відношеннями пріоритетів в емпіричній і числовій 
(психологічній) системах [20]. Правда, як показав ана-
ліз літературних джерел, попри те, що шкала бажано-
сті має інтервал від 0 до 1, зв’язок між кількісними 
значеннями безрозмірної шкали й психологічним 
сприйняттям людини, різні вчені представляють по-
різному. Для прикладу, у табл. 2 представлено найпо-
ширеніші варіанти значень функції бажаності Харінг-
тона й інтерпретацію її оцінок.  

Таблиця 2  
Інтерпретація оцінок функції бажаності Харінгтона 

Інтерпретація оцінки  
функції бажаності 

Варіанти значення функції бажаності Харінгтона (D)

Варіант 1 Варіант 2 

Дуже добре (відмінно) 1,00 < D < 0,80 1,00—0,80 

Добре  0,63 < D < 0,80 0,80—0,63 

Задовільно  0,37 < D < 0,63 0,63—0,37 

Незадовільно 0,20 < D < 0,37 0,37—0,20 

Дуже погано (вкрай незадовільно) 0,00 < D < 0,20 0,20—0,00 

Джерело: складено за результатами аналізу літературних джерел.  

Значення окремого відклику, що переведений у 
безрозмірну шкалу бажаності, позначають через Dі (і =  
= 1, 2, ..., n) і називають окремою бажаністю. Зна- 

чення функції бажаності Харінгтона перебувають в ін-
тервалі від 0 до 1. Значення Dі = 0 відповідає абсо- 
лютно неможливому з погляду якості рівню цієї влас- 
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тивості, а значення Dі = 1 — найкращому значенню 
властивості. Вибір оцінок на шкалі бажаності 0,63 і 
0,37 пояснюють зручністю розрахунків: 0,63 = 1 —  
— 1 : е, а 0,37 = 1 : е. Значення 0,37 зазвичай відпові-
дає межі допустимих значень [20]. 

Як показали результати дослідження, функція ба-
жаності Харінгтона здобула практичне застосування 
не лише в психолого-педагогічній науці, а і в еконо-
мічній і ґрунтознавчо-агрохімічній науках. Так, на-
приклад, І. Федулова розглянула можливості викори-
стання узагальненої функції бажаності Харінгтона для 
оцінки готовності підприємства до здійснення іннова-
ційної стратегії [20]; І. А. Ігнатьєва — для дослідження 
залежності потенційних можливостей від стадій жит-
тєвого циклу підприємства [21]; Н. В. Васюткіна — для 
оцінювання внутрішньої збалансованості та узгодже-
ності потенціалу розвитку підприємств [22, с. 200]; 
Т. О. Грінченко зі співавторами — для оцінювання 
якості ґрунтів через функціональне перетворення ок-
ремих показників агрохімічних і фізико-хімічних вла-
стивостей з подальшим визначенням середнього гео-
метричного вже перетворених показників [23; 24]. Ра-
зом із цим, роботи, в яких було б використано функ-
цію бажаності Харінгтона під час дослідження інвес-
тиційної привабливості, нам невідомі. 

Результати дослідження засвідчили, одним з най-
більш зручних способів побудови узагальненого по- 
казника за одночасного подолання методологічних 
складнощів щодо різної розмірності величин, а також 
необхідності трансформації їхніх значень у єдину 
шкалу виміру (нормалізації) для коректної оцінки є 

узагальнена функція бажаності Харінгтона, в основу 
побудови якої покладено ідею перетворення натураль-
них значень окремих відкликів у безрозмірну шкалу 
бажаності й пріоритетності. У нашому дослідженні  
функцію бажаності Харінгтона використано для ін- 
терпретації результатів оцінювання інвестиційної при-
вабливості аграрного землекористування, правда, з  
певною трансформацією у 100-бальну (%) шкалу (для 
більшої диференціації) з визначенням таких рівнів ін-
вестиційної привабливості:  

80,0 ≤ Іі.п ≤ 100,0 — дуже високий рівень інвести-
ційної привабливості;  

63,0 ≤ Іі.п < 80,0 — достатній рівень інвестиційної 
привабливості;  

37,0 ≤ Іі.п < 63,0 — середній (задовільний) рівень 
інвестиційної привабливості;  

20,0 ≤ Іі.п < 37,0 — низький рівень інвестиційної 
привабливості;  

0,0 ≤ Іі.п < 20,0 — дуже низький рівень інвести-
ційної привабливості. 

Отже, ми пропонуємо виділяти п’ять рівнів ін- 
вестиційної привабливості. 

Тепер наведемо деякі результати комплексної 
оцінки інвестиційної привабливості землекористувань 
аграрних підприємств регіонів України. Так, напри-
клад, у табл. 3 презентовано стандартизовані показ-
ники оцінки рівня цінності (вартості) с.-г. земель ре-
гіонів України. Нагадаємо, що це одна з виділених ра-
ніше восьми груп факторів на другому рівні ієрархії в 
структурі інвестиційної привабливості аграрного зем-
лекористування регіону.  

 
Таблиця 3  

Стандартизовані показники оцінки рівня цінності (вартості) 
с.-г. земель регіонів України 

Область Sх13 Sх14 Sх15 Sх16 ІБ Ранг
Вінницька 0,333 0,172 0,350 0,433 67,8 7
Волинська 0,238 0,726 0,513 1,000 38,1 21
Дніпропетровська 0,000 0,582 0,379 0,547 62,3 8
Донецька 0,143 1,000 0,258 0,687 47,8 18
Житомирська 0,381 0,238 1,000 0,855 38,1 20
Закарпатська 0,143 0,036 0,699 0,787 58,4 12
Запорізька 0,238 0,741 0,311 0,741 49,2 16
Івано-Франківська 0,143 0,192 0,585 0,719 59,0 10
Київська 0,095 0,038 0,408 0,376 77,1 3
Кіровоградська 0,000 0,846 0,401 0,394 59,0 11
Луганська 0,524 0,759 0,691 0,923 27,6 24
Львівська 0,143 0,251 0,686 0,969 48,8 17
Миколаївська 0,571 0,818 0,699 0,629 32,1 22
Одеська 0,286 0,685 0,608 0,620 45,0 19
Полтавська 0,048 0,159 0,289 0,012 87,3 2
Рівненська 0,190 0,074 0,437 0,886 60,3 9
Сумська 0,238 0,038 0,540 0,257 73,2 6
Тернопільська 0,429 0,074 0,508 0,000 74,7 4
Харківська 0,238 0,846 0,380 0,380 53,9 14
Херсонська 1,000 0,926 0,266 0,625 29,6 23
Хмельницька 0,143 0,264 0,276 0,380 73,4 5
Черкаська 0,048 0,000 0,000 0,065 97,2 1
Чернівецька 0,190 0,595 0,302 0,862 51,3 15
Чернігівська 0,095 0,085 0,800 0,726 57,4 13

Джерело: авторські розрахунки.  

 
Результати дослідження дозволяють усі області за 

рівнем цінності с.-г. земель об’єднати в такі групи за 
критерієм інвестиційної привабливості:  

— дуже високий рівень інвестиційної привабли-
вості: Черкаська, Полтавська області;  

— достатній рівень інвестиційної привабливості: 
Київська, Тернопільська, Хмельницька, Сумська, Він-
ницька області;  

— середній (задовільний) рівень інвестиційної 
привабливості: Дніпропетровська, Рівненська, Івано-
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Франківська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернігів-
ська, Харківська, Чернівецька, Запорізька, Львівська, 
Донецька, Одеська, Житомирська, Волинська області; 

— низький рівень інвестиційної привабливості: 
Миколаївська, Херсонська, Луганська області. 

Отже, більшість регіонів потрапила до групи, що 
характеризується середнім рівнем інвестиційної при-
вабливості, водночас відсутні області з дуже низьким 
рівнем інвестиційної привабливості за рівнем цінності 
с.-г. земель. 

Дещо відмінні здобуто результати оцінки рівня 
економічної родючості ґрунтів (продуктивності землі) 
аграрних підприємств регіонів України (табл. 4).  

Як свідчать наведені дані, всі області за рівнем 
економічної родючості ґрунтів (продуктивності землі) 
аграрних підприємств регіонів можна об’єднати в такі 
групи за критерієм інвестиційної привабливості:  

- дуже високий рівень інвестиційної привабливо-
сті: Черкаська область;  

- достатній рівень інвестиційної привабливості: 
Хмельницька, Київська, Тернопільська, Вінницька, 
Полтавська, Львівська, Івано-Франківська, Рівнен-
ська області;  

- середній (задовільний) рівень інвестиційної 
привабливості: Сумська, Волинська, Чернівецька, Че-
рнігівська, Закарпатська, Кіровоградська, Харківська, 
Житомирська, Херсонська області;  

- низький рівень інвестиційної привабливості: 
Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Оде-
ська, Донецька області;  

- дуже низький рівень інвестиційної привабливо-
сті: Луганська область. 

Таблиця 4  
Стандартизовані показники оцінки рівня економічної родючості ґрунтів (продуктивності землі)  

аграрних підприємств регіонів України 
Область Sх17 Sх18 Sх19 Sх20 ІБ Ранг

Вінницька 0,230 0,082 0,579 0,316 69,8 5
Волинська 0,487 0,543 0,515 0,000 61,4 11
Дніпропетровська 0,884 0,287 0,773 0,865 29,8 20
Донецька 0,903 0,385 1,000 0,756 23,9 23
Житомирська 0,339 1,000 0,466 0,573 40,6 17
Закарпатська 0,676 0,461 0,150 0,544 54,2 14
Запорізька 1,000 0,426 0,245 0,939 34,7 19
Івано-Франківська 0,318 0,184 0,476 0,452 64,2 8
Київська 0,146 0,122 0,473 0,341 73,0 3
Кіровоградська 0,525 0,198 0,657 0,708 47,8 15
Луганська 0,965 0,402 0,982 0,987 16,6 24
Львівська 0,409 0,222 0,523 0,221 65,6 7
Миколаївська 0,914 0,351 0,773 0,932 25,7 21
Одеська 0,928 0,403 0,750 0,926 24,8 22
Полтавська 0,170 0,070 0,521 0,537 67,5 6
Рівненська 0,309 0,415 0,508 0,208 64,0 9
Сумська 0,225 0,033 0,538 0,731 61,8 10
Тернопільська 0,240 0,236 0,493 0,233 69,9 4
Харківська 0,628 0,047 0,689 0,772 46,6 16
Херсонська 0,901 0,572 0,000 1,000 38,2 18
Хмельницька 0,218 0,243 0,386 0,192 74,0 2
Черкаська 0,000 0,000 0,514 0,137 83,7 1
Чернівецька 0,369 0,313 0,441 0,507 59,2 12
Чернігівська 0,303 0,219 0,562 0,689 55,7 13

Джерело: авторські розрахунки.  

Результати парного кореляційного аналізу, як ми 
й припускали, засвідчили наявність прямого високого 
зв’язку (r = 0,755) між інтегральним балом оцінки  
рівня цінності (вартості) с.-г. земель й економічної ро-
дючості ґрунтів аграрних підприємств регіонів Укра-
їни.  

Аналогічні розрахунки здійснено за всіма гру-
пами показників, що виокремлено на другому рівні  
ієрархії в структурі інвестиційної привабливості аг- 
рарного землекористування. Підсумовуючи, на рис. 3 
презентовано картограму інвестиційної привабливості 
аграрного землекористування регіонів України, на 
якій умовно виділено п’ять груп за методом квантилів. 

Побудована картограма інвестиційної привабли-
вості аграрного землекористування може бути корисна 
теперішнім і потенційним власникам й інвесторам під 
час прийняття інвестиційних рішень, а також фахів-
цям органів державного й регіонального управління 
під час прийняття рішень щодо стимулювання інвес-
тиційної активності та/або формування територіаль-
них кластерів як інструменту регіонального розвитку 

й підвищення конкурентоспроможності. Зазначена  
картограма ґрунтується на показниках обласного рів-
ня, у перспективі можливою є її декомпозиція на рівні 
районів, а далі — на рівні аграрних підприємств і/або 
с.-г. земель територіальних громад. 

Висновки. У результаті дослідження запропоно-
вано й апробовано науково-методичний підхід до оці-
нювання інвестиційної привабливості землекористу-
вань аграрних підприємств регіонів України, що ґрун-
тується на авторській логічно-смисловій моделі струк-
тури внутрішніх чинників-симптомів і взаємодії ієрар-
хічних рівнів інвестиційної привабливості аграрного 
землекористування регіону. Для оцінювання запропо-
новано систему чинників-симптомів інвестиційної 
привабливості, що складається із 58 первинних чин-
ників, які об’єднано у вісім груп, що характеризують: 
рівень загальноекономічного розвитку регіону; рівень 
інвестиційної активності в сільському господарстві ре-
гіону; рівень цінності (вартості) с.-г. земель регіону; 
рівень економічної родючості ґрунтів (продуктивності 
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землі) аграрних підприємств регіону; рівень економіч-
ної ефективності землекористування аграрних підпри-
ємств регіону; рівень економічної стійкості (стабіль-

ності) землеробства аграрних підприємств регіону; рі-
вень розвитку й доступності інфраструктури регіону; 
рівень інвестиційних ризиків.  

 

 
Рис. 3. Картограма інвестиційної привабливості аграрного землекористування областей України 

Джерело: побудовано на основі власних розрахунків. 
 
На основі сформованої методики комплексного 

оцінювання інвестиційної привабливості землекорис-
тувань аграрних підприємств здійснено оцінку на рівні 
регіонів України. Так, наприклад, оцінка за рівнем 
економічної родючості ґрунтів свідчить, що: а) до чи-
сла регіонів з дуже високим рівнем належить Черка-
ська область; б) до числа регіонів з достатнім рівнем 
належать Хмельницька, Київська, Тернопільська, Він-
ницька, Полтавська, Львівська, Івано-Франківська та 
Рівненська області; в) до числа регіонів з низьким  
рівнем належать Запорізька, Дніпропетровська, Мико-
лаївська, Одеська та Донецька області; г) до аутсайде-
рів належить Луганська область; ґ) решту регіонів від-
несено до групи із середнім (задовільним) рівнем еко-
номічної родючості. Зважаючи на результати оцінки, 
слід застосовувати диференційований підхід до страте-
гії підвищення інвестиційної привабливості землеко-
ристування за критерієм економічної родючості: якщо 
для регіонів з дуже високим і достатнім рівнем слід 
обирати стратегію збереження (утримання) досягнутих 
позицій, то для регіонів із середнім, низьким і дуже 
низьким рівнем необхідно реалізовувати стратегію іс-
тотного поліпшення відповідних показників.  

За результатами комплексного оцінювання впер-
ше розроблено картограму інвестиційної привабливо-
сті землекористування аграрних підприємств регіонів 
України, використання якої дасть змогу робити об- 
ґрунтований вибір території для інвестування й роз- 
робляти диференційовану за регіонами систему захо-
дів щодо підвищення інвестиційної привабливості.  

Практична цінність дослідження полягає в тому, 
що запропонований науково-методичний підхід і ре-
зультати комплексного оцінювання інвестиційної 
привабливості землекористування аграрних підпри-
ємств регіонів України можуть бути використані під 
час: визначення рейтингів регіонів за рівнем інвести-
ційної привабливості землекористування для моніто-
рингу й прийняття відповідних управлінських рішень 
у процесі державного управління й реалізації відпо- 
відних напрямів аграрної та інвестиційної політики на 
макро- й мезорівнях; виявлення резервів підвищення 
інвестиційної привабливості землекористування, об-
ґрунтування напрямів реалізації цих резервів; ухва-
лення інвестиційних рішень щодо здійснення земель-
них інвестицій. 
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ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія», 

О. П. Лєсова, 
м. Краматорськ 

ЗАТРЕБУВАНІ ПРОФЕСІЇ В УКРАЇНІ, КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО 
ПРОСТОРУ ТА РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ:  

НОВІ ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку  
суспільства характеризується усвідомленням необхід-
ності вирішення глобальних, регіональних, локальних 
проблем на ринку праці з урахуванням стрімкого роз-
витку техніки. Через це будь-яка країна світу, що  
прагне зберегти конкурентні позиції й отримати спри-
ятливіші умови для міжнародної співпраці, повинна 
орієнтуватися на нові потреби на ринку праці. У до- 
повідях Організації економічного співробітництва і 

розвитку (ОЕСР, англ. — OECD, від "Organisation for 
Economic Cooperation and Development"), досліджен-
нях фахівців Центру підприємництва, малого і серед-
нього бізнесу, локального розвитку і туризму (англ. — 
Centre for Entrepreneurship, SMEs, Local Development 
and Tourism), в інших аналітичних роботах закордон-
них вчених [5; 6] неодноразово відзначалось, що "тех- 
нологічний прогрес виступає одним із найважливіших 
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чинників розвитку сфери зайнятості, попиту і пропо-
зиції праці і професійної структури робочої сили" [5].  

Впровадження нових технологій, розвиток авто-
матизації, машинного навчання, робототехніки і штуч-
ного інтелекту неминуче сприятиме автоматизації ви-
робництва і зміні структури попиту на працю і лікві-
дації деяких професій [5]. При цьому за оцінками 
ОЕСР [7-11; 5] автоматизація торкнеться не лише 
сфери фізичної або ручної праці, небезпечних або мо-
нотонних операцій, недарма під загрозою скасування 
багато інтелектуальних, когнітивних і аналітичних ро-
біт, пов'язаних із виконанням звичайних стандартних 
операцій, зокрема на транспорті, в офісах і у сфері по-
слуг. За оцінками [7-10], у країнах — членах цієї орга-
нізації можуть бути повністю автоматизовані до 9% ро-
бочих місць, а 25% можуть істотно змінитися внаслі-
док автоматизації 50-70% відповідних виробничих 
операцій [7-11; 5]. 

Аналіз останніх досліджень. В Україні все більш 
актуальним питанням стає проблема забезпечення 
умов розвитку країни з урахуванням нових глобальних 
викликів на ринку праці, якій і присвячено роботи ба-
гатьох відомих вчених-економістів, а саме: Г. Белово-
льченко [1], С. Сандрин Кергроуч [5], E. Brynjolfsson, 
A. McAfee [6], M. Arntz, T. Gregory, U. Zierahn [7] та 
ін. [12-16]. У цих працях також значна увага приділя-
ється питанням розкриття нових вимог до працівників 
окремих галузей і конкретизації переліку затребуваних 
професій. Віддаючи належне внеску науковців у роз- 
критті цих питань, необхідно відзначити, що зараз 
особливий науковий інтерес становить специфіка но-
вих викликів та можливостей на ринку праці в сучас-
них реаліях глобалізації. Саме тому ці питання в кон-
тексті обраного європейського вектору розвитку кра-
їни потребують подальшого дослідження.  

Метою статті є визначення переліку затребуваних 
професій в Україні, країнах пострадянського простору 
та розвинутих країнах світу в умовах нових викликів 
та можливостей на ринку праці в зв'язку з стрімкими 
змінами у науці, техніці, системах управління та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За да-
ними сучасних досліджень [1-5], аналітичних звітів та 
статистичних даних [2; 5-16] у 2017 р. в усьому світі 
залишався високим попит на лікарів, фармацевтів, ін-
женерів різних галузей, юристів, викладачів, еконо- 
містів, бухгалтерів, а також ІТ-фахівців.  

У дослідженні [1] зазначається, що такі спеціалі-
сти затребувані у випадку, коли вони мають досвід ро-
боти. У тренді також робочі професії: швачки, слюсарі, 
електромонтери, електрогазозварники, водії, токарі, 
муляри тощо. У 2017 р. також затребувані були пра- 
цівники сфери послуг (продавці, кухарі, офіціанти, пе-
рукарі, охоронці тощо). У сільськогосподарському  
секторі — агрономи, трактористи та робітники з обслу-
говування сільськогосподарського виробництва. Серед 
найпростіших професій найбільш затребувані підсобні 
робітники, прибиральники, двірники, вантажники та 
комірники [1].  

Далеко не всі ці професії є водночас і затребува-
ними, і високооплачуваними. Так, у  2017 р. лідирував 
у сфері найвищої зарплати авіаційний транспорт, де 
середня зарплата, згідно з даними Держстату [2], до- 
рівнює понад 26 тис. грн. Також традиційно високу 
зарплату обіцяють в IT. Тут спеціалісти можуть зароб-
ляти у середньому 25 тис. грн на місяць. Замикає 
трійку найбільш високооплачуваних сфер — фінансова 

та страхова діяльність, де можна отримати у серед-
ньому 11 тис. грн на місяць. Далі йдуть інформація  
і телекомунікації — 10600 тис. грн. Ті ж, хто працюва-
тиме у науковій та технічній діяльності, отримувати-
муть у середньому близько 9 тис. грн. За ними йдуть 
працівники сфери транспорту з окладом у 7 тис. грн, 
державного управління й оборони, торгівлі, ремонту 
авто — 6700 грн та промисловості — 6600 грн. Замикає 
десятку сфера наземного і трубопровідного транспорту 
із зарплатою 6 тис. грн [1]. 

Проведений нами аналіз останніх статистичних 
даних за січень 2018 р. [2] дозволяє констатувати, що 
останнім часом (рис. 1) відбулися певні зміни в зар-
платі працівників окремих галузей. Так, найвища зар-
плата зафіксована у таких галузях: фінансова та стра-
хова діяльність (15192,01 грн), на другому місці — ін-
формація та телекомунікації з показником зарплати — 
12247,51 грн. 

Проведений аналіз затребуваних професій в Ук-
раїні, у країнах СНД, розвинутих країнах та США 
(табл. 1) показав, що ситуація на ринку праці пові-
льно, але нестримно змінюється. Ще десятиліття тому 
найбільшим попитом користувалися юристи та еконо-
місти, а зовсім недавно про спеціальність "рекрутер" 
(event-менеджер) ніхто і не чув. Але час іде, і зараз 
найвигідніше положення на ринку праці посіли про-
грамісти, маркетологи і представники робітничих про-
фесій [3].  

Аналіз затребуваних професій за кордоном і в 
країнах СНД (табл. 1, табл. 2) показав, що в Європі  
і США рейтинг популярних і високооплачуваних спе-
ціальностей частково відрізняється. Американці і єв-
ропейці дозволяють собі подорожі, і тому за кордоном 
сфера туризму процвітає, а з нею і менеджери, гіди, 
працівники готелів і кафе. Крім того, заможні іноземці 
витрачають чималі суми на послуги медичного персо-
налу, нянь, косметологів, стилістів, дієтологів і трене-
рів з фітнесу. На перших місцях майже у всьому світі — 
програмісти, біотехнологи, інженери, лікарі, хіміки та 
енергетики, при цьому досвідчені менеджери, журна-
лісти, фахівці з реклами отримують не менше "айтіш-
ників", що також слід враховувати [4]. 

Додатково проведений аналіз розвитку IT-ринку 
України за даними [2; 16] дозволяє констатувати по-
зитивні прогнози перспектив розвитку насамперед IT-
сектору. Якщо не з'явиться непередбачених регуля- 
торних бар'єрів, а політична ситуація всередині країни 
буде стабільною, український ринок ІТ-послуг за да-
ними [16] у наступні 2-3 роки чекають розвиток і зро-
стання іноземних інвестицій у сектор інформаційних 
технологій. 

Варто відзначити, що вже зараз фахівці дають по-
раду звертати увагу на віддалені прогнози [3; 4]. Так, 
аналітики вважають, що в наступні п'ять-сім років по-
вернеться попит на «технарів», що впав після розвалу 
СРСР [4]. Це пов'язано з тим, що для розвитку про-
мисловості потрібні інженери, особливо з нафтовидо-
бутку та альтернативної енергетики, машинобуду-
вання і металургії. Саме тому вважаємо, що варто май-
бутнім абітурієнтам перед вступом у ВНЗ ознайоми-
тися з професіями майбутнього. Так, наприклад, за да-
ними [3; 4] та за прогнозом бізнес-школи «Сколково» 
біологи, хіміки і генні інженери будуть затребувані у 
всьому світі. Крім того, гуманітаріям рекомендують  
фахівці вступати на перекладача зі східних мов або 
комп'ютерного лінгвіста [4].  
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Рис. 1. Середня заробітна плата в Україні  за видами економічної діяльності за січень 2018 р.  
(у розрахунку на одного штатного працівника) 

Джерело: побудовано авторами на підставі опрацювання статистичних даних [2]. 

Таблиця 1 
Перелік затребуваних професій в 2017 р. та їх характеристики 

Перелік топ-професій та їх характеристика

У країнах СНД У розвинутих країнах та США 

1 2 

IT-фахівці — лідери за кількістю вакансій і розміру зар-
плат.  
Кращі «айтішники» часто працюють на іноземних замо-
вників і отримують зарплату в доларах, тому тільки ви-
грають під час криз. Місячний дохід програміста-почат-
ківця становить від 300 доларів. Комп'ютерні технології 
дозволяють весь час розвивати навички і підніматися ка-
р'єрними сходами. Найбільш популярні напрямки в IT — 
веб-розробка і дизайн, програмування на мові JAVA, те-
стування програмного забезпечення 

Data scientist — вчені по обробці даних. Заробляють вони 
від $110,000 на рік. Ці люди вміють узяти вели-
чезний обсяг даних, проаналізувати їх, зробити висновки 
і знайти шляхи рішення, стратегії розвитку тощо 

Менеджери й працівники торгівлі.  
Робота співробітника кол-центру, торгівельного предста-
вника або супервайзера здається нескладною. Але ці по-
сади вимагають величезного терпіння, чарівності та лі-
дерських якостей 

DevOps Engineer — люди, які розуміють і знають, як ав-
томатизувати конкретні процеси, зробити так, щоб вони 
проходили автоматично. Пропонують для цього відпові-
дні алгоритми і програми. Середня зарплата на рік: 
$110,000, треба мати освіту, пов'язану з інформатикою 

Маркетологи і бухгалтери.  
Будь-яка компанія потребує талановитого маркетолога, 
а можливо, і бренд-менеджера. Найвищі оклади отриму-
ють фахівці з Інтернет-маркетингу і реклами, просу-
вання сайтів, роботи у соціальних мережах  

Data engineer — людина, яка уміє створювати алго-
ритми, які генеруватимуть, створюватимуть, обробляти-
муть велику кількість даних. Зарплата на рік близько 
$106,000. Для цієї професії треба мати освіту, пов'язану 
з комп'ютерною сферою. На даний момент вільні більше 
2600 вакансій 

HR-менеджери.  
Працевлаштування — це тривалий і трудомісткий про-
цес. Менеджери з персоналу (в англомовному середо-
вищі — human resources) вибирають найдостойніших пре-
тендентів на вакансії і підтримують приємну атмосферу 
в колективі 

Tax manager — менеджер з оподаткування. Середня зар-
плата на рік складає $110,000. Це люди які мають бізнес 
освіту, уміють оптимізувати податки, як і у великих ком-
паніях, так і індивідуальні податки. Відкриті більше 3300 
вакансій 

Медичні працівники.  
На жаль, отримати посаду педіатра у міській поліклініці 
не так вже й просто. Зате приватні організації відкрива-
ють двері для кваліфікованих лікарів і медичного персо-
налу. Попитом користуються косметологи, дерматологи, 
офтальмологи. Спеціальності медичного представника, 
фармацевта і провізора також входять до числа найпопу-
лярніших і високооплачуваних 

Analytics manager — людина, яка аналізує ці компанії, 
аналізує що відбувається на даний момент, і робить із 
цього висновки. Наприклад, аналізує інстаграмм-акаунт 
і говорить Вам, коли частіше Ваші публікації дивляться 
передплатники. Наприклад — у п'ятницю ввечері. Се-
редня зарплата таких менеджерів складає $112,000 на рік. 
На цю посаду доступні більше 2000 вільних вакансій 
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Закінчення табл. 1 
1 2

Працівники обслуговування. 
Ця сфера відкриває двері для студентів та молоді без дос-
віду роботи. Левова частка випускників починає кар'єр-
ний шлях з посади офіціанта, барісти або хостес. Робота 
кухаря вимагає спеціальних навичок і оплачується більш 
щедро. Додамо до списку затребуваних професій такі: 
перукаря, майстра з манікюру та фітнес-тренера.  

HR Manager — людина, яка займається управлінням 
персоналу, а також навчанням, аналізом і наймом спів-
робітників. Середня зарплата на рік: $85,000. Доступні 
більше 4300 вакансій для цієї посади 

Аграрії.  
Сільське господарство — не найпривабливіша і високо-
оплачувана галузь. Але попит на менеджерів з продажу 
аграрного обладнання, логістів, агрономів і ветеринарів 
зростає. Як і оклади цих фахівців 

Database administrator — адміністратор баз даних. Се-
редня зарплата на рік: $93,000. Адміністратори баз даних 
спостерігають за програмами баз даних для корпорацій у 
найрізноманітніших  галузях. Працівники в цій сфері, як 
правило, мають освіту в галузі комп'ютерних наук, ін-
формаційних технологій або суміжних областях, а також 
досвід роботи з програмами баз даних 

Адміністративний персонал.  
Усі компанії потребують водіїв, охоронців, секретарів, 
кур'єрів, асистентів керівників, операторів комп'ютер-
ного набору та офіс-менеджерів. Часто працівник поєд-
нує декілька посад. Зарплати адміністративних праців-
ників невисокі, але попит на них стійкий  

Strategy manager — менеджер зі стратегій. Середня зар-
плата: $130,000. Ці менеджери працюють з корпораціями 
для вирішення стратегічних питань і росту бізнесу. Вони 
стежать за трендами, аналізують продажі компанії і го-
ворять, куди їй краще рухатися для росту 

Робочі спеціальності.  
Будівельник, працівник техобслуговування, комірник, 
вантажник — професії, потрібні скрізь і завжди 

Solutions architect — IT-спеціалист. Середня зарплата на 
рік: $125,000. Такі фахівці з технологій працюють над 
розробкою і документуванням технічних проектів, як 
правило, для компанії або її клієнтів. Технічний досвід 
має важливе значення, як і хороші навички між особи-
стісного спілкування, оскільки такі люди працюють з 
різними командами людей як усередині, так і за межами 
своїх компаній. Існує близько 2200 вакансій для IT-
фахівців на даний момент 

 Marketing manager — менеджер з маркетингу визначає, як 
просуватиметься компанія, допомагає компаніям розро-
бляти і здійснювати маркетингові плани, які можуть ва-
ріюватися від стратегій по залученню клієнтів до запуску 
програм для соціальних мереж. У середньому зарплата 
на рік: $90,000. Робота зазвичай вимагає ступеня бака-
лавра і бажано досвіду у маркетингу. Більше 3800 вакан-
сій відкриті для цієї професії, яка має попит у різнопла-
нових компаніях 

Джерело: згруповано авторами на підставі опрацювання джерел [1; 3; 4]. 

 
Таблиця 2 

Порівняльна таблиця переліку затребуваних професій в 
2017-2018 рр. 

Топ-10 професій  
в Росії 

Топ-10 професій 
в Україні 

 Інформаційні техноло-
гії і розробка ПЗ. 
 Маркетинг і продажі. 
 Медицина. 
 Інженерія і Архітек-
тура. 
 Фінанси. 
 Бухгалтерія. 
 HR-менеджмент. 
 Лінгвістика та перек-
лади. 
 Робочі спеціальності. 
 Сервіс та обслугову-
вання 

 Юристи, економісти і 
бухгалтери. 

 IT-фахівці. 
 SMM-спеціалісти — 
це люди, які просува-
ють певний товар або 
ідею через соціальні 
мережі. 

 Архітектори, інжене-
ри і проектувальники. 

 Фахівці з підбору пер-
соналу. 

 Ризик-менеджери. 
 Кваліфіковані робіт-
ники 

Джерело: угруповано авторами на підставі опрацю-
вання [1; 3; 4]. 

 
Аналітики вважають, що з розвитком містобуду-

вання зростає потреба в урбаністах і міських екологах 
[4]. За їх даними до списку «професій майбутнього» 

увійшли посади: дизайнер віртуальних всесвітів, місь-
кий фермер, проектувальник 3D-друку, молекулярний 
дієтолог, космобіолог і косметолог, інженер медичних 
роботів, консультант з генетики і здорової старості, 
майнд-тренер (інструктор з розвитку розумових здіб-
ностей) [4]. 

Отже, якими б екзотичними не сприймались ці 
посади зараз, майбутнє покаже, наскільки вірним був 
цей прогноз. Напевно, що вже в найближчий час нам 
належить жити в зовсім інших світових реаліях і під-
лаштовуватися під умови, що швидко змінюються. У 
той же час виникнення і розвиток нових продуктів, 
процесів і бізнес-моделей будуть сприяти появі робо-
чих місць нового типу. Наприклад, так звана "цифро-
візація" і великий масив даних для обробки стимулю-
ють попит на фахівців з аналітичними навичками, 
який нині перевищує не лише фактичну пропозицію, 
але і відповідний потенціал систем освіти і професій-
ної підготовки [5]. 

Професійна структура вже зазнала зміни у бага-
тьох країнах; процес створення нових робочих місць 
поляризується по високо- і низько кваліфікованих 
групах, а ліквідовуються, у першу чергу, робочі місця, 
що вимагають середнього рівня кваліфікації і вико-
нання рутинних операцій [12; 13]. Проте яких кон- 
кретних сфер, яких масштабів і міри досягне майбутнє 



ЛАТИШЕВА О. В., ЛЄСОВА О. П. 

  2018/№1 89 

«Творче руйнування», поки невідомо. Нові робочі  
місця можуть не відповідати стандартній моделі пов-
ної зайнятості; можливо, вони прийматимуть нетради-
ційні форми (неповний робочий день, робота за вимо-
гою і т.п.). Технології, які виникають, дозволяють  
розділити робочий процес на дрібніші операції у рам-
ках глобального цифрового виробництва [5]. 

В умовах нових викликів найбільш уразливими 
групами населення стають низькокваліфіковані групи, 
за даними [9] саме вони, швидше за все, опиняться в 
невигідному становищі на ринку праці, а їх можливо-
сті щодо підвищення кваліфікації і доступ до систем 
соціального захисту будуть обмежені [9; 5]. 

Розвиток цифрових платформ дозволяє реоргані-
зувати ринок праці і перетворити механізми зайнято-
сті [14]. Працедавці і працівники усе частіше зустріча-
ються в Інтернеті. Останніми роками з'явилися рекру-
терські он-лайн-сервіси, що сполучають тих, хто шу-
кає роботу (у тому числі фрілансерів) з тими, хто шу-
кає виконавців для виконання широкого кола різно-
манітних завдань [14; 5]. 

У цьому контексті нові робочі місця зажадають 
нових навичок і компетенцій. Їх набір, необхідний для 
успішної роботи в сучасному суспільстві, постійно 
ускладнюється і продовжить ускладнюватися у міру 
розвитку технологічною виробничого середовища. Як 
наслідок, майбутнім поколінням працівників дове-
деться опановувати цифрові навички у дуже ранньому 
віці і вчитися упродовж усього життя. До числа таких, 
що найгірше піддаються автоматизації, сьогодні нале-
жать: рішення проблем, інтуїція, творчість і уміння пе-
реконувати [15; 5].  

Такі особисті навички як самоорганізація, ме- 
неджмент, робота в команді або спілкування, в майбу-
тньому, вірогідно, відіграватимуть важливішу роль. 
Зміна профілів освіти зажадає перегляду освітньої по-
літики і розробки нових підходів до навчання викла-
дачів. Компанії розвиватимуть людський капітал на 
базі нових професійних навичок, реорганізовувати-
муть роботу і впроваджуватимуть нові методи управ-
ління для максимально ефективного використання 
своїх нематеріальних активів [5]. 

У цілому нерівність і соціальне розшарування, до 
котрих можуть привести поточні технологічні зміни, 
викликають серйозне занепокоєння. Породжують їх 
не лише ліквідація робочих місць і поляризація ринку 
праці, але також зниження соціальної мобільності і 
поглиблення цифрового розриву [5; 11].  

Поляризація ринку праці, ймовірно, хворобливо 
вдарить по середньому класу (так званим "білим ко- 
мірцям"). Швидше за все, посилиться і соціальне роз-
шарування, яке розшириться на нові галузі, регіони  
і професійні групи у міру розширення цифрової прір-
ви між тими, хто вписується в технологічний прогрес 
і хто не встигає за ним [5; 11].  

Хоча жінки історично скромніше представлені в 
науковій і технологічній сферах, цифровізація може 
сприяти скороченню гендерної нерівності на ринку 
праці. Цифрові платформи дозволять використовувати 
гнучкіші механізми зайнятості і сприятимуть нормалі-
зації балансу «робота — сім'я», зниженню культурних 
бар'єрів і вирівнюванню професійного поля для чоло-
віків і жінок. Схоже занепокоєння викликає потен-
ційна відмова від основної моделі зайнятості ХХ ст., 
яка виникла в ході розвитку масового виробництва  
і базується на трудових договорах, що передбачають 
виплату зарплати і соціальне забезпечення [5]. 

Системи зайнятості, пенсій, охорони здоров'я  
і соціального забезпечення тісно взаємопов'язані. По-
датки з доходів складають значну долю державних ре-
сурсів і забезпечують бюджетну стійкість. Тому досяг-
нення стійкості, адаптивності і ефективності ринку 
праці не лише припускає задоволення кадрового по-
питу, що породжується новою виробничою револю-
цією, але й є передумовою соціальної стабільності  
і консолідації [5]. 

Висновки. Отже, найближчим часом питання вра-
хування нових викликів і можливостей світових тен-
денцій змін ринку праці обов'язково виникнуть при 
формуванні нових програм розвитку та реформ у тих 
країнах світу, які прагнуть завчасно підготуватися до 
можливих ризиків та загроз і розробити заходи зни-
ження негативних наслідків. Саме тому до цих викли-
ків, які виникають унаслідок модернізації глобальної 
економіки, нашій країні необхідно готуватися зазда- 
легідь. 
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РИНКИ МАЛИХ РОЗВИНУТИХ КРАЇН АФРИКИ: ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВИХ 
ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ТРАДИЦІЙНОГО ЕКСПОРТУ З УКРАЇНИ  

 
Вступ. Україна відноситься до країн, яким необ-

хідно розвивати прискореними темпами виробництво, 
що орієнтовано на експорт та активізувати міжнаціо-
нальну діяльність у напряму пошуку нових ринків 
збуту. У зв’язку з тим, що Україна втратила ринки 
СНД та має складність проникнення на ринки ЄС їй 
необхідно опановувати інші ринки, де існує потреба у 
продукції, що виробляється в Україні та на яких не 
існує нетарифних обмежень. Відповідно до Націона-
льної стратегії розвитку експорту Україні необхідно 
орієнтуватись на налагодження більш тісних відносин 
з країнами Африки, Азії, Латинської Америки і це 
може бути важливим напрямком в проведенні зовніш-
ньої політики України [10]. Вибір ринків Африки як 
стратегічних партнерів для України обумовлюється 
процесом реабілітації національного промислового та 
аграрного виробництва, модернізації індустріальної 
бази. Опанування ринків Африканського континенту 
означатиме для українських підприємців можливість 
виходу на один із найбільших економічних регіонів з 
населенням близько 1 млрд чол., яке, за оцінками фа-
хівців до 2035 року — подвоїться, а до 2050 року — про- 

троїться, а також на пов’язані з ним торговельні й 
морські шляхи.  

Оговтавшись після економічних потрясінь 2014 
року, Україна мусить виконати подвійне завдання: до-
битися стійкого економічного зростання та знайти 
своє місце в глобальній економіці. Судячи з офіційної 
риторики, Київ покладає великі надії на іноземні ін-
вестиції: про них постійно кажуть і Петро Порошенко, 
і Володимир Гройсман. Інвестори й справді прихо-
дять, зокрема, для того, щоб відкривати в країні нові 
виробництва. Це підживлює надії, що Україна може 
стати «європейським Китаєм» — місцем, де закордонні 
інвестиції зустрічаються з дешевою робочою силою. 
Такий варіант не видається повністю фантастичним, 
принаймні у виробництві лиж і сноубордів вона навіть 
випередила Піднебесну. У ситуації, коли власна про-
мисловість давно потребує модернізації (а частково ще 
й окупована), цей сценарій може дати країні певні ви-
годи, щоправда, лише ситуативні. З огляду на світові 
тенденції та деякі особливості економічної глобалізації 
без власної індустрії Україні не обійтися. І схоже, що 
свою нішу доведеться не шукати, а створювати само-
тужки: іншого способу вибратися з периферії немає. 
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«Наприкінці 2017-го міністр інфраструктури Во-
лодимир Омелян заявив про намір залучити до країни 
виробників електромобілів. За словами посадовця, по-
тенційні інвестори вже готові працювати й чекають 
лише деяких законодавчих змін. А поки тривають пе-
ремовини, в Україні як гриби ростуть іноземні заводи 
з виготовлення автомобільних компонентів. У Стрию 
та Коломиї працюють заводи німецької компанії 
Leoni, у Львові та Немирові отаборилася японська 
Fujikura, у Кожичах на Львівщині — німецький Bader, 
у Чорткові — японська Sumitomo, у Бродах — францу-
зький Nexans, а в Луцьку та Житомирі — австрійський 
Kromberg & Schubert. Також до України переносить 
потужності Klingspor — французький виробник абра-
зивних матеріалів і низка підприємств іншого про-
філю. Усе це дає привід для оптимістичних міркувань 
про «нову індустріалізацію» України тощо. Очевидно, 
її інвестиційна привабливість (незважаючи на війну!) 
зростає, але переоцінювати це не слід. З $1,9 млрд, які 
отримала країна у 2017 році, у промисловість було 
спрямовано менше ніж 30%. До того ж загальний об-
сяг інвестицій все ще не вийшов на довоєнний рівень 
($4,5 млрд у 2013-му). Але окрім цих коштів слід брати 
до уваги й загальний контекст, у якому «нова індуст-
ріалізація» не настільки блискуча. 

Те, що Україна стає реципієнтом промислового 
офшорингу (перенесення виробничих потужностей за 
кордон), безумовно, свідчить про якість її трудових ре-
сурсів і достатню стабільність державних структур. 
Але, крім того, це також вказує на наші економічні 
слабкості, оскільки головним мотивом офшорингу є 
оптимізація видатків, тобто можливість заощадити на 
оплаті праці. Причому зарплатна політика деяких ком-
паній не приваблює навіть українських безробітних. З 
такою проблемою зіткнулася, наприклад, немирівська 
Fujikura: як виявилося, 7 тис. грн — недостатня вина-
города за досить нелегку працю. Про складні умови 
роботи на заводі Kromberg & Schubert на Волині ши-
ряться не лише чутки та легенди, а й свідчення місце-
вих журналістів. Однак це тільки вершина айсберга 
проблем, пов’язаних з офшоринговими виробницт-
вами. За даними торішнього дослідження Clean 
Clothes Campaign, близько 220 тис. українських шва-
чок виготовляють одяг для таких світових брендів, як 
Tommy Hilfiger, Adidas, Zara, Benetton, Esprit тощо. 
І хоча ця продукція відправляється на експорт та має 
високу додану вартість, працівники зазвичай отриму-
ють мізерну зарплату й змушені працювати в ненале-
жних умовах.   

По суті, офшоринг виробництв до України є па-
разитуванням на наших проблемах, що змушують ча-
стину населення погоджуватися на пропозиції ощад-
ливих компаній. Звичайно, у вітчизняних реаліях пе-
ребирати не доводиться: навіть такі інвестиції допома-
гають нам утримуватися на плаву. Однак будувати дов-
гострокову стратегію економічного розвитку навколо 
офшорингу не можна. Як свідчить світова практика, 
це вкрай ненадійний ресурс: щойно рівень життя та 
продуктивність праці починають зростати, інвестори 
беруться переводити виробництва до «рентабельні-
ших» (читай бідних) країн. Саме це сьогодні відбува-
ється з такими монстрами офшорингу, як Індія та Ки-
тай. Ще 10 років тому на індійський ІТ-сектор із його 
4 млн працівників припадало 33% інвестиційних вли-
вань у країну, а сьогодні він стрімко всихає. Лише 
впродовж 2017-го індійським компаніям довелося  

звільнити 56 тис. працівників, а протягом наступних 
чотирьох років, за прогнозами аналітиків, на вулиці 
опиняться ще 700 тис. І це тільки в одній галузі! Ки-
тай, позиції якого здавалися непохитними, також пе-
рестає бути світовою мануфактурою. У 2011-му ви-
дання Financial Times оголошувало це неможливим, 
але процес таки запустився: станом на минулий рік, за 
даними Американської торговельної палати, близько 
25% компаній США вже вивели свої виробничі по- 
тужності з Піднебесної або планують це робити неза-
баром. Причина проста: і в Індії, і в Китаї рівень зар-
плат зріс настільки, що різниця перестала покривати 
видатки на логістику та інші офшорингові витрати. 

І все це стосується не лише згаданих двох країн: 
решоринг, себто повернення промисловості до пере-
дових країн світу, є глобальним трендом, який зачіпа-
тиме й Україну. Так, ще недавно Ford Motor Company 
планувала вкласти $1,6 млрд у будівництво заводу в 
Мексиці, але торік скасувала проект, перекинувши  
кошти на розширення власного виробництва в Мічи-
гані. Це тільки один приклад із багатьох: за підрахун-
ками Reshoring Initiative, у 2000-2003 роках через оф-
шоринг США щороку втрачали по 240 тис. робочих 
місць, але у 2016-му темп сповільнився до 50 тис. На-
томість інтенсивність решорингу зросла більш ніж 
уп’ятеро — із 12 тис. до 77 тис. місць (зокрема, завдяки 
прямим іноземним інвестиціям). Загалом за останні 
сім років осіб, зайнятих в американській промислово-
сті, побільшало майже на 1 млн, а решоринг може по-
вернути США 3-4 млн робочих місць. Такі самі про-
цеси відбуваються й у ЄС: за даними Єврофонду, 
втрата робочих місць унаслідок офшорингу з 2003-го 
по 2016-й сповільнилася з 7 до 3%, і тенденція досі 
зберігається. Наприклад, у 2017 році британська ком-
панія Vodafone повернула додому 2,1 тис. робочих 
місць, британський Jaguar Land Rover — 1,3 тис., німе-
цький Siemens — 1 тис., латвійський Atlas Dynamics — 
1 тис. і так далі. Загалом у базі даних Єврофонду, що 
охоплює 2015—2017-й, містяться відомості про 177 ви-
падків решорингу. 

Звичайно, казати про згортання виробничої гло-
балізації зарано: у сучасному світі таке навряд чи мо-
жливо, відсталі країни завжди зможуть претендувати 
на частину офшорингового пирога. Щоправда, загаль-
ний його обсяг ставатиме дедалі меншим через техно-
логічний прогрес. Наприкінці 2015 року компанія 
Adidas нарешті відкрила нову фабрику вдома, у Ні- 
меччині. Однак робочих місць додалося небагато: фу-
нкціонування високотехнологічного роботизованого 
підприємства забезпечує тільки 160 осіб, зайнятих 
програмуванням та контролем якості. І хоча радикаль-
них планів компанія не озвучує, для мільйона праців-
ників заводів Adidas в Азії це не просто дзвіночок, а 
цілий набат. А от фінська Nokia вже заявила про намір 
іти до кінця. На фабриці в місті Оулу працює лише 
троє осіб, що стежать за функціонуванням роботизо-
ваних систем. У такому самому напрямі фіни плану-
ють перебудувати всі 12 заводів компанії, на яких ок-
рім фінів нині працюють бразильці, китайці та індуси. 
Так що в майбутньому привабливість недорогої та  
відносно кваліфікованої української робочої сили 
тільки падатиме. І це справа не такої далекої перспек-
тиви, як може здаватися сьогодні. Тож стратегічне за-
вдання України — створення власної промисловості, 
яка стане основою економічного зростання країни. 
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Таку риторику свого часу активно використову-
вали олігархи з оточення Віктора Януковича, вибива-
ючи собі державні дотації, проте не всі галузі однаково 
корисні. Україні конче треба зробити відхід від сиро-
винної та низькотехнологічної промисловості в бік ви-
робництв із високим інноваційним потенціалом, які 
даватимуть найбільшу віддачу. Звичайно, поряд із по-
мираючими радянськими гігантами заводи тієї ж таки 
Fujikura досить виграшні й перспективні. Але, по суті, 
це досить низькотехнологічні виробництва, праця на 
яких навіть не потребує профільної освіти. Очікувати 
від інвесторів чогось більшого не варто, бо така логіка 
виробничого офшорингу: хоч би які обсяги роботи ви-
конувалися в інших країнах, кінцевим бенефіціаром (і, 
що важливіше, власником інтелектуального продукту) 
завжди залишатиметься компанія. А отже, українсь-
кий уряд, залучаючи інвесторів, мусить вести подвійну 
гру, одночасно стимулюючи появу власних вироб-
ництв і добиваючись їхнього виходу на світові ринки. 
Саме таку політику останніми роками веде Китай, 
який сьогодні штурмує ринок із власними смартфо-
нами й навіть автомобілями. Власне, таким Китаєм, 
мовою аналогій, і має стати Україна. Питання лише в 
тому, наскільки точно вітчизняному уряду вдасться 
визначити вектор стимулюючих заходів. Не останньою 
чергою це залежатиме від того, наскільки він буде 
вільним від впливу олігархічного лобі. Але це вже пи-
тання політичне» [29]. 

Передумовою розширення торгівлі саме з краї-
нами Африки є чинники, які випливають на підставі 
аналізу еволюції GVCs (глобальних ланцюжків варто-
сті), а саме: «1) відносно низький стартовий рівень се-
редньодушових доходів в африканських країнах в  
умовах урбанізації й диверсифікації економік веде до 
швидкого зростання попиту на продукти харчування 
для населення і промислові  товари, необхідні для  
розвитку інфраструктури; 2) низький рівень доходів у 
країнах Африки визначає попит на відносно дешеві 
недиференційовані товари, які Україна може експор-
тувати негайно; 3) товари/продукція, які поставля-
ються на ринки країн Африки, відповідають нижчим 
стандартам продуктів і процесів, ніж товари/продук-
ція, що експортуються на ринки ЄС і це надасть змогу 
українським товаровиробникам отримати певний пе-
рехідний період для гармонізації продукції за світо-
вими стандартами; 4) українська економіка, яка про-
дукує товар, має структуру господарства і траєкторії 
розвитку промисловості, аналогічні товароспоживачам 
в країнах Африки» [23, с. 23-24]. Таким чином, розви-
ток економіки України та розвиток економік країн 
Африки будуть стимулювати один одного.  

Це зумовило необхідність здійснити аналіз торгі-
вельних зв’язків України та Африки з метою визна-
чення найбільш надійних торгових партнерів серед 
країн Африканського континенту [25; 26; 28]. 

«Як змінити професію України, що сьогодні є ви-
знаним експортером сировини, умів та фінансів. У  
кожної країни, як і в людини, є своя спеціалізація — 
певний набір діяльностей, у яких вона спеціалізується 
й цим заробляє кошти. Якщо дві третини (точніше — 
68%) європейського товарного експорту становить 
промислова продукція, то для європейської ж держави 
Україна — це сировина або продукти з мінімальним 
рівнем переробки. Тобто ЄС сьогодні спеціалізується 
на виробництві, а ми — на експорті сировини для чи-
йогось успішного виробництва. В цьому полягає го- 

ловна причина нашого фантастичного відставання від 
розвинених країн. І наздогнати їх неможливо, не змі-
нивши кардинально цю ситуацію. Отож потрібні зміна 
економічної моделі та енергія молодих талановитих 
людей, які візьмуться це зробити.  

Принаймні так вважають в Українській асоціації 
Римського клубу, яка виступила ініціатором прове-
дення конференції наукової молоді «Економічне май-
бутнє України». Погодьтеся, це ж виглядає парадокса-
льно, коли газета, що видається в самому центрі Ев-
ропи — The Brussels Time, — відкриває в Києві кор-
пункт, аби популяризувати українських виробників у 
Європі, а Україна на 27-му році своєї державності  
ледь спромоглася започаткувати експортно-кредитне 
агентство, та й то поки що тільки на папері. Що вже 
казати про інші державні інституції, вкрай необхідні 
для цивілізованої експортної країни! Хочемо бути в 
Європі й нічого для цього не робимо? 

«На жаль, на рівні державної політики я не бачу 
програм, заходів і певної системи просування за кор-
доном України як бренду, а також просування україн-
ських товарів та українського бізнесу. Все, що сьогодні 
відбувається в цьому напрямі, — робиться силами са-
мого бізнесу, бізнес-асоціацій, частково — наших за-
кордонних партнерів. І це істотний недолік, — сказав 
Віктор Галасюк, президент Української асоціації Рим-
ського клубу, народний депутат України, під час кон-
ференції "Економічне майбутнє України", що відбу-
лася минулого тижня в Києві. — З одного боку, ми 
маємо пропонувати привабливі умови для інвесторів, 
а з іншого — маємо показувати, які в Україні є успішні 
виробництва, успішні компанії. Ми маємо створювати 
компанії — національні чемпіони і на державному  
рівні допомагати їх просувати за кордоном. Напри-
клад, через безкоштовну участь у виставках, створення 
реальної, а не номінальної системи торговельних 
представництв. Відповідні поправки ми зараз вносимо 
до законодавства. Безумовно, це дуже важливо. Адже 
ми хочемо, щоб Україну у світі знали як партнера, як 
майданчик для розміщення інвестицій і виробництва 
експортних товарів у Європу в режимі безмитної тор-
гівлі, а не як жертву або позичальника, який постійно 
потребує закордонних порад, опіки чи навіть ультима-
тумів». 

Сировина в обмін на «скляне намисто». Чи варто в 
такій ситуації дивуватися, що Україна, за показником 
ВВП на душу населення, відстає від США у 7 разів, а 
від країн ЄС — у 5 разів. Саме спеціалізація на екс- 
порті сировини — безпосередня причина цього. Сьо-
годні вже не є секретом, що країну просто використо-
вують як сировинну колонію, в якої, крім суто сиро-
вини, забирають талановитих людей і навіть виручені 
гроші. Ми втрачаємо українців навіть фізично, адже 
наші співвітчизники мільйонами виїжджають за кор-
дон на заробітки і задля самореалізації. 

Ось просте, але дуже наочне порівняння, яке ви-
користав під час своєї доповіді на конференції Віктор 
Галасюк: 1) в абсолютних значеннях, український і ні-
мецький експорти різняться в 40 разів; 2) на одного 
українця припадає експорту в 20 разів менше, ніж на 
одного німця. 

За структуру українського експорту взагалі со- 
ромно. Саме в ній і полягає розгадка такої глибокої 
економічної прірви, — німці, на відміну від нас, спе-
ціалізуються на високотехнологічному виробництві. А 
в нас, навіть на тлі сьогоднішнього загального зрос- 
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тання інвестицій у переробну промисловість, інвести-
ції у високотехнологічні галузі зменшуються. Так, 
якщо у 2016 році капіталовкладення в низькотехноло-
гічні галузі зросли з 41 до 45%, то у високотехнологі-
чні — зменшилися з 4,4 до 3,4%. 

Ми досі радіємо, що експортуємо зерна пшениці 
майже на 3 млрд дол. США на рік (приблизно за ціною 

5 дол./кг). При цьому примудряємося імпортувати в 
країну борошно пшеничне за ціною 10 грн/кг, мака-
рони за 20 грн/кг чи, приміром, глютен пшеничний за 
50 грн/кг … Ще більш разюча різниця між цінами на 
експорт необробленої деревини чи металобрухту і ці-
нами на імпортну готову продукцію з цієї сировини 
(див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Ціни на сировину та продукцію 

Щоб зупинити це економічне безглуздя, в Україні 
й були прийняті такі непопулярні за кордоном: 1) за-
борона експорту лісу кругляку; 2) потроєння вивізного 
мита на металобрухт. Але тільки цих заходів замало. 
Вони призупинили вкрай невигідний обмін сировини 
на «скляне намисто», але ж завдання полягає ще й у 
збільшенні експорту готової продукції з високим рів-
нем переробки. 

«Немає жодного сенсу експортувати сировину, 
щоб потім імпортувати, наприклад, цистерни по 4 тис. 
дол./т (тоді як ціна металобрухту 300 дол./т), — пере-
конаний В. Галасюк. — Якщо ви візьмете торгівельну 
статистику України, з деталізацією до чотирьох знаків, 
там 1200 позицій. За 900 з них у нас від'ємне торгове-
льне сальдо, тобто ми купуємо більше, ніж продаємо. 
Я був просто шокований, побачивши цю статистику. 
Ми з вами імпортуємо навіть сірники. Яку б галузь ви 
не взяли, ситуація майже аналогічна». 

Ми за безцінь віддаємо нашу сировину, щоб по-
тім втридорога щось імпортувати. На превеликий 
жаль, державні закупівлі тут теж не є винятком. У ре-
зультаті, до відпливу сировини і робочої сили дода-
ється ще й неефективний відплив коштів з країни. 
Тобто, фактично, такою економічною політикою ми 
створюємо робочі місця за кордоном. Там платимо по-
датки і створюємо добробут. Момент істини настає 
тоді, коли внаслідок такої бездарної торгівлі нам еле-
ментарно бракує коштів на імпорт чергової партії то-
варів, і ми просимо … кредит у МВФ або іншої фінан-
сової інституції. Коло замкнулося. А тут ще й виявля-
ється, що кредитори просто так грошей не дають. 
Вони виставляють нам свої умови на кшталт відмови 
від підвищення вивізного мита на металобрухт чи ска-
сування мораторію на експорт лісу кругляку. В резуль-
таті, під великим питанням опиняються такі необхідні 
починання у сфері промислової політики України  
і розвиток економіки в цілому. Справді, ми для наших 
сусідів дуже комфортні як постачальник сировини й 
талантів, але при цьому Україна потрапляє в еконо- 
мічний (колоніальний) полон. 

Змінити економіку. Державні інституції, котрі 
сприяють цивілізованому експорту, — одна зі складо-
вих успіху в зовнішній торгівлі. Проте уряд ще й досі 
не спромігся налагодити роботу хоча б однієї з них. 
Приміром, ще й досі не почало працювати експортно-
кредитне агентство (ЕКА). В результаті, українські ви-
сокотехнологічні виробники не отримують дешевших 
кредитів, страхування і таке інше. Звідки ж зростання 
експорту? Але не лише про це мова. Змінити еконо-
міку України можна тільки з допомогою комплексного 
підходу: на додачу до ЕКА, потрібні індустріальні  
парки (для надання податкових стимулів), безкошто-
вне приєднання до інженерних мереж для інвесторів у 
виробничі об'єкти... 

Натомість у нас проникнення імпорту в держза-
купівлі сягає 30% (для порівняння: у США цей показ-
ник — 5%, у Європі — 7%.). Тобто через такі держза-
купівлі Україна, фактично, фінансує виробників з ін-
ших країн, навіть виробників тих товарів, які ми здатні 
випускати самостійно. Відповідно, напрошуються за-
ходи з розумного імпортозаміщення (віддавання пере-
ваги при держзакупівлях українським товарам). По- 
трібна нова економічна політика і енергія людей, які 
здатні її втілити в життя. Розраховувати на допомогу 
ззовні не варто, тим більше що багато сусідів еконо- 
мічно зацікавлені в тому, аби потрійне донорство Ук-
раїни для їхніх виробництв тривало й далі. Хто ж собі 
робитиме гірше? 

Жертва чи архітектор майбутнього? Так, сьогодні 
стан нашої економіка на 95% визначається цінами на 
сировину. Це дуже надійні гальма для економічного 
зростання, коли хочете — гарантія того, що ми ніколи 
не наздоженемо Європу. Але це не фатум. В України 
є шанс перетворитися з сировинного експортера на 
виробника-інноватора, що дозволить їй подолати той 
шалений розрив у рівнях доходів з Євросоюзом та ін-
шими успішними країнами. Цей оптимізм підтверджу-
ється досвідом країн, котрі змогли змінити свою еко-
номічну модель, що збільшило залучення інвестицій, 
надходження до державного бюджету і зменшило за-
лежність від зовнішніх запозичень. 
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Наприклад, Туреччина понад 40 років була пози-
чальником МВФ (найдовше в історії МВФ). Постійні 
зміни уряду, відсутність істотного економічного роз-
витку, висока інфляція, нестабільність… Але після за-
провадження нової економічної політики вона за  
10 років повернула всі борги МВФ і навіть сама у 2013 
році запропонувала надати 5 млрд дол. фондові. Ту- 
реччина змогла, а Україна чим гірша? Слід нарешті 
стати, як казав відомий американець Річард Бакмінс-
тер Фуллер, архітекторами майбутнього, а не його же-
ртвами…» [30]. 

Якщо порівняти економіки країн Східної Азії, які 
досягли високих темпів економічного зростання, та 
країн Африки, що демонструють протилежний еконо-
мічний результат, то найбільш глибинною відмінністю 
є рівень накопичень та інвестування. Якщо для пер-
ших з них типовим є рівень вище 25%, часто навіть 
вище 30% від ВВП, то для інших цей рівень не досягає 
навіть 10%. Хоча за інерцією мислення більшість лю-
дей в Україні ще вважає, що взірцем для економічної 
політики мають бути країни Східної Європи, але точка 
біфуркації, коли Україна могла піти таким шляхом, 
уже далеко в минулому. Зараз економіка нашої країни 
є типовою економікою країни третього світу, ще не 
африканського рівня, але значно ближче до африкан-
ського, ніж до європейського. 

За останні три десятиріччя процес економічного 
занепаду України зайшов так далеко, що порівняння з 
Африкою стали публіцистичною та риторичною бана-
льністю. «Якщо брати показники рівня економічного 
розвитку, то типова африканська країна (наприклад 
Зімбабве або Ефіопія) має в кілька разів нижчий ду-
шовий ВВП, ніж Україна. За цим показником нас ви-
переджають лише шість країн чорної Африки (Еква-
торіальна Гвінея, Габон, Ботсвана, ПАР, Свазіленд  
і Намібія) і три країни Північної Африки — Алжир, 
Туніс та Єгипет, тобто континентальна Африка в се-
редньому все ще значно бідніша за Україну (багаті ма-
ленькі острівні країни Сейшели і Маврикій не розгля-
датимемо, бо це специфічні випадки). А якщо брати 
не просто економічні індекси, а соціально-економічні, 
наприклад індекс людського розвитку, то ми були б 
серед перших (за цим індексом у континентальній Аф-
риці у 2016 році тільки Алжир мав показник, кращий 
за наш). Але якщо дивитися не на економічний рівень, 
а на економічну динаміку за кілька десятиріч, то кар-
тина дещо інша: Україна виглядає значно гірше від се-
реднього африканського рівня» [28]. 

Коли в 1960-х роках почався розпад колоніальних 
імперій, і десятки країн Африки здобули незалежність, 
було загальне сподівання, що в африканських країнах 
почнуться економічне зростання і соціальний розви-
ток. Натомість в Африці відбулося те, що отримало 
назву «економічна трагедія ХХ сторіччя» — замість 
скорочення відставання від світового економічного  
рівня відбулося його збільшення. У той час, як інша 
частина світової економіки зростала на щорічному  
рівні приблизно 2% з 1960 по 2002 рік, темпи зрос-
тання в Африці були невтішними. З 1974 року і до се-
редини 1990-х років зростання було нульовим або на-
віть від'ємним, досягнувши середнього річного па-
діння 1,5% у 1990—1994 роках. Як наслідок, сотні мі-
льйонів африканських громадян стали бідняками: по-
ловина африканського континенту опиналася за ме-
жею бідності. Це просто катастрофічний результат 
трьох десятиріч незалежності. 

Як виглядає майже тридцятирічний результат не-
залежності України? З повним правом ми можемо 
його назвати «економічною трагедією кінця ХХ — по-
чатку ХХІ сторіччя». От як описує ситуацію Сергій 
Кораблін у статті «Велика депресія. Україна», надру-
кованій у DT.UA у 2015 році: «За роки суверенітету її 
реальний ВВП скоротився на 35%. Згідно з даними 
Світового банку, це — найгірший результат у світі за 
останні 24 роки (!). Із 166 країн, які мали й розкрили 
повну статистику ВВП за 1991—2014 роки, він знизи-
вся лише в п'яти випадках. Україна в цьому мартиро-
логу випередила Молдову (-29%), Грузію (-15,4%),  
Зімбабве (-2,3%) і Центральноафриканську Республіку 
(-0,94%)» [Цит. по: 28]. 

Порівнюючи нашу економічну трагедію з афри-
канською, бачимо, що ми за майже три десятиріччя 
незалежності впали в три рази глибше за Африку. 
Тільки різні базові рівні початку падіння дають нам 
можливість ще зберегти вищий поточний економічний 
рівень. Результат такого «економічного розвитку» Ук-
раїни точно такий самий, як у Африки: зростаюче від-
ставання від світового рівня. 

Спочатку африканську трагедію пояснювали про-
сто «колоніальним минулим», але той факт, що за ко-
лоніальних часів у середині минулого сторіччя еконо-
мічний розвиток Кореї та Сьєрра-Леоне був однако-
вим, а зараз вони опинилися на протилежних кінцях 
світового економічного рейтингу, змушує шукати  
глибших пояснень. Ряд авторів, аналізуючи африкан-
ську економічну історію, використовували визнані 
економетричні моделі та визначили найважливіші 
чинники трагедії. Найсуттєвішим фактором виявився 
величезний брак інвестицій. За останні 40 років мину-
лого сторіччя темпи інвестування в Африці впали. 
Між 1975 і 2000 роками рівень інвестицій знизився до 
8,5% від ВВП на всьому континенті, тоді як показник 
інвестицій для середньостатистичної економіки ОЕСР 
був від 20 до 25%, а для країн Східної Азії — 30%. 
Більш того, переважна частина інвестицій в Африці 
була спрямована у неефективний державний сектор. 

В Україні за часів незалежності ніколи не було 
африканського рівня інвестування, інвестиції в ос- 
новний капітал нижче 13% ВВП не падали, тому ми 
не в такому жахливому стані, як Африка. Але з 1992 
року лише раз рівень інвестування був більшим за 25% 
ВВП, тому ми (як і Африка) дедалі сильніше відстаємо 
від решти світу. Наш середній рівень інвестицій в ос-
новний капітал за останні 25 років був 17—18%, тобто 
для того, щоб наздоганяти решту світу, який дедалі бі-
льше і більше віддаляється від України, не вистачає 
мінімум 10% ВВП кожного року. Нині в доларовому 
еквіваленті це приблизно 9 млрд на рік, з 2008 до 2013 
року це було б десь 12—18 млрд дол. 

Якщо набрати слова "інвестиції" та "Україна" в 
Google, то 70% інформації буде про іноземні інвести-
ції, хоча їх частка в загальних прямих капітальних ін-
вестиціях в нашій країні становить 2-3%. Інтернет ві-
дображає спотворене сприйняття дійсності суспіль- 
ством, бо вирішальна роль внутрішніх інвестицій ха-
рактерна не тільки для України, а й для більшості 
країн. А де ж взяти ці кошти? Звернімося до дослі-
джень Global Financial Integrity, де вивчаються обсяги 
незаконного виведення коштів з країн третього світу. 
С 2004 по 2013 рік у середньому щорічно з України 
незаконно виводилося 12 млрд дол. Висновок виникає 
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сам по собі: якби з України не виводили гроші в оф-
шори, то ми могли б припинити зубожіння та почати 
наздоганяти світову економіку. 

Насправді незаконне виведення коштів з України 
масштабніше, ніж це засвідчено дослідженням Global 
Financial Integrity, бо це дослідження враховує виве-
дення коштів через маніпуляції з товарними потоками 
з допомогою трансфертних цін. Але є ще й інші за-
соби. Наприклад, у 2012-2014 роках виплати з України 
роялті та сплати за ділові послуги та послуги, пов'язані 
з фінансовою діяльністю, становили 2-3 млрд дол. на 
рік. Я не зустрічав аналітику цих потоків, яка дала б 
можливість виокремити з них незаконне виведення 
коштів, але знайомство з нашою діловою практикою 
дає підстави вважати переважну частку цих платежів 
прихованим виведенням капіталу з України. 

Про зберігання грошей за межами банківської си-
стеми, що виключає можливість їхнього використання 
для фінансування економіки, годі й говорити, особ-
ливо після зухвалої демонстрації цього в деклараціях 
нашої політичної верхівки. Скоріше за все, мова тут 
може йти про десятки мільярдів доларів. 

Якщо проаналізувати практику "азійських тигрів", 
то можна побачити ще й інші засоби збільшення на-
копичень і ресурсів для внутрішнього інвестування. З 
одного боку, цьому сприяє макроекономічна стабіль-
ність, перш за все невисока і стабільна інфляція. З ін-
шого — політика державного контролю банківського 
сектора, спрямована передусім на забезпечення його 
надійності і довіри (надзвичайно актуальна для Укра-
їни проблема, бо згідно з The World Competitiveness 
Report 2016—2017 Україна посідає останнє, 138-ме,  
місце в світі за рівнем здоров'я банківської системи). 
А також припинення фінансових репресій, стимулю-
вання проникнення банківських послуг до всіх верств 
населення, податки на розкіш, обов'язкові фонди зао-
щаджень (застосовувалися в Японії, Сінгапурі, Малай-
зії), заохочення реінвестування прибутку. Не всі ці ін-
струменти зможуть прижитися в Україні, але навіть 
частина з них спроможна забезпечити ресурсами ви-
сокі темпи зростання економіки, що потім приведе до 
припливу інвестицій ззовні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре- 
тичні та практичні аспекти оцінки стану зовнішньо- 
торговельних відносин країн наведено в працях іно- 
земних вчених. К. Чен вивчав проблемні питання ви-
ходу на зовнішні ринки [1]. За його твердженням ком-
панії, які працюють на ринках, що розвиваються, ма-
тимуть більші конкурентні переваги, ніж компанії, які 
працюють в розвинених країнах, де вимоги до конку-
рентних переваг стандартизовані. Тобто існує більше 
можливостей для компаній України, які займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю, щодо реалізації їх 
інтересів та розширення ринків збуту. Дослідженням 
захисту інтересів інвесторів та усуненню небезпеки 
для них присвятив свою роботу африканський вчений 
Thabang Mokoaleli-Mokoteli [2]. За його твердженням 
на ринках, що розвиваються, відхилення між дотри-
манням правил захисту інвесторів взагалі та дотриман-
ням правил на рівні фірм може бути значним, і тому 
фірми, що працюють на таких ринках, шукають пере-
вірку ззовні. Це дасть можливість українським ауди-
торським компаніям надавати свої послуги африкан-
ським фірмам. Олаумі Д. Аволусі в своєму дослідженні 
займався пошуком впливу прямих іноземних інвести-
цій на розвиток країн Африки [3]. Р. Сафаров і О. Па- 

нищев займались численним моделюванням в рамках 
моделі Раша [6]. П. Кругман аналізував моделі торгівлі 
та вивчав проблеми економічної географії [7]. Линвуд 
Т. Гайгер займався питаннями досягнення економіч-
ного ефекту в умовах перехідної економіки, а також 
вивчав проблеми поєднання ринкового та державного 
регулювання у процесі реформування [8]. Г. Раш роз-
робив в своєму дослідженні новий підхід до вирішення 
психометричних проблем. Він не використовує жодну 
з класичної психометрії, а скоріше застосовує алгебру 
до ймовірнісної моделі. Все, що розроблено Г. Рашем, 
трактується мовою математики, а тому не має конкре-
тної прив'язки до педагогіки і психології, так само як 
і до вимірювання будь-якої одної властивості особис-
тості. Його метрична система може бути застосована 
до дослідження будь-якого об'єкта, що цікавить — чи 
то знання, інтелект, інвестори, ринки збуту, керуючі 
компанії. За допомогою запропонованої Г. Рашем мо-
делі можна здійснити оцінку привабливості ринків 
країн [9]. Ч. Гіл присвятив своє дослідження аналізу 
сучасних тенденцій розвитку економічних систем та 
торгівельних відносин переважно країн Африки та ін-
ших країн «третього світу», і яку роль у цьому процесі 
відіграють високорозвинуті держави [11]. Теорію вимі-
рювання латентних змінних, що дозволяли вирішувати 
конкретні завдання моніторингу ситуації при аналізі 
соціально-економічних систем, вивчали такі видатні 
вчені, як: С. Баркалов, Ю. Кирєєв, С. Моісеєв [12, 13]. 
Таким чином зарубіжні та вітчизняні науковці не при-
діляли уваги питанням торгівельних відносин України 
з країнами Східної Африки та доцільності вико- 
ристання моделі Раша для визначення пріоритетних 
партнерів торгівельних відносин України та країн  
Східної Африки. 

Мета статті. Провести оцінку зовнішньоеконо- 
мічних відносин України з країнами Східної Африки,  
розробити прогноз щодо активізації торгівельних від-
носин за допомогою адаптованої моделі Раша. 

Викладення основного матеріалу дослідження. На 
світовому ринку Україна й африканські країни не кон-
курують, їхні економіки можуть взаємно доповнювати 
одна одну. Україна вже має статус держави-спостері-
гача в Африканському Союзі [14], має попит на про-
дукцію африканських країн, а вони, в свою чергу, від-
чувають потребу в українських товарах, а саме: маши-
нах, устаткуванні, різноманітних послугах.  

Аналізуючи данні за 2016 рік загальний обсяг то-
ргівлі України з країнами Африки становив 4,42 млрд 
дол. США, з яких експорт українських товарів склав 
3,87 млрд дол. США. Україна продовжує зберігати  
значне позитивне сальдо у торгівлі з Африканським 
континентом — 3,2 млрд дол. США. Активність екс- 
портно-імпортних операцій товарів та послуг між Ук-
раїною та країнами Африканського континенту має 
негативну тенденцію до спаду (рис. 1, 2). Це пов’язано 
з економічною та політичною кризою в Україні. 

Наведена на рис. 1 та 2 інфографіка експорту/ 
імпорту товарів свідчить про те, що відносна величина 
динаміки (dдин — це відношення фактично досягнутого 
рівня у числових одиницях до базового рівня) [17], а 
саме коефіцієнт росту експорту/імпорту товарів Укра-
їни до країн Африки, мав тенденцію до зниження з 
2012 по 2016 р. Відносна величина динаміки  експорту 
України в 2016 році по відношенню до 2015 року ста-
новила dдин = 1,02 і це свідчить про те, що експорт 
товарів з України до країн Африки мав тенденцію до 
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збільшення, але, розглядаючи відносну величину ди-
наміки експорту товарів в 2016 році по відношенню до 
2012 року, то вона мала тенденцію до зменшення і ста-
новила dдин = 0,69. З імпортом відбувається така ж сама 
картина: відносна величина динаміки товарів посту-
пово знижується, відповідно dдин імпорту товарів у 
співвідношенні 2016 до 2012 року дорівнює 0,65. Отже, 

порівнюючи обсяг товарообігу за 2016 рік з 2015 ро-
ком, можна зробити висновок про позитивну тенден-
цію експортно/імпортних операцій України до країн 
Африканського континенту, але з 2012 року відбува-
лась негативна динаміка товарообігу, про що також 
свідчить і динаміка експорту-імпорту послуг.  

 

Рис. 1. Обсяги експортно-імпортних операцій това-
рами України до країн Африканського континенту  
за 2012-2016 роки (побудовано за даними [16]) 

Рис. 2. Обсяги експорту/імпорту послуг України до 
країн Африканського континенту за 2012-2016 роки 

(побудовано за даними [16]) 
 
Завдяки стрімкому зростанню чисельності спо-

живачів африканські країни на південь від Сахари є 
одним із найперспективніших ринків збуту для укра-
їнських виробників. Африканські країни, у більшості 
українських громадян асоціюються переважно з чи- 
мось далеким та екзотичним. Проте зміни, які відбу-
ваються в цьому регіоні впродовж останніх десятиліть 
і мають усі підстави тривати принаймні до середини 
нинішнього століття, перетворюють його на один із 
найперспективніших ринків збуту для українських то-
варів. 

По-перше, країни Субсахарської Африки (ССА) 
уже тривалий час демонструють найвищі темпи зрос-
тання населення, від яких суттєво відстає місцеве ви-
робництво низки продовольчих та інших товарів. Ще 
півстоліття тому жодна країна Африки не мала насе-
лення, більшого від України. У найнаселенішій Нігерії 
у 1960 році проживало 41,5 млн чол. (в Україні тоді 
було 42,5 млн), проте у 2015 році їхня кількість пере-
вищила 185 млн і вже у 2030 році, за прогнозами ООН, 
зросте до 262 млн. 138 млн на той час очікується у 
другій за кількістю жителів країні континенту — Ефі-
опії (на сьогодні понад 100 млн), ще 120 млн — у Де-
мократичній Республіці Конго (зараз 78 млн). 83 млн 
чол. прогнозується в Танзанії (зараз 53,5 млн), по 60-
65 млн — у ПАР, Уганді та Кенії. Зіставними або й 
більшими за Україну на той час за чисельністю насе-
лення має бути ще низка держав Субсахарської Аф-
рики: Мозамбік — 41 млн, Ангола — 39 млн, Гана — 37 
млн, Нігер — 36 млн, Камерун — 33 млн, Кот-д’Івуар — 
32 млн. Приріст населення цих і решти менших дер-
жав Африки здатен забезпечити необхідний попит на 
вітчизняні продовольчі товари, виробництво яких очі-
кувано зростатиме в найближчі десятиліття. 

По-друге, збільшення чисельності жителів відбу-
вається за одночасної швидкої урбанізації – випе- 

реджаючого зростання населення міст, особливо вели-
ких портових і столичних агломерацій. У Субсахарсь-
кій Африці вже налічується понад півсотні агломера-
цій, у яких проживає більше ніж 1 млн чол. Деякі з 
них є значно більшими за будь-які в Європі, поступа-
ючись лише деяким мегаполісам Азії та Америки. На-
приклад, у найбільшому портовому місті Нігерії Лагосі 
проживає понад 13 млн чол. (у 1991 році — 5,2 млн), а 
в його агломерації — понад 21 млн. Крім нього в країні 
є ще принаймні 12, чисельність населення яких пере-
вищила 1 млн жителів, хоча в 1991 році таких було 
лише 3. Ще десяток міст має понад 0,5 млн жителів, а 
на початку 1990-х років у багатьох із них мешкало у 
шість-вісім разів менше. У ДР Конго 6 мільйонників, 
а в столиці Кіншасі проживає понад 10 млн (у 1991 
році — 3,8 млн) і понад 13 млн в агломерації.  

У ПАР понад 8 млн мешкає в агломерації Йоган-
несбурга, 4 млн — Кейптауна й дещо менше — Дур-
бана. Тоді як за загальною кількістю мешканців  
(56 млн чол.) ця країна є не набагато більшою за Ук-
раїну. По 6,5 млн мешкає в агломераціях столиці Кенії 
Найробі та столиці Анголи Луанді, понад 4,5 млн — 
столиці Ефіопії Адіс-Абебі з передмістями, понад  
4 млн — найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама (у 
1988 році – 1,4 млн), лише дещо менше в агломерації 
Акри в Гані. Навіть у порівняно невеликих країнах, у 
яких усього мешкає до 10-12 млн чол., столичні агло-
мерації вже мають понад 1 млн жителів, як-от столиці 
Того, Беніну та Руанди. Наприклад, у столичній агло- 
мерації Руанди, країни, що постраждала від громадян-
ської війни та геноциду в середині 1990-х років і мала 
в 1991 році лише 140 тис. жителів, зараз налічується 
близько 1 млн. Великі агломерації задовольняють зна-
чну частину попиту на продовольство за рахунок ім-
порту, адже агровиробництво в сільських районах від-
повідних країн зазвичай залишається архаїчним і ма- 
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лопродуктивним і з об’єктивних, і з суб’єктивних при-
чин. 

По-третє, африканцям є чим розплачуватися за 
дедалі більший імпорт товарів, зокрема й продоволь-
чих. Адже темпи економічного зростання в Субсахар-
ській Африці стабільно випереджають швидкість при-
росту населення. Щорічне підвищення ВВП країн 
ССА останнім часом у середньому становить 4-5%. 
При цьому в низці переважно менш розвинених країн 
воно сягає 7-10% і більше. Наприклад, в Ефіопії — 8,5-
11,5%, Танзанії та Мозамбіку — понад 7, у Кенії — 
6-7%. За даними МВФ, номінальний ВВП країн Чор-
ної Африки в 2015 році дорівнював €1,33 трлн проти 
€0,72 трлн у 2008 році. А криза 2008-2009 років, від 
якої досі не може оговтатися Україна, у країнах ССА 
проявилася лише тимчасовим гальмуванням темпів 
зростання з понад 7,5 до 4%. Але спаду не відбулося. 
У 2015 році реальний ВВП країн ССА був вищим на 
39%, аніж у 2008 році, а в регіонального лідера еконо-
мічного зростання — Ефіопії — майже вдвічі, аніж у 
2008 році, й у 3,7 раза, аніж у 2000 році (рис. 3). 

Рис. 3. Найбільші покупці товарів з України 

Відповідно до доручення Уряду від 27.07.2016 р. 
№ 27893/0/1-16 за підсумками зустрічі Прем’єр-мініс-
тра України В. Гройсмана з послами арабських держав 
27.06.2016 р. Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України спільно з Міністерством закордонних 
справ України наразі опрацьовується можливість про- 
ведення у 2017 р. Українсько-арабського бізнес-фо-
руму. 

Тож, навіть попри стрімкі темпи збільшення кі-
лькості африканців, вони все одно стають із кожним 
роком дедалі платоспроможнішими. У середньому в 
регіоні ВВП за паритетом купівельної спроможності 
(ПКС) на особу зріс із $2,5 тис. ПКС у 2005 році до 
$3,06 тис. у 2009 році та $3,8 тис. у 2015 році (для по-
рівняння: середньоукраїнський показник у 2015 ро-
ці — $8 тис.). До 2050 року, за оцінками, валовий на-
ціональний продукт Чорної Африки може збільши-
тися щонайменше у п’ять-сім разів як завдяки ниніш-
ньому низькому рівню розвитку, так і завдяки очіку-
ваному подвоєнню чисельності населення. А відтак 
місцеві жителі мають дедалі більші можливості закупі-
влі дефіцитних товарів ззовні. 

У 2015 році імпорт товарів країнами Субсахарсь-
кої Африки подолав позначку €300 млрд (для порів-
няння: РФ, ринок якої для України поступово закри- 

вається, за той самий час імпортувала товарів лише на 
€164 млрд). При цьому тільки €40-45 млрд — закупівлі 
в інших країн регіону, а на понад чверть трильйона їх 
імпортують із-за меж континенту. Водночас за серед-
німи по регіону показниками криються суттєві відмін-
ності між різними країнами. Адже тоді як імпорт до 
порівняно заможних країн стагнує, до бідніших, але 
динамічних стрімко зростає (на 40-50% щороку). І  
відбувається це значною мірою за рахунок продоволь-
ства та споживчих товарів. Нарешті, переважно неви-
сокі доходи більшості жителів країн ССА призводять 
до того, що левова частка їхніх витрат припадає на не-
дорогі продовольчі товари, у виробництві яких Укра-
їна має великі конкурентні переваги над іншими пос-
тачальниками. 

Попри потужний потенціал Африки, наразі при-
сутність наших постачальників там мізерна. Цікавий 
аналіз цього ринку зроблений О. Крамарем [24]. На-
ведемо з нього деякі цифри. 

Навіть коли порівнювати африканські країни з 
арабськими країнами на північ від Сахари. До остан-
ніх у 2015 році було поставлено вітчизняних товарів на 
€2,8 млрд, і цей показник виявився на 3/4 більшим, 
аніж п’ять років тому (€1,6 млрд у 2010 році). А от до 
Субсахарської Африки він лишився фактично на тому 
самому рівні й становив тільки €0,64 млрд. Основними 
статтями українського експорту до ССА, як і раніше, 
є прокат зі сталі (на €262,9 млн), напівфабрикати з неї 
(€31 млн) та пшениця (€180 млн), на які припадає 
майже 3/4 всього вивозу до цих країн. Водночас за 
останні кілька років помітні зміни: українські вироб-
ники значно зменшили поставки металопрокату й 
особливо мінеральних добрив — колись одного з ос- 
новних товарів нашого експорту до країн Чорної Аф-
рики. 

Основними споживачами української продукції є 
чотири поряд розташовані країни на північному сході 
регіону: Ефіопія (€125 млн у 2015 році), Джибуті (€53,9 
млн), Кенія (€45 млн) та Південний Судан (€20,1 млн). 
Проте й ці обсяги не відповідають потенціалу назва-
них країн і можуть бути в рази збільшені. Ще гірша 
ситуація з присутністю вітчизняних товарів на ринках 
двох найбільших економік Субсахарської Африки, як-
от Нігерія (€108,3 млн) і ПАР (€49,2 млн). Окрім на-
званої п’ятірки, порівняно великими споживачами ук-
раїнської продукції залишаються західноафриканські 
Сенегал (€47,9 млн), Гана (з $37,5 млн) та Кот-д’Івуар 
(€21,4 млн), які й далі купують чималі обсяги україн-
ського металопрокату. А завдяки значним поставкам 
пшениці підвищилася присутність української про- 
дукції на ринку Мавританії (€21,2 млн). 

До решти країн Субсахарської Африки, зокрема 
й до одних із найбільших, поставки українських това-
рів або зовсім не здійснюються, або дуже незначні, а 
саме: Танзанії (€12,5 млн), Гвінеї (€12,0 млн), Мозам-
біку (€11,3 млн), Камеруну (€9,8 млн), ДР Конго (€8,3 
млн), Намібії (€5,8 млн), Уганди (€5,7 млн), Малі 
(€5,4 млн), Анголи (€5,3 млн), Ліберії (€4,6 млн), Того 
(€3,6 млн), Беніну (€3,1 млн) та Сомалі (€2,8 млн). 

За останні роки зниження цін та втрата конку-
рентоспроможності українських металургів та вироб-
ників міндобрив на світовому ринку призвели до па-
діння поставок до низки країн Чорної Африки, пере-
важно в районі Гвінейської затоки. Так, ще в 2011 році 
до Нігерії було продано наших товарів на €153,3 млн, 
Гани — на €81 млн, Сенегалу — на €66  млн, Кот-д’Іву- 
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ару — на €53,6 млн, Уганди – на €39,2 млн, Беніну — 
на €29,2 млн, Того — на €10,6 млн. Тобто в 1,5-10 разів 
більше, ніж у 2015 році. 

Втрата місцевих ринків металопрокату на користь 
китайських постачальників є наслідком об’єктивно 
нижчої конкурентоспроможності застарілих українсь-
ких металургійних підприємств порівняно зі створе-
ними в останні 10-25 років сучасними потужностями 
в КНР. Відновити, а тим більше наростити присут-
ність на цьому ринку вже не вдасться. Втрата ринку 
міндобрив також є закономірним наслідком подорож-
чання газу для українських підприємств. Але є всі  
можливості не лише компенсувати означені втрати, а 
й у рази збільшити експорт до регіону за рахунок  
низки «нових» потенційно конкурентоспроможних 
там українських товарів. 

Насамперед ідеться про зерно. Очікуване в се- 
редньостроковій перспективі зростання його виробни-
цтва в Україні до 100-120 млн т і щонайменше подво-
єння експорту потребуватимуть нових містких ринків. 
І регіон ССА з його стрімким зростанням попиту може 
стати тут ключовим. Тим більше що його нинішній 
потенціал використовується мінімально. 

У 2015 році країни Субсахарської Африки лише 
пшениці придбали на €3,7 млрд, зокрема Нігерія — на 
€0,98 млрд, ПАР — на €0,43 млрд, Ефіопія — на €0,39 
млрд, Кенія — €0,25 млрд, Танзанія — на €0,16 млрд, 
Мозамбік — на €0,13 млрд. Однак експорт української 
пшениці туди становив лише 0,78 млн т (на €0,18 
млрд), переважно до ПАР, Кенії, Ефіопії, Мозамбіку, 
Джибуті, Мавританії, Намібії і Танзанії. Таким чином, 
українська пшениця становила менш як 5% імпорту. 
До того ж її, по-суті, не було на ринку найбільшого 
імпортера — Нігерії. Попри нині незначну присутність 
на ринках регіону, зростають обсяги поставок (і роз-
ширюється географія) й української кукурудзи, хоча 
наразі їхні обсяги є, так би мовити, пробними. Так, у 
2015 р. її було експортовано 16,5 тис. т (на €2 млн) до 
Кот-д’Івуару й 2 тис. т (на €0,25 млн) до Анголи, а за 
перші чотири місяці 2016 р. – 37,5 тис. т (на €5,1 млн) 
до ПАР і Камеруну. 

Країни ССА є великим імпортером м’яса птиці – 
ще одного виду української продукції, яка має високу 
конкурентоспроможність і потенціал нарощування  
експорту. У 2015 році її було завезено до регіону на 
€1,33 млрд. Найбільшими імпортерами були Південна 
Африка (€330 млн), а також Бенін, Ангола, Конго, 
Гана (на €100-200 млн кожна). Незважаючи на по- 
тужні позиції на ринку поряд розташованої Бразилії, 
основну його частку займають усе ж країни ЄС (бли-
зько 58% імпорту ПАР, понад 76% Беніну, що є дру-
гим за обсягом імпортером). А з ними, як відомо, ук-
раїнські постачальники успішно конкурують навіть на 
самому європейському ринку. 

Наразі експорт української курятини до країн 
ССА хоч і стрімко зростає, але все ще має вкрай не-
значні порівняно з місткістю ринку обсяги: 8,3 млн кг 
(на €7,9 млн) за 2015 рік і 6,3 млн кг (на €5 млн) за 
перші чотири місяці 2016 року. З одного боку, це при-
близно стільки само, як до Йорданії, яка в 100 разів 
менша від Чорної Африки. З іншого — уже зараз до 
Субсахарської Африки збувається м’яса птиці лише у 
1,5 раза менше, ніж до ЄС (9,1 млн кг за чотири місяці 
2016 р.), хоч середня ціна майже вдвічі нижча (відпо-
відно €0,76/кг проти €1,8/кг). 

При цьому відрив від ЄС, поставки до якого об-
межені квотами, швидко зменшується. Тож можна 
очікувати, що вже незабаром спочатку за фізичними 
обсягами (у кілограмах), а потім і за виторгом від про-
дажу українського м’яса птиці ринок Чорної Африки 
стане для України більшим, аніж ЄС. Врешті, це зако-
номірно: у ССА проживає принаймні удвічі більше 
споживачів, для яких привабливим є саме дешеве 
м’ясо птиці, плюс там спостерігається дефіцит влас-
ного виробництва. 

Перспективні ніші. Африканський ринок має та-
кож чималі перспективи як компенсація втраченого 
російського ринку свинини, якому поки що не знай-
дено альтернативи. На відміну від м’яса птиці її не ку-
пують в арабських державах, а от країни ССА у 
2015 році імпортували загалом на €245 млн (для по- 
рівняння: обсяги поставок української свинини до РФ 
перед ембарго становили €47,5 млн у 2015 році). Тож 
ідеться про досить місткий ринок, який до того ж має 
перспективу зростання. Основними покупцями тут є 
країни на півдні континенту: Ангола (€72,1 млн), ПАР 
(€66,9 млн), Конго (€18,4 млн), ДР Конго (€15,8 млн), 
Габон (€13,2 млн) і Намібія (€8,2 млн). 

Це зіставно, а то й більше порівняно з нинішніми 
поставками до них усіх українських товарів. А відвою-
вання навіть 20-25% ринку здатне сповна компенсу-
вати втрати від ембарго на відповідну продукцію з 
боку РФ. До речі, нещодавно Посольство України в 
ПАР звернулося з пропозицією про налагодження 
туди експорту української свинини. Як і з м’ясом 
птиці, 40% імпорту Анголи та понад 80% ПАР і Конго 
займають постачальники з ЄС, із якими українські 
цілком можуть конкурувати за важливим для регіону 
ціновим параметром. Країни ССА є значним імпорте-
ром молочної продукції. У 2015 році вони імпортували 
на €1,1 млрд згущених молока та вершків (Нігерія – 
на €295 млн, Ангола – на €85 млн, Сомалі, Кот-
д’Івуар, Маврикій, Камерун, Гана, Сенегал – на €40-
60 млн кожна). Однак на сьогодні частка України на 
цьому ринку становить менш як 0,5% (€4,7 млн) і в 
рази чи навіть десятки разів поступається частці Поль-
щі, значно віддаленішої Малайзії та навіть Саудівської 
Аравії, яка не має власного значного виробництва ані 
молока, ані цукру. Ще на €183 млн країни Чорної Аф-
рики імпортують сирів. З огляду на невисокі доходи 
місцевих мешканців може виявитися перспективним 
постачання сюди з України недорогих сирних проду-
ктів, які донедавна збувалися лише в пострадянських 
країнах і експорт яких дуже постраждав від обмежень 
з боку РФ. 

Перспективним є нарощування експорту на ри-
нок Чорної Африки й низки інших продовольчих то-
варів з України. Вони постачаються до різних країн 
регіону вже й сьогодні, хоча переважно в незначних, 
пробних обсягах. 

У 2015 році до ССА було експортовано 16,8 млн 
кг українського продовольчого гороху (на €5,3 млн), 
за січень-квітень 2016 року — уже 7,9 млн кг (на €2,5 
млн). Однак наразі він постачається лише до Сомалі, 
Камеруну та ПАР. Ширшою є географія поставок 
українського борошна (Ангола, Сомалі, Бенін, 
Сьєрра-Леоне, Руанда, Нігерія, Ефіопія, Гана, Того), 
однак поки що теж у незначних обсягах: у 2015 році — 
11,2 млн кг на €2,2 млн. У 2015 році до Анголи, Гвінеї 
й Того поставлено майже 500 тис. кг українського 
маргарину. До Кот-д’Івуару та Маврикію — кількасот 
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тисяч кілограм українських круп, до ПАР — 205 тис. 
кг вівсяних пластівців, до Гани — 140 тис. кг крох-
малю. Поставки українських яєць до Субсахарської 
Африки за перші чотири місяці 2016 року становили 
€0,48 млн (у 2015 р. — €1,4 млн). У натуральному ви-
мірі це 12,8 млн шт., зокрема до Ліберії (8,5 млн шт.), 
Конго (1,35 млн шт.), Сьєрра-Леоне (1,35 млн), Мав-
ританії, Нігерії та Гамбії (по 0,4-0,5 млн шт.). 

Ці поставки можуть бути плацдармом для україн-
ського експорту в майбутньому, а незначні нинішні 
обсяги лише збільшують потенціал його нарощування. 

Іншим перспективним сегментом українського 
експорту до країн ССА є фармацевтичний. З одного 
боку, регіон є великим імпортером ліків, обсяги заку-
півель яких стрімко зростають (€6,9 млрд у 2015 році 
проти €4,1 млрд у 2011 році). Найбільше їх завозять 
Південна Африка (€1,5 млрд), Нігерія (€0,8 млрд), 
Ефіопія (€0,5 млрд), Кенія (€0,4 млрд), а також  
Уганда, Танзанія, Мозамбік, Гана та ДР Конго (кожна 
на €0,2-0,3 млрд). З іншого — Україна вже зараз є  
значним експортером фасованих медпрепаратів (на 
€126 млн у 2015 році), чимало з яких спрямовується до 
країн зі схожим до африканського кліматом, як-от  
Узбекистан (€33,6 млн), Бразилія (€5 млн), В’єтнам 
(€4,2 млн), Таджикистан (€2,3 млн), Туркменістан 
(€1,5 млн). 

Поки що поставки ліків з України до країн ССА 
символічні (на €140 тис. за січень-квітень 2016 року) і 
здійснювалися лише до Уганди (€70 тис.), Сомалі 
(€42,2 тис.) та Намібії (€27 тис.). Проте й ці показники 
свідчать про динамічне зростання порівняно з 2015 ро-
ком, коли за весь рік їх у регіон було продано лише на  
€234 тис. А потенціал розширення в майбутньому ще 
більший. Проте його реалізація потребує відповідних 
зусиль українських компаній, особливо в країнах, які 
свого часу активно співпрацювали з нашою країною в 
медичній галузі, зокрема з навчання їхніх студентів-
медиків в українських вишах. 

Уже зараз регіон є одним із основних ринків 
збуту нашої авіапродукції. У 2015-2016 роках до Аф- 
рики експортували українських літальних апаратів та 
їхніх частин на €28,3 млн (переважно до Південного 
Судану, Уганди, Конго та Ліберії). Утім, це менш як 
1% імпорту регіону у 2015 році, який становив €4,2 

млрд. Ще на €4,3 млн продано українських двигунів 
до них (ДР Конго, Екваторіальна Гвінея, Ангола, ЦАР, 
Південний Судан та Уганда). У 2016 році поставки 
останніх забезпечили вітчизняним постачальникам 
€2,6 млн лише за перші чотири місяці. Однак це також 
усе ще менш як 1% імпорту турбодвигунів країнами 
Субсахарської Африки, який у 2015 році сягнув €1,18 
млрд. На понад €20 млн у 2015 році було продано до 
країн ССА різноманітних українських електричних 
машин та обладнання, зокрема радарів (переважно до 
Ефіопії, а також до Чаду, ДР Конго, Південного Су-
дану та ПАР). 

У 2015 році країни Субсахарської Африки прид-
бали на €1,55 млрд тракторів і на €4,9 млрд вантажі-
вок. Проте на відміну від Єгипту, що на північ від Са-
хари, куди відповідної продукції з України постача-
ється щороку на десятки мільйонів євро, її експорт до 
країн ССА обмежився символічними обсягами: до 
Ефіопії та Конго в 2015 році було продано на €0,45 
млн тракторів, до Анголи — на €1 млн різних сільсь-
когосподарських машин та обладнання. А поставки 
вантажівок узагалі не здійснювалися (у 2014 році їх 
було продано лише на €2 млн до Нігерії та на кілька-
сот тисяч до Анголи й Ефіопії). Незначні обсяги й 
куца географія на тлі того, що Ефіопія в 2015 році ім-
портувала їх на €955 млн, ПАР — на €710 млн, Кенія — 
на €374 млн, Намібія — на €323 млн, Мозамбік — на 
€293 млн, Нігерія — на €267 млн. Найрізноманітніша 
українська техніка здатна знайти свого покупця в ре-
гіоні. Наприклад, у 2015 році до Нігерії та Ефіопії про-
дали на €7,2 млн української спецтехніки, до Гвінеї — 
на €0,66 млн 11 саморозвантажувальних вагонів, туди 
ж, а також до Мавританії та Танзанії реалізували на 
понад €0,73 млн комплектуючих і запчастин до ваго-
нів, до Конго — автобурові. За перші чотири місяці 
2016 року до Ефіопії на €1,8 млн збули українських 
двигунів внутрішнього згоряння. 

У 2016 році основними споживачами українських 
товарів в африканських країнах були Єгипет (питома 
вага якого становить 58,44% усього українського екс-
порту до країн Африки), Алжир (6,07%), Лівія (6,43%), 
Марокко (6,94%), Туніс (5,76%) [16]. У 2016 році ос-
новні статті українського експорту до країн Африки 
наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Основні статті експорту України до країн Африканського континенту 

Код товару Підгрупа товару 
Тис. дол. 
США 

Питома вага 
експорту, % 

02 М'ясо та їстівні субпродукти 62148,67 1,61

04 Молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед 27425,91 0,71

10 Зерновi культури 1521600,91 39,37

11 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості 26984,56 0,7

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 240393,87 6,22

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 61527,66 1,59

27 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 10258,33 0,27

30 Фармацевтична продукція 424,57 0,01

31 Добрива 35536,3117 0,92

72 Чорнi метали 1223325,93 31,65

73 Вироби з чорних металiв 9870,53 0,26

76 Алюмiнiй i вироби з нього 2508,29 0,065

84 Реактори ядерні, котли, машин 23180,34 0,6

85 Електричнi машини 42390,51 1,1

88 Літальні апарати 8413,93 0,22

Складено за даними [16]. 
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Питома вага експорту становила за такими ко-
дами товарів: зернові культури (39,37%), чорні метали 
(31,65%), «жири та олії тваринного або рослинного по-
ходження (6,22%) тощо. 

Головну частину імпорту у 2016 році складали 
такі товарні групи: «руди, шлаки і зола», яку складають 
переважно гвінейські боксити та «палива мінеральні; 
нафта і продукти її перегонки», яку складають пере- 
важно південноафриканське високоякісне низькосір-
чисте енергетичне вугілля, нафта [18, 159]. За обсягом 
товарів цих товарних груп Південна Африка та Гвінея 
займають одне з перших місць серед країн Африки (на 
Гвінею припадає 17,2%, а на Південну Африку 21,3% 
українського імпорту) (табл. 3) [16]. 

 
Таблиця 3 

Основні статті імпорту України з країн  
Африканського континенту 

Код 
товару Підгрупа товару 

Тис. дол. 
США 

Питома 
вага ім- 
порту, % 

08 Їстівні плоди та го-
ріхи 26800,75 4,84 

09 Кава, чай 13464,45 2,43

18 Какао та продукти з 
нього 80461,09 14,53 

24 Тютюн і промислові 
замінники тютюну 60097,304 10,85 

26 Руди, шлаки і зола 191787,53 34,63

27 Палива мінеральні; 
нафта і продукти її 
перегонки 49521,06 8,94 

Складено за даними [16]. 

 
Країни Африканського континенту активно на-

рощують експортно-імпортний потенціал. Тому, вони 
є потенціальними торговельними партнерами для Ук-
раїни. Україна має можливість експортувати до країн 
Африки машини, обладнання, транспортні засоби. 
Так Нігерія вже очікує підписання прямих договорів 

про реконструкцію японського нафтового заводу, що 
був відкритий 40 років потому, це дасть змогу Україні 
збільшити експорт не тільки обладнання, а й послуг 
[19]. 

На підставі аналізу динаміки експорту/імпорту 
України до країн Африканського континенту, можна 
визначити позитивну динаміку торгівельних відносин 
та зазначити, що країни Африканського континенту є 
перспективними для торговельних відносин. Але для 
подальшого розвитку торговельних зв’язків проведемо 
аналіз показників маркетингової привабливості пер- 
спектив розвитку ринків країн Африканського конти-
ненту, що можуть бути перспективними торговель-
ними партнерами для нашої країни. 

Для дослідження маркетингової привабливості 
необхідно обрати найбільш перспективні та розвинуті 
країни. За даними журналу Global Economic Prospects, 
країни Африканського континенту, які більшу частку 
імпортують, визначимо такі: Джибуті, Єгипет, Ерітея, 
Лесото, Ліберія, Маврикій, Сейшельські острови, Ту-
ніс [19]. А на підставі даних, наведених Міжнародним 
валютним фондом [20], проаналізуємо індикатори ди-
намічного розвитку потенційних товарних імпортерів 
країн Східної Африки за допомогою економічних ме-
тодів моделювання (табл. 4). Для проведення оцінки 
маркетингової привабливості потенційних товарних 
імпортерів країн Африканського континенту викорис-
таємо два методи: аналіз інтенсивності розвитку (ви-
користовується за допомогою відносної величини ди-
наміки (традиційного методу)) та адаптовану модель 
Раша оцінки латентних змінних (латентні змінні — це 
такі показники, які не можуть бути виміряні в явному 
вигляді, а можуть бути тільки оцінені через матема- 
тичні моделі, на підставі вимірювання спостережува-
них змінних) [9], що дасть змогу перетворити вимірю-
вання, зроблені в дихотомічних і порядкових шкалах, 
в лінійні вимірювання, і в результаті якісні дані про-
аналізувати за допомогою кількісних методів. По за- 
вершенню проведення оцінки привабливості порівня-
ємо отримані результати вищезазначених методів. 

 
Таблиця 4 

Індикатори динамічного розвитку потенційних імпортерів українських товарів  
серед країн Африканського континенту 

Фактори впливу  
на маркетингову  
привабливість 

Рік Джибуті Єгипет Лесото Ліберія Маврикій 
Сейшель-
ські  

острови 
Туніс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Критерій економічного 
зростання, % 

2010 3,49 5,14 6,25 6,1 4,38 5,95 3,51

2011 4,47 1,82 7 8,2 4,08 7,89 -1,92

2012 4,84 2,19 5,47 7,99 3,5 6,61 4

2013 5 2,11 2,02 8,7 3,36 6,05 3

2014 6 2,23 4,54 0,7 3,74 3,32 2,87

2015 6,5 4,2 1,61 0,0 3,47 3,5 0,99

2016 6,5 3,8 2,4 2,0 3,5 4,9 1,5

dдин  1,86 0,74 0,38 0,33 0,8 0,82 0,43
ВВП на душу населення 
за паритетом купівель-
ної спроможності, дол. 
США 

2010 2699,23 10102,1 2405,31 697,91 15938,42 20365,12 10437,09

2011 2782,97 10071,21 2545,4 732,63 16561,77 22556,58 10123,12

2012 2879,2 10067,08 2652,73 770,32 17093,32 23812,88 10409,21

2013 2982,99 10050,03 2672,86 817,18 17628,83 24791,39 10600,0

2014 3120,04 10048,57 2659,63 803,66 18255,87 25218,41 10782,1

2015 3279,12 10249,96 2770,2 784,58 18864,11 25524,96 10769,93

2016 3351,62 12113,09 3085,41 881,8 20442,57 27230,0 11651,96

dдин  1,2 1,2 1,21 1,2 1,23 1,21 1,15
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Індекс інфляції, % 2010 4 11,3 3,6 7,3 2,9 -2,4 4,4

2011 5,1 10,1 5 8,5 6,5 2,6 3,5

2012 3.7 7,1 6,1 6,8 3,9 7,1 5,1

2013 2,4 9,4 4,9 7,6 3,5 4,3 5,8

2014 2,9 10,1 5,3 9,8 3,2 1,4 4,9

2015 2,1 10,4 3,2 7,7 1,3 4,0 4,9

2016 3,0 10,23 8,6 8,6 1,5 -0,8 3,7

dдин 0,75 0,91 2,39 1,18 0,52 0,33 0,84
Чисельність населення, 
млн чол. 

2010 0,83 82,04 2,01 3,96 1,25 0,9 10,55

2011 0,84 83,79 2,03 4,08 1,25 0,9 10,67

2012 0,85 85,66 2,06 4,19 1,26 0,9 10,78

2013 0,86 87,61 2,08 4,29 1,26 0,9 10,89

2014 0,88 89,58 2,11 4,4 1,26 0,9 11,0

2015 0,89 91,51 2,14 4,5 1,26 0,9 11,11

2016 0,99 92,81 1,94 4,4 1,26 0,93 11,22

dдин 1,2 1,13 0,97 1,1 1,01 1,03 1,06

Індекс  вільної торгівлі 
(0-100) 

2010 31,9 74 63,5 53,8 85,6 33,4 53,5

2011 59,6 74 63,6 53,8 88,0 33,4 53,5

2012 59,6 74 69,1 53,8 87,9 33,4 58,1

2013 59,6 73,8 69,1 61,4 87,9 33,4 58,1

2014 54,8 71,4 68,6 64,1 88,6 33,4 61,8

2015 54,8 70,0 64,6 74,4 88,4 44,0 61,2

2016 54,6 70,6 85,8 72,8 88,6 83,4 62,2

dдин 1,71 0,95 1,35 1,35 1,04 2,5 1,16
Індекс ризику угод, (від 
1 — низький ризик до 7 
— високий ризик)  

2010 5 5 5 5,7 2,7 4 5

2011 5 5 5 5,7 2,7 4 5

2012 5 5,5 5 5,7 2,7 4 5

2013 5 6 4,8 6 2,8 4 4,7

2014 5 6 4 7 2 6 4

2015 5 5 4 7 2 6 3

2016 5 5 4 6 2 5 4

dдин 1 1 0,8 1,05 0,74 1,25 0,8

Складено за даними [20]. 

Порівняльну характеристику країн доцільно про-
водити за такими критеріями: критерій економічного 
зростання; ВВП на душу населення за паритетом ку-
півельної спроможності; індекс інфляції; чисельність 
населення; індекс вільної торгівлі; індекс ризику угод. 

У межах дослідження поділимо країни за групами 
відповідно до ВВП на душу населення за паритетом 
купівельної спроможності — до І групи відносяться 
країни, де ВВП складає більше 10000 дол. США, до  
ІІ групи — країни, де ВВП складає менше 10000 дол. 
США. Так, до І групи входять: Єгипет, Маврикій, 
Сейшельські острови, Туніс. Їх ВВП має тенденцію до 
зростання, але відповідні країни мають ємний ринок з 
більшою кількістю населення. До ІІ групи входять: 
Джибуті, Лесото, Ліберія. За останні 7 років їх ВВП 
мав тенденцію до зростання при низькій чисельності 
населення (табл. 4). За даними індикаторів динаміч-
ного розвитку проведемо аналіз на маркетингову при-
вабливість обраних країн. 

Основними критеріями обрання країн, з якими 
будуть здійснювати торговельні відносини, є зрос-
тання показників, що відображають темпи економіч-
ного росту та спад показників інфляції. 

Аналіз інтенсивності розвитку країн проводиться 
за допомогою відносної величини динаміки коефіці- 
єнту росту за формулою: dдин= y1/у0→ max. У межах 
дослідження було обрано показники 2016 року від- 
носно до показників 2010 року.  

У 2016 році порівняно з базовим 2010 роком кри-
терій економічного зростання Джибуті збільшився в 
1,86 раза; Єгипту — зменшився на 0,74; Лесото — зме-
ншився на 0,38; Ліберії — зменшився на 0,33; Маври-
кію — зменшився на 0,8; Сейшельських островів — 
зменшився на 0,82; Тунісу — зменшився на 0,43. На 
підставі аналізу інтенсивності розвитку за шістьма 
критеріями та добутку по кожній країні відносних ве-
личин динаміки отримаємо дані, що наведені в табл. 5. 

Таблиця 5 
Показники маркетингової привабливості країн-імпортерів на основі аналізу інтенсивності зростання 

Країни Джибуті Єгипет Лесото Ліберія Маврикій 
Сейшельські 
острови 

Туніс 

dдин(2016 р./2010 р.) 7,72 5,93 7,1 6,23 5,33 7,14 5,45
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На підставі аналізу інтенсивності зростання най-
більш перспективними торговельними партнерами ви-
значені такі країни: за І групою Сейшельські острови, 
за ІІ групою — Джибуті, Лесото (переважна біль-
шість — це країни Східної Африки).  

Ці ринки вже почав інтенсивно освоювати Китай. 
Зокрема, КНР вже створює, можливо що в межах гло-
бального суперпроекту «Один пояс — один шлях», 
свою першу закордонну військову базу в Африці. По-
ява пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС 
КНР у Джибуті, крім очевидного бажання Китаю під-
кріпити економічну експансію на Африканському  
континенті, може означати прагнення Пекіна контро-
лювати стратегічну Баб-ель-Мандебську протоку, з да-
лекосяжними планами. 

Світові ЗМІ, з посиланням на командуючого Аф-
риканського командування США генерала Девіда Род-
рігеса, повідомили, що Китай підписав з урядом Джи-
буті десятирічний контракт на створення пункту мате-
ріально-технічного забезпечення кораблів ВМС КНР, 
що беруть участь в операціях ООН проти піратів в  
Аденській затоці. Як випливає із заяви представника 
МЗС Китаю Ю Ціаня, пункт постачання зіграє пози-
тивну роль у виконанні Китаєм своїх міжнародних зо-
бов'язань із підтримки миру та безпеки. Китай ще у 
2014 році почав розгортати миротворчий контингент 
під егідою ООН у Південному Судані. 

Американські експерти вважають, що пункт ма-
теріально-технічного забезпечення китайського флоту 
в Джибуті матиме у своєму розпорядженні аеродром, 
який дозволить Китаю ефективніше вести розвідку в 
регіонах Перської затоки, Близького Сходу і Африки. 
Не виключено, що китайська військова інфраструк-
тура в Джибуті відіграватиме роль логістичного цен-
тру, пункту базування та ремонтної бази для кораблів 
китайського ВМФ, що проводять операції у зоні Пер- 
ської затоки, біля берегів Адена й Сомалі. Можливо, 
база прийматиме і військово-транспортні літаки. 

Мотиви посилення присутності Китаю в Африці 
лежать на поверхні. Економічна експансія КНР в Аф-
риці набирає обертів. Ще 2009 року Китай став найбі-
льшим торговим партнером країн Чорного конти- 
ненту, випередивши США. У 2013 році торговельний 
оборот між КНР і африканськими країнами переви-
щив 210 млрд дол., а китайські прямі інвестиції збіль-
шилися з 500 млн дол. 2003 року до майже 20 млрд 
дол. у 2013 році.  

Африка цікавить Китай зі зрозумілих причин. Ве-
личезні запаси природних ресурсів, перспективний 
сільськогосподарський потенціал, масштабний внут- 
рішній ринок, купівельна спроможністю якого зрос-
тає, — все це робить Африку надзвичайно привабли-
вою для закордонних інвестицій. Важлива також на- 
явність потужного низькооплачуваного трудового ре-
сурсу. 

За останні 30 років доведені запаси нафти в Аф-
риці збільшилися на 120%: з 57 млрд барелів у 1980 
році до 130 млрд — у 2013 році. Постійно зростають 
доведені запаси природного газу. Причому саме ім-
порт природних ресурсів залишається основною скла-
довою китайсько-африканської торгівлі. Загалом, у 
2013 році імпорт сирої нафти з Африки покрив 23% 
потреби Китаю. При цьому нафта становить 64% від 
загального імпорту Китаю з африканських країн. Крім 
того, Африка забезпечує 6% китайського імпорту за- 

лізної руди (в основному з Південної Африки) і 8,3% 
імпорту міді (головним чином із Замбії). 

Тим часом китайська військово-морська база 
створюється не просто в одній з африканських країн, 
а в одній із найважливіших стратегічних точок — у 
Баб-ель-Мандебській протоці, між південно-західним 
краєм Аравійського півострова й Африкою. І хоча йде-
ться, очевидно, про невеликий інфраструктурний  
об'єкт, його військово-стратегічне значення важко пе-
реоцінити. Китайська база в цьому районі, можна ска-
зати, на одній зі «стулок» воріт Баб-ель-Мандебської 
протоки, через яку щодоби проходять 3,8 млн барелів 
сирої нафти і де вже містяться військові бази США та 
Франції, насправді змінює стратегічний розклад сил у 
регіоні.  

Китай уперше забезпечує постійну військова при-
сутність за кордоном і, фактично, заявляє про намір 
увійти в клуб «справжніх» морських держав, готових 
використовувати військову силу для забезпечення 
своїх інтересів у віддалених районах Світового океану. 
До останнього часу Китай принципово не прагнув бу-
дувати свої військові бази за кордоном, і об'єкт у Джи-
буті може свідчити про те, що керівництво КНР  
справді вирішило змінити ставлення до застосування 
військової сили для забезпечення реалізації своїх між-
народних інтересів. 

Будівництво закордонних пунктів матеріально-
технічного забезпечення флоту означає, що Китай го-
тується до значного нарощування військово-морських 
сил у ключових районах Світового океану. Адже, по-
при те, що на самому пункті МТЗ може базуватися 
лише невеликий контингент, такі об'єкти дають змогу 
багатократно збільшити угруповання військово-мор-
ських сил у регіоні й різко змінювати баланс сил на 
свою користь у потрібний час. 

За останні роки ВМС КНР зробили істотний ри-
вок у своєму розвитку. Фактично, можна говорити, що 
Китай уже створив один із найсильніших флотів у 
світі, здатний проектувати військову силу в тому регі-
оні, де це потрібно для реалізації інтересів КНР. Від-
так, можна припустити, що політика створення пунк-
тів матеріально-технічного забезпечення та інших вій-
ськових об'єктів для ВМС КНР триватиме.  

Ба більше, враховуючи світову тенденцію загаль-
ної мілітаризації зовнішньої політики, яку активно 
просуває, зокрема, Росія, закордонна військова екс- 
пансія Китаю може розвиватися все активніше. Адже 
насправді глобальні турбулентності, за всіма прогно-
зами, тільки набирають обертів, відкриваючи вікно 
можливостей для нових претендентів на звання «сві-
тових полюсів» та «світових держав». 

У такій обстановці час матиме критичне зна-
чення — хто першим займе стратегічні точки, на зра-
зок Баб-ель-Мандебської протоки, той зможе за по- 
треби продемонструвати силу конкурентам. Китай, 
схоже, це чудово розуміє, користуючись, зокрема, і  
відсутністю будь-якої реакції на активність Пекіна ни-
нішньої адміністрації США. Як мінімум, до початку 
2017 року, коли в Білий дім прийде новий господар, 
Китай має всі можливості розширювати постійну вій-
ськово-морську присутність у районі Близького Сходу 
та Латинської Америки. У кожному разі, як би не  
розвивалася надалі стратегічна обстановка у світі, не-
великі пункти забезпечення флоту в різних регіонах 
Світового океану Китаю не зашкодять» [27]. 
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Для моделювання торгівельних відносин України 
та країн Східної Африки використаємо модель Раша. 
В межах дослідження адаптуємо модель Раша для  
оцінки маркетингової привабливості потенційних то-
варних імпортерів країн Африканського континенту. 
В подальшому, її можна буде використовувати для 
аналізу зовнішньоторговельних відносин з іншими 
країнами.  

Вибір моделі Раша обґрунтований тим, що вона 
має деякі переваги перед іншими моделями оцінки 
якості об’єктів в різних галузях науки, в тому числі й 
оцінки привабливості наявних об’єктів, а саме потен-
ційних товарних імпортерів країн Африканського  
континенту. Модель Раша перетворює вимірювання, 
зроблені в дихотомічних і порядкових шкалах, в лі-
нійні вимірювання, і в результаті якісні дані аналізу-
ються за допомогою кількісних методів. У випадку, 
коли модель Раша є лінійною, це дозволяє використо-
вувати широкий спектр статистичних розрахунків для 
проведення аналізу даних. Модель Раша є ймовірніс-
ною. Оцінка привабливості країн не залежить від на-
бору критеріїв оцінювання, вона є індивідуальними 
характеристиками самої країни. Результати вимірю-
вань є об'єктивними, тобто не залежать ні від того, хто 

вимірює, ні від того, який вимірювальний інструмент 
(тест або опитувальник) використовується. 

Разом з оцінками привабливості країн модель до-
зволяє отримати ще й оцінку виконуваності критеріїв, 
за якими проводиться оцінка країн. Причому оцінки 
критеріїв не залежать від безлічі оцінюваних років да-
ної країни, самих країн і є індивідуальними властиво-
стями критеріїв [20].  

У нашому випадку для адаптації моделі Раша до 
оцінки привабливості потенційних імпортерів країн 
Африканського континенту виділимо об’єкти, за 
якими буде проводитись оцінювання (період з 2010 по 
2016 рік), введемо індикативні змінні (критерії), а та-
кож опишемо взаємозв’язок між об’єктами. Спочатку 
проведемо оцінку по кожній країні окремо, просуму-
ємо отримані результати за критеріями і кінцеву оцін-
ку кожної країни порівняємо. Оскільки в нашому ви-
падку розрахунок проводиться до мінімізації критеріїв, 
то чим менше показник, тим більше рівень привабли-
вості суб’єкта.  

Схема пошуку показників маркетингової приваб-
ливості країн представлена на рис. 4. Процес побудови 
моделі доцільно розглядати  як схему сукупності при-
ведених у відповідність та контрольованих дій, що 
здійснюються для досягнення мети.  

Рис. 4. Схема етапів побудови моделі отримання показника привабливості країни (побудовано авторами) 

На І етапі визначаються та описуються об’єкти 
оцінювання. 

На ІІ етапі визначаються критерії для оцінювання 
країн на привабливість. Визначаємо, що N — країни 
для оцінювання: А1, А2, ..., АN  та L— критерії, за якими 
проводиться оцінка: K1, K2, ... KL. Позначимо Uij — 
оцінку i-го об'єкта по j-му критерієм. Ці критерії мо-
жуть бути різної природи і мати різну розмірність. Для 
приведення оцінок до єдиної шкали проводять проце-
дуру нормалізації, в результаті якої всі нормалізовані 
оцінки альтернатив за критеріями uij приймуть зна- 

чення з інтервалу (0; 1). В якості алгоритму нормалі-
зації використовуємо мінімізацію критеріїв (чим 
менше показник, тим більше міра привабливості  
об'єкта) [13]: 

max( )

max( ) min( )

ij ij
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ij
ij ij

i
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U U
u

U U

−
=

−
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Припустимо, що суб'єкта влаштовує n-й об'єкт по 
j-му критерію на рівні unj (у результаті нормалізації, 
цей показник приймає значення від 0 до 1). Найпрос- 

- Визначення об’єктів — країн оцінювання; 
- визначення періоду, за який оцінюємо країну (і); 
- визначення критеріїв,  за якими проводиться оцінка (j); 
- визначення оцінки і-го року по j-му критерію (uij) (може 
бути різної природи і мати різну розмірність 

І етап. Визначення 
критеріїв оцінки 
прогнозування країн 
потенційних парт-
нерів (опис об’єктів) 

ІІ етап. Оцінка 
країн на привабли-
вість для торговель-
них відносин 

- Використання алгоритму нормалізації; 
- обчислення ймовірності, як нормалізованої оцінки об’єк-
тів (країн) за критеріями  uij за адаптованою формулою 
Г. Раша оцінки латентних змінних; 
- використання методу найменших квадратів з одночасним 
пошуком остаточної мінімізованої суми; 
- визначення оцінок і-го року по j-му критерію 

ІІІ етап. Розробка 
прогнозу привабли-
вості країн — торго-
вих партнерів Укра-
їни 

- Побудова моделі отримання показника привабливості кра-
їни; 
- аналіз показника привабливості по кожній країні; 
- вибір країн за найменшими показниками 
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тіший показник привабливості цього об'єкту можна 
розраховується за формулою [13]: 

 
1

L

n nj
j

X x
=

= . (2) 

Далі будемо використовувати імовірнісний підхід, 
де ймовірність Рnj обчислюємо за формулою Г. Раша, 
яка була отримана ним при оцінці латентних змінних 
[13]. 

Ці ймовірності інтерпретуємо як нормалізовані 
оцінки об'єктів за критеріями uij. 

Для застосування на практиці необхідно знайти 

оцінки привабливості об'єктів по періоду iθ  і ступеня 

виконання критеріїв βj на підставі відомих оцінок  
об'єктів за критеріями uij, які отримані емпірично за 
допомогою експертного оцінювання суб'єктами. 

Якщо розглянути модель Раша оцінки латентних 

змінних [9], то відповідно до неї оцінки iθ  і βj знахо-

дяться методом максимальної правдоподібності (МП-
метод). Однак в дихотомічній моделі Раша ймовірності 
Pij можуть приймати лише два значення — 0 або 1, що 
не відповідає представленій у роботі моделі, коли ймо-
вірності Pij можуть набувати значень з безперервного 
спектра від 0 до 1. В силу цього, пропонується вико-
ристовувати для цих цілей метод найменших квадра-
тів, застосування якого для вирішення подібних за-
вдань описано в роботах С. Баркалова, Ю. Кірєєва і 

С. Моїсеєва [12, 13]: параметри iθ  і βj обираються так, 

щоб сума квадратів відхилень емпіричних даних uij від 
розрахункових ймовірностей була найменшою. Надалі 
математично зводимо до мінімізації залишкової суми: 
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Оцінки iθ  і βj, отримані за цією моделлю, будуть 

вимірюватися за лінійним шкалами і початок відліку в 
них буде невизначеним.  

Наступним кроком, на ІІІ етапі, буде розробка 
прогнозу привабливості країн для торгових відносин, 
де для підрахунку показника привабливості викорис-
таємо нормувальні умови, а саме невід'ємність оцінок. 
Можливим варіантом є застосування запропонованої 
автором формули (4), в якій підсумувавши оцінки  

iθ , βj отримаємо показник привабливості прогнозова-

ної країни для проведення з нею зовнішньоторговель-
них відносин:   
 ( ( ) ( ) ) 0п р i j

i j

П = + ≥ θ β . (4) 

Представлена модель (2) припускає, що всі кри-
терії мають однакову важливість для суб'єктів. Однак 
в реальних ситуаціях при експертному оцінюванні,  
важливість критеріїв, як правило, різна, та її потрібно 
враховувати при оцінці привабливості об'єктів. Кла- 
сичні моделі експертного оцінювання враховують  
важливість критеріїв для суб'єктів шляхом введення 
показників ваги кожного критерію. 

Розрахунок задач (3) і (4) можна проводити з ви-
користанням різних програмних продуктів, напри-
клад, в MSExcel за допомогою надбудови «Пошук рі-
шень» (Solver) [12]. Далі розрахуємо для кожної країни 
критерії привабливості по рокам, просумуємо їх та по-
рівняємо. В разі мінімізації критеріїв чим менше по-
казник, тим більше міра привабливості об'єкта, та  
зіставимо з показниками країн, отриманими на основі 
аналізу інтенсивності розвитку. 

У наведеній табл. 3 першою у списку є країна  
Східної Африки — Джибуті. Для наочності розглянемо 
розрахунки для Джибуті покроково.  

Як об’єкти (А) обрані роки з 2010 по 2016, для 
яких відомі критерії, що були вищезазначені, а саме:  

К1 — ВВП на душу населення за паритетом ку-
півельної спроможності, дол. США; 

К2 — Критерій економічного зростання, %; 
К3 — Індекс інфляції, %; 
К4 — Чисельність населення, млн чол.; 
К5 — Індекс вільної торгівлі, бали; 
К6 — Індекс ризику угод, бали. 
У табл. 6 наведено результати оцінки маркетин-

гової привабливості країни-імпортера Джибуті. 
 

 
Таблиця 6 

Результати оцінки маркетингової привабливості країни-імпортера Джибуті 
 К1 К2 К3 К4 К5 К6 

2010 А1 2699,23 3,49 4 0,83 31,9 5 

2011 А2 2782,97 4,47 5,1 0,84 59,6 5 

2012 А3 2879,2 4,84 3,70 0,85 59,6 5 

2013 А4 2982,99 5 2,4 0,86 59,6 5 

2014 А5 3120,04 6 2,9 0,88 54,8 5 

2015 А6 3279,12 6,5 2,1 0,89 54,8 5 

2016 А7 3351,62 6,5 3 0,99 54,6 5 

 
У подальшому проведемо нормалізацію даних, в 

результаті якої отримаємо таблицю з вихідними да-
ними, які необхідні для розрахунку за моделлю. Всі 
показники вимірюються за одиничною шкалою та всі 
критерії мінімізуються (чим менше показник, тим бі-
льше міра привабливості об'єкта). 

Вихідні дані вносимо до електронної таблиці 

MSExcel та визначаємо оцінки об’єктів по рокам а
iθ , 

оцінки критеріїв βj
а. Розраховуємо ймовірності Рij.  

Квадрати відхилень суми визначаємо за форму-

лою 
2

1 1

( )
m n

ij ij
i j

u P
= =

− .  

Сума, що мінімізується (3), а саме цільова функ-
ція знаходиться в комірці D32 у вигляді формули 
=СУММ(С26:Н32).  

Потім для розрахунку критеріїв викликаємо над-
будову «Пошук рішення» (Solver).  
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Як цільову функцію зазначаємо комірку D34, ста-
вимо завдання її мінімізації, як змінюванні змінні за-
даємо діапазони С12-Н12 та І5-І11, вказуємо умову 
невід'ємності, ніякі обмеження не вводимо, запуска-
ємо надбудову.  

Надалі просумуємо критерії по роках та оцінки 
критеріїв за побудованою моделлю (4) і отримаємо по-
казник, який буде відображати привабливість даної 
країни. Такі розрахунки проведемо по кожній обраній 

країні — потенційному імпортеру Африки. На основі 
отриманих даних побудуємо таблицю для порівняння 
з показниками привабливості на основі аналізу інтен-
сивності зростання та більш привабливу країну обе-
ремо для торговельних відносин. Найбільш привабли-
вими (табл. 7) для торгівельних відносин визначені 
країни: в І групі — Туніс, Маврикій, Сейшельські ост-
рови, в ІІ групі — Джибуті. 

Таблиця 7 
Оцінка країн-імпортерів маркетингової привабливості, що розрахована  

за допомогою адаптованої моделі Раша   

Країни, досліджувані  
на маркетингову  
привабливість 

Джибуті Єгипет Лесото Ліберія Маври-
кій 

Сейшельські 
острови 

Туніс

Оцінка 346,4 6309,04 852,0 7116,4 162,7 438,5 148,4 

Порівнюючи країни, що отримали оцінки при-
вабливості на основі аналізу інтенсивності розвитку 
країни, а саме Джибуті, Лесото, Сейшельські острови, 
можна з упевненістю сказати, що країни Джибуті та 
Сейшельські острови мають кращі оцінки привабли-
вості і з даними країнами Україні доцільно активізу-
вати співпрацю. На даний момент Джибуті має гостру 
потребу в продуктах харчування, нафтопродуктах, хі-
мікатах та транспортних засобах [4], у професійних 
співробітниках та консультативних послугах [5], в 
яких також мають гостру потребу Сейшельські ост-
рови [22].    

Отже, наведена модель пошуку показника марке-
тингової привабливості країни за допомогою моделі 
Раша може бути апробована для різних груп країн з 
метою виявлення їх привабливості. 

Висновки. За результатами проведеного аналізу 
динаміки експортно-імпортних операцій та ємкості 
ринку країн Африканського континенту можна зро-
бити висновок, що вони є перспективними торговель-
ними партнерами для України та між Африкою та Ук-
раїною розширюється товарообмін. 

Нами пропонується створення «Торгового Дому 
Україна—Африка» в якості пілотного проекту зміни 
експортної структури, переорієнтації промислових 
пріоритетів України на нову географію — на країни 
Африканського континенту загалом, та малі зокрема, 
з використанням сучасних інтегрованих інформацій-
них технологій. Таким чином, природний потенціал 
створює передумови для отримання ключовою екс- 
портною продукцією України конкурентних переваг 
як на африканському ринку загалом, так і на малих 
ринках, що інтенсивно розвиваються, за умови залу-
чення значних інвестицій у розвиток виробництва, зо-
крема, в оновлення устаткування, запровадження 
інноваційних технологій, заходів з енергозбереження, 
переорієнтації на нові ринки збуту та замовлень (в 
тому числі державних), в тому числі в харчовій та лег-
кій промисловості та забезпечення кваліфікованими 
кадрами тощо. 

На підставі аналізу детермінантів економічного 
розвитку та адаптованої моделі Раша визначено най-
більш перспективні торгівельні партнери серед малих 
країн Африки, що інтенсивно розвиваються. Так,  
перспективними партнерами для України за першим 
методом (аналіз індикаторів детермінантів економіч-

ного розвитку): Джибуті, Лесото, Сейшельські ост-
рови. За другим методом (модель Раша) є Туніс, Мав-
рикій, Джибуті, Сейшельські острови. Отже, Джибуті 
та Сейшельські острови є найбільш стійкими торгіве-
льними партнерами для України. Основними потре-
бами, які може задовольнити Україна є продукти хар-
чування, нафтопродукти, хімікати та транспорті за-
соби, професійні співробітники та консультативні по-
слуги. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
У рамках останнього Самміту ООН зі сталого  

розвитку 2015 року традиційно було поставлено на об-
говорення ряд ключових проблем, серед яких ті, що 
стосуються екологізації й енергетичної безпеки під- 
приємств. Після Самміту перед країнами-членами 
ООН постали нові завдання адаптації визначених на 
глобальному рівні цілей та їх моніторингу. В Україні 
також розпочалася робота зі встановлення цілей ста-
лого розвитку на 2016-2030 роки, відповідних завдань 
та показників для моніторингу досягнення цілей.  

До 2030 року кожне підприємство повинне мати 
доступ до надійних, безпечних та сталих джерел енер-
гії. Частка відновлюваних джерел енергії має суттєво 

зрости, а темп покращення енергоефективності має 
подвоїтися до 2030 року [1]. 

Співпраця підприємств має бути посилена задля 
покращення доступу до досліджень та технологій у 
сфері чистих технологій, включаючи технології від- 
новлюваної енергетики, енергоефективності та сучасні 
більш чисті технології використання викопного па-
лива, а також для стимулювання інвестицій в енерге-
тичну інфраструктуру та чисті технології. 

В Україні доступ до електроенергії мають 100% 
підприємств, однак частка відновлюваних джерел  
енергії та рівень енергоефективності економіки зали-
шаються вкрай низькими (рис. 1) [2].  
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Рис. 1. Енергоефективність економіки окремих країн світу (2014 рік) 

Використання відновлюваних джерел енергії у 
виробництві електроенергії досягнуло 2,8% у 2017 ро-
ці, порівняно з 0,8% десять років тому. Частка від- 
новлюваної енергії, яка використовується у виробни-
цтві електроенергії збільшилася на 15,2% (+213 Те-
рават-годин). 

Найбільші приріст поновлюваних джерел енергії 
у виробництві електроенергії у 2017 році зафіксовано 
у Німеччині (+ 23,5%) та Китаї (+ 0,9%). Вітрова  
енергія залишається найбільшим джерелом поновлю-
вальної енергії (52,2%), її приріст у 2017 році склав 
17,4%, зокрема у Німеччині +53,4%. Використання со-
нячної енергії зросло на 32,6%, зокрема в Китаї  
(+69,7%), США (+41,8%) і Японії (+58,6%). Китай 
обігнав Німеччину і США і став топ-генератором со-
нячної енергії в світі. Світове виробництво біопалива 
збільшилося всього на 0,9%, що значно нижче серед-
нього 10-річного ПОКАЗНИКА. На Бразилію (+6,8%) 
і США (+2,9%) доводилося, по суті, все чисте збіль-
шення [3]. 

Викиди CO2 від споживання енергії збільшився у 
2017 році на 0,1%. Зростання викидів було нижче се-
реднього рівня більшої частки підприємств, за винят-
ком Європи і Євразії. США (-2,6%) демонстрували 
найбільше абсолютне скорочення викидів, у той час 
як Індія (+5,3%) відзначилася найбільшим зростан-
ням. Китайські викиди знизилися вперше з 1998 року 
[3]. 

Отже, дані паливно-енергетичних балансів біль-
шості підприємств індустрії країн ЄС показують, що 
альтернативні джерела енергії поки що не можуть 
скласти гідної конкуренції традиційним паливно- 
енергетичним ресурсам (ПЕР). У даний час в світі бли-
зько 80% енергії виробляється з вуглеводнів: нафти, 
газу і вугілля. Однак є країни, які задовольняють пот-
реби підприємств в ПЕР не за рахунок збільшення ім-
порту нафти і газу, а за рахунок використання інших 
альтернативних ресурсів (Японія, Німеччина, США). 
При дуже низьких обсягах запасів нафти, газу і вугілля 

вони мають високі обсяги використання атомної ене-
ргії, гідроенергії і поновлюваних джерел енергії [5]. 

Вирішення питань забезпечення енергетичної 
безпеки підприємств є одним з ключових мотивів по-
глиблення співробітництва підприємств. Співпраця 
сприяла об'єднанню, в тому числі і енергетичних по-
тужностей підприємств Північної Америки, які стали 
інтенсивно розвиватися лише в 90-х роках минулого 
століття. Тим не менш, якщо взаємодію підприємств у 
сфері енергетики США і Канади можна було спосте-
рігати вже з 70-х і 80-х років минулого століття, то  
розвиток цих процесів підприємств мексиканської 
енергетики з енергетичними комплексами двох сусід-
ніх північноамериканських держав досі не реалізу-
ються повною мірою через наявність конституційної 
заборони на приватизацію енергетичних ресурсів в 
Мексиці. 

Підприємства енергетичних секторів Канади, 
США та Мексики, їх відмінність, безумовно, впливає 
на підприємства цих країн в енергетичному секторі. 
Канада володіє достатньою кількістю запасів різних 
видів енергоресурсів, які забезпечують не тільки її  
внутрішні потреби, а й потреби в енергоресурсах ін-
ших країн. На відміну від США, Канада є експортером 
енергоресурсів, що не могло не позначитися як на 
енергетичній політиці цієї держави, так і на її законо-
давстві в даній сфері. 

Канада є експортером енергоресурсів, що зумов-
лює її інтерес до інтеграційних процесів, оскільки вза-
ємодія Канади з іншими країнами в рамках Пів- 
нічноамериканської зони вільної торгівлі дозволяє їй 
спростити доступ для збуту своєї електроенергії та газу 
на ринки США.  

У сфері електроенергетики інтеграція дозволяє 
компенсувати сезонні перепади та убезпечити, таким 
чином, ринки електроенергії двох держав. Важливий 
також геополітичний фактор у відносинах двох дер-
жав, що полягає у величезній протяжності спільних 
кордонів США і Канади, що зумовлює особливості 
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енергетичного ринку, при якому нафта, що видобува-
ється на заході Канади, експортується в США, а не 
спрямовується на схід країни, де відчувається її не-
стача, тоді як східним регіонам цієї держави дово-
диться імпортувати даний енергоресурс. 

У Мексиці проблема енергетичного сектора по-
лягає в нестачі фінансування, яке пояснюється домі-
нуванням державної монополії. Як наслідок, відкриття 
своїх ринків північним сусідам за допомогою лібералі-
зації повинно дозволити стимулювати інвестиції як в 
сектор електроенергії, так і нафтогазовий комплекс. 
Більш того, північноамериканське міжрегіональне 
співробітництво у сфері енергетики повинно дозво-
лити модернізувати інфраструктури енергетичного  
сектору Мексики. Деякі представники політичної 
еліти Мексики побоюються лібералізації енергетич-
ного ринку, тому що, незважаючи на той факт, що 
Мексика є експортером енергоресурсів, відкриття її 

ринків може привести до підвищення впливу і тиску з 
боку основного імпортера енергоресурсів — США [5]. 

Об’єднання північноамериканських енергетич-
них ринків являє очевидний інтерес для США. Так по-
пит на енергоресурси продовжує зростати, а залеж-
ність по відношенню до їх імпорту в США стає все 
більш відчутною. У зв'язку з цим масштабна співпраця 
трьох держав покликана забезпечити стабільність по- 
стачань енергоресурсів. Суттєва залежність США від 
постачань енергоносіїв з нестабільних регіонів світу 
(рис. 2) спонукає до активізації міжрегіональної спів-
праці з енергетичних питань на континенті. Так, стру-
ктура імпорту нафти в США у 2015 році суттєво змі-
нилася порівняно з 2007 роком (три чверті нафтового 
імпорту припадає на країни ОЕСР, а саме — на Канаду 
(46%, збільшення на 27%), Мексику (9%) й країни 
Південної Америки (21%)), досить великою залиша-
ється частка країн Близького Сходу [3]. 

 

 
Рис. 2. Географічна структура імпорту нафти США в 2007 і 2015 роках, млн т 

 

Доволі висока залежність (18%) від потенційно 
нестабільного й небезпечного регіону стала причиною 
перегляду стратегії розвитку енергетичного комплексу 
країни. Висновки й відповідні пропозиції щодо пере-
гляду розвитку систем енергозабезпечення США на 
перспективу до 2025 року, по суті, спираються на ос-
новні положення прогнозу розвитку світової енерге-
тики, розробленого компанією ExxonMobil до 2030 
року, за винятком одного моменту — необхідності до 
2025 року знизити поставки нафти із країн Близького 
й Середнього Сходу на 75%. 

Товарообіг енергоресурсів між трьома державами 
свідчить про поглиблення їх взаємодії. Проте, слід за-
значити, що оборот енергоресурсів між США і Кана-
дою, порівняно з оборотом енергоресурсів цих держав 
з Мексикою є вищим, і лише торгівля газом та елек- 
троенергією між США і Мексикою може зрівнятися з 

рівнем товарообігу енергоресурсами між США і Кана-
дою. 

Отже, співпраця підприємств північноамерикан-
ських країн в енергетичній сфері дозволила вирішити 
три основні проблеми: проблему тарифного та нетари-
фного обмеження транскордонного товарообігу; про-
блему надмірного регулювання енергетичних ринків у 
державах; а також геополітичні, чи природні, обме-
ження [5]. 

Слід зазначити, що Угода про створення Північ-
ноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА) міс-
тить спеціальний розділ, присвячений енергетиці  
(розділ 6, другої частини угоди). Проте, інтеграційні 
процеси у сфері енергетики розвивалися і поза зобов'-
язань, взятих на себе державами-членами в рамках ви-
щезазначеної угоди.  
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Об’єднання енергетичних ринків Канади і США 
розпочалося ще до підписання даної угоди, тоді як 
текст даного акту був прописаний з урахуванням  
особливостей мексиканського енергетичного ринку. 
Практично весь мексиканський енергетичний сектор 
є державною монополією (винятком є лише вугільна 
промисловість і вугільна енергетика, а також, в обме-
женій формі, електроенергетика). Як наслідок, інтег-
рація підприємств енергетики Мексики в північноаме-
риканський енергетичний ринок вимагала лібераліза-
ції даного сектору. Саме цей фактор продовжує галь-
мувати розвиток північноамериканського енергетич-
ного ринку. 

Таким чином, співпраця підприємств у цілому 
сприяє підвищенню енергетичної безпеки країн да-
ного регіону, перш за все завдяки численним угодам 
про лібералізацію торгівлі вуглеводною сировиною, 
про що свідчить високий рівень обігу даних енергоре-
сурсів між двома країнами, а також високий рівень 
взаємних злиттів і поглинань підприємств енергетич-
ного сектору. 

На сьогодні в Україні існує ціла низка невиріше-
них питань в енергетичному секторі. На наш погляд, 
поглиблення міжрегіонального співробітництва мало б 
сприяти освоєнню альтернативної енергетики (зок-
рема розробленню та освоєнню відновлюваних джерел 
енергії), забезпеченню енергопотреб країни первин-
ними вуглеводними ресурсами та посиленню її енер-
гобезпеки в цілому.  

Україна належить до енергодефіцитних країн, 
оскільки за рахунок власних джерел первинних енер-
гетичних ресурсів вона задовольняє свої потреби лише 
на 47-49%. За рахунок власного видобутку покрива-
ється 10-12% потреб у нафті та 20-25% — у природному 
газі [6]. Тому, розвиток міжрегіонального співробітни-
цтва саме в енергетичній галузі значною мірою вплине 
не тільки на вирішення проблем постачання енерго-
ресурсів, а й на умови функціонування паливно-енер-
гетичного комплексу України та її економіки в цілому. 

Велика кількість енергетичних проектів в Україні 
виконується за підтримки ЄС по програмах 
«INOGATE», «ТРАСЕКА» та «TACIS». Наприклад, по 
програмах «TACIS» тільки на підвищення безпеки ук-
раїнських АЕС було виділено понад 110 млн євро [7]. 
Підрядниками по цих проектах в Україні виступали 
провідні міжнародні компанії.  

Сьогодні реалізується Другий газовий регіональ-
ний інвестиційний план 2014-2023 об’єднання балтій-
ського ринку енергетичних ресурсів, виданий Євро-
пейською мережею операторів газотранспортних сис-
тем (ENTSOG), який був підготовлений такими наці-
ональними операторами газотранспортних систем да-
ного регіону, як: Gasum Oy (Фінляндія), AS EG 
Vхrguteenus (Естонія), AS Latvijas Gāze (Латвія), GAZ-

SYSTEM S.A. (Польща), Energinet.dk (Данія), Swedegas 
AB (Швеція) і AB Amber Grid (Литва) [8]. 

Слід зазначити, що активізація або подальший 
розвиток співробітництва підприємств потребує чіт-
кого визначення існуючих проблем та окреслення мо-
жливих сфер ефективної співпраці. Враховуючи над-
важливе значення газотранспортної системи (а саме її 
стабільного функціонування) для української еконо-
міки, очевидним є вектор співробітництва з країнами, 
які можуть стати ефективними інвесторами та сприяти 
модернізації й подальшої експлуатації вітчизняної 
ГТС. На шляху реалізації цього напрямку необхідно 

вдосконалити нормативно-правову базу, яка стосу-
ється внесення змін до деяких законів України про ре-
формування системи управління єдиною газотранс- 
портною системою України. До того ж необхідне ого-
лошення міжнародного конкурсу для залучення ін- 
весторів. 

З метою активізації співробітництва українських 
підприємств з європейськими країнами в енергетичній 
галузі, необхідно провести реорганізацію НАК «Наф-
тогаз України» відповідно до Третього Енергетичного 
Пакету ЄС, створити окремі підприємства щодо уп-
равління магістральними газопроводами та підзем-
ними сховищами України. 

Особливу користь матиме співпраця підприємств 
у галузі модернізації інфраструктури паливно-енерге-
тичного комплексу й зокрема використання досвіду 
технічно продвинутих країн щодо: модернізації атом-
них та гідроелектростанцій; підвищення безпеки існу-
ючих енергоблоків АЕС; збільшення власного видо- 
бутку вуглеводної сировини за рахунок використання 
більш сучасних технологій; підвищення енергоефекти-
вності за рахунок реалізації проектів на альтернатив-
них джерелах енергії (Сlеаn Еnеrgу); будівництва і ре-
конструкції житла за новими стандартами енерго- 
ефективності. 

Ураховуючи неможливість, останнім часом, роз-
вивати співробітництво підприємств у російському на-
прямку, необхідно створювати стійке партнерство в 
енергетичній галузі з підприємствами інших країн 
світу. Так, перспективним є партнерство зі США, на-
самперед як країни-інвестора і постачальника сучас-
ного енергетичного обладнання та технологій для ук-
раїнських підприємств; розвиток рівноправних та вза-
ємовигідних відносин з підприємствами країн ЄС із 
залученням їх капіталів та технологій, а також по- 
глиблення економічного партнерства з Польщею,  
Республікою Білорусь та країнами Балтії як важли-
вими постачальниками енергоносіїв в Україну. 

У східному напрямку корисним є створення  
партнерських відносин із підприємствами з Казах-
стану, Туркменістану, Азербайджану та Грузії, насам-
перед у нафтогазовій сфері, маючи за мету створення 
євразійських транспортних коридорів; розвиток еко-
номічного співробітництва підприємств з Іраном, Іра-
ком та Лівією в розрахунку на перспективу розробки 
їх нафтогазових родовищ. 

Отже, співробітництво підприємств України на 
рівні енергетичної галузі має суттєві перспективи,  
особливо враховуючи виділення чітких його пріорите-
тів. Необхідно укріплювати лідерство у транзитному 
транспортуванні енергоносіїв за рахунок капіталізації 
підприємств свого вигідного географічного розташу-
вання; розвивати експортний потенціал підприємств, 
насамперед, за рахунок збільшення експорту електро-
енергії, послуг з транспортування енергоносіїв, ма-
шин, обладнання та інших високотехнологічних това-
рів для потреб підприємств паливно-енергетичного 
комплексу; підтримувати транснаціональні проекти 
транзиту закордонних енергоносіїв через територію 
України та участі українських підприємств та компа-
ній у будівництві об’єктів ПЕК, розвідці та освоєнні 
родовищ нафти та газу за кордоном і освоєння укра-
їнських родовищ вуглеводнів іноземними підприєм- 
ствами та компаніями, насамперед, на основі угод про 
розподіл продукції. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БИЗНЕСА 

 
Постановка проблемы. Интеллектуальный бизнес 

является важнейшим направлением инновационного 
развития и представляет собой управленческий прием, 
целью которого является разработка и реализация со-
временного интеллектуального, информационного, 
инновационного продукта. Новейшие интеллектуаль-
ные концепции требуют от предприятий новых подхо-
дов в деятельности. В современных экономических 
условиях необходимо учитывать особенности рынков 
инновации, интеллектуальной собственности, созда-
ния и управления интеллектуальным бизнесом, инно-
вационных принципов развития предприятий.  

Интеллектуальный бизнес — это предпринима-
тельская деятельность на основе интеллектуального 
продукта с целью получения прибыли и развития дела. 

Сегодня в Украине предприятиям этой сферы 
присущи следующие проблемы: низкий уровень рас-
ходов на инновации и интеллектуальные продукты, 
отсутствие стимулов к активному формированию и ре-
ализации собственных идей, преобладание расходов 
на зарубежные технологии, недостаточное использо-
вание средств информационных технологий. Таким 
образом, исследуемая тема является актуальной.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Впервые на новые технологии, которые созданы на 
основе ранее неизвестных законов и закономерностей, 
обратил внимание Н. Кондратьев, который доказал, 
что экономические изменения связаны с внедрением 

значительных научно-технических изобретений, тех-
нологических нововведений [14]. 

Особенностями подхода Г. Менша и Р. Фостера 
в исследовании причин возникновения и распростра-
нения нововведений является изменение технологии 
[25]. Развитие каждой технологии ученые предлагают 
характеризовать с помощью S-подобной логистиче-
ской кривой, которая отображает зависимость между 
расходами, связанными с разработкой новой техноло-
гии продукта и результатами, которые получены в 
процессе интеллектуальной деятельности. Новая тех-
нология «приходит» не одна, а в совокупности с дру-
гими прикладными взаимодополняющими технологи-
ями. Возникают «щепотки» (или кластеры по опреде-
лению Й. Шумпетера) технологий, которые стимули-
руют развитие новых отраслей, товаров, способствуют 
динамике рынка [26].  

Однако недостаточно исследованными остаются 
вопросы активизации, а также государственной под-
держки инновационного развития и интеллектуаль-
ного бизнеса.  

Цель исследования заключается в обосновании 
теоретических и практических рекомендаций относи- 
тельно развития интеллектуального бизнеса в совре-
менных условиях. 

Изложение основного материала исследования. 
Развитие в любой экономической системе происходит 
через обновление всех ее составляющих: материально-
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технической базы, системы управления, обществен-
ных отношений, способа и стиля жизни. Изменения 
осуществляются через нововведения различных типов, 
которые стали самостоятельным объектом изучения 
новой области науки, — интеллект-инноватики, кото-
рая изучает закономерности процессов развития и 
формирования новаций, нововведений, механизмов 
управления изменениями, преодоления сопротивле-
ния нововведениям, использование и распростране-
ние интеллектуальных продуктов [1-3, 23].  

Понятийный аппарат интеллектуального бизнеса 
является важным для овладения научными подходами 
к управлению нововведениями. К таким категориям 
относятся: 

— интеллектуальная новация, нововведение, ин-
новация; 

— жизненный цикл интеллектуальной продукции; 
— интеллектуально-инновационная деятельность; 
— инфраструктура интеллектуального бизнеса; 
— технологические средства. 
Новация определяется как новый метод, прин-

цип, новый порядок, новый продукт, новый процесс, 
качественно отличающийся от предыдущего аналога, 
который является следствием интеллектуальной дея-
тельности, законченных научных исследований и раз-
работок [авторское определение]. Понятие новация 
употребляется ко всем обновлениям, как в производ-
ственной, так и в управленческой, финансовой, науч-
ной, учебной, социальной сферах. Новация стано-
вится нововведением и инновацией с момента внедре-
ния в производство, быт, другие сферы деятельность. 

В соответствии с международными стандартами, 
инновация определяется как конечный результат ин-
новационной деятельности, который воплощается в 
новый или усовершенствованный продукт, технологи-
ческий процесс, который используется в практиче-
ской деятельности или в новом подходе к социальным 
услугам [22].  

Жизненный цикл интеллект-инновации опреде-
ляют, как период времени от зарождения идеи до раз-
работки, использования и утилизации инновации. Пе-
риод времени между появлением новации и воплоще-
нием ее в нововведение называют инновационным ла-
гом. Особенностью интеллектуального бизнеса явля-
ется то, что это — важная часть общего инновацион-
ного развития предприятий, научно-практическая 
часть мировых инноваций, а также то, что этот бизнес 
имеет нематериальную основу его объектов. Напри-
мер: компьютерные программы, бизнес-планы, инве-
стиционные проекты и другие.  

Рынок новаций, конкуренции и капиталов со-
здают сферу интеллектуальной деятельности, которую 
определяют, как деятельность коллектива людей отно-
сительно обеспечения, доведения научно-технических 
идей, изобретений к результату, пригодному к прак-
тическому применению и их реализации на рынке с 
целью удовлетворения потребностей общества в кон-
курентоспособных товарах и услугах. Понятие «нова-
ция» употребляется ко всем новостям как в производ-
ственной, так и в управленческой, финансовой, науч-
ной, учебной, социальной сферах [4].  

Одним из важнейших аспектов этой деятельности 
на предприятии является освоение новых видов ин-
теллектуальной продукции или методов ее производ-
ства, доставки, реализации. Такая деятельность имеет 

комплексный, системный характер, поскольку вклю-
чает следующие виды работ: поиск лицензий, патен-
тов, кадров, организацию исследовательской работы, 
инженерно-техническую деятельность, которая объ-
единяет рационализацию, конструирование, создание 
инженерно-технических объектов, информационную 
и маркетинговую деятельность.  

Основой интеллектуального процесса является 
процесс создания, внедрения и распространения ин-
теллектуальной продукции, необходимыми свой-
ствами которой является научно-техническая новизна, 
практическое применение и коммерческая реализо-
ванность. Интеллектуальный продукт — результаты 
интеллектуальной, умственной, духовной и творче-
ской деятельности, воплощенные в открытиях, изоб-
ретениях, патентах, научных отчетах и докладах, про-
ектах, рационализаторских предложениях, произведе-
ниях литературы, искусства, музыки и др. [4]. Таким 
образом, интеллектуальный продукт создается в про-
цессе, который необходимо поддерживать и развивать. 
На развитие интеллектуального продукта влияют та-
кие важнейшие факторы, как состояние внешней и 
внутренней среды и специфика его как объекта управ-
ления. 

Различают три формы интеллектуального про-
цесса: простой внутриорганизационный, простой 
межорганизационный и расширенный, каждый из ко-
торых различают по способу распространения нова-
ции. Эффективность интеллектуального процесса 
определяется лишь после внедрения инновации, по-
скольку только рынок дает оценку ее способности 
удовлетворять потребности общества. Структура ин-
теллектуального процесса по экономическому и орга-
низационному признаку в нем выделяет отдельные 
этапы, стадии, фазы. В частности, это такие этапы, 
как научный, технический, технологический и эксплу-
атационный. Этапы включают определенные стадии, 
в которых различают такие виды деятельности: фунда-
ментальные исследования; прикладные исследования, 
опытно-конструкторские разработки; опытно-экспе-
риментальные разработки; опытное производство; ор-
ганизационно-экономическая работа, промышленное 
и массовое производство [10]. 

Каждый из этапов и стадий различают по специ-
фике управления, финансированию, целевому назна-
чению и конечным результатам деятельности. Взаимо-
зависимость стадий предопределена тем, что совер-
шенствование лишь в одной из них не повысит ре-
зультативность процесса в целом. Для обеспечения 
эффективности и гибкости интеллектуального про-
цесса важной является стыковка стадий таким обра-
зом, чтобы результат каждой предыдущей был основой 
для дальнейшего движения вперед.  

Жизненный цикл интеллектуального продукта 
определяется как период, который начинается с фун-
даментальных и прикладных исследований и включает 
все этапы в момент, когда нововведение требует за-
мены его качественно новым, более современным [4]. 
Приведена структура жизненного цикла интеллекту-
ального продукта, в котором принято выделять четыре 
фазы развития, для каждой из которых характерны 
экономические и управленческие особенности. Со-
временные тенденции, обусловленные усилением 
конкуренции, побуждают фирмы к ускорению техни-
ческого обновления производства и, соответственно, 
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к сокращению жизненного цикла инновации, осо-
бенно времени и выходу ее на рынок. Диффузия (рас-
пространение) нововведений может происходить как 
на макроуровне (в пределах определенной страны), 
так и на микроуровне (на предприятии), поскольку 
новации являются непосредственным продуктом че-
ловеческого ума, активности, интеллекта; размер 
внутреннего рынка, который определяется размером 
национального богатства (внутренний национальный 
продукт) и жизненным уровнем населения; развитая 
инфраструктура, которая должна обеспечивать взаи-
мосвязь между экономическими, социальными и 
научно-техническими аспектами внедрения нововве-
дений. Этот перечень свидетельствует, что на скорость 
распространения инноваций значительное влияние 
оказывает инновационная политика государства, су-
ществование адекватной информационной базы, ме-
ханизмов взаимосвязи науки с производством, формы 
принятия законодательных решений по вопросам но-
вовведений, накопленный опыт внедрения инноваций 
[4]. 

Правильность вывода доказана практикой: самые 
яркие успехи в интеллектуальной деятельности отме-
чены в странах, где сформированы национальные ин-
теллектуальные системы с государственным регулиро-
ванием и поддержкой взаимосвязи научной, произ-
водственной и образовательной деятельности.  

Предприятию, которое стремится создать ком-
мерчески привлекательный товар, целесообразно сле-
довать такой схеме в своей деятельности: 

— разработка стратегических целей; 
— выявление потребностей рынка в новых изде-

лиях и генерирования идей новых товаров; 
— определение возможностей фирмы для созда-

ния изделий; 
— проведение исследований с целью реализации 

этих возможностей; 
— разработка нового изделия; 
— проектирование, конструирование изделия;  
— выпуск опытного образца; 
— пробный маркетинг (испытание опытного об-

разца в условиях рынка); 
— запуск изделия в серийное производство [ав-

торская разработка].  
Интеллектуальный менеджмент нацелен, глав-

ным образом, на эффективное управление процессом 
разработки, внедрения, производства и коммерциали-
зации инноваций, при этом важным моментом явля-
ется синхронизация работы функциональных под- 
систем, усовершенствования координирующих дей-
ствий операционной системы производства, управле-
ния персоналом и осуществления контроля за инно-
вационным процессом. Исходя из этого, инновацион-
ный менеджмент следует рассматривать в трех аспек-
тах: как науку и искусство управления инновацион-
ным процессом, как вид деятельности и как аппарат 
управления [9]. 

С таких позиций интеллектуальный менедж-
мент — это система управления, которая активно вли-
яет на предпринимательскую деятельность, развитие 
инновационной, инвестиционной, социально-эконо-
мической, политической деятельности как отдельной 
организации, так и страны в целом [12]. 

Как система управления интеллектуальный ме-
неджмент состоит из двух звеньев, или подсистем: 
управляющей подсистемы (субъекта управления) и 

управляемой подсистемы (объекта управления). Связь 
субъекта управления с объектами происходит с помо-
щью движения информации. Это движение являет со-
бой сам процесс управления, то есть процесс разра-
ботки и осуществления управляющего действия субъ-
екта управления на объект управления. Механизм 
управляющего влияния включает сбор, обработку и 
передачу необходимой информации и принятие соот-
ветствующих решений [9]. 

Субъектом управления в интеллектуальном ме-
неджменте являются менеджеры и специалисты раз-
ного уровня в зависимости от объекта управления. 
Объектом управления в инновационном менеджменте 
являются интеллектуальные процессы, инновацион-
ная деятельность, инновации, экономические отно-
шения между участниками рынка инноваций. 

С позиций предприятия механизм управления 
инновационной деятельностью всегда конкретен, по-
скольку направлен на достижение конкретных инно-
вационных целей путем влияния на конкретные фак-
торы, которые обеспечивают достижение намеченных 
целей, и это влияние осуществляется с помощью ис-
пользования конкретных ресурсов или потенциалов 
предприятия. Таким образом, интеллектуальный ме-
неджмент — это совокупность экономических, моти-
вационных, организационных и правовых средств, ме-
тодов и форм управления инновационной деятельно-
стью конкретного объекта управления с целью полу-
чения оптимальных экономических результатов этой 
деятельности. 

Сущность интеллектуального менеджмента бази-
руется на осознании особенности ориентации управ-
ления инновационной деятельностью организации 
(фирмы, предприятия и т.п.), которая заключается в 
разработке инновационных целей организации и фор-
мировании механизмов их достижения [9-10]. 

Интеллектуальный менеджмент должен скоорди-
нировать и согласовать функционирование и взаимо-
действие как внутренних, так и внешних структурных 
элементов интеллектуального процесса, создать соот-
ветствующую гармонию их работы. Именно гармони-
зация развития интеллектуального процесса представ-
ляет основную целевую задачу интеллектуального ме-
неджмента. 

Следует отметить, что цели интеллектуального 
менеджмента имеют генетическую подчиненность от- 
носительно главной цели предприятия, а именно — 
удовлетворение общественных потребностей в новых 
товарах и услугах. Ведь при отсутствии потребности 
отсутствует производство. 

В соответствии с целями формируются задания 
интеллектуального менеджмента: формирование це-
лей и задач в управлении опирается на научные прин-
ципы, на выявление тенденций к изменениям в среде, 
реальность, возможность, результативность и эффек-
тивность реализации инновационных проектов. В 
практике управления инновационными процессами 
широко используются методы системного анализа 
проблем, которые возникают: теория вероятности, мо-
делирование процессов принятия решений, ситуаци-
онный подход, который дает возможность творческого 
использования адекватной ситуации, научных прие-
мов управления [17]. 

Под функциями менеджмента понимают вид де-
ятельности, который необходим для реализации об- 
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щих задач управления инновациями. К ним принад-
лежат: 

— формирование инновационных целей; 
— прогнозирование; 
— планирование; 
— координация; 
— организация; 
— стимулирование; 
— контроль [18]. 
Названные функции очерчивают предметные 

сферы управленческой деятельности, каждая из кото-
рых направлена на решение специфических и разно-
образных вопросов взаимодействия между отдель-
ными подразделениями организации, которые зани-
маются разработкой инноваций. Необходимо овладеть 
содержанием и особенностями применения каждой из 
функций управления, которое сделает возможным 
формирование навыков будущего специалиста мене-
джера-инноватора. 

Отдельного внимания в процессе интеллектуаль-
ного менеджмента заслуживает вопрос деятельности 
особенной категории специалистов, которые называ-
ются менеджерами. Это значит, что специалист зани-
мает постоянную должность и имеет полномочия при-
нимать управленческие решения. Растет роль мене-
джеров-инноваторов, способности которых, их квали-
фикация и профессиональное умение фактически 
определяют судьбу компании. 

Следует обратить внимание на специфику интел-
лектуальной деятельности, которая определяет функ-
циональную структуру персонала, составляющими ко-
торой являются: 1) научные и научно-технические 
кадры; 2) научно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал; 3) производственный и административно-
хозяйственный персонал.  

Функциональная структура кадров — это распре-
деление персонала, занятого в экспериментах. В со-
временных условиях также повышаются значение и 
роль менеджеров-инноваторов, специалистов-марке-
тологов из научной продукции [12]. 

Научные и научно-технические кадры — это про-
фессионально подготовленные специалисты, которые 
представляют особенное социально профессиональ-
ное сообщество. Они непосредственно участвуют в со-
здании научных знаний и подготовке научных резуль-
татов для практического использования (создание 
продуктов, процессов, методов, систем), включая 
научную информацию и проектно-конструкторскую 
деятельность [16]. 

Важной характеристикой персонала является их 
квалификационный уровень, объем специфических 
знаний, способностей, навыков личного мастерства, 
системного мышления, творческие новаторские 
устремления. 

Изучая особенности поведения и целенаправлен-
ности деятельности, следует иметь в виду, что важную 
роль играет мотивация работников интеллектуальной 
сферы к необходимому поведению. Мотивация опре-
деляет, почему в одной организации люди достигают 
больших интеллектуальных результатов, чем в других. 
Для того чтобы регулировать этот процесс менеджеру 
необходимо опираться на новейшие теоретические 
разработки, которые отображают природу мотивации 
вообще и творческой деятельности в частности. В каж-
дой стране существует своя система формирования за-
работной платы и денежных вознаграждений в сфере 

инновационной деятельности. Следует обратить вни-
мание, что для стран с развитой экономикой харак-
терными чертами в оплате труда являются: учет объ-
ема и характера работы, особенность должности, 
стажа, опыта и квалификации работающего, отноше-
ния рабочего к труду, его личные способности [20]. 

С целью ускорения работы над инновационными 
проектами администрация многих фирм считает целе-
сообразным не ограничиваться стимулированием 
лишь научных рабочих и конструкторов, а распростра-
нять стимулирующие мероприятия на всех сотрудни-
ков, которые выступают с инновационными предло-
жениями. 

Большое стимулирующее влияние на творческую 
деятельность в коллективе осуществляет окружающая 
производственная среда, которая создает для работни-
ков необходимые условия труда [8]. 

В мировой рыночной практике наблюдается рост 
спроса на опытно-прикладные разработки, что спо-
собствует появлению разнообразия организационных 
форм взаимодействия науки и производства, которые 
обеспечивают целенаправленность НИОКР относи-
тельно конкретного рынка интенсивного внедрения 
результатов исследований (новейших технологий) в 
производство. 

На принципах интеграции межфирменной ко-
операции развивается научно-техническое сотрудни-
чество с научными учреждениями, центрами, универ-
ситетами, институтами, в результате чего возникают 
новые организационные формы такого взаимодей-
ствия. К ним относятся технопарки, технополисы, 
научно-промышленные комплексы разных видов, 
предпринимательские отраслевые ассоциации, меж-
фирменные стратегические альянсы. Кроме отмечен-
ных, развивается целый ряд малых специализирован-
ных фирм, которые обслуживают все стадии форми-
рования и реализации программно-целевых НИОКР, 
осуществляют экспертную проверку доработок малых 
наукоемких венчурных фирм, какие создаются по 
инициативе отдельных изобретателей, ученых или 
группы специалистов для реализации личных изобре-
тений; консультативно-аналитических групп, которые 
прогнозируют развитие технологий и новых товаров 
[4]. 

Среди других организационных форм сочетания 
науки и производства заслуживают внимания регио-
нальные промышленные комплексы, инкубаторы, 
венчурные и консультативные фирмы, международ-
ные научно-технические, стратегические альянсы, 
консорциумы, совместные предприятия и др. Миро-
вой опыт свидетельствует о том, что важную роль в 
трансформации хозяйственного механизма, интенсив-
ности его структурной перестройки играют малые ор-
ганизационные формы: венчурные фирмы, фирмы 
«спин-офф», инвестиционные фонды. Венчурные 
фирмы, как правило, образуются группой единомыш-
ленников — ученых, инженеров, специалистов, изоб-
ретателей, которые имеют определенный опыт работы 
в лабораториях больших фирм, или являются част-
ными лицами, и желают начать свое дело и имеют 
определенные научные, инженерные идеи. Малые 
фирмы создаются и на больших предприятиях для ре-
ализации идей изобретателей новаций.  

По оценке Международной Организации эконо-
мического сотрудничества и развития, на долю малых 
фирм в промышленно развитых странах приходится 
20-30% всех новаций, хотя часть малых предприятий в 
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расходах на нововведения составляет 4-5%. Именно 
венчурные фирмы являются генератором новых идей, 
на основе которых происходят большие научно-техни-
ческие прорывы. Они способствуют модернизации и 
структурной перестройке всей экономики. Именно 
инновации выступают как основной критерий путей 
развития общества. Поэтому страна, которая стоит в 
стороне «инновационных соревнований», займет по-
следнее место в иерархии развития мирового сообще-
ства [29]. 

В качестве безусловного лидера в этих соревно-
ваниях на современном этапе выступают США, по-
скольку на их долю за последние полвека приходится 
свыше 60% всех технических инноваций. Благодаря 
наилучшей организации инновационных процессов и 
результативности их использования, США стали од-
ной из самых богатых стран мира. Поэтому за рубежом 
венчурные фирмы пользуются поддержкой государ-
ства и больших корпораций. В связи с этим в Европе 
венчурный капитал также развивается быстрыми тем-
пами [4, 12].  

Консультативные фирмы как организационная 
форма взаимодействия науки и практики возникли в 
70-е годы. С того времени спрос на услуги консульта-
тивных фирм постоянно растет. Консультация — это 
форма услуги фирме (организации) или человеку с це-
лью анализа оценки ситуаций и решения связанных с 
ними проблем. Консультации опираются не только на 
знание и опыт, но, прежде всего, на проведение кон-
кретных и специализированных исследований. 

Виды консультативно-исследовательской дея-
тельности могут быть разнообразными по степени и 
форме вмешательства в процессы управления 

НИОКР, поиску оптимального соотношения фунда-
ментальных и прикладных исследований, работ по 
развитию новой техники и технологии [11]. 

Следует обратить внимание на разные организа-
ционные формы совместимого проведения научно-ис-
следовательских работ фирмами различных отраслей и 
разных стран. Возникла международная научно-тех-
ническая кооперация, которая осуществляется на ос-
нове соглашений: о создании совместных предприя-
тий; распределении между фирмами расходов на 
НИОКР; распределении ответственности между ком-
паниями-основателями за отдельные виды научной 
деятельности; о создании научно-технических альян-
сов и т.п. 

Рассмотрим состояние инновационного развития 
в Украине за 2000-2015 годы, которое приводится в 
табл. 1, 2 и 3 государственной статистики [27].  

Анализ инновационной активности Украины за 
2000-2015 годы показал, что в указанном периоде име-
лось три этапа развития:  

— 1-й этап (2000-2006 годы) характеризуется по-
степенным увеличением общих расходов на иннова-
ции с 1 млрд 760 млн грн до 6 млрд 160 млн грн;  

— 2-й этап (2007-2011 годы) отмечен существен-
ным увеличением расходов на инновации с 10 млрд 
821 млн грн до 14 млрд 333 млн грн (в 1,3 раза)  
с колебанием в годы мирового кризиса (2008-2009 го-
дов); 

— на 3-м этапе (2013-2015 годы) имело место сни-
жение расходов на инновации, связанное с проведе-
нием антитеррористической операции на востоке 
Украины с 9 млрд 605 млн грн до 7 млрд 695 млн грн. 

Таблица 1 
Динамика инновационной активности 

Год 

Удельный вес 
предприятий, 
которые за-
нимались ин-
новациями 

Общая 
сумма  
затрат 

В том числе по направлениям

Исследова-
ния и разра-
ботки 1 

в т.ч.
приобрете-
ние других 
внешних 
знаний2 

подготовка 
производства 
для внедрения 
инноваций3 

приобретение 
машин обору-
дования и про-
граммного 
обеспечения4 

Другие 
затраты

внутрен-
ние НИР

внешние 
НИР 

% млн грн

2000 18 1760,1 266,2 Х Х 72,8 163,9 1074,5 182,7

2001 16,5 1979,4 171,4 Х Х 125 183,8 1249,4 249,8

2002 18 3018,3 270,1 Х Х 149,7 325,2 1865,6 407,7

2003 15,1 3059,8 312,9 Х Х 95,9 527,3 1873,7 250

2004 13,7 4534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2717,5 419,8

2005 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3149,6 754,6

2006 11,2 6160 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7

2007 14,2 10821 986,4 793,5 192,9 328,4 Х 7441,3 2064,9

2008 13 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664

2009 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4974,7 2012,6

2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5051,7 1855,8

2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10489,1 2440,2

2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47 Х 8051,8 2185,5

2013 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87 X 5546,3 2290,9

20145 16,1 7695,9 1754,6 1221,5 533,1 47,2 X 5115,3 778,8

20155 17,36 13813,7 2039,5 1834,1 205,4 84,9 X 11141,3 548
 

1 С 2007 года сумма внутренних и внешних НИР. 
2 До 2007 года приобретение новых технологий. 
3 С 2007 года показатель отнесен к другим затратам. 
4 До 2007 года приобретения машин и оборудования, связанные с внедрением инноваций. 
5 Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севасто-

поля и части зоны проведения антитеррористической операции. 
6 В связи с изменениями в организации и проведении государственного статистического наблюдения относи-

тельно инновационной деятельности промышленного предприятия непосредственное сравнение данных за 2015 год с 
аналогичными данными предыдущих лет является некорректным. 
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Таблица 2 
Динамика внедрения инноваций на промышленных предприятиях 

Год 

Удельный вес 
предприятий, ко-
торые внедряли 
инновации, % 

Внедрено новых 
технологических 
процессов, про-

цессов 

В т.ч. малоот-
ходные, ресурсо-
сберегающие 

Внедрено производство иннова-
ционных видов продукции, 

наименований 

Из них 
новые 
виды 
техники 

Удельный вес 
реализованной 
инновационной 
продукции в 
объеме про-
мышленной, %

2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4

2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8

2002 14,6 1142 430 22847 520 7

2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6

2004 10 1727 645 3978 769 5,8

2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5

2006 10 1145 424 2408 786 6,7

2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5

2015 15,2 1217 458 3136 966 1,4

Общий тренд инновационного развития в Укра-
ине за 2000-2015 годы характеризуется инновацион-
ной активностью предприятий (табл. 2). 

Анализ внедрения инноваций на промышленных 
предприятиях Украины за 2000-2015 годы показал, что 
число внедренных новых технологических процессов 
за этот период ежегодно колебалось от 1142 до 2510 
единиц, а инновационных видов продукции — от 2408 
до 22847 единиц, доля реализованной инновационной 
продукции составила от 8,2 до 15,2% к общему объему 
промышленной продукции. 

Анализ источников финансирования инноваци-
онной деятельности в Украине за 2000-2015 годы по-
казал, что общее финансирование инновационного 
развития в этот период имело существенные колеба-
ния от 1 млрд 757 млн грн до 14 млрд 333 млн грн, в 
том числе за счет государственного бюджета ежегодно 
от 7 млн 700 тыс. до 336 млн 900 тыс. грн, иностранное 
инвестирование колебалось ежегодно от 58 млн  
500 тыс. грн до 2 млрд 411 млн грн.  

Таблица 3 
Динамика источников финансирования инновационной деятельности 

Год 

Общая сумма  
расходов 

В том числе за счет средств 

собственных 
государственного 

бюджета 
иностранных  
инвесторов 

другие источники

млн грн

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217

2001 1971,4 1654 55,8 58,5 203,1

2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4

2003 3059,8 2148,4 93 130 688,4

2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3

2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2

2006 6160 5211,4 114,4 176,2 658

2007 10821 7969,7 144,8 321,8 2384,7

2008 11994,2 7264 336,9 115,4 4277,9

2009 7949,9 5169,4 127 1512,9 1140,6

2010 8045,5 4775,2 87 2411,4 771,9

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8

Следует отметить, что согласно Глобальному ин-
новационному индексу Украина в 2014 году находи-
лась на 63 месте в мире [4]. 

Примером успешной реализации интеллектуаль-
ных продуктов в Украине является ПАТ «Интерпайп 
Сталь» — металлургия нового поколения с общим объ-
емом инвестиций 700 млн долларов США. 

ПАТ «Интерпайп Сталь» — это наибольший элек-
тросталеплавильный комплекс по производству круг-
лой стальной заготовки в Восточной Европе. Мощ- 

ность завода — 1320000 тонн круглой стальной заго-
товки в год. 

Завод объединяет инновационные сталеплавиль-
ные технологии, новый подход к производственной 
культуре и современные арт-инсталляции Олафура 
Элиассона, которые стали неотъемлемой частью пред-
приятия. В комбинации — это новая философия ме-
таллургии 21 века, новый виток в развитии отрасли на 
основе инноваций. 
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Современное высокотехнологическое оборудова-
ние используется по всей технологической цепи элек-
тросталеплавильного комплекса: дуговая сталепла-
вильная печь, установка печь-ковш, установка ва- 
куумирования и машины непрерывного литья заго-
товки №1 и №2. 

Новый завод можно с уверенностью назвать «зе-
леной» инвестицией компании Интерпайп, «зеленой 
металлургией». Полное выведение из эксплуатации 
мартеновского производства в IV квартале 2012 года 
позволило снизить валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 2,5 раза (по сравне-
нию с мартеновским способом производства) [28]. 

Новый высокотехнологичный завод «Интерпайп 
Сталь» оснащен современными высокоэффективными 
технологиями защиты окружающей среды, что позво-
ляет практически исключить негативное влияние на 
экологическую ситуацию в регионе. 

К тому же, «Интерпайп сталь» является заводом, 
где человеческие ценности и потребности выходят на 
первое место, следовательно, развивает новую куль-
тура производства [28]. 

Выводы и рекомендации: 
1. Установлено, что инновационное развитие 

предприятий и интеллектуальный бизнес являются 
главными направлениями научно-технического про-
гресса Украины. 

2. Новая область науки — интеллект-инноватика 
изучает закономерности процессов развития и форми-
рования новаций, нововведений, инноваций, меха-
низмов управления изменениями, преодоления сопро-
тивления нововведениям, адаптации к ним человека, 
использования и распространения интеллектуальных 
продуктов.  

3. Жизненный цикл инновации интеллекта опре-
деляют, как период времени от зарождения идеи к раз-
работке, созданию, распространению, использованию 
и утилизации инновации. 

4. Интеллектуальная деятельность имеет ком-
плексный, системный характер, поскольку включает 
следующие виды работ: поиск лицензий, патентов, 
кадров, организацию исследовательской работы, ин-
женерно-техническую деятельность, которая объеди-
няет изобретательство, рационализацию, конструиро-
вание, создание инженерно-технических объектов, 
информационную и маркетинговую деятельность. 

5. Основой интеллектуального процесса является 
процесс создания, внедрения и распространения ин-
теллектуальной продукции, необходимым свойством 
которой является научно-техническая новизна, прак-
тическое применение и коммерческая реализован-
ность.  

6. Интеллектуальный продукт — результаты ин-
теллектуальной, умственной, духовной и творческой 
деятельности, воплощенные в открытиях, изобрете-
ниях, патентах, научных отчетах и докладах, проектах, 
рационализаторских предложениях.  

7. Авторами предложены следующие рекоменда-
ции для государственных органов исполнительной 
власти: 

— Кабинету Министров Украины рекомендовано 
создать Национальный фонд широкого развития ин-
новаций и интеллектуального бизнеса за счет государ-
ственного бюджета, вкладов населения под высокий 
процент, зарубежных инвесторов под гарантии госу-

дарства, спонсорства и других источников для повы-
шения конкурентоспособности товаров, работ, услуг и 
уровня жизни населения;  

— Министерству экономического развития Укра-
ины рекомендовано: 

разработать и реализовать Государственную 
программу развития инноваций и интеллектуального 
бизнеса на перспективу; 

подготовить и реализовать план совершенство-
вания инфраструктуры инновационного развития в 
соответствии с Государственной программой; 

— Министерству образования и науки Украины — 
реализовать переход высших учебных заведений на 
Европейские стандарты учебы специалистов, маги-
стров, докторов философии в области инновацион-
ного развития; 

— Министерству социального развития Укра-
ины — организовать систему переподготовки специа-
листов важных инновационных отраслей один раз в 
три года. 
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НОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ  
БАЗОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО- 

ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. Сучасний підхід до суспі-
льно-політичних перетворень в Україні, розбудова 
економічної моделі держави та її регіонів потребує 
змін на вдосконалення впливу базових інститутів ви-
давничо-поліграфічної діяльності, повної переорієнта-
ції у напрямі загальноєвропейських стандартів, прове-
дення значно ширших за своїм змістом трансформацій 
в основних сферах, що формують базу соціально-орі-
єнтованих ринкових відносин у власності, нормати-
вно-правовій базі; державному управлінні; інститутах 
підприємництва; інфраструктурі; психології економіч-
них суб’єктів тощо. 

Сьогодні стає очевидним, що сучасну економіку 
не можна розглядати виключно з позицій економічних 
відносин її суб'єктів, а дані взаємовідносини мають до-
повнюватися впливом інституційних факторів. Дослі-
дження наявних підходів щодо методичних основ  
оцінки впливу інституційного середовища на функ- 
ціонування економіки свідчить про наявність великої 
кількості підходів та груп факторів, які розроблені та 
сформовані провідними міжнародними організаціями. 
Ці дослідження переважно стосуються оцінки інститу-
ційного середовища держави і меншою мірою засто-
совуються для досліджень розвитку окремих галузей 
промисловості та регіонів, зокрема і ВПД. Однак ці 
фактори значно впливають на економіку загалом, її 

конкурентоспроможність та інвестиційну привабли-
вість, що і зумовлює необхідність розгляду та аналізу 
даних інституційних факторів. 

Інституційна теорія відрізняється від функціона-
льного підходу тим, що розглядає не розподіл гранич-
ного доходу між факторами виробництва, а інститу-
ційний розподіл, який є результатом взаємодії соціа-
льних груп. За таких умов господарюючі суб’єкти опи-
няються перед вибором двох шляхів подальшого роз-
витку: 

— прагнення суб’єктів до максимізації прибутку в 
межах наявних інституційних обмежень; 

— вплив на наявні обмеження для їх трансформа-
ції. 

Дослідження підвищення ефективності функціо-
нування та розвитку складних соціально-економічних 
систем у рамках наявних інституційних обмежень до-
кладно розглядаються і аналізуються у праці О. Віль- 
ямсона «The Economic Institutions of Capitalism». 

Інший підхід передбачає авансування ресурсів у 
трансформацію чинних інститутів, що зумовлює появу 
ефективніших механізмів розподілу ресурсів та появу 
нових переваг. Слід зазначити, що цей підхід передба-
чає інвестиції господарюючих суб’єктів на трансфор-
мацію інституційних, що зумовлює їх додаткові ви-
трати. 
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Доцільність вибору того чи іншого підходу зале-
жить від суб’єктивної оцінки його ефективності. 
Спроби відповісти на питання щодо оцінки доцільно-
сті та якості інституціональних змін, які прагнуть 
отримати внаслідок виробничо-господарської діяльно-
сті суб’єкти господарювання через економічну діяль-
ність наводяться у праці Д. Норта «Інститути, інститу-
ційні зміни і функціонування економіки». Так, автор 
зазначає, що організації з достатнім соціально-полі- 
тичним впливом використовують співтовариство для 
досягнення своїх цілей за умов, якщо отриманий ре-
зультат перевищує обсяг авансованих ресурсів у рам-
ках наявних обмежень [2]. Однак ці дослідження зага-
лом мали теоретичний характер і не передбачали ме-
ханізм оцінки доцільності інституційних трансформа-
цій, як для економіки загалом, так і для окремих її 
секторів. 

Більш прикладні методологічні аспекти впливу 
інституційних факторів розроблені загальновизна-
ними світовими організаціями. Однак за допомогою 
даних індексів зазвичай оцінюють лише ефективність 
окремих інститутів, їх вплив на функціонування та 
конкурентоспроможність держави загалом, а їх засто-
сування для окремих галузей економіки та регіонів, 
зокрема і ВПД, є значно обмежене. Зважаючи на те, 
що ці показники мають вирішальний вплив на функ-
ціонування всієї економіки, а отже прямо впливають і 
на оцінку інституційного розвитку її складових, це зу-
мовлює потребу докладного аналізу та систематизації 
більшості із них. 

Проте, в міжнародному науковому співтоваристві 
не сформовано єдиної думки щодо загальноприйнятої 
методики оцінки інституційного розвитку та не вста-
новлено, які з безлічі наявних показників найбільш 
точно і ефективно оцінюють якість інституційного  
розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для мето-
дологічного дослідження наявних підходів оцінки  
розглянемо основні із сучасних методик і публікацій. 
Так, широке практичне застосування отримали ін- 
декси моделі International Country Risk Guide, запро-
поновані компанією The PRS Group. За допомогою да-
них індексів проводиться щомісячний моніторинг  
140 країн за критеріями політичного, економічного та 
фінансового ризику. Ці дослідження містяться в ос-
нові праць щодо оцінки інститутів та інституційного 
розвитку багатьох закордонних дослідників, а саме:  
С. Кнака і Ф. Кіфера, Холла і Ч. Джоунса, Д. Ейс- 
моглу, С. Джонсона, Дж. Робінсона [3]. 

Результатом ще одного відомого дослідження,  
яке було здійснене Д. Кауфманном, А. Краайом і  
М. Маструцці в рамках проекту Світового банку стало 
формування групи індексів Worldwide, що являють со-
бою комплексні оцінки якості інститутів у більш ніж 
200 країнах. Застосування цієї методики сприяло по-
дальшим дослідженням у працях М. Алексєєва та  
Р. Конрада. 

Широкого застосування набули індекси, що  
сформовані в рамках проекту Polity IV і охоплюють 
дослідження по 164 країнах. На використанні даних 
індексів базуються оцінки інституційного розвитку, 
запропоновані Д. Ейсмоглом, С. Джонсоном, Дж. Ро-
бінсоном і Й. Тейчероеном. 

Отож існує ціла низка методик оцінки інститу-
ційного розвитку, а вибір конкретної групи індексів 
ускладнюється ще й тим, що сучасні економічні до- 

слідження потребують кількісної оцінки впливу сис-
теми інституційних факторів на функціонування  
складних економічних систем. 

У рамках зазначених вище праць під інституціо-
нальним фактором функціонування економіки розумі-
ють органічну соціальну систему, що впливає на про-
цес формування інституційного середовища. Так, у 
цих дослідженнях до інституційних факторів функціо-
нування економіки належать: бюрократичний апарат, 
бізнес-коаліції, громадянське суспільство, демократія, 
інформаційна відкритість суспільства, судова систему 
та корупція. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо доклад-
ніше кожен із зазначених інституційних факторів. Так, 
першим із зазначених нами інституційних факторів є 
державний бюрократичний апарат, під яким нова ін-
ституційна економічна теорія розуміє об'єднання чи-
новників, дії яких спрямовані на збереження і поси-
лення власної переговорної сили в процесі здійснення 
суспільного вибору. Оцінити цей фактор можна за до-
помогою індикатора ефективності органів державного 
управління (Government Effectiveness) групи індексів 
Worldwide Governance Indicators, які відображають  
якість формування та реалізації політики, державних 
послуг, довіри до державних зобов'язань та програм, 
державної служби та її незалежності від політичних 
чинників. 

Альтернативний підхід щодо оцінки діяльності 
бюрократичного апарату розглядається у моделі 
International Country Risk Guide на основі індексу яко-
сті (Bureaucracy Quality). При оцінці в межах цього 
підходу високі значення індексу отримують еконо-
міки, в яких бюрократичний апарат характеризується 
достатнім вмінням і компетенцією щодо управління 
без кардинальних змін і втручань. 

Оцінку цього інституційного фактора також  
можна здійснити за допомогою, розробленого амери-
канським інститутом Heritage Foundation, індексу сво-
боди ділової активності (Business Freedom), який у  
кількісному вимірі оцінює легкість відкриття, функ- 
ціонування та закриття бізнесу через призму держав-
ного регулювання економіки та його ефективності. 

Вищезазначені дослідження виділяють наступ-
ним інституційним фактором бізнес-коаліції, які  
трактують як об'єднання виробників у приватному  
секторі економіки, основними завданнями яких є ре-
алізація власної переговорної сили в процесі функціо-
нування. Стосовно оцінки цього фактора існує значно 
менша кількість індикаторів, ніж у попередньому ви-
падку, але його оцінка частково може бути здійснена 
за допомогою індикатора якості законодавчого регу-
лювання (Regulatory Quality) сімейства індексів 
Worldwide Governance Indicators. Цей показник дає 
змогу оцінити можливості уряду щодо розробки та ре-
алізації успішної економічної політики та державного 
регулювання, які призначені забезпечити розвиток 
підприємств приватного сектора економіки. 

Ступінь розвитку громадянського суспільства 
держави зазвичай оцінюється за допомогою індика-
тора громадянських свобод (Civil Liberties) всесвітньо-
відомої організації Freedom House. Основу цього інди-
катора становить набір складових оцінки: незалеж-
ність судової системи; свобода самовираження; освіти; 
віросповідання; економічної діяльності, прав на вільні 
зібрання; створення різного роду об’єднань. 
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Ще один фактор — це інформаційна відкритість 
та прозорість суспільства, яку певною мірою можна 
оцінити через застосування індексу демократичної від-
повідальності (Democratic Accountability) моделі 
International Country Risk Guide, що вимірює ступінь 
відповідальності держави перед населенням. 

Наступним інституційним фактором є ефектив-
ність функціонування судової системи. Ступінь роз- 
витку судової системи можна частково оцінити за до-
помогою індикатора верховенства закону (Rule of Law) 
групи індексів Worldwide Governance Indicators, що ха-
рактеризує рівень сприйняття суспільством наявних 
правил та дотриманням законів, зокрема, оцінює ін-
форсмент контрактів, захист прав власності, ефектив-
ність судової системи тощо. 

Останнім із запропонованих, вищезазначеними 
дослідниками, інституційних факторів є рівень коруп-
ції, який зазвичай оцінюється індексом сприйняття 
корупції, методика щодо розрахунку якого сформо-
вана міжнародною незалежною дослідницькою орга-
нізацією Transparency International. Показник поєднує 
різні оцінки і бізнес-опитування, проведені незалеж-
ними авторитетними організаціями та надає інформа-
цію про адміністративні і політичні аспекти корупції. 

Цікавою, з огляду на проблематику нашого до- 
слідження, є праця Д. Кауфмана в рамках проекту Сві-
тового банку, що визначає вплив якості інститутів та 
інституційного середовища на розвиток національної 
економіки через кореляційний аналіз між індикато-
рами якості інститутів, індексом сприйняття корупції 
в країні та індикаторами розвитку малого підприємни-
цтва в загальнодержавному масштабі. 

Проведений огляд праць щодо оцінки економіч-
ного зростання свідчить про недостатню увагу щодо 
вивчення специфіки розвитку окремих галузей на ос-
нові інституційних чинників, як у загальнонаціональ-
ному, так і в регіональному розрізі. Однак, водночас, 
практично всюди зазначається важливість промисло-
вості у економічному розвитку держави. Крім того,  
розвиток сучасної інституційної економічної теорії 

свідчить, що відбувається постійне ускладнення внут-
рішніх і зовнішніх зв'язків між суб’єктами ринку,  
внаслідок чого, вплив інституційної складової на еко-
номічне зростання значно посилюється. Отже, ваго-
мим чинником державної політики стимулювання 
економічного розвитку має стати визначення пріори-
тетів трансформації інституційного середовища на га-
лузевому рівні із врахуванням регіональних особливо-
стей [4]. 

,,Отже, інституційне середовище є важливим фа-
ктором забезпечення розвитку не лише економіки за-
галом, а й окремих її галузей та має враховувати спе-
цифічні особливості кожної з них та регіональний ас- 
пект. Важливим є те, що дане середовище формує 
стійкі моделі поведінки галузевих суб’єктів, у межах 
яких проводиться виробничо-господарська діяльність. 
Підтвердження даних припущень простежується у 
працях інших науковців. Так, М. В. Головко вважає, 
що: «Результативність управління будь-якою сферою 
національної економіки напряму залежить від якості 
сформованого інституційного середовища, його адек-
ватності щодо рівня розвитку соціально-економічних 
і виробничих відносин у суспільстві». Окрім того, ін-
ституційні фактори формують обмеження та стимули, 
які спонукають галузеві суб’єкти підвищувати свою 
ефективність, і як наслідок, забезпечують загальний 
розвиток економіки суспільства, людської поведінки 
та інституційного середовища.  

На основі зазначених досліджень запропоновано 
систему інституційних факторів оцінки складної виро-
бничої системи (рис. 1). Для дослідження впливу ба-
зових інститутів на функціонування та економічний 
розвиток ВПД регіону з урахуванням принципу комп-
ліментарності, вважаємо за необхідне систематизувати 
показники оцінки впливу інституційного середовища 
на діяльність, першочергово на виробничу складову, 
дослідити їх взаємозв’язок із групами факторів еконо-
мічного зростання та розглянути систему комплімен-
тарності базових інститутів ВПД. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система інституційних факторів економічного зростання виробничих систем 

Держава 

Інституційне середовище 

Ринок та інфра-
структура (по-
пит, конкурен-
ція, постачаль-
ники, сервіс, 
торгівля тощо) 

Організаційна 
ефективність 

(економічність, 
дієвість, розпо-
діл, координа-
ція, гнучкість 

тощо) 

Технології 
(інновації, тех-
нологічний рі-
вень, проник-
ність та розпо-
рядження тех-
нологій тощо) 

Ресурси (люд-
ські, технічні, 
матеріальні, не-
матеріальні) 

Зовнішня діяльність (міжнародна торгівля, інвестиції, науково- 
технічне співробітництво, інтеграцій, об’єднання) 
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Однак, насамперед, потрібно систематизувати ос-
новні фактори інституційного впливу на ВПД регіону, 
а вже пізніше формувати комплексну методику їх  
оцінки. Для досягнення поставлених цілей найпов-
ніше, на нашу думку, підходить класифікація фін- 
ського науковця Т. Хамалайнена. Відповідно до цього 
підходу запропоновано такі взаємопов’язані групи  
факторів, які оцінюють конкурентоспроможність та 
зростання в складних економічних системах.  

Очевидно, що вплив факторів буде відмінним за-
лежно від рівня та складності соціально-економічної 
системи. При цьому інститути на всіх рівнях істотно 
впливають на ефективність процесів виробництва та 
розподілу, формуючи складні механізми інституційної 
взаємодії на різних рівнях економічної системи. А 
сама інституційна взаємодія може істотно відрізнятися 
відповідно від виду економічної діяльності. 

Розвиваючи цей підхід, для виявлення зв'язків 
між різними системами інститутів, доцільно виокре- 
мити комплексні інституційні структури цих систем  
і в подальших дослідженнях розглянути їх комплімен-
тарність. Для цього, зважаючи на особливості ВПД, 
цікавим є підхід, який акцентує увагу на відмінностях 
у взаємодії технологічних та галузевих систем [5]. 

Враховуючи вищезазначену складність, пропону-
ємо обмежитися побудовою комплексної системи  

факторів оцінки впливів базових інститутів на функ-
ціонування ВПД на загальнодержавному та регіональ-
ному рівнях та запропонувати методологічний підхід 
щодо формування інтегрованого показника такої  
оцінки. Внаслідок чого виникає потреба в адаптації 
запропонованих підходів до особливостей ВПД 
(рис. 2). 

Оскільки механізми впливу різних інституційних 
систем на економічне зростання мають значні відмін-
ності, значущість підходу, запропонована Т. Холліз- 
вортом полягає в розподілі інституційних структур за 
ступенем їх стабільності, що включає в себе такі рівні: 
інститути; інституційні механізми; інституційні галузі; 
організації; формальне закріплення (закони) та про- 
дуктивність. 

Зважаючи на врахування галузевих та регіональ-
них особливостей для інституційного аналізу ВПД та 
побудови системи оцінки впливу інституційних фак-
торів на економічне зростання діяльності на загально-
державному та регіональному рівнях. На нашу думку, 
ми використовуємо показник інституційної стабільно-
сті як критерій диференціації, оскільки стабільність 
залежить від великої кількості контекстних умов та ін-
ституційних зв'язків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Система факторів впливу базових інститутів на оцінку ефективності функціонування ВПД 
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Висновки. Очевидно, як показують наші дослі-

дження, складність інституційного аналізу, різнома- 
нітність методологічних підходів щодо його прове-
дення, значну кількість інституційних зв’язків, регіо-
нальних та загальнодержавних галузевих особливостей 
видавничо-поліграфічної діяльності релевантно оці-
нити вплив інституційних факторів на функціону-
вання діяльності є надзвичайно складно.  

Це зумовлює потребу формування методології 
оцінки інституційних впливів, яка ґрунтується на си- 

стемі з трьох груп інтегрованих показників та індика-
торів інституційного розвитку держави, узагальню- 
ючих показників інституційних змін у видавничо-по-
ліграфічній діяльності та часткових показників оцінки 
впливу базових інститутів на функціонування діяльно-
сті в окремих регіонах, можливість системи факторів 
впливу базових інвестицій на оцінку ефективності  
функціонування поліграфії в Україні. 
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Відсутність послідовності у проведенні впливу ба-
зових інститутів дає можливість реалізувати вдоскона-
лення системи факторів інституційного середовища на 
розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в регіо-
нах. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗНАННЄВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Усі типи постіндустріаль-
ної економіки містять спільну ознаку, яка ґрунтується 
на використанні саме людських здібностей мислити та 
створювати суспільно-необхідні ідеї, генерувати, ви-
користовувати й розповсюджувати знання на благо 
людини і суспільства. Формування економіки знань 
(далі — ЕЗ) на регіональному рівні як одного з типів 
індустріальної економіки можливо лише за умови  
повного використання людського капіталу, трансфор-
мації системи освіти та навчання, створення гідних 
умов для розвитку населення будь-якого віку. Саме на 
основі ефективної системи освіти та навчання у регіо-
нах створюються додаткові можливості для їх еконо-
мічного й інтелектуального розвитку, відкриваються 
реальні перспективи щодо підвищення результативно-
сті функціонування людського та інноваційного капі-
талів. Отже, дослідження стану освітніх процесів у ре-
гіонах України має стати підґрунтям для прийняття ді-
євих управлінських рішень і розробки практичних ре-
комендацій, спрямованих на прискорення темпів 
знаннєвого розвитку певної території.  

Аналіз останніх досліджень. Новий тип економіки, 
взаємопов’язаний з людським розвитком, що підкрес-
люється у дослідженні А. Колота, який розглядає ЕЗ з 
точки зору її впливу на соціально-економічний розви-
ток та в організаційно-технологічному і трудовому ас-
пектах [1, с.35]. У дослідженні Л. Яковенко узагаль-
нені підходи до ЕЗ, визначена ключова роль людсь-
кого капіталу в її формуванні та виявлено причини  
і фактори, які впливають на її становлення [2]. У ро-
боті С. Фомішина, Ю. Ярченко уточнюється сутність 
поняття ЕЗ через признання її системним та ком- 
плексним явищем, що включає в себе елементи, які 
відносяться до одного з секторів народного господар-
ства, в якому відбувається виробництво, обробка 
знань, управління знаннями [3]. У монографії В. Ти-
щенко розкрито сучасні тенденції розвитку сфери 

освіти у регіональному аспекті як підґрунтя побудови 
економіки знань [4, с. 85-105]. Праці І. Каленюк, 
О. Кукліна, О. Пащенка та Л. Яковенко присвячено 
методології формування системи вищої освіти, здатної 
забезпечити потреби економіки знань [5; 6]. Отже,  
кожне дослідження має свою цінність і вклад у розви-
ток теорії ЕЗ та встановлення тенденцій і закономір-
ностей стану освітніх процесів у регіонах України. Але 
при цьому не отримали достатньої уваги проблеми ви-
значення передумов знаннєвого прогресу регіонів Ук-
раїни та їх потенціальних можливостей щодо ство-
рення сприятливого середовища для розвитку людсь-
кого, інноваційного й інтелектуального капіталів та 
примноження позитивних ефектів від їх функціону-
вання. 

Тому метою статті є здійснення оцінки освітнього 
потенціалу як основного інструменту знаннєвого роз-
витку регіонів України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Із метою 
розв’язання поставленої задачі використано методи 
зведення та групування офіційних статистичних да-
них, узагальнення та логіки, табличний. 

Прагнення України до досягнення стану ЕЗ ви-
магає зменшення технологічного розриву між нею та 
розвиненими країнами світу. Ліквідація відставання 
можлива тільки при комплексному регулюванні всіх 
складових ЕЗ на регіональному рівні, що забезпечу-
ється за рахунок стійких позитивних тенденцій у ре-
формуванні законодавчих норм, освіти і навчання та 
інноваційної системи, у зміні свідомості населення ви-
значених територій, що повинно бути націлено на 
знаннєві вектори розвитку [7].  

Проведене дослідження сучасних світових на- 
укових поглядів щодо існуючих типів постіндустріаль-
ного розвитку країн світу дозволило визначити, що  
першим типом економіки у постіндустріальному про-
сторі виступає інформаційна економіка, яка транс- 



ПОДЛУЖНА Н. О. 
 

 

 
 

122 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

формується у ЕЗ, після чого відбувається перехід до 
SMART-економіки, а потім і до програмованої еконо-
міки, яка за сучасних умов суспільного розвитку вва-
жається найвищім проявом. Визначена послідовність 
типів постіндустріальної економіки є умовною через 
то, що її побудова базується на узагальненому визна-
ченні сутності та можливих меж кожного з виокрем-
лених типів економіки. До того ж умовність, по- 
перше, пов’язана із тим, що обґрунтована послідов-
ність зміни типів економіки не є обов’язковою для  
різних економік світу і кожна країна, рухаючись у на-
прямі знаннєво-інноваційного вектору розвитку, може 
пройти послідовно або паралельно кожну або лише де-
які з означених типів економіки. По-друге, кожна кра-
їна має свої специфічні особливості стану та розвитку 
національної економіки, через що спостерігається  
різна тривалість протікання її певного типу.  

Останнім часом в Україні все частіше проявля-
ються елементи стимулювання ЕЗ, основними серед 
яких є державна підтримка високотехнологічних галу-
зей, реформування освітньої сфери, зростання якості 
навчання дітей і дорослих, можливості реалізації ідей 
через стартапи, міжнародні й національні гранти з 
отриманням спрямованої фінансової підтримки, впро-
вадження е-технологій у держрегулюванні та повсяк-
денному житті людини. Кожен із перерахованих еле-
ментів є невід’ємним проявом постіндустріального 
етапу розвитку економіки країни, яка прагне підви-
щити добробут і якість життя населення та досягти за 
цих умов економічного зростання на регіональному й 
національному рівнях на основі інноваційного і люд-
ського розвитку.  

Наступним етапом розвитку постіндустріальної 
економіки після ЕЗ є SMART-економіка (від англ. 
smart — розумний, технологічний), що базується ви-
ключно на технологіях нового покоління. Тобто про-
гнозується, що SMART-економіка буде заснованою на 
технологіях шостого технологічного укладу, більшість 
з яких сучасній науці ще не відомі. SMART-економіка 
спрямована на покращення рівня та якості життя на-
селення, зручності та узгодженості усіх процесів у  
містах та у країні в цілому. Вона зорієнтована саме на 
розвиток економіки міст, регіонів та у кінцевому під-
сумку — країн, що реалізується у розробці для цього 
концепцій, стратегій або дорожніх карт по впрова-
дженню smart-парадигм. При цьому основу для 
SMART-економіки створюють концепти ЕЗ, які про-
являються у її різноманітних формах, заснованих на 
інноваційності, креативності, ІКТ та розумній і ощад-
ній взаємодії з довкіллям. За цих умов smart-міста ма-
ють будуватися на принципах інтелектуально скоорди-
нованої діяльності всіх учасників суспільних відносин 
та мають виглядати як розумний унікальний конгло-
мерат [8]. Основною метою здійснення таких міських 
трансформацій є розв’язання нагальних та майбутніх 
проблем населення, покращення його добробуту, під-
вищення привабливості життя в містах та бажанням в 
них жити.  

Smart-концепція розвитку передбачає приділення 
уваги технологічним інноваціям, дослідженням та 
знанням. Тобто smart-ідея переслідує виявлення пере-
ваг територіальних одиниць, концентрації зусиль на 
сильних боках діяльності їх об’єктів, використання 
внутрішнього потенціалу для забезпечення соціально-
економічного, політичного, культурного розвитку й 

екологічної безпеки, що можливо при активізації ви-
користання знань та створенні на їх основі докорінно 
нових ідей і технологій. 

Отже, усі типи постіндустріальної економіки ба-
зуються на процесах отримання сучасних та онов-
лення застарілих знань, генерації ідей населенням ре-
гіонів країни. Швидкість та ефективність цих процесів 
залежить від рівня знаннєвого розвитку регіонів, по-
тенціальних можливостей щодо нагромадження та ви-
користання знань населенням регіону і країни. 

У результаті проведених раніше досліджень, авто-
ром встановлено, що знаннєвий розвиток регіону 
представляє собою процес створення, використання  
і поширення інноваційних знань індивідуального й 
організаційного характеру, заснований на максималь-
ному використанні всіх наявних складових конкурен-
тних переваг і потенційних можливостей регіону (при-
родних, історико-політичних, соціально-демографіч-
них тощо), що супроводжується приростом інтелекту-
ального, інноваційного й людського капіталів і веде до 
зростання якості життя населення та підвищення  
ефективності виробничо-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання конкретної території. Інте-
нсифікація знаннєвого розвитку території є головною 
умовою формування ЕЗ у регіоні. При цьому знаннє-
вий розвиток регіону ґрунтується на можливостях на-
селення різного віку отримати нові та оновити заста-
рілі знання, придбати необхідні професійні навички, 
що затребувані на сучасному ринку праці. Таку мож-
ливість дає регіональна система освіти, яка представ-
лена вищими навчальними закладами (далі — ВНЗ)  
I-IV рівнів акредитації. Тому увагу у дослідженні було 
зосереджено на кількісних та якісних аспектах їх дія-
льності.  

Моніторинг стану знаннєвого розвитку регіонів 
здійснено на основі таких показників: частка ВНЗ  
I-II, III-IV рівнів акредитації у загальній кількості 
ВНЗ України відповідного їх рівня; частка студентів 
ВНЗ I-IV рівнів акредитації у чисельності наявного 
населення території; кількість педагогічних і науково-
педагогічних працівників, що мають науковий ступінь 
ВНЗ I-IV рівнів акредитації та їх частка у загальній 
кількості викладацького складу ВНЗ України; кіль-
кість працівників освіти, які мають науковий ступінь 
у розрахунку на 1000 студентів усіх ВНЗ регіону, що 
були розраховані на основі статистичних даних, наве-
дених у статистичних збірниках (табл. 1).  

Показники для моніторингу стану знаннєвого  
розвитку регіонів були обрані та розраховані таким чи-
ном, щоб за допомогою оцінки можна було отримати 
повноцінну картину наявних диспропорцій у розвитку 
та розподілі потенціальних можливостей щодо отри-
мання освіти для населення регіону і країни; наявності 
студентів у загальній кількості населення певної тери-
торії, яка розглядається як сама активна та рушійна 
сила нації у створенні інновацій; якісного забезпе-
чення процесу оновлення та нагромадження знань ви-
кладачами-коучами, які мають науковий ступінь.  

З метою підвищення ступеня наочності наведе-
них даних значення кожного з показників було прора-
нжовано на три рівня — високий, середній та мініма-
льний, які виділено кольорами. Такий підхід спрощує 
процедуру групування регіонів України за потенцій-
ними можливостями в освіті та має стати основою для 
розробки обґрунтованих стратегій щодо формування 
ЕЗ у кожній області.  
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124 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Встановлено, що стійким лідером щодо потенці-
альних можливостей для знаннєвого розвитку за усіма 
критеріями оцінки є м. Київ та Харківська область. 
Вони характеризується максимальними значеннями 
показників щодо можливостей отримання освіти на-
селенням регіону, наявності студентів у загальній  
кількості населення, якісного забезпечення процесу 
навчання викладачами, які мають науковий ступінь.  

Достатньо високим рівнем концентрації колед-
жів, технікумів та училищ у 2016-2017 н.р. характери-
зуються Вінницька, Дніпропетровська, Львівська та 
Одеська області. Інші області мають приблизно одна-
ковий рівень наявності ВНЗ I-II рівнів акредитації, 
тобто мають близькі умови для підготовки висококва-
ліфікованих робітників, у яких буде потреба на ринку 
праці при формуванні ЕЗ. При цьому, спостерігається 
приблизно однаковий рівень концентрації університе-
тів, академій та інститутів у 2016-2017 н.р. для облас-
тей України, окрім тих, які здобули статус стійких лі-
дерів. 

За даними таких показників, як чисельність пра-
цівників освіти ВНЗ I-IV рівнів акредитації, що мають 
науковий ступінь, та частка студентів у чисельності 
наявного населення території, встановлено, що регі-
они України мають приблизно однаковий середній їх 

рівень. Тобто визначені області України мають рівні та 
задовільні умови з точки зору наявності молоді, яка 
може отримувати освіту, та викладачів, які забезпечу-
ють процес нагромадження знань.  

Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Терно-
пільська області визначені як стійкі лідери потенціалу 
знаннєвого зростання, які демонструють стабільно 
найкращий стан щодо якості забезпечення отримання 
та оновлення знань у навчальному процесі, що зроб-
лено на основі показників частки працівників, що ма-
ють науковий ступінь у загальній кількості викладаць-
кого складу ВНЗ України та їх кількості на одну тисячу 
студентів. 

У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, 
Донецькій, Сумській областях спостерігається стабіль-
ний середній рівень, а у Житомирській, Київській, Кі-
ровоградській, Миколаївській, Рівненській та Херсон-
ській — стабільно мінімальний рівень потенціалу знан-
нєвого зростання. 

Таким чином, у результаті систематизації та уза-
гальнення результатів проведеного дослідження було 
отримано чотири групи областей, які мають визначені 
характеристики щодо потенціалу знаннєвого розвитку 
(табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Групування областей України та м. Київ за рівнем потенціалу знаннєвого розвитку 

Номер 
групи 

Області України, які згруповані  
за рівнем потенціалу знаннєвого  

розвитку 

Характеристика стану потенціалу знаннєвого розвитку  
групи областей 

1 м. Київ, Харківська Стійкі області-лідери, які мають найкращий стан потенці-
алу знаннєвого розвитку за усіма критеріями оцінки поте-
нціальних можливостей системи освіти та навчання 

2 Івано-Франківська, Львівська, Оде-
ська, Тернопільська 

Області, які мають відмінний стан потенціалу знаннєвого 
розвитку. Характеризуються максимальним рівнем потен-
ційних можливостей системи освіти та навчання. Високий 
рівень показників щодо можливостей отримання освіти на-
селенням регіону, наявності студентів у загальній кількості 
населення, якісного забезпечення процесу навчання викла-
дачами, які мають науковий ступінь 

3 Вінницька, Волинська, Дніпропет-
ровська, Донецька, Закарпатська, 
Запорізька, Полтавська, Сумська, 
Чернівецька 

Області, які мають добрий стан потенціалу знаннєвого 
розвитку. Характеризуються середнім рівнем потенційних 
можливостей системи освіти та навчання. Середній рівень 
якості забезпечення отримання та оновлення знань у нав-
чальному процесі 

4 Житомирська, Київська, Кірово-
градська, Луганська, Миколаївська, 
Рівненська, Херсонська, Черкаська, 
Чернігівська, Хмельницька 

Області, які мають задовільний стан потенціалу знаннєвого 
розвитку. Характеризуються мінімальним рівнем потенцій-
них можливостей системи освіти та навчання та її кадро-
вого складу  

 
Запропоноване групування областей України за 

рівнем потенціалу знаннєвого розвитку дозволить  
розробити ефективні стратегії щодо формування ЕЗ на 
певних територіях з урахуваннях їх особливостей по-
тенційних можливостей щодо отримання освіти для 
населення регіону і країни; наявності студентів у зага-
льній кількості населення певної території; якісного 
забезпечення процесу оновлення та нагромадження 
знань викладачами, які мають науковий ступінь. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, для проведення моніторингу стану 
знаннєвого розвитку регіонів України запропоновано 
використати шість показників, до яких відносяться: 
частка ВНЗ I-II, III-IV рівнів акредитації у загальній 

кількості ВНЗ України відповідного їх рівня; частка 
студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації у чисельності 
наявного населення території; кількість педагогічних  
і науково-педагогічних працівників, що мають науко-
вий ступінь ВНЗ I-IV рівнів акредитації, та їх частка у 
загальній кількості викладацького складу ВНЗ Укра-
їни; кількість працівників освіти, які мають науковий 
ступінь у розрахунку на 1000 студентів усіх ВНЗ регі-
ону. Розрахунок запропонованих показників відбува-
вся на основі статистичних даних, наведених у стати-
стичних збірниках України.  

У результаті проведеного дослідження визначено 
чотири групи областей України, які відрізняються за 
рівнем потенціалу знаннєвого розвитку. До першої 
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групи віднесено м. Київ та Харківську область, які є 
стійкими лідерами і мають найкращий стан потенціалу 
знаннєвого розвитку за усіма критеріями оцінки поте-
нціальних можливостей системи освіти та навчання. 
До другої групи віднесено Івано-Франківську, Львів-
ську, Одеську й Тернопільську області, які мають ма-
ксимальний рівнем потенціальних можливостей сис-
теми освіти та навчання і характеризуються високим 
рівнем показників щодо можливостей отримання 
освіти населенням регіону, наявності студентів у зага-
льній кількості населення, якісного забезпечення про-
цесу навчання викладачами, які мають науковий сту-
пінь. Третя група, яка включає Вінницьку, Волинську, 
Дніпропетровську, Донецьку, Закарпатську, Запорі-
зьку, Полтавську, Сумську й Чернівецьку області, має 
середній потенціал знаннєвого розвитку. Характеризу-
ються середнім рівнем потенційних можливостей сис-
теми освіти та навчання та середнім рівнем якості за-
безпечення отримання та оновлення знань у навчаль-
ному процесі. До четвертої групи віднесено Житомир-
ську, Київську, Кіровоградську, Луганську, Миколаїв-
ську, Рівненську, Херсонську, Черкаську, Чернігів-
ську, Хмельницьку області, які мають задовільний 
стан потенціалу знаннєвого розвитку та характеризу-
ються мінімальним рівнем потенційних можливостей 
системи освіти та навчання. Подальші дослідження 
мають бути спрямованими на розробку стратегії під-
вищення знаннєвого потенціалу регіонів, що увійшли 
до складу кожної з чотирьох груп. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. Забезпечення ефективності 
функціонування промислових підприємств на сучас-
ному етапі розвитку економіки України виступає ба-
зовою умовою як виходу країни із затяжної фінансово-
економічної кризи, так і поступового набуття нею оз-
нак прогресивного розвитку у напрямі науково-техно-
логічного прогресу та поширення інноваційно-знан-
нєвих трансформацій на всі сфери життя суспільства. 
Водночас швидкість реалізації таких перспектив зале-
жить не стільки від наявності й достатньої кількості 
фінансових і матеріальних ресурсів, що є у розпоря-
дженні підприємства, скільки від компетенцій персо-
налу, який має бути професійно здатним і практично 

вмілим, мати високий рівень мотивації на впрова-
дження означених змін у його діяльність. Залучення та 
виховання безпосередньо в умовах підприємства таких 
працівників є досить тривалою справою, яка в органі-
заційному плані здійснюється за рахунок процедур 
формування персоналу, на протікання яких впливає 
значна кількість різнорідних чинників. Від того, наскі-
льки оптимально керівництво підприємства зможе ор-
ганізувати процедуру формування персоналу, макси-
мально використовуючи при цьому потенційні пере-
ваги та нівелюючи негативний вплив, буде залежати 
рівень його фінансово-економічного результату та 
конкурентоспроможність на ринку. 
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Аналіз останніх досліджень. Досить потужною є 
сучасна українська наукова школа досліджень у сфері 
управління персоналом й формування на цій основі 
трудового потенціалу промислового сектору еконо-
міки країни. Так, Е. Лібанова зазначає, що одним із 
головних «індикаторів прогресу» суспільства має стати 
«сталість людського розвитку» [1, с. 4]. А. Колот й 
О. Кравчук віддають людині провідну роль у «забезпе-
ченні стійкого розвитку суспільства» й сучасного ви-
робництва та наголошують на тому, що новітні умови 
господарювання висувають «якісно інші вимоги до 
людського чинника», а його формування має базува-
тися на «новій якості людського та соціального капі-
талу», розвитку «творчого потенціалу» [2, с. 14; 3, с. 4]. 
О. Грішнова й Т. Костенко уточнюють при цьому, що 
«суспільний прогрес і майбутнє держави» головним 
чином залежать від молоді, яка володіє «інтелектуаль-
ним потенціалом, активністю, мобільністю та гнучкі-
стю» і має все це максимально використати у власній 
трудовій діяльності [4, с. 3]. 

В. Антонюк стверджує, що в умовах формування 
постіндустріального суспільства трудовий потенціал, 
тобто сукупність працівників, що забезпечують ефек-
тивне функціонування підприємства, являється «ос- 
новним чинником розвитку будь-якої сфери еконо- 
мічної діяльності» [5, с. 19]. Цієї ж думки дотриму-
ється і Р. Чорний, який визначає трудовий потенціал 
«ключовим фактором побудови конкурентоспромож-
ної економіки та досягнення індивідуального суспі-
льно-економічного комфорту кожного громадянина» 
[6, с. 34]. При цьому О. Амоша й Л. Шамілева в ос-
нову концепції розвитку трудового потенціалу проми-
словості закладають соціальну відповідальність робо-
тодавців, як базову умову «відновлення робочої сили» 
й «забезпечення повної та раціональної зайнятості 
працівників» [7, с. 4-5]. 

В. Петюх обґрунтовує доцільність активного за-
лучення держави до процесів формування «потенцій-
ної робочої сили» високої якості для промислового 
підприємства шляхом забезпечення умов для підго- 
товки висококваліфікованих фахівців і стимулювання 
таким чином перспективного розвитку бізнес-середо-
вища [8, с. 56]. Цю тезу підтверджує також і В. Онікі-
єнко, який акцентує увагу на тому, що однією з базо-
вих функцій держави є «моніторинг соціально-трудо-
вої сфери, включаючи розвиток персоналу на підпри-
ємствах, умови і охорону праці, організацію її оплати 
відповідно з нормативно-правовими актами та колек-
тивними договорами» [9, с. 67]. Однак, незважаючи на 
значну кількість опублікованих наукових праць та 
проведених досліджень, питання всебічного обґрунту-
вання сутності, складових й закономірностей регулю-
вання процесу формування персоналу промислового 
підприємства і досі залишаються актуальними і тому 
потребують подальших розробок. 

Метою статті є кількісна оцінка впливу внутріш-
ніх і зовнішніх чинників на ефективність протікання 
процесу формування персоналу промислового підпри-
ємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У попе-
редніх дослідженнях було визначено сутність, етапи та 
склад чинників, що впливають на процес формування 
персоналу промислового підприємства. Так, під про-
цесом формування персоналу промислового підпри-
ємства будемо розуміти складний багатоетапний про-
цес, що є складовою загальної системи управління  

персоналом і містить конкретні способи впливу й 
управлінські рішення, спрямовані на створення згур-
тованого високоефективного трудового колективу, 
здатного раціонально й у встановлений для цього тер-
мін розв’язувати складні оперативні та стратегічні  
завдання для його перспективного розвитку. Було та-
кож обґрунтовано, що процес формування персоналу 
промислового підприємства складається з шести по- 
слідовних етапів: оцінка та планування потреби у  
персоналі; набір, підбір та прийняття персоналу;  
адаптація та професійно-особистісна інтеграція прий-
нятого працівника; становлення, колективне вихо-
вання й професійний розвиток персоналу; кар’єрне 
зростання персоналу; мотивація праці, спрямована на 
досягнення високих результатів. При цьому на проті-
кання кожного етапу впливає значна кількість чинни-
ків зовнішнього і внутрішнього характеру, які здійс-
нюють одночасно як пряму, так і опосередковану дію. 
Характер впливу і напрям найбільш потужних чинни-
ків на здійснення етапів формування персоналу про-
мислового підприємства наведено на рис. 1 [10, с. 48]. 

Отже, виокремлення по п’ять найбільш потужних 
зовнішніх і внутрішніх чинників дозволило побачити 
загальні умови формування персоналу промислового 
підприємства, проте залишається відкритим питання 
оцінки кількісного й векторного впливів кожного з об-
ґрунтованих чинників на окремий етап досліджува-
ного процесу, що має бути покладено в основу фор-
мування конкретних стратегій підвищення ефективно-
сті системи управління персоналом й результативності 
його загальної діяльності. Слід також зазначити, що 
характеристика такого впливу буде мати специфічні 
особливості для кожного підприємства, що визнача-
ється різними умовами функціонування, ресурсною  
і техніко-технологічною специфікою, конкурентними 
перевагами й потенційними можливостями щодо роз-
витку. Тому, для визначення узагальнених тенденцій 
впливу кожного з десяти чинників на процеси форму-
вання персоналу промислових підприємств в Україні 
було прийнято рішення провести оцінку на галузевому 
рівні. Періодом дослідження обрано 2010-2016 рр., у 
якому дані за 2014-2016 рр. були відповідним чином 
скориговані через сучасну суспільно-політичну обста-
новку в країні і тому не містять інформації про тим-
часово окуповану територію Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя та частину зони проведення 
антитерористичної операції.  

Значущість результатів моделювання визнача-
ється тими показниками, які було обрано в якості ба-
зових факторних і результативних ознак для оцінки 
впливу тих чи інших чинників на протікання процесу 
формування персоналу промислового підприємства. 
Визначимося з факторними ознаками, які було обрано 
за кожним з десяти виокремлених чинників впливу. 
Кількісно оцінити набуті в країні тенденції попиту на 
продукцію промислових підприємств на ринку, вихо-
дячи з даних офіційної статистичної звітності, мож-
ливо у грошовому вимірі на підставі інформації про 
динаміку обсягу реалізованої промислової продукції та 
у натуральному вимірі — шляхом аналізу даних про об-
сяги виробництва окремих видів промислової продук-
ції. Оцінити ступінь конкуренції між промисловими 
підприємствами на ринку можна на підставі трьох ба-
зових показників — індексу промислової продукції, 
чисельності працівників, зайнятих на промислових 
підприємствах і питомої ваги реалізованої інновацій- 
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ної продукції в загальному обсязі реалізованої проми-
слової продукції. Стан економічного розвитку регіону 
і країни пропонується оцінювати за допомогою двох 
базових показників, а саме: валового внутрішнього 
продукту, що є критерієм економічного розвитку кра-
їни та чисельності безробітного населення країни, що 
виступає визначальним чинником соціальної складо-
вої ефективності. Для оцінки ступеня збалансованості 
можливостей ринку праці та потреб виробничої сфери 
було обрано показники: питома вага випускників ВНЗ 

України І-ІV рівнів акредитації, що отримали направ-
лення на роботу та навантаження випускників, що не 
отримали направлення на роботу на 10 вільних робо-
чих місць (вакантних посад). Кількісно ж оцінити 
вплив нормативно-правового регулювання на процес 
формування персоналу промислових підприємств не 
представляється можливим через суто якісну характе-
ристику впливу означеного чинника на досліджуваний 
процес. 

 

 
 
 

Умовні позначення: 

– прямий вплив; – опосередкований вплив.

Рис. 1 Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на етапи процесу формування  
персоналу промислового підприємства* 

* Розроблено автором.

Факторними показниками, що дозволять узагаль-
нено охарактеризувати обраний на підприємстві підхід 
до підбору персоналу було обрано коефіцієнт обороту 
робочої сили по звільненню та середньомісячну заро-
бітну плату працівників промисловості. Узагальнено 
вплив створеного морально-психологічного клімату  
у колективі та діяльності профспілкових організацій 
можна оцінити за допомогою питомої ваги працівни-
ків, охоплених колективними договорами, розрахова-
ної у відсотках до облікової чисельності персоналу та 
питомої ваги працівників, що брали участь у колек- 

тивних трудових спорах виробничого та територіаль-
ного рівня у промисловості України. Вплив матеріа-
льно-технічного забезпечення виробничо-господарсь-
кої діяльності буде оцінено показниками фондоозбро-
єності та фондовіддачі. Для оцінки впливу створеної 
системи професійного розвитку персоналу у офіційній 
статистиці існують лише дані про загальні витрати на 
персонал, що здійснюють підприємства промисловості 
України, що і було взято в якості показника оцінки. 

У якості результуючого показника, який узагаль-
нено відображає як ефективність процесу формування 
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підприємства  
на ринку 
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персоналу, так і загальну результативність діяльності 
промислових підприємств України було обрано серед-
ній рівень річної продуктивності праці одного праців-
ника.  

Результати побудови залежностей впливу кож-
ного з обраних факторних показників на результу- 
ючий протягом досліджуваного періоду наведено у 
табл. 1-2. Вихідними даними для розрахунків було об-
рано офіційні дані Державної служби статистики Ук-
раїни. 

Результати проведених розрахунків не можна  
розглядати буквально, так як, по-перше, в якості  
факторних і результуючої ознак від самого початку 
було прийнято усереднені значення показників для га-
лузевого рівня, по-друге, логіка побудови більшості із 
продемонстрованих залежностей носить умовний та 

узагальнений характер, по-третє, вибір показників, що 
визначають вплив певного чиннику на процеси фор-
мування персоналу було зроблено виходячи з обмеже-
ної кількості офіційних статистичних даних, а форми 
лінії тренду — з критерію максимізації щільності 
зв’язку. Водночас, наведені обмеження не знижують 
практичної значущості проведеного дослідження, так 
як його метою було не стільки встановлення конкрет-
ної математичної моделі, скільки виявлення тих «бо-
льових точок» та «вузьких місць», наявність та сила 
впливу яких мають бути врахованими при розробці 
стратегії підвищення ефективності процесу форму-
вання персоналу на рівні конкретного промислового 
підприємства. Отже, враховуючи здійснені сутнісні 
уточнення, зробимо спробу обґрунтування найбільш 
потужних векторів впливу на досліджуваний процес.  

 
Таблиця 1 

Моделювання впливу зовнішніх чинників на ефективність процесу формування персоналу  
промислових підприємств України протягом 2010-2016 рр.* 

Чинник Графічне зображення залежності 
Характеристика 

впливу 

1 2 3 

Попит на продук-
цію підприємства 
на ринку 

Наявність дуже тіс-
ного прямого зв’язку 
між показниками  

Конкуренція між 
товаровиробни-
ками на ринку 

 
 

Зв’язок між показни-
ками відсутній 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наявність тісного 
зворотного зв’язку 
між показниками 
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Обсяг реалізованої продукції промисловості, млн грн

y = 3241,6e-0,018x
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Індекс продукції промисловості, % до попереднього 
року

y = 0,0009x2 - 5,0504x + 7704,9
R² = 0,9112
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Чисельність зайнятих працівників на промислових 
підприємствах, тис. осіб
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Закінчення табл. 1 

1 2 3

Наявність дуже тіс-
ного прямого зв’язку 
між показниками 

Стан економічного 
розвитку регіону і 
країни 

Наявність дуже тіс-
ного прямого зв’язку 
між показниками 

Зв’язок між показни-
ками відсутній 

Збалансованість 
можливостей ринку 
праці та потреб  
виробничої сфери 

Наявність дуже тіс-
ного зворотного 
зв’язку між показни-
ками 

Наявність дуже тіс-
ного зворотного 
зв’язку між показни-
ками 

* Розраховано і побудовано автором за даними [11-16].

y = 17,219x2 - 50,921x + 415,12
R² = 0,9534
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Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції, %
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Валовий внутрішній продукт, млн грн
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Безробітне населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років, у % до 
економічно активного населення відповідної вікової групи
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Питома вага випускників, що отримали направлення на роботу, 
% 
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Навантаження випускників, що не отримали направлення на роботу на 
10 вільних робочих місць (вакантних посад), осіб
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Таблиця 2 
Моделювання впливу внутрішніх чинників на ефективність процесу формування персоналу  

промислових підприємств України протягом 2010-2016 рр.* 
Чинник Графічне зображення залежності Характеристика 

впливу 

1 2 3 

Прийнятий на  
підприємстві  
підхід по підбору 
персоналу 

 
 

 

Наявність середнього 
за силою зворотного 
зв’язку між показни-
ками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наявність дуже тіс-
ного прямого зв’язку 
між показниками 

Морально- 
психологічний  
клімат у колективі  
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нізації 
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за силою зворотного 
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Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню, %
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Середньомісячна заробітна плата у промисловості за 
період з початку року, грн.
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Відсоток працівників, охоплених колективними 
договорами, % до облікової чисельності
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Питома вага працівників, що брали участь у 
колективних трудових спорах виробничого та 

територіального рівня, %
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Закінчення табл. 2 

1 2 3

Прогресивність  
матеріально-техніч-
ного забезпечення  
вробничо- 
господарської  
діяльності 

Наявність тісного 
прямого зв’язку між 
показниками 

Зв’язок між показни-
ками відсутній 

Створена система 
професійного  
розвитку персоналу 

Зв’язок між показни-
ками існує, його на-
прям прямий, проте 
ступінь щільності — 
середня  

*Розраховано і побудовано автором за даними [12; 17-20]

Доведення наявності тісного прямого зв’язку між 
попитом на продукцію та результативністю викорис-
тання кадрового складу підтверджує важливість для 
промислового підприємства забезпечення ефективно-
сті тих організаційних підходів, що супроводжують 
етапи формування персоналу. При цьому існує чітка 
залежність: чим більш високою буде професійна ком-
петентність працівників, тим якіснішою має стати 
продукція підприємства, а отже і прогнозовано вищім 
попит на неї. Зростання попиту буде сприяти впрова-
дженню інноваційних технологій у виробництво, що 
неодмінно викличе потребу у створенні дієвої системи 

безперервного розвитку персоналу та залученні на під-
приємство талантів із зовнішнього середовища. Під- 
твердженням цієї тези є дуже тісний прямий зв’язок 
між питомою вагою інноваційної продукції у загаль-
ному обсязі реалізованої продукції промислових під- 
приємств і рівнем продуктивності праці персоналу.  

Стан економічного розвитку регіону і країни, з 
одного боку, визначає базові умови функціонування 
промислового підприємства, його реальні можливості 
до нарощування виробничих потужностей, інновацій-
ного розвитку, забезпечення потрібними ресурсами  
відповідної якості, а з іншого — залежить від ефектив- 
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ності функціонування ключових галузей національної 
економіки. Тобто фінансово-економічні результати ді-
яльності промислових підприємств одночасно висту-
пають причиною та слідством економічного розвитку 
країни, що і підтверджується дуже щільним прямим 
зв’язком між обсягом валового внутрішнього продукту 
та продуктивністю праці персоналу промислових під-
приємств.  

Натомість зворотній дуже тісний зв’язок між по-
казниками, що характеризують результативність фун-
кціонування закладів вищої освіти, а отже і ступінь 
збалансованості можливостей ринку праці та потреб 
виробничої сфери, свідчить про наявність значної  
кількості проблем у цій сфері та наголошує на необ-
хідності приділення уваги керівництву промислових 
підприємств таким питанням, як узгодження програм 
підготовки найбільш перспективних для розвитку ви-
робництва спеціальностей, працевлаштування за фа-
хом найкращих випускників, проведення профорієн-
таційної роботи із молоддю регіону тощо. Налаго-
дження цієї системи дозволить підвищити результати-
вність функціонування первинного ринку праці та за-
безпечити підприємство молодими, перспективними  
і креативними працівниками, що не бояться кардина-
льних змін і знають як їх організовувати та здійсню-
вати на практиці. 

Підвищення інтенсивності руху персоналу про-
мислових підприємств негативним чином познача-
ється не лише на результативності діяльності кон- 
кретного підприємства, а й на стані ринку праці та 
економічному розвитку країни в цілому. Саме на таку 
обставину і вказує встановлена зворотність зв’язку між 
значеннями коефіцієнта обороту робочої сили по  
звільненню та рівнем продуктивності праці підпри-
ємств промисловості України. Натомість підвищення 
середнього рівня оплати праці позитивним чином 
впливає на ступінь мотивації працівників на досяг-
нення ними поставлених виробничих цілей і особис-
тісного зростання у межах даного підприємства, поси-
лення ступеня їх лояльності до нього, що позитивним 
чином має позначитися на рівні продуктивності праці 
та ефективності формування персоналу. 

Обмеженість вибору статистичних даних і показ-
ників, що характеризують морально-психологічний 
клімат у колективі не дозволила формалізувати вплив 
даного чинника на процес формування персоналу на 
галузевому рівні, проте в умовах діяльності конкрет-
ного промислового підприємства саме моніторингу 
впливу означеного чинника має бути приділено до- 
статньо уваги керівництва. До того ж, із метою поси-
лення відчуття та ступеня реальної соціальної захище-
ності працівників на практиці має бути забезпеченою 
дієвість профспілкових організацій. Водночас прове-
дене дослідження дозволило встановити загрозливу  
тенденцію, що спостерігається у промисловості Укра-
їни у досліджуваному періоді — було встановлено, що 
залежність між ступенем охоплення працівників ко- 
лективними договорами та результативністю праці  
персоналу є середньою за силою та негативною за на-
прямом. Інтерпретацією причин виникнення означе-
ної залежності може бути падіння рівня довіри пра- 
цівників до діючих профспілкових організацій та по-
ширення явища неформальної зайнятості у промисло-
вості України, подоланню яких має бути присвячено 
програми галузевого розвитку. 

Побудовані математичні залежності підтверджу-
ють також позитивність впливу на ефективність про-
цесу формування персоналу промислового підприєм- 
ства зростання темпів оновлення основних фондів  
і значення показника фондоозброєності, підвищення 
ступеня прогресивності матеріально-технічного забез-
печення виробничо-господарської діяльності та збіль-
шення розміру коштів, що спрямовуються на персо-
нал. Саме тому акцентування уваги керівництва на не-
обхідності та навіть обов’язковості таких заходів має 
стати однією з ключових умов стратегічного розвитку 
підприємства за рахунок підвищення ефективності 
процесу формування персоналу. 

Отже, досягти ефективності процесів форму-
вання персоналу промислових підприємств можливо 
завдяки системності та комплексності управлінських 
рішень на рівні підприємства, регіону, галузі й націо-
нальної економіки, які мають враховувати вплив всіх 
можливих зовнішніх і внутрішніх чинників та містити 
конкретні інструменти запобігання негативної та по-
силення позитивної дії. 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  
У дослідженні визначено сутність, етапи та чинники, 
що впливають на досягнення ефективності процесу 
формування персоналу промислового підприємства. 
Здійснено моделювання впливу основних зовнішніх  
і внутрішніх чинників на ефективність процесів фор-
мування персоналу підприємств промислової галузі 
України. Встановлені математичні залежності визна-
чають наявність, загальний вектор та силу впливу  
кожного з чинників, що має бути врахованим при мо-
делюванні означеної дії на мікрорівні. Наведено еко-
номічну інтерпретацію тих математично залежностей, 
що мають значущість. Подальші дослідження мають 
бути спрямованими на розробку дієвих заходів і кон-
кретних практичних рекомендацій, що дозволять на 
рівні певного підприємства вчасно запобігати нега- 
тивному та максимально посилювати позитивний 
вплив на здійснення кожного з етапів процесу форму-
вання персоналу, що має створити умови для досяг-
нення ефективності даного процесу. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИСКУРС ВИБОРУ РЕЖИМУ  
ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Вступ 
Актуальність проблеми. Процеси інтеграції, які 

першопочатково активно розвивалися лише серед не-
великої кількості країн, сьогодні охопили усі конти- 
ненти світу. Швидке збільшення кількості інтеграцій-
них об’єднань є наслідком популяризації ідеї відкри-
тості економіки, посилення процесів спеціалізації, 
зростання ролі ТНК в міжнародному поділі праці. 
Сьогодні монетарна інтеграція виступає процесом  
координації валютної політики, формування надна- 
ціонального механізму валютного регулювання, ство-
рення міждержавних валютно-кредитних і фінансових 
організацій та включає процеси офіційної валютної 
уніфікації (повна або паралельна доларизація, форму-
вання валютних союзів) та безумовної нормативної ре-
гламентації фіксування курсу національної валюти до 
якоря. 

Проблема вибору валютно-курсового режиму досі 
викликає гарячі дискусії серед наукового економіч-
ного товариства. Економічна спільнота певною мірою 
розділилася на тих, хто вважає, що валютні курси не 
мають значення, і тих, хто переконаний, що валютні 
курси мають значення, і тому інструменти валютно-
курсової політики можуть та повинні бути частиною 
економічної політики. Після багатьох років дискусій 
ми розуміємо, що істина знаходиться десь посередині, 
і Дж. Франкель [30] правий, стверджуючи, що «...не 
існує єдиного режиму валютного курсу, який би одна-
ково підходив для усіх країн чи для усіх часів». З 
огляду на це слід детально вивчати національні умови 
та особливості, щоб обрати валютно-курсовий режим, 
що підходить конкретній країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре- 
тичні аспекти регіональної валютної інтеграції, ва- 
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лютно-курсової політики, історичні причини долари-
зації, валютних рад та формування валютних союзів 
досліджували такі вчені, як К. Артета [16], С. Беґовіч 
[18], С. Беркмен [19], В. Бігнон [20], З. Боґетіч [21], 
Е. Боренштейн [22], С Веймут  [62], І. Вєтлов [60], 
Г Вольф [63], М. Ґелос [31], М. Ґош [А], Ж. Б. Де-
кільбе [27], П. Імам [37], Дж. Інгрем [38], П. Кіфер 
[40], Б. Коен [26], Ф. Кумаха [50], Е. Леві-Єяті [44], 
М. Майлз [48] Р. Мандел [49], Н. Мвасе [50], Дж. Де 
Ніколо [51], Г. Ортіз  [52], Дж. Понсот [54], Р. Радков 
[55], Л. Рівейра-Батіз [56], М. Савастано [58], А. Си 
[56], E. Роуз [57], Дж. Франкель [29; 30], С. Ханке 
[34], П. Хартман [35], А. Хоніг [36], К. Шулер [50] та 
ін. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні процесу гло-
бальної монетарної інтеграції та визначенні на цій ос-
нові нових підходів вибору режиму валютно-курсової 
політики України. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 
 

1. Монетарна інтеграція в умовах трансформації  
 світової валютної системи 

Регламентація валютних відносин у світовому 
співтоваристві відбувалася в межах генезису світової 
валютної системи. Міжнародні валютні відносини 
були зумовлені процесом створення світового ринку, 
поглибленням міжнародного поділу праці та розвит-
ком економічних відносин між різними державами.  

Міжнародна валютна система являє собою су- 
купність міжнародних платіжних засобів (вільні кон-
вертовані валюти, міжнародні колективні валюти); ре-
жимів валютного обміну, включаючи валютні курси  
і валютні паритети; умов конвертованості; механізмів 
забезпечення валютно-платіжними засобами міжна- 
родного обороту; регламентації та уніфікації міжна- 
родних розрахунків; режимів міжнародних ринків ва-
лют і золота; статусів міждержавних інститутів, які ре-
гулюють валютні відносини; мереж міжнародних і на-
ціональних банківських установ, що здійснюють між-
народні розрахункові та кредитні операції, пов’язані із 
зовнішньоекономічною діяльністю [17; 26]. 

Світова валютна система покликана виконувати 
дві головні функції: по-перше, створювати сприятливі 
умови для розвитку виробництва та міжнародного по-
ділу праці, а по-друге, і найголовніше, забезпечувати 
безперебійне функціонування її структурних елементів 
[6]. 

Проблеми нестабільності сучасної міжнародної 
валютної системи криються в збільшенні структурних 
глобальних дисбалансів і накопиченні прихованих  
системних ризиків. Політика збереження старого  
порядку сприятиме консервації слабких елементів 
структури і збереженню її нестійкості. Реальна стабі-
лізація світової економічної і фінансової системи ви-
магає формування нового підходу, нових принципів  
і бази існування міжнародної валютної системи. Не-
здатність і обмеження можливостей сучасного валют-
ного порядку вчасно і адекватно виробляти необхід-
ний набір механізмів щодо стабілізації системи, ви-
кликали необхідність пошуку нових концепцій її ре-
формування, оскільки безпека всієї системи політико-

                                                
1 Валютною консолідацією (за термінологією Фо-

рекс) також називають тривалий боковий рух курсу валют 
всупереч висхідним чи низхідним трендам. 

економічних відносин пов'язана з усвідомленою необ-
хідністю руху до нового порядку міжнародної валютної 
системи. 

Валютна інтеграція є однією з основних тенден-
цій розвитку світової валютної системи на сучасному 
етапі глобалізації світової економіки. Валютну інте- 
грацію доцільно розглядати як реалізацію узгодженої 
валютної політики країн-учасниць валютної інтегра-
ції, а також створення і функціонування міждержав-
них організацій, що здійснюють міждержавне валютне 
регулювання. 

Опосередковуючи всі міжнародні економічні 
процеси в системі світового господарства, валютні  
відносини зазнають глибинних якісних змін разом із 
сферою міжнародного виробництва, надання послуг та 
інвестування. Валютна інтеграція і її форми найчас-
тіше асоціюються з регіональною економічною інте- 
грацією та появою регіональних валют. 

Найбільшого розповсюдження в науковій літера-
турі набула інтерпретація еволюції форм інтеграції 
Б. Балассою, який виділив п’ять форм: зона вільної 
торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний 
союз, політичний союз [17]. Типологія була здійснена 
на основі критеріїв відміни дискримінації компаній  
різної національної приналежності і ступеня лібералі-
зації руху факторів виробництва. На найвищій стадії 
відбувається гармонізація та уніфікація економічної, 
соціальної і валютної політик. 

На практиці однією з найбільш складних проблем 
є саме процес переходу до повної валютної інтеграції. 
Дискусії між «монетаристами» і «економістами» про 
стратегію і терміни подальших кроків створення ва- 
лютного союзу переважно стосуються проміжної ста-
дії. «Монетаристи» стверджують, що позитивні кроки 
в напрямку валютної інтеграції сприятимуть зміц-
ненню і прискоренню процесу економічної інтеграції. 
Такі кроки змусять країни-члени координувати свою 
економічну і фінансову політику, тим самим зменшу-
ючи відмінності в заробітній платі і цінах, та дозволить 
легше досягти жорсткості валютного курсу [7]. «Еко-
номісти» вважають, що на першому місці повинні бути 
гармонізація політики та реальна економічна інтегра-
ція, а подальші кроки в напрямку валютної інтеграції 
не повинні бути зроблені до фактичної конвергенції 
заробітної плати і цін та завершення структурних пе-
ретворень [38]. 

Але тим не менше, валютна інтеграція призво-
дить до позитивних ефектів, якщо є необхідні умови. 
У статті Е. Роуза [57] використано доповнене рівняння 
гравітації, щоб показати, що торгівля між країнами, 
які мають спільну валюту, значно вигідніша, ніж тор-
гівля між іншими парами країн. Його результати ре-
гресії поперечного перерізу показують, що обсяг дво- 
сторонньої торгівлі між двома країнами, які входять у 
валютний союз, в середньому у 3,35 раза більший, як 
при двосторонній торгівлі між іншими країнами [41]. 

Загалом же, в економічній літературі до валютної 
інтеграції або, іншими словами, валютної консолідації 
(англ. currency consolidation)1 прийнято відносити два 
доволі різнорідні процеси: 
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— доларизацію (англ. dollarization)1 — односто-
роннє рішення держави про повне або часткове вико-
ристання іноземної валюти паралельно із або замість 
вітчизняної валюти,2; 

— формування повноцінних валютних (монетар-
них) союзів (англ. full-fledged monetary unions)3 — ко- 
лективне рішення двох і більше держав про викорис-
тання спільної валюти. 

Незважаючи на деякі спільні риси та кінцевий ре-
зультат (скорочення кількості валют в обігу), ці два 
процеси значною мірою відрізняються по своїй суті — 
в першу чергу через мотивацію створення та суб’єкт-
ність монетарної політики (за умов валютного союзу 
така політика імплементується центральним банком 
об’єднання із врахуванням колективних інтересів, тоді 
як в умовах заміщення ініціатором, а часто і єдиним 
бенефіціаром, стає іноземний центральний банк). 

Деякі дослідники до валютної інтеграції також 
відносять третій тип режимів валютного курсу — ва- 
лютну раду як одну з форм організації валютно-фінан-
сової співпраці держав, що не передбачає відмови від 
національної валюти, однак проявляється у жорсткій  
і забезпеченій резервами фіксації курсу валют на нор-
мативному рівні.  

2. Режим валютної ради
Розглянемо кожен із проявів валютної інтеграції 

більш детально в порядку зростання міри інтенсивно-
сті процесів консолідації. Найпростішою формою ва-
лютної інтеграції є імплементація режиму валютної 
ради. Історичний досвід функціонування валютних 
рад (а вперше їх принципи почали використовуватись 
із середини ХІХ століття на Маврикію — на той час 
острівній колонії Великої Британії) пропонує три тео-
ретичні підходи до їх трактування. 

1. Як інститут (чи елемент фінансових інститу-
тів). Так, більш ранні трактування валютної ради роз-
глядають її як інститут, що емітує грошову одиницю 
(банкноти, монети, а іноді і депозити), яка повністю 
забезпечена іноземною валютою і конвертується до 
цієї якірної валюти4 за фіксованим курсом [34]. Із ін-
ституційної точки зору, режим валютної ради може 
розглядатись як певний аналог центрального банку (не 
залежно від його назви) та сукупності його взаємовід-
носин із комерційними банками, фінансовими уста-
новами та урядом, які здійснюються за чітко детермі-
нованими принципами, що не можуть бути змінені чи 
ігноровані за жодних умов. Важливим моментом є те, 
що валютна рада та принципи її функціонування за- 
кріплені на нормативному рівні (в тому чиcлі на ос-
нові угод із емітентом якірної валюти).  

2. Як механізм певного монетарного устрою. Ва-
лютну раду можна розглядати як механізм контролю 
за пропозицією грошей через взаємодію трьох еле- 

1 Переважно термін «доларизація» використовується 
незалежно від назви валюти-субститута (у тому числі і для 
євро чи південноафриканського ранда), хоча іноді сто- 
совно європейської валюти вживають термін «євроїзація». 

2 Часто, особливо в ранніх дослідженнях та у віт- 
чизняній літературі, в якості аналога доларизації назива-
ють валютне заміщення, однак у сучасних працях його 
вважають дещо вужчим процесом, про що буде сказано 
нижче. 

3 В західній літературі їх відрізняють від звичайних 
валютних чи монетарних союзів (англ. currency unions та 
monetary unions), які не передбачають подальшої еконо- 

ментів: валютних резервів держави, курсу прив’язки до 
валюти-якоря, кількості грошової маси в обігу. 

3. Як окремий тип монетарного устрою чи навіть
окрема грошова система [55]. 

Протягом останніх двох століть існували різні 
способи організації валютних рад. В економічній літе-
ратурі виділяють низку критеріїв так званої «каноніч-
ної» чи «класичної» валютної ради (англ. ‘orthodox 
currency board’). Основні із них наведені на рис. 1 і 
включають: 

• введення якоря для національної валюти. До-
слідники виділяють три підходи до його вибору: при- 
хильники концепції оптимальної валютної зони наго-
лошують на важливості синхронізації шоків із емітен-
том якірної валюти; «адвокати» торговельної та інвес-
тиційної інтеграції вказують в бік національних валют 
основних торговельних партнерів; поборники прин-
ципу надійності пропонують «найсильніші» валюти. 
Іноді, але далеко не завжди, потенційний якір може 
відповідати всім трьом вимогам. Теоретично, прив’яз-
ка може відбуватись і до декількох валют [63]; 

• резерви якірної валюти повинні бути достат-
німи для конвертації загального обсягу усіх банкнот та 
монет в обігу (а також загальної суми банківських кре-
дитів у резервному рахунку валютної ради). Зазвичай, 
необхідні валютні резерви оцінювались як 105-110% 
грошової бази чи 110-115% грошового агрегату М05; 

• абсолютна і необмежена конвертованість го-
тівки в національній валюті та валюті-якорю за фіксо-
ваним валютним курсом при відсутності обмежень на 
здійснення операцій по поточному рахунку чи рахунку 
капіталів; 

• валютна рада отримує прибуток лише від про-
центів за валютними резервами (за вирахуванням ви-
трат на випуск готівки) та не здійснює форвардних об-
мінних операцій. Згадані резерви іноземної валюти 
формуються з двох джерел: (1) покриття емісії націо-
нальної валюти в обмін іноземної; (2) зобов’язання 
комерційних банків зберігати частину власних резер-
вів на рахунках валютної ради. Перше джерело генерує 
доходи від сеньйоражу, друге — доходи від обов’язко-
вого резервування (різниця між доходами від інвести-
цій в іноземні цінні папери та виплатами по мінімаль-
них резервах). Зазвичай, чистий дохід валютної ради 
становить приблизно 1% від річного ВВП держави 
[59]; 

• валютна рада не передбачає наявності активної
монетарної політики та не надає позик уряду, націо-
нальним компаніям чи банкам. Єдина її функція — об-
мін національної валюти на якірну за фіксованим  
курсом. В умовах режиму валютної ради уряд фінансує 
свою діяльність лише за рахунок оподаткування та 

мічної інтеграції держав-членів окрім введення спіль-
ної валюти. 

4 Чи до золота в минулому.  
5 Ураховуючи відмінності в законодавстві різних 

держав, можна спрощено зазначити, що грошова база 
включає готівку в обігу та резерви комерційних банків у 
центробанку, тоді як М0 — лише готівку в обігу (хоча, 
наприклад, у Великій Британії грошова база ідентична 
М0; в США до грошової бази додатково включають  
кошти в сховищах комерційних банків (англ. vault cash); 
в Україні — кошти на кореспондентських та інших ра- 
хунках НБУ тощо). 
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отримання позик, але не за рахунок друку нових гро-
шей; 

• валютна рада, на відміну від центральних бан-
ків, не здійснює маніпуляцій із обліковою ставкою. 
Розширення і стискання грошової бази (а, отже, і ко-
ливання внутрішніх процентних ставок) визначається 
припливом і відпливом валютних коштів [10]. При-
в’язка до іноземної валюти спричиняє тенденцію до 
зрівняння процентних ставок та рівня інфляції із емі-
тентом якірної валюти. Винятком є ситуація, коли ва-
лютна рада замінює високоінфляційний центральний 
банк — у даному випадку ціни багатьох товарів є апрі-
орі нижчими у вираженні якірної валюти, а отже після 

стабілізації слідуватиме певний період наздоганяння, 
що супроводжуватиметься вищим рівнем інфляції 
[8; 9]; 

• валютна рада не діє як кредитор останньої ін-
станції і не передбачає надання «рятувального жилету» 
для банків у випадку кризи. Щоправда банкрутства  
банків доволі рідко зустрічались за умов канонічної 
валютної ради (на відміну від сучасних прикладів ва-
лютних рад); 

• жорстка нормативна регламентація, що обумов-
лює тривалість і значну вартість «виходу» із режиму 
валютної ради. 

 

 
Рис. 1. Критерії канонічної валютної ради 

Авторська візуалізація на основі матеріалів [34; 59]. 

 
Враховуючи фіксований курс валют та необхід-

ність 100%+ забезпечення резервів в іноземній валюті, 
канонічна валютна рада не відіграє активної ролі у ви-
значенні об’єму грошової бази. Аналогічно канонічна 
валютна рада не впливає на співвідношення між гро-
шовою базою та пропозицією грошей, визначаючи 
лише резервні вимоги до комерційних банків. Але, ра-
зом з тим, пропозиція грошей у канонічній валютній 
раді достатньо еластична до змін в попиті на ринку 
товарів та послуг, які впливають на зміни резервів іно-
земної валюти. Профіцит (дефіцит) поточного рахунку 
приводить до зменшення (зростання) внутрішніх про-
центних ставок і, відповідно, зростання (скорочення) 

пропозиції грошей, як і обсягу виробництва, рівня до- 
ходів та цін. Крім того, за умов фіксованого валютного 
курсу, зміна процентних ставок приводить до притоку 
(відтоку) капіталу відповідно до принципів процент-
ного арбітражу, що, зрештою, стає підґрунтям для 
конвергенції процентних ставок із емітентом якірною 
валюти.  

Основною перевагою валютної ради можна на-
звати високий рівень довіри (англ. credibility) до 
суб’єкта монетарної політики держави. Дослідники 
відмічають два типових канали її формування: (1) від-
сутність можливостей для девальвації національної ва-
люти [56]; (2) вирішення проблеми часової невідповід- 
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ності (англ. time-inconsistency problem)1, пов’язаної з не-
здатністю монетарного суб’єкта генерувати несподі-
вану інфляцію [28].  

Довіра до монетарного режиму посилюється  
впевненістю в національній валюті, яку Ж. Б Декільбе 
та Н Нєновскі вважають ключовою перевагою валют-
ної ради, що приводить до макроекономічної стабіль-
ності [27]. Вони ж розглядають впевненість як резуль-
тат вищого рівня конвертованості валюти, який у свою 
чергу детермінується запровадженням двох «якорів»: 
фіксованого курсу валют та покриття грошової бази 
валютними резервами. Дослідники аргументують, що 
впевненість у національній валюті також імпортується 
і є похідною впевненості (майбутньої стабільності) в 
іноземній валюті. Варто зазначити, що валютний ри-
зик не нівелюється повністю в канонічній валютній 
раді, проте є значно нижчим, ніж в державах із м’як-
шим монетарним режимом [37]. 

Г. Вольф та співавтори, окрім «впевненості», ви-
окремлюють також інший аспект, що формує довіру — 
позитивний «ефект дисципліни» [63]. Даний ефект ви-
никає як результат обмежень та зобов’язань стосовно 
монетарного зростання, покладених на суб’єкт гро-
шово-кредитної політики, а саме відсутність контролю 
за грошовою базою та недоступність більшості інстру-
ментів монетарної політики в умовах канонічної ва- 
лютної ради. Більш того, відсутність функціоналу кре-
дитора останньої інстанції, зазвичай, вважається сти-
мулом зростання фінансової дисципліни та змен-
шення морального ризику в банківській системі, оскі-
льки комерційні банки менш схильні до здійснення 
високоризикових трансакцій, знаючи, що в разі про-
блем із ліквідністю, вони не знайдуть підтримки у мо-
нетарного регулятора [53]. Дж. Франкель відзначає, 
що останній аспект особливо актуальний для країн, 
що розвиваються, чиї банківські системи схильні до 
загроз, пов’язаних із асиметричною інформацією, 
втратою ліквідності та морального ризику [29]. 

Деякі дослідники приходять до висновку, що ва-
лютні ради знижують рівень процентних ставок [56] 
(більш коректно вести мову про зближення їх рівня із 
емітентом якірної валюти) та волатильність темпів 
приросту обсягів виробництва [42]. Л. Рівейра-Батіз та 
А. Си, порівнюючи режими валютних рад із стандарт-
ною фіксацією курсу валют, приходять до висновку, 
що першим притаманна більша стабільність і вони ге-
нерують менше безробіття, при цьому демонструючи 
більший приріст добробуту.  

Більш того, режим валютної ради є жорстко ре- 
гламентованим законодавчими нормами держави, що 
робить доволі затратним відмову від його викорис-
тання. Ф. Кіфер та Д. Стасеведж доводять, що саме 
офіційний статус валютної ради є джерелом політич-
них зобов’язань, а не прив’язка до курсу сама по собі 
[40]. Але разом з тим, вартість переходу (англ. switching 
costs) на інші режими валютного курсу, в разі потреби 
(насамперед, тривалих глобальних шоків), є значно 
меншою порівняно із устроєм без окремої національ-
ної валюти. 

1 Під часовою невідповідністю розуміють ситуацію, 
коли монетарний суб’єкт заявляє про застосування однієї 
стратегії поведінки, а на практиці здійснює абсолютно 
інші заходи (особливо в кризовий період). У нашому ви-
падку, в першу чергу, мова йде про ймовірність відмови 
від жорсткої прив’язки курсу. 

Разом з тим існує два табори критиків 100%-го 
резервування монетарних зобов’язань. Перші наголо-
шують на значній втраті ресурсів, частина із яких  
могла бути використана на купівлю іноземних активів. 
Другі вказують на те, що конвертованість стосується 
лише грошової бази, тоді як загальна кількість ліквід-
них монетарних активів в обігу, як правило, в рази  
більша. Судячи з цього фінансова паніка таки може 
спіткати державу у випадку спроб широких верств  
суспільства одночасно конвертувати національну ва-
люту на якірну.  

Відсутність можливості оперативного реагування 
на зміни світової кон’юнктури з допомогою інстру- 
ментів валютно-курсової політики — це та плата, яку 
змушені платити адепти валютної ради за стабільність 
«під крилом» емітента якірної валюти. Враховуючи 
майже відсутній вибір засобів впливу на грошову базу, 
монетарний інститут не може повноцінно стерилізу-
вати2 потоки капіталу, а отже, дефіцит поточного ра-
хунку чи раптовий приплив капіталу автоматично  
транслюється на обмеження внутрішньої ліквідності 
та вищий рівень відносних процентних ставок [54]. 
Більш того, якщо таки має місце монетарне розши-
рення, то воно є значно скромнішим у порівнянні із 
класичним центральним банком, що може забезпе-
чити створення грошової маси забезпеченої лише вну-
трішніми активами. Побічним моментом такого обме-
ження є те, що валютна рада втрачає частину доходів 
від сеньйоражу, який міг би генеруватись від новост-
вореної грошової бази, забезпеченої внутрішніми ак-
тивами. А оскільки валютна рада не є кредитором 
останньої інстанції і не може використовувати широ-
кий інструментарій для протидії кризі ліквідності, то 
комерційні банки, зазвичай, утримують більш суттє-
вий обсяг резервів, тим самим додатково стримуючи 
монетарне зростання.  

За умов валютної ради уряд не може використо-
вувати її активи для фінансування дефіциту бюджету 
шляхом продажу державних цінних паперів, що часто 
приводить до обмежувальної фіскальної політики 
(англ. constrain fiscal policy) та наділяє монетарну полі-
тику дефляційною схильністю (англ. impart a 
deflationary bias) [24]. Як наслідок усіх зазначених вище 
факторів, канонічна валютна рада здійснює стримува-
льний вплив на економіку держави (англ. contractionary 
effects on the economy) [54].  

Також для валютних рад характерна проблема, 
що традиційно гостро стоїть перед державами із низь-
ким рівнем інфляції, а саме небезпека шоків безро-
біття (особливо зовнішніх шоків, які передаються че-
рез прив’язку до якірної валюти). Відсутність можли-
вості оперативної реакції на них з допомогою деваль-
вації, з часом, може привести до хронічного високого 
безробіття, яке, в свою чергу, породжує загрозу виходу 
із режиму валютної ради. Заради справедливості варто 
зазначити, що в умовах валютної ради імпульси безро-
біття є меншими ніж при традиційній фіксації.  

2 Стерилізація — сукупність заходів монетарного 
суб’єкта (переважно операції на відкритому ринку) для 
протидії впливу профіциту чи дефіциту платіжного ба- 
лансу на обсяг грошової пропозиції. 
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На рис. 2 підсумовані основні переваги та недо-
ліки канонічних валютних рад розглянутих крізь  
призму їх специфічних критеріїв.  

Однак всі розглянуті вище особливості характерні 
для канонічних валютних рад. Сучасні ж валютні ради 
значною мірою відрізняються від своїх попередниць, 
що існували до 1980-х років, тому їх іноді називають 
квазі-валютними радами (англ. quasi-currency board чи 
currency board-like systems). Так, у своїй монографії 
Г. Вольф [63] відмічає, що незважаючи на деякі спіль-
ні риси із канонічними валютними радами (фіксова-
ний паритет, забезпеченість і конвертація до інозем-
ного активу, обмеження на зміну режиму), сучасні 
ради вирізняються низкою ознак, насамперед пов’яза-
них із мотивацією створення та середовищем функці- 

онування. По-перше, якщо основною метою ранніх 
валютних рад була переважно інтенсифікація торгівлі, 
то сучасні аналоги створюються, насамперед, задля 
досягнення стабільної монетарної політики. По-друге, 
потоки капіталів в минулому були менш волатиль-
ними (за деякими винятками) та менш інтенсивними. 
По-третє, «захист» курсової прив’язки був безумовною 
метою монетарної політики. По-четверте, основний 
масив ранніх валютних рад функціонував на залежних 
територіях і, на практиці, імплементувався Міністер- 
ством по справах колоній в Лондоні із символічним 
впливом локальних урядів. До цих особливостей мож-
на додати також п’ятий аспект — метаморфозу транс-
місійного механізму із провідною роллю процентних 
ставок у ньому (а не розміру грошової пропозиції). 

 

 
Рис. 2. Переваги та недоліки канонічної валютної ради 

 
Доповнено та модифіковано авторами згідно [18]. 

 
Відрізняються і технічні критерії сучасних ва- 

лютних рад. Зокрема, В. Козюк відмічає, що сучасні 
валютні ради перейняли частину «арсеналу» централь-
них банків, насамперед інструменти монетарної полі-
тики та функцію кредитора останньої інстанції. Вони 
стали значно м’якші від своїх попередниць і, серед ін- 
 

шого, передбачають можливість неповного покриття 
грошової бази, здійснення операцій з управління лік-
відністю на міжбанківському ринку, детермінацію 
процентних ставок, надання обмеженого кредиту-
вання уряду тощо [5]. 
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3. Режим доларизації
Аспект доларизації включає в себе низку дещо 

відмінних процесів, що привело до численних та різ-
новекторних досліджень за даною тематикою. Класи- 

фікація доларизації здійснюється в трьох площинах 
відповідно до: 1) типу активів чи зобов’язань; 2) фор-
мальності процесу; 3) його повноти (рис. 3).  

Рис. 3. Типологія процесів доларизації 
Сформовано авторами. 

Згідно сучасної класифікації [22;44;46] розрізня-
ють наступні форми доларизації: 

1. Неофіційна (неформальна, де-факто) долари-
зація (англ. informal, unofficial, de facto dollarization), яка 
зазвичай є частковою і включає наступні підвиди: 

а) валютне заміщення (субституція) або трансак-
ційна доларизація (англ. currency substitution, transaction 
dollarization)1 — виконання іноземною валютою біль-
шості функцій грошей у вітчизняній економіці, в пер-
шу чергу наголошується на виконанні функцій засобу 
обігу та міри вартості2; 

б) заміщення активів (англ. asset substitution) — ви-
конання іноземною валютою3 переважно функції за-
собу нагромадження4. Хоча іноді при цьому іноземна 
валюта може частково виконувати і функції міри вар-
тості чи засобу обігу (наприклад, при купівлі нерухо-
мості). 

2. Офіційна (формальна, де-юре) доларизація
(англ. formal, official, de jure dollarization), яка є повною 
доларизацією і передбачає заміну національної валюти 
на іноземну5 у всіх трансакціях суб’єктів держави і, що 
особливо важливо, деномінацію усіх державних та 
приватних активів та зобов’язань в іноземній валюті. 

3. Паралельний обіг іноземної валюти (напівофі-
ційна доларизація, офіційна бімонетарна система) 

1 Валютне заміщення іноді може бути і офіційним. 
2 Тобто національна валюта є псевдо-валютою згідно 

«Піраміди валют» Б. Коена. 
3 Або деномінованих в ній цінних паперів. 

(англ. semi-official dollarization, bimonetary systems) — іно-
земна валюта є офіційним платіжним засобом на рівні 
із національною валютою. Часто, така рівність є доволі 
відносною, наприклад, в іноземній валюті дозволя-
ється відкривати депозити, тоді як виплата зарплат чи 
дрібні покупки здійснюються в національній валюті 
[21]. 

Крім того в структурі доларизації (переважно як 
складова неофіційного заміщення активів) виділяють 
фінансову доларизацію із численними підвидами. Фі-
нансова доларизація (англ. financial dollarization — аку-
муляція резидентами деномінованих в іноземній ва-
люті активів та зобов’язань (банківських депозитів, 
корпоративних та державних облігацій та ін.). В рам-
ках фінансової доларизації окремо найчастіше дослі-
джують: 

доларизацію зовнішніх зобов’язань6 (англ. external 
liability dollarization) як корпоративних, так і держав-
них; 

доларизацію внутрішніх зобов’язань (англ. domes-
tic liability dollarization), яка найчастіше розглядається в 
розрізі зобов’язань державного та банківського (так 
звана доларизація депозитів) секторів; 

доларизацію кредитів (англ. credit dollarization)[31] 
та ін. 

4 Національна валюта є квазі- або проникаючою ва-
лютою згідно «Піраміди валют» Б. Коена. 

5 Іноді за винятком монет. 
6 Іноді аналізують і нефінансову доларизацію зовні-

шніх зобов’язань. 

за типом активів  
чи зобов’язань 

ФОРМИ ДОЛАРИЗАЦІЇ

за формальністю процесу за повнотою 
 процесу 

неофіційна

офіційна

валютне заміщення 

заміщення активів 

часткова 

повна 

паралельний обіг 
валют 

Фінансова доларизація:

• доларизація зовнішніх зобов’язань;

• доларизація внутрішніх (державних чи банківських) зобов’язань;

• доларизація кредитів.
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У державі можуть одночасно спостерігатись декі-
лька типів доларизації відповідно до різноманіття ак-
тивів та зобов’язань, які переважно представлені в іно-
земній валюті (див. таблицю). 

Найважливішими передумовами доларизації мо-
жна назвати: 

• значні макроекономічні турбуленції та висо-
кий рівень інфляції; 

• фінансові репресії1 та контроль за рухом капі-
талу; 

• використання іноземної валюти в якості якоря 
для досягнення макростабільності; 

• недорозвинуті фінансові ринки [47]. 

 
Таблиця 

Найбільш схильні до доларизації активи та зобов’язання 

 
Домашні господарства / 

Фірми 
Банківський сектор Державний сектор 

А
к
ти
в
и
 Готівка та квазігроші 

Банківські депозити 
Активи деноміновані у валюті 

Закордонні активи 

Валютні активи закордоном 
Кредити домогосподарствам  

та фірмам 
Кредити державному сектору 
Активи деноміновані у валюті 

Чисті міжнародні резерви 
Урядові валютні збереження  

закордоном 

З
о
б
о
в
'я
за
н
н
я
 

Заборгованість 
Зобов’язання деноміновані у 

валюті 
Іноземні зобов’язання 

Депозити домогосподарств, фірм 
та державного сектору 
Зовнішня заборгованість 

Резервні вимоги до валютних бан-
ківських депозитів 

Чисті валютні кредити 
Іноземна заборгованість 
Індексована заборгованість 

Авторська модифікація [20;39]. 
 

Перші дослідження [23; 33; 48; 52] 1970-80-х  ро-
ків відмічали відмінності між двома типами долариза-
ції: валютним заміщенням (іноземна валюта в якості 
засобу обігу) та заміщенням активів (іноземна валюта 
в якості засобу нагромадження), переважно акценту-
ючи увагу на першому типі2. Історичною передумовою 
та статистичною базою досліджень став високий рі-
вень інфляції в державах Латинської Америки, викли-
каний в основному значними фіскальними дисбалан-
сами в державах регіону [25]. Головним постулатом пе-
рших концепцій стало твердження про неефективність 
інструментів монетарної політики в умовах валютного 
заміщення. Робився висновок, що еластичність ва- 
лютної субституції зростає під час зростання усвідом-
леного ризику змін вартості вітчизняної валюти, а очі-
куваний рівень інфляції є основною рушійною силою 
доларизації в тій мірі, в якій він сам обумовлюється 
зміною курсу валют. 

Однак ці, на перший погляд очевидні, твер-
дження не знайшли підтвердження в часовій ретроспе-
ктиві — вже в 1990-х років рівень інфляції в Латинсь-
кій Америці суттєво знизився та стабілізувався, тоді як 
рівень доларизації продовжив залишатись високим. 
Можливим поясненням такого феномену називали 
тривалу пам’ять резидентів про минулі періоди інфля-
ції, що вимагає непропорційно довшого періоду стабі-
льності та зростання вартості валюти для відмови від 
іноземного субститута [58]. Альтернативною причи-
ною також називають зменшення вартості «переклю-
чення» на долар США3 в якості зручного і вже звич- 

                                                
1 Політика, що робить доходи кредиторів меншими 

за рівень інфляції (один із засобів ліквідації урядової за-
боргованості в національній валюті). 

2 Причому часто доларизація інтерпретувалась саме 
як валютне заміщення. 

ного платіжного засобу [25]. Як бачимо, спостеріга-
ється явище близьке за своєю суттю до «інерції утри-
мання» — одного із наріжних каменів моделей змен-
шених трансакційних витрат від інтернаціоналізації 
валюти, про яку велась мова в попередньому параг-
рафі. Не дивно, що вже згаданий феномен «гістере-
зису» часто наводиться також в контексті доларизації 
[44; 61]. 

У 1990-х роках акцент досліджень доларизації по-
ступово починає зміщуватись в бік аналізу заміщення 
активів та, зокрема, фінансової доларизації. Широкий 
спектр наукових доробків в даному напрямі прийнято 
класифікувати на три групи [45; 47]: концепції порт-
фелю валют; концепції ринкових помилок та інститу-
ційні концепції. Крім того, в даному періоді не можна 
не відмітити працю А. Ґгоша, А.-М. Ґульде та Х. Во-
льфа [32], у якій резюмується, що державам із вищим 
рівнем доларизації чи прив’язкою курсу валют, зазви-
чай, притаманні нижча інфляція та вищий темп еко-
номічного росту, не зважаючи на втрату переваг гнуч-
кості монетарної політики.  

Популярним також є інституційний напрямок 
аналізу доларизації (англ. institutional view). Наприклад, 
Дж. де Ніколо та ін. [51] виявили залежність між не-
довірою до уряду (яка приводить до посилення дола-
ризації) та слабкими інститутами, які не йдуть на по-
ступки доларовим боржникам у випадку раптової де-
вальвації національної валюти. І. Вєтлов називав на-
ступні детермінанти доларизації4: високі очікування 
девальвації, різницю в рівнях інфляції, різниці між 

3 Англ. ‘fixed cost of switching to the dollar. 
4 На основі емпіричного дослідження ситуації в  

Литві. 
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процентами за депозитами в національній та іноземній 
валюті, дефіцит поточного рахунку та недостатній рі-
вень резервів [60]. Інші дослідження продемонстру-
вали зворотну залежність між рівнем доларизації та за-
ходами із її обмеження (заборона депозитів в інозем-
ній валюті для резидентів) і індексами верховенства 
права. А. Хоніґ довів важливість якості урядування 
(яку оцінював за допомогою індикаторів бюрократії, 
корупції, закону та порядку та ін.) в протидії долари-
зації [36]. Аналогічно, С Веймут продемонстрував за-
лежність фінансової доларизації від низької впевнено-
сті інвесторів стосовно дотримання їх прав власності, 
яка, в свою чергу, проявляється у невеликій кількості 
інститутів здатних вплинути на рішення уряду (т. зв. 
Veto Players)[62]. Дослідження ж Н. Мвасе та Ф. Ку-
маха щодо рівня реальної доларизації депозитів в кра-
їнах з низьким рівнем доходів, показало, що макро-
пруденційні заходи (такі як резервні вимоги, валютно-
курсові обмеження і т. п.) не особливо стримують до-
ларизацію1 [50]. 

Що стосується впливу режиму валютного курсу 
на рівень доларизації, то тут погляди науковців розді-
лились: одні (наприклад, [43]) стверджують, що фік-

сований режим приводить до більшої доларизації де-
позитів; інші [19; 36] доводять, що режим не є прин-
циповим; треті ж [16; 62] вказують, що в умовах більш 
гнучких режимів доларизація депозитів буде інтенсив-
нішою. Деякі дослідження підтверджують, що висока 
двостороння волатильність валютного курсу загалом 
сприяє дедоларизації2. 

Після 2000 р. у багатьох державах починають спо-
стерігатись процеси дедоларизації (англ. de-dollariza-
tion)3, що не могло відобразитись в наукових дослі-
дженнях. Проте тенденція була не особливо трива-
лою — після глобальної фінансової кризи 2008 р. про-
цеси дедоларизації пригальмували, а в деяких (але не 
всіх) державах пішли на спад. 

Наслідки доларизації не можуть розглядатись од-
нозначно для держав, які є її суб’єктами. Проте чи не 
більш важливим є аспект держав, які використовують 
доларизацію замість повноцінної автономної монета-
рної політики (у випадку офіційної доларизації) чи 
адаптовують монетарну політику до умов втрати час-
тини функціоналу національної валюти (за умов част-
кової доларизації). Результати порівняння переваг та 
загроз доларизації наведені на рис. 4. 

Рис. 4. Переваги та недоліки доларизації для країн, що розвиваються 
Джерело: сформовано авторами. 

У даному контексті можна виділити наступні пе-
реваги доларизації економік країн, що розвиваються: 

1. Зменшення адміністративних витрат на під-
тримку інфраструктури випуску та обслуговування на-
ціональної валюти [38] у випадку повної доларизації, 

1 Щоправда залежність не була статистично зна-
чуща. 

2 Підтвердження цьому є факти значної дедоларизаці 
в Лаосі (1995 р.), Польщі (1995-2000 рр.), Туреччині 

а також скорочення трансакційних втрат у випадку ча-
сткової доларизації. Ефект такого зниження особливо 
помітний для малих економік; 

2. Мінімізація ризику знецінення національної
валюти та стабілізації інфляційних процесів (особливо 

(2001 р.), Болівії, Перу, Парагваї та Уругваї (2001-
2010 рр.). 

3 МВФ доволі колоритно описує даний процес як 
«клонитися проти вітру» (англ. ‘to lean against the wind). 

Д
О
Л
А
Р
И
З
А
Ц
ІЯ

 

Зменшення адміністратив-
них витрат на емісію валюти

Скорочення ризику знецінення 
валюти 

Зміцнення фінансового сектору 

Здешевлення та диверсифіка-ція 
кредитних можливостей 

Стабілізація інфляційних 
процесів 

Зменшення трансакційних втрат 
від обігу різних валют 

Посилення торговельних 
та фінансових взаємозв’язків 

між державами в довго-строко-
вій перспективі 

Втрата частини доходів сеньйоражу 

Втрата привілею кредитора останньої 
інстанції 

Зниження ефективності платежів 

Втрата символу національної ідентично-
сті  

Зростання балансових ризиків 

Відсутність монетарної автономії 

П
о
в
н
а
 д
о
л
а
р
и
за
ц
ія

 
Ч
а
ст
к
о
в
а
 д
о
л
а
р
и
за
ц
ія

 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

Зовнішньоекономічна та дипломатична 
залежність  

Втрата засобу страхування ризиків 

П
о
в
н
а
 д
о
л
а
р
и
за
ц
ія

 



САВЕЛЬЄВ Є. В., КУРИЛЯК В. Є., ЛИЗУН М. В., ЛІЩИНСЬКИЙ І. О. 
 

 

 
 

142 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

в умовах офіційної доларизації, чи різних типів фікса-
ції валютного курсу). Насамперед, знижується волати-
льність реального курсу валют, адже доларизація дає 
більше можливостей для хеджування та проведення 
виваженої валютно-курсової політики у відповідності 
із кошиком валют держав торгових партнерів. 

3. Доларизація часто асоціюється із суттєвим 
зниженням процентів за кредитами для внутрішніх по-
зичальників. Даний ефект виникає, по-перше, через 
отримання більшого доступу комерційними банками 
до світових кредитних ресурсів і, по-друге, через  
зменшення ризику знецінення національної валюти, 
що, в свою чергу, зменшує «націнку» внутрішніх кре-
диторів. В той же час, скорочення курсового ризику 
приводить також до зростання впевненості і, відпо-
відно, капіталовкладень іноземних інвесторів та кре-
диторів, які стаючи дешевшими, сприяють диверсифі-
кації портфелю резидентів, інтенсифікації їх спожи-
вання та інвестицій і, зрештою, до економічного росту 
в державі. Крім того, дозволяючи створювати валютні 
депозити в комерційних банках, уряд стимулює демо-
нетизацію економіки, сповільнює процеси валютної 
субституції та розширює джерело доходів комерційних 
банків, що, в кінцевому результаті, зменшує відтік ка-
піталів та посилює фінансову стабільність держави 
[16].  

4. Зміцнення фінансового сектору держави через 
свого роду інтеграцію із більш потужним емітентом ва-
люти-субститута, який стимулюватиме вітчизняні ін-
ститути до зростання ефективності та якості наданих 
послуг. Доларизація може розглядатись як сигнал  
перманентного прагнення держави до низького рівня 
інфляції, фіскальної відповідальності та транспарент-
ності (особливо у випадку відсутності цінової та фі-
нансової стабільності в минулому). Доларизація зни-
жує втрату купівельної спроможність податків нарахо-
ваних сьогодні але сплачених в майбутньому (оберне-
ний ефект Олівейри-Танці). Скорочуються також об-
сяги необхідних резервів, оскільки доларизація та фі-
нансова інтеграція роблять фінансову систему дер-
жави часткою глобального пулу ліквідності. 

5. Посилення торговельних та фінансових взає-
мозв’язків між державами в довгостроковій перспек-
тиві можна назвати ще одним позитивним моментом 
доларизації [22].  

На противагу розглянутим перевагам доларизації 
притаманна також низка загроз. Дослідники здебіль-
шого акцентують увагу на економічних недоліках —  
таких як втрата монетарної автономії чи доходів від 
сеньйоражу, проте, на думку Б. Коена, вони є не на-
стільки суттєвими як здається. Значно більшу небез-
пеку можуть становити політичні наслідки долариза-
ції, такі як втрата могутнього символу національної 
ідентичності, дипломатична ізоляція тощо. Тим не 
менше розглянемо більш детально кожну із цих груп 
загроз. 

В економічній площині виділяють такі недоліки 
доларизації: 

• Втрата монетарної автономії через неможли-
вість подальшого здійснення одностороннього конт-
ролю за пропозицією грошей та валютним курсом.  
Ієрархічну піраміду грошово-кредитної політики за 
умов офіційної доларизації очолюють ФРС, ЄЦБ чи 
інші інститути, які лише де-юре повинні враховувати 
національні інтереси доларизованої держави при 
прийнятті рішень. Заради справедливості варто зазна- 

чити, що монетарна автономія в доларизованих дер-
жавах переважно суттєво втрачена задовго до початку 
офіційного визнання чи впровадження доларизації.  
І чим більшим був рівень валютної субституції викли-
каний дією ринкових чинників, тим більш фантом-
ними були урядові можливості впливу на макроеконо-
мічну ситуацію, а отже реальні втрати монетарних  
повноважень у випадку офіційної доларизації будуть 
суто умовними. Проте деякі економісти [38;49] вказу-
ють, що побоювання доларизації не є безпідставними. 
зазначаючи, що за умов валютного заміщення еконо-
міка стикається із нестабільним попитом на гроші, 
більш еластичною ціновою реакцією на монетарні 
шоки, сильнішими девальваційними очікуваннями. В 
умовах фінансової доларизації (насамперед долариза-
ції депозитів) підвищуються вимоги до обсягів резер-
вів. 

• Позбавлення такого альтернативного джерела 
доходів бюджету як сеньйораж. В умовах офіційної до-
ларизації держава втрачає прерогативу емісії грошей, 
а отже не матиме можливість профінансувати частину 
власних витрат через «запуск друкарського верстата». 
Хоча доволі часто держави отримують право деякої 
компенсації втрат шляхом укладення додаткових угод 
із емітентом валюти-субститута про участь в сеньйо-
ражі. Втрати сеньйоражу також досить суттєві  за умов 
значного рівня неофіційної валютної субституції.  

• Часткова доларизація збільшує балансові ри-
зики (англ. balance sheet risks). Прямі валютні ризики 
виникають через валютні неспівпадіння банківських 
балансів. Непрямі кредитні ризики пов’язані із дева-
львацією виникають на підґрунті значних кредитів в 
іноземній валюті незахеджованим позичальникам. Де-
вальвація нівелює доходи від процентних ставок за 
кредитами в іноземній валюті, обмежує можливості 
позичальників до погашення валютної заборгованості, 
що зрештою може дати поштовх до спалаху банківсь-
кої та макроекономічної криз [16]. 

• Втрата привілею «кредитора останньої інстан-
ції» (англ. lender of last resort), яка проявляється у не-
можливості центрального банку вільно проводити ди-
сконтування у випадку фінансової кризи і, відповідно, 
зростання ризику ліквідності для національних ко- 
мерційних банків. Щоправда, доларизація знижує за-
гальну потребу в резервах, оскільки зовнішні транс- 
акції, які до офіційної доларизації вимагали обміну ва-
лют, тепер можуть розглядатись як еквівалент внут- 
рішніх трансакцій. Відповідно, частина валютних ак-
тивів центральних банків із стабілізаційного фонду 
може бути перенаправлена на підтримку фінансових 
інститутів в умовах кризових явищ. Альтернативою 
може бути також створення фондів контингентування 
чи гнучких кредитних ліній з іноземними монетар-
ними та фінансовими інститутами із забезпеченням у 
вигляді майбутніх податкових надходжень чи частки 
від сеньйоражу. 

• Доларизація може знизити ефективність плате-
жів, оскільки іноземні банкноти не завжди адаптовані 
до локальних ділових потреб (і дрібних трансакцій). 
Доларизована країна не може контролювати якість 
банкнот у циркуляції. До цієї категорії недоліків мо-
жна віднести також одноразові витрати на конверту-
вання цін, комп’ютерних програм, касових апаратів, 
банкоматів і т.п. 
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Чітко виокремити політичні недоліки та загрози 
доларизації дещо складніше, враховуючи їх більш ком-
плексну природу. До них відносять: 

- Втрата символу національної ідентичності.  
Б. Коен описує два шляхи впливу такого штибу: по-
перше, національна грошова одиниця щоденно нага-
дує громадянам про їх зв’язок із державою; по-друге, 
грошова одиниця підкреслює соціальну єдність рези-
дентів та їх відособленість від «решти світу».  

- Наявність національної грошової одиниці слу-
жить для уряду також своєрідним засобом страхування 
від ризиків. Повертаючись до розмови про сеньйораж, 
можна стверджувати, що він є дещо більше не просто 
альтернативним джерелом доходів. Важливішим фак-
тором є те, що сеньйораж може бути «аварійним» дже-
релом доходів, який уряд спроможний негайно залу-
чити у випадку надзвичайних ситуацій (наприклад, во-
єнних дій) не чекаючи на поступлення від податків чи 
позик. Як писав Дж. М. Кейнс: «Уряд може жити за 
рахунок сеньйоражу, коли жити немає більше за що». 

- Загроза зовнішньоекономічної та дипломатич-
ної залежності. В умовах доларизації держава не може 
повністю ізолюватись чи провести чіткі економічні 
границі із зовнішнім світом, втрачаючи цим самим  
символ політичної влади. Участь у системі валютної 
ієрархії неминуче приводить до залежності. 

Загалом, можна стверджувати, що доларизація є 
природним наслідком зростання відкритості еконо-
міки та лібералізації фінансових ринків [49]. Інтегру-
ючись у світову економіку, держави стають більш чут-
ливими до зовнішніх шоків; а прагнення суб’єктів за-
хеджувати ризики неминуче приводить до певного  
рівня доларизації. Завданням держави, в такому випа-
дку, повинно стати визначення та підтримка оптима-
льного рівня доларизації, який залежатиме від таких 
структурних факторів як розмір економіки, її відкри-
тість, рівень фінансової інтеграції та розвиток ринків. 
У даному контексті можна виділити наступні переваги 
доларизації економік країн, що розвиваються: 

1. Зменшення адміністративних витрат на під-
тримку інфраструктури випуску та обслуговування на-
ціональної валюти у випадку повної доларизації, а та-
кож скорочення трансакційних втрат у випадку част-
кової доларизації. Ефект такого зниження особливо 
помітний для малих економік. 

2. Мінімізація ризику знецінення національної
валюти та стабілізації інфляційних процесів (особливо 
в умовах офіційної доларизації, чи різних типів фікса-
ції валютного курсу). Насамперед, знижується волати-
льність реального курсу валют, адже доларизація дає 
більше можливостей для хеджування та проведення 
виваженої валютно-курсової політики у відповідності 
із кошиком валют держав торгових партнерів; 

3. Доларизація часто асоціюється із суттєвим зни-
женням процентів за кредитами для внутрішніх пози-
чальників. Даний ефект виникає, по-перше, через 
отримання більшого доступу комерційними банками 

1 Так звана «валютна премія» (англ. “currency” 
premium), яка часто розглядається в парі із т.зв. «премією 
держави» (англ. “country” premium) — під якою розуміється 
додаткове збільшення рівня процента задля компенсації 
ризику неповернення боргів іноземною державою (де-
фолту). Доларизація впливає лише на зменшення валют-
ної премії, а не державної (хоча деякі економісти знахо-
дять опосередковану залежність, наприклад) 

до світових кредитних ресурсів і, по-друге, через  
зменшення ризику знецінення національної валюти, 
що, в свою чергу, зменшує «націнку» 1 внутрішніх кре-
диторів. У той же час, скорочення курсового ризику 
приводить також до зростання впевненості і, відпо-
відно, капіталовкладень іноземних інвесторів та кре-
диторів, які стаючи дешевшими, сприяють диверсифі-
кації портфелю резидентів, інтенсифікації їх спожи-
вання та інвестицій і, зрештою, до економічного росту 
в державі. Крім того, дозволяючи створювати валютні 
депозити в комерційних банках, уряд стимулює демо-
нетизацію економіки, сповільнює процеси валютної 
субституції та розширює джерело доходів комерційних 
банків, що, в кінцевому результаті, зменшує відтік ка-
піталів та посилює фінансову стабільність держави.  

4. Зміцнення фінансового сектору держави через
свого роду інтеграцію із більш потужним емітентом ва-
люти-субститута2, який стимулюватиме вітчизняні ін-
ститути до зростання ефективності та якості наданих 
послуг. Доларизація може розглядатись як сигнал пе-
рманентного прагнення держави до низького рівня ін-
фляції, фіскальної відповідальності та транспарентно-
сті (особливо у випадку відсутності цінової та фінан-
сової стабільності в минулому). Доларизація знижує 
втрату купівельної спроможність податків нарахованих 
сьогодні але сплачених в майбутньому (обернений 
ефект Олівейри-Танці). Скорочуються також обсяги 
необхідних резервів, оскільки доларизація та фінан-
сова інтеграція роблять фінансову систему держави ча-
сткою глобального пулу ліквідності. 

5. Посилення торговельних та фінансових взає-
мозв’язків між державами в довгостроковій перспек-
тиві можна назвати ще одним позитивним моментом 
доларизації.  

На противагу розглянутим перевагам доларизації 
притаманна також низка загроз. Дослідники здебіль-
шого акцентують увагу на економічних недоліках — та-
ких як втрата монетарної автономії чи доходів від се-
ньйоражу, проте, на думку Б. Коена, вони є не насті-
льки суттєвими як здається. Значно більшу небезпеку 
можуть становити політичні наслідки доларизації, такі 
як втрата могутнього символу національної ідентично-
сті, дипломатична ізоляція тощо. Тим не менше роз- 
глянемо більш детально кожну із цих груп загроз. 

В економічній площині виділяють такі недоліки 
доларизації: 

• Втрата монетарної автономії через неможли-
вість подальшого здійснення одностороннього конт-
ролю за пропозицією грошей та валютним курсом. Іє-
рархічну піраміду грошово-кредитної політики за умов 
офіційної доларизації очолюють ФРС, ЄЦБ чи інші 
інститути, які лише де-юре повинні враховувати наці-
ональні інтереси доларизованої держави при прий-
нятті рішень. Заради справедливості варто зазначити, 
що монетарна автономія в доларизованих державах 
переважно суттєво втрачена задовго до початку офі-
ційного визнання чи впровадження доларизації. І чим 

2 Тут і надалі, якщо це не буде принципово, ми вжи-
ватимемо термін «валюта-субститут» також і для позна-
чення ефекту субституції активів, що не зовсім коректно 
з формальної точки зору, але стилістично «легше» сприй-
мається українською мовою. 
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більшим був рівень валютної субституції викликаний 
дією ринкових чинників, тим більш фантомними були 
урядові можливості впливу на макроекономічну ситу-
ацію, а отже реальні втрати монетарних повноважень 
у випадку офіційної доларизації будуть суто умовними. 
Проте деякі економісти вказують, що побоювання до-
ларизації не є безпідставними. зазначаючи, що за умов 
валютного заміщення економіка стикається із нестабі-
льним попитом на гроші, більш еластичною ціновою 
реакцією на монетарні шоки, сильнішими девальва-
ційними очікуваннями. В умовах фінансової долари-
зації (насамперед доларизації депозитів) підвищуються 
вимоги до обсягів резервів. 

• Позбавлення такого альтернативного джерела 
доходів бюджету як сеньйораж. В умовах офіційної до-
ларизації держава втрачає прерогативу емісії грошей, 
а отже не матиме можливість профінансувати частину 
власних витрат через «запуск друкарського верстата». 
Хоча доволі часто держави отримують право деякої 
компенсації втрат шляхом укладення додаткових угод 
із емітентом валюти-субститута про участь в сеньйо-
ражі. Втрати сеньйоражу також досить суттєві  за умов 
значного рівня неофіційної валютної субституції.  

• Часткова доларизація збільшує балансові ри-
зики (англ. balance sheet risks). Прямі валютні ризики 
виникають через валютні неспівпадіння банківських 
балансів. Непрямі кредитні ризики пов’язані із де- 
вальвацією виникають на підґрунті значних кредитів в 
іноземній валюті незахеджованим позичальникам. Де-
вальвація нівелює доходи від процентних ставок за 
кредитами в іноземній валюті, обмежує можливості 
позичальників до погашення валютної заборгованості, 
що зрештою може дати поштовх до спалаху банківсь-
кої та макроекономічної криз. 

• Втрата привілею «кредитора останньої інстан-
ції» (англ. lender of last resort), яка проявляється у не-
можливості центрального банку вільно проводити ди-
сконтування у випадку фінансової кризи і, відповідно, 
зростання ризику ліквідності для національних ко- 
мерційних банків. Щоправда, доларизація знижує за-
гальну потребу в резервах, оскільки зовнішні трансак-
ції, які до офіційної доларизації вимагали обміну ва-
лют, тепер можуть розглядатись як еквівалент внут- 
рішніх трансакцій. Відповідно, частина валютних ак-
тивів центральних банків із стабілізаційного фонду 
може бути перенаправлена на підтримку фінансових 
інститутів в умовах кризових явищ. Альтернативою 
може бути також створення фондів контингентування 
чи гнучких кредитних ліній з іноземними монетар-
ними та фінансовими інститутами із забезпеченням у 
вигляді майбутніх податкових надходжень чи частки 
від сеньйоражу. 

• Доларизація може знизити ефективність плате-
жів, оскільки іноземні банкноти не завжди адаптовані 
до локальних ділових потреб (і дрібних трансакцій). 
Доларизована країна не може контролювати якість 
банкнот у циркуляції. До цієї категорії недоліків мож-
на віднести також одноразові витрати на конверту-
вання цін, комп’ютерних програм, касових апаратів, 
банкоматів і т. п. 

Чітко виокремити політичні недоліки та загрози 
доларизації дещо складніше, враховуючи їх більш ком-
плексну природу. До них відносять: 

− Втрата символу національної ідентичності. 
Б. Коен описує два шляхи впливу такого штибу: по-

перше, національна грошова одиниця щоденно нага-
дує громадянам про їх зв’язок із державою; по-друге, 
грошова одиниця підкреслює соціальну єдність рези-
дентів та їх відособленість від «решти світу».  

− Наявність національної грошової одиниці слу-
жить для уряду також своєрідним засобом страхування 
від ризиків. Повертаючись до розмови про сеньйораж, 
можна стверджувати, що він є дещо більше не просто 
альтернативним джерелом доходів. Важливішим фак-
тором є те, що сеньйораж може бути «аварійним» дже-
релом доходів, який уряд спроможний негайно залу-
чити у випадку надзвичайних ситуацій (наприклад, во-
єнних дій) не чекаючи на поступлення від податків чи 
позик. Як писав Дж. М. Кейнс: «Уряд може жити за 
рахунок сеньйоражу, коли жити немає більше за що». 

− Загроза зовнішньоекономічної та дипломати-
чної залежності. В умовах доларизації держава не може 
повністю ізолюватись чи провести чіткі економічні 
границі із зовнішнім світом, втрачаючи цим самим  
символ політичної влади. Участь у системі валютної 
ієрархії неминуче приводить до залежності. 

Загалом, можна стверджувати, що доларизація є 
природним наслідком зростання відкритості еконо-
міки та лібералізації фінансових ринків. Інтегруючись 
у світову економіку, держави стають більш чутливими 
до зовнішніх шоків; а прагнення суб’єктів захеджувати 
ризики неминуче приводить до певного рівня долари-
зації. Завданням держави, в такому випадку, повинно 
стати визначення та підтримка оптимального рівня до-
ларизації, який залежатиме від таких структурних  
факторів як розмір економіки, її відкритість, рівень 
фінансової інтеграції та розвиток ринків.  

 
4. Валютні режими в умовах України 
Соціально-економічний розвиток України в 

останні роки характеризується зростаючим знижен-
ням рівня та умов життя населення. Підґрунтям цих 
процесів є падіння обсягу ВВП, виробленого у серед-
ньому на одну особу, зменшення реальних доходів на 
душу населення, доступ до системи охорони здоров’я, 
освіти та певних груп товарів і послуг. Через це погір-
шується спосіб життя та прояви життєдіяльності лю-
дей у сферах виробництва і послуг.  

Поза тим, що створення  валового внутрішнього 
продукту є кінцевим узагальнюючим показником роз-
витку матеріальної і нематеріальної сфер, поширене 
його вживання для характеристики соціально-еконо-
мічного стану країни є недостатнім, а в деяких еконо-
міках навіть оманливим. Щодо України, то за різною 
динамікою ВВП в окремі періоди, зокрема в період 
тривалої загальноекономічної кризи 1991-2000 рр.  
рівно як в період економічного зростання після 
2001 р., а з 2013 р. — падіння економіки завжди при-
ховуються багаторічні невирішені проблеми соціаль-
ного спрямування. В цілому вони стали хронічними  
і багатосторонніми: зростаюче відставання від євро-
пейських стандартів організації заробітної плати і 
праці, пенсійного забезпечення, систем освіти та охо-
рони здоров’я, ролі у суспільстві науки, культури,  
фізкультури і спорту, забезпечення робочими місцями. 

2014-2015 рр. стали справжнім періодом випробу-
вань для України, який ознаменувався низкою еконо-
мічних шоків. Чи не найболючішими серед них були 
валютні. Неспроможність Національного банку Укра-
їни впоратись із викликами, що постали перед держа-
вою, у тому числі внаслідок російської агресії, привела 
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до глибинної валютної кризи, найпомітнішим про-
явом якої стала разюча девальвація національної гро-
шової одиниці [7].  

За останнє десятиліття економіка України вдруге 
переживає важкі кризові явища, спричинені макрое-
кономічними дисбалансами, що накопичувалися за- 
довго до кризових 2008 р. та 2014 р. Окрім низки  
факторів, що були передумовами обох кризових пері-
одів, режим де-факто фіксованого валютного курсу зу-
мовлював зростання зовнішньоторгівельного дефі-
циту, який у передкризові роки фінансувався, голов-
ним чином, надходженнями ПІІ та зовнішніми запо-
зиченнями. Однак, у кризові роки, коли доступ до 
міжнародних ринків капіталу погіршувався, притік ка-
піталу змінювався на відтік, у результаті чого форму-
вався потужний девальваційний тиск [8]. 

Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна 
взяла на себе зобов’язання реформи фінансового сек-
тору, кінцевою метою якої має стати повна лібераліза-
ція валютного ринку та транскордонних потоків капі-
талу. У процесі даної фінансової лібералізації доцільно 
вивчити міжнародний досвід, задля вибору відповід-
ного темпу та послідовності реформ, що дозволить  
повною мірою використати перевагами вільного руху 
капіталу та мінімізувати ризики, пов’язані з волатиль-
ністю його потоків. Досвід миттєвої фінансової лібе-
ралізації (наприклад, в Ізраїлі, Аргентині) наглядно 
демонструє, що за відсутності належної макростабіль-
ності та розвинутих фінансових ринків, шокові меха-
нізми можуть суттєво поглибити економічну кризу. 

Нещодавні дослідження економістів МВФ також 
свідчать, що країни, які запровадили контроль за по-
токами капіталу до світової рецесії, менше постраж-
дали від різкого економічного спаду. Вибір регулятив-
них інструментів залежить від багатьох факторів: стану 
економіки, рівня резервів, стабільності національної 
валюти, природи потоків капіталу тощо [8].  

З огляду на нинішній стан соціально-економіч-
ного розвитку та виокремлюючи його головні скла-
дові, які спроможні стати базою, вихідним пунктом 
людського розвитку України, правомірне стверджу-
вати, що головним національним інтересом має бути і 
є добробут населення. Усі інші інтереси, включно з 
безпекою є такими, що забезпечують задоволення 
цього інтересу. Його ігнорування навіть в умовах вій-
ськових дій, як свідчить досвід Ізраїлю, неприпустимо, 
що не означає неможливість тимчасового зниження 
життєвих стандартів через потреби у збільшенні ви-
трат, пов’язаних із забезпеченням перемоги. Щодо 
України, то у гібридній війні з нею на нинішньому 
етапі Росія робить ставку на фінансово-економічних 
важелях впливу, що ускладнює позитивне вирішення 
соціальних питань, проте не відкладає їх цілком, а по-
требує своєчасних попереджуючих і випереджальних 
дій. Зокрема, альтернативою на припинення дії Угоди 
про зону вільної торгівлі з Росією є створення таких 
зон з іншими країнами на різних континентах; забо-
рона нею ввезення з України сільськогосподарської 
продукції, сировини та продовольства потребує просу-
вання цих товарів на інших ринках і т. і. Ефективність 
у веденні гібридної війни визначає можливості роз- 
витку соціальної сфери, і навпаки. 

Недооцінка і переоцінка національної валюти ви-
значає паритет її купівельної спроможності. Ці явища 
в умовах глобалізації мають наскрізну дію на функці- 
онування економіки країни, справляючи вплив на 

експортерів та імпортерів, конкурентоспроможність  
і прибутковість компаній, змінює ситуацію із зовніш-
ньою заборгованістю та залученням іноземних інвес-
тицій. Проте, нестабільність валютного курсу та його 
заниження викликають негативні соціально-еконо- 
мічні наслідки, що проявляється у структурних зру-
шеннях в економіці через зменшення у національному 
доході питомої ваги споживання при зростанні спо- 
живчих цін і, зрештою, погіршенні рівня життя насе-
лення. Соціологічні опитування, проведенні Центром 
Разумкова 18-24 грудня 2015 р. у всіх регіонах України 
за виключенням Криму та окупованих територій До-
нецької та Луганської областей, засвідчили, що курс 
гривні до долара не має жодного впливу на рівень 
життя лише 7,4% населення. Водночас значний вплив 
на добробут він справляє у 44,4%%, а визначальний — 
у 23,9% населення [11]. 

В Україні за часи незалежності випробовувалися 
різні підходи. Серед них плаваючий (1993 р.), фіксо-
вано-регульований (1994 р.), режим регульованого 
плаваючого валютного курсу (1997 р.), режим валют-
ного коридору (1998 р.), метод фіксингу на Українсь-
кій міжбанківській біржі (1999 р.), плаваючий (2000-
2003 рр.), поступовий перехід до вільного плавання 
(2006-2007 рр.), як середньозважена курсів покупців  
і продавців на міжбанківському валютному ринку за 
попередній день із можливістю відхилення ±2 та його 
фіксація (2009-2012 рр.). Нині НБУ намагається реа-
лізувати модель вільно плаваючого курсу [3;12]. 

Де-факто до застосування режиму інфляційного 
таргетування Національний банк перейшов на початку 
2016 року. До цього тривала підготовча робота зі ство-
рення всіх критично необхідних передумов для його 
запровадження. На першому етапі (до 2015 р.) були 
створені технічні передумови, зокрема побудовано  
макроекономічні моделі, розроблено квартальний 
прогнозний цикл. На другому етапі (у першій поло-
вині 2015 р.) були створені інституційні передумови, у 
тому числі забезпечена незалежність Національного 
банку у використанні інструментів для досягнення 
своєї цілі, усунене фіскальне домінування, змінений 
процес прийняття рішень з монетарної політики. З 
другої половини 2015 р. тривав третій етап — впрова-
дження всіх ключових елементів інфляційного тарге-
тування. 

При виборі режиму валютного курсу важливо 
сформувати ієрархію цілей, вирішення яких він має 
забезпечити. Багато авторів наголошують на макрое-
кономічних завданнях: економічне зростання (ВВП), 
зменшення тіньового сектору економіки, повна зайня-
тість, зростання  інвестицій, стримування інфляції, 
стимулювання економічної активності. Серед цілей 
грошово-кредитної політики називаються зростання 
заощаджень в іноземній валюті, розширення доступ-
ності кредитів, оптимізація платіжного балансу, зрос-
тання  іноземних інвестицій, досягнення адекватного 
рівня валових резервів, обслуговування й виплата зов-
нішнього боргу [1;2]. 

Проблема вибору режиму валютного курсу в нау-
ковій літературі та господарській практиці ще не отри-
мала рішення, яке могло би бути беззаперечною під- 
ставою для використання у формуванні економічної 
політики. Економічна спільнота певною мірою розді-
лилася на тих, хто вважає, що валютні курси не мають 
значення (монетаристи) і тих, хто переконаний, що 
валютні курси важливі, і тому інструменти валютно-
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курсової політики можуть і повинні бути частиною 
економічної політики. У західній економічній думці, 
можна сказати, досягнуто консенсусу відносно того, 
що істина знаходиться десь посередині. Це треба ро-
зуміти як відсутність моделі режиму валютного курсу, 
який би однаково підходив для усіх країн і часів. З 
огляду на це, слід детально вивчати національні умови 
та особливості, щоб обрати валютно-курсовий режим, 
що підходить конкретній країні. Лише так можна об-
рати такий режим валютного курсу, що відповідав би 
завданням економічного розвитку [15]. 

Основою вирішення завдання підпорядкування 
валютно-курсової політики соціально-економічним 
потребам розвитку країни є вибір режиму валютного 
курсу. 

Більшість висхідних країн при виборі валютного 
курсу орієнтувалися на системи стабілізації інфляції 
на основі прив’язки валютного курсу до валют розви-
нутих країн. Їх спонукало на такі рішення пошук са-
мостійного шляху (Чилі, Ізраїль, Польща) або серйо-
зні валютні кризи (Мексика, Таїланд, Індонезія, Пів-
денна Корея). Практика країн Центральної та Східної 
Європи, основою економічної політики яких є євро-
пейська інтеграція, свідчить про нежиттєздатність ре-
жиму гнучкого валютного курсу на перехідному етапі 
[4].  

Щодо України, то з огляду на її євроінтеграційну 
стратегію, треба обрати лінію у валютно-курсовій по-
літиці у напрямку адоптації до фінансово-економіч-
ного порядку Єврозони. При цьому найбільшим пріо-
ритетом має користуватися мета забезпечення євро-
пейського рівня життя населення, його добробуту. Для 
її вирішення має бути вибрана альтернатива з двох мо-
делей: валютної ради і режиму без суверенного платі-
жного засобу (який також називають офіційною дола-
ризацією). Ще один шлях — євроїзація або вступ до 
Єврозони у найближчий час для України не є реаль-
ним. 

Використання валютної ради у системі курсової 
політики національної грошової одиниці потребує ви-
бору, так званої, валюти-якоря, тобто валюти, до якої 
здійснюється прив’язка гривні. Вважається, що в яко-
сті такої доцільно використовувати одну або корзи- 
ну вільно конвертованих валют країн — найбільших 
партнерів. Нині таким партнером України став Євро-
пейський Союз, в експорті до якого набирає стійку 
зростаючу тенденцію після підписання Угоди про Асо-
ціацію питому вага. Так, експорт України до ЄС у 
2013 р. склав 26,9%, у 2014 р. — 31,8 і в 2015 р. — 32,8%. 
Динаміка імпорту відповідно 37,2%, 39,8 і 42,1%. По-
при популярність у міжнародних розрахунках України 
та тіньовій економіці долара США, товарна торгівля 
українського бізнесу на ринку Сполучених Штатів 
Америки незначна: у 2015 р. питома вага експорту 
склала 1,3%, імпорту — 3,9% [14]. 

Режим валютної ради Україна може упроваджу-
вати чисто гіпотетично на основі фіксації гривні до 
спеціальних прав запозичення (SDR), які імітуються 
МВФ як резервний та платіжний засіб. Україна по- 
стійно співпрацює з МВФ в питаннях проведення у 
країні реформ. У 2015 р. фондом відкрита чотирьох- 
річна програма механізму розширеного кредитування 
(EFF - Extended Fund Facility) на 17,5 млрд дол. або 
12,348 млрд SDR. Проте, МВФ орієнтує НБУ на ре-
жим плаваючого курсу з таргетуванням у формі інфля- 

ції. Попри позитивні результати такої політики у Гру-
зії, Румунії, Туреччині Ізраїлі і деяких інших країнах, 
вона не спроможна достатньою мірою і в прийнятні 
терміни відновити купівельну спроможність гривні. 
Адже інфляція таргетування пов’язане з великим чис-
лом факторів, які не мають безпосереднього впливу на 
валютний курс, але є важливими в економіці України, 
в тому числі з податковою системою, тарифами на ко-
мунальні послуги, цінами на енергоресурси для насе-
лення, на які регулятор не впливає. Крім того, з огляду 
на відкритість економіки України інфляційне таргету-
вання може давати суттєві «збої» через вплив процесів 
світового ринку. 

Зрештою, шлях прив’язки гривні до євро має сут-
тєву перевагу в аспекті наявності і тенденцією по- 
глиблення прямих і непрямих зв’язків з економічною 
і фінансовою системою ЄС як емітента якірної ва-
люти. Це сприятиме зростанню експортного потенці-
алу України і залученню інвестицій з ЄС, орієнтова-
них на реструктуризацію економіки відповідно з еко-
номікою країн якірної валюти, що відповідає цілям єв-
ропейської інтеграції України. 

«Ахіллесовою п’ятою» валютної ради є втрата  
здатності механізму грошово-кредитної політики 
впливати на циклічні потреби і асиметричні шоки. 
Крім того, валютний курс позбавляється функцій 
зміни умов міжнародної конкуренції, що має досяга-
тися зниженням цін чи витрат на заробітну плату. Ра-
зом з тим, масштаби коригування номінальної заробі-
тної плати, як правило, менші, ніж масштаби коригу-
вання цін. 

Можливість офіційної доларизації в Україні є 
сенс розглядати лише в теоретичній площині, врахо-
вуючи її надзвичайно низьку ймовірність, насамперед 
через політичні причини. Україна не може скориста-
тись прецедентом Чорногорії чи Косово, котрі в одно-
сторонньому порядку ввели євро, не будучи членами 
ЄС та не відповідаючи Маастрихтським критеріям, 
адже ЄЦБ не схвалює такі рішення  (хоча офіційна по-
зиція щодо євроїзації передбачає нейтральне став-
лення). Тобто єдиним потенційним варіантом є вико-
ристання долара США як якірної валюти. Наразі роль 
валюти США в Україні доволі висока. Хоча реальні 
масштаби неофіційного заміщення валюти та активів 
оцінити складно, можна стверджувати, що гривня де-
факто не виконує функцію міри вартості та засобу 
обігу при здійсненні великих покупок (наприклад, не-
рухомості чи автомобілів), а також функцію нагрома-
дження в приватному позабанківському середовищі. 
За даними НБУ, протягом останнього десятиліття 40-
50% загальних банківських активів формувалось на ос-
нові іноземної валюти. Зокрема, графіки на рис. 5 ілю-
струють тенденцію до зростання банківського креди-
тування в іноземній валюті суб’єктів господарської ді-
яльності і стрімке зниження обсягів валютного (як  
і гривневого) кредитування фізичних осіб. Варто за-
уважити, що протягом 2008-2010 рр. на кредитування 
в іноземній валюті припадало 70% від усіх кредитів фі-
зичним особам. 

Обсяг коштів в іноземній валюті на депозитних, 
поточних та інших типах рахунків як фізичних, так  
і юридичних осіб, має тенденцію до зростання протя-
гом останнього десятиліття (рис. 6). Однак їх співвід-
ношення до коштів у національній валюті залишається 
відносно стабільним: дещо більше 50% становить для 
фізичних осіб та близько 35% — для юридичних. 
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Рис. 5. Валові банківські кредити в іноземній валюті та їх частка 
в загальному обсязі кредитування, млрд грн 
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Рис. 6. Кошти в іноземній валюті на банківських рахунках, млрд грн 
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148 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Одним із небагатьох недоліків доларизації, котрі 
можна кількісно оцінити, часто називають відсутність 
надходжень від сеньйоражу. Розглянемо обсяги втрат 
України в разі відмови від національної валюти. Для 
оцінювання надходжень від сеньйоражу застосуємо 
методику, котру використовували К. Райнхарт та інші 
науковці, обчислюючи співвідношення приростів гро-
шової бази та ВВП у фактичних цінах. Результати  
розрахунку демонструють, що в 2016 р. Україна отри-
мала понад 22 млрд. грн. доходів від сеньйоражу, од-
нак у відсотковому співвідношенні до ВВП середньо-
річна частка сеньйоражу є доволі помірною (1,04% 
ВВП протягом 2001—2016 рр.; для країн, що розвива-
ються типовим є рівень 1,5—2% ВВП). Крім того, по-
тенційно можна досягти додаткової домовленості із 
США (чи іншим емітентом якірної валюти) про ком-
пенсацію частини втрат від сеньйоражу (за аналогією 
із ПАР та державами зони ранда). Варто врахувати та-
кож необхідність одноразового викупу всієї гривневої 
грошової маси, що перебуває в обігу за межами НБУ 
(хоча раніше ми уже вказували, що валютних резервів 
НБУ достатньо для покриття всієї грошової бази кра-
їни, тобто технічно провести доларизацію цілком  
можливо без залучення додаткових кредитних ресур-
сів). 

Розглядаючи можливість входження в уже існу- 
ючий чи створення нового регіонального валютного 
союзу, необхідно враховувати, що для України сього-
дні потенційно доступна єдина альтернатива — Євро-
пейський економічний та валютний союз. Сучасні ге-
ополітичні реалії не залишають опцій для створення 
економічного та валютного об’єднання з членами Єв-
разійського економічного союзу (ЄАЕС). Економічна 
чи політична взаємовигода є сумнівною із рештою по-
заблокових сусідів: Грузією, Туреччиною, Молдовою.  

Перспектива членства в ЄС, без якого неможли-
вим є приєднання до валютного альянсу, також вида-
ється надто віддаленою при збереженні поточних тем-
пів економічного поступу. Доволі проблемним є дося-
гнення номінальної конвергенції із державами ЄЕВС, 
не кажучи про реальну. 

Зважуючи «за» і «проти» віддачі голосу за одну з 
моделей режиму валютного курсу в системі реформу-
вання української економіки, не можна не усвідомлю-
вати, що вони не є універсальними. Проте, ставка на 
режим валютної ради дозволяє стабілізувати фінансо-
вий ринок і у короткі строки компенсувати падіння 
життєвого рівня населення, які стали наслідком про-
рахунків, зловживань та корупційних рішень на ко-
ристь окремих корумпованих олігархічних груп в сис-
темі валютно-курсової політики. Для цього треба 
знайти «золоту середину» між існуючим валютним ку-
рсом гривні і рівнем, який можна вважати «планкою» 
недооцінки гривні. Думається, що повернення валют-
ного курсу гривні до долару на рівні 12,0-16,0 відпові-
дало б національному консенсусу і повернуло довіру 
до банківської системи. 

Сподівання на систему валютної ради мають 
своєю підставою їх успіх у Гонконзі (1983), Естонії 
(1992), Литві (1994), Болгаpiї (1997), Боснії (1997). Для 
того, щоб Україна спромоглася повторити цей досвід 
не в гіршому вигляді, Україна має адаптувати його до 
своїх умов і завдань. При цьому треба виходити з того, 
що курс грошової одиниці є похідною величиною від 
платіжного балансу [13]. З огляду на це, укріплення 
національної грошової одиниці в умовах України по- 

требує оздоровлення фінансів. Значною мірою це  
можна зробити шляхом використання резервів, що 
«лежать на поверхні». Більшість із них стають або вже 
є загальновідомими. Це — фінансування дефіциту бю-
джету через випуск облігацій; детінізація економіки; 
деофшоризація; радикальне збільшення імпортозамі-
щення; стримування втечі капіталів; підвищення про-
зорості у банківському секторі; упередження прихову-
вання валютних доходів за кордоном; поширення 
сфери використання гривні у внутрішньодержавному 
грошовому обігу; особливий режим валютних відно-
син із «законослухняними» компаніями; залучення у 
банківський сектор валюти, що на руках у населення; 
стримування процесів втечі капіталів; поширення 
практики міждержавних валютних свопів; викорис-
тання неконвенційних інструментів монетарної полі-
тики на викуп Нацбанком цінних паперів та боргових 
зобов’язань. 

 
Висновки 
Валютна рада є монетарним механізмом рефор-

мування економіки. Проте, вона спроможна суттєво 
покращити соціально-економічні показники розвитку 
України і насамперед сприяти доведенню життєвого 
рівня населення до середнього європейського рівня. 
На цій основі може бути створено умови для швидкого 
зниження інфляції, повернення довіри до національ-
ної валюти. Водночас, валютна рада — не панацея для 
вирішення всіх проблем економіки України. Нині має 
бути розроблена парадигма економічного зростання, 
складовою частиною якого стане оновлена концепція 
режиму валютного курсу. 

Сьогодні Україна перебуває в дуже складній си-
туації, коли інфляція, обмінний курс і валютні дисба-
ланси взаємно підсилюють один одного по негативній 
спіралі. В результаті виникає замкнене коло: висока 
інфляція знижує довіру до гривні, а це в поєднанні з 
твердим обмінним курсом призводить до валютного 
заміщення, тобто заміщення гривні іноземними валю-
тами. Для того, щоб розірвати це порочне коло, Укра-
їна не може покладатися виключно на використання 
можливостей таких валютно-курсових режимів, як, 
наприклад, валютна рада чи офіційна доларизація, 
оскільки валютна рада в кращому випадку є лише тим-
часовим рішенням, а доларизація не дає змоги вико-
ристати величезний потенціал країни. Чого дійсно по-
требує країна, то це зміни економічної парадигми, 
тобто таких змін, які б дали змогу відновити еконо- 
мічну стабільність, підвищити довіру населення до на-
ціональної валюти, створити середовище, яке б не дез-
орієнтувало населення країни. Економіці потрібна ре-
тельна спроба створити добре відлагоджений вітчиз-
няний фінансовий ринок, який зміг би забезпечити 
реалізацію політики інфляційного таргетування та 
плаваючого обмінного курсу. Ця спроба не буде прос-
тою і вимагатиме великих зусиль, терпіння та віддано-
сті. Чим швидше держава розпочне запровадження но-
вої грошово-кредитної політики, тим більші переваги 
вона отримає у майбутньому. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ФАКТОР 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Для сучасної людини, як і 

для його прадавнього пращура Homo habilis, енергія є 
каталізатором розумового, соціального і, відповідно, 
економічного розвитку. В усі часи людині необхідно 
було здобувати енергію для підтримки власної фізич-
ної та розумової діяльності. Крім того, енергія була  
і залишається ключовим фактором, що забезпечує екс-
плуатацію об’єктів праці (в’ючні тварини, станки 
тощо). 

Якщо поглянути на процеси розвитку суспільства 
через призму природних сил, які його забезпечують, 
стає зрозумілим, що господарська діяльність людства 

                                                
1 Процес трансформації енергії в матерію може мати 

різну тривалість. Наприклад, при виплавці сталі теплова 
енергії від згоряння вугілля майже миттєво змінює  

зводиться до підпорядкування якомога більшої кіль-
кості енергії для потреб матерії. На підтвердження 
цьому можна навести слова нідерландського антропо- 
лога Фреда Спіра: «впродовж історії людства пошук 
матерії та енергії, достатньої для виживання та відтво-
рення, були ключовими проблемами» [1].  

У контексті суспільного буття, енергія є об’єктом, 
а матерія предметом господарської діяльності. При 
цьому, кожна матерія містить в собі потенційну енер-
гію, яка може бути вивільнена шляхом її обробки (на-
приклад, деревина є матерією, а тепло від її згоряння 
енергією). Таким чином, предмет господарської діяль-
ності може бути трансформований в об’єкт, і навпаки1. 

структури матерії, а хімічна енергія, що виділяється шля-
хом викидів в атмосферу СО2, лише згодом трансформу-
ється в матерію шляхом накопичення її зростаючими де-
ревами. 
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Ряд авторитетних дослідників визначають енер-
гію як фундаментальний фактор суспільного розвитку. 
Серед них слід виділити: українського економіста, фі-
зика Сергія Подолинського; канадського аналітика у 
сфері енергетики Вацлава Сміла; американського еко-
номіста, Лауреата Пулітцеровскої премії Деніела Ер-
гіна; економіста, соціального філософа Джеремі Ріф-
кіна; антрополога Леслі Уайта; валлійського історика 
Яна Моріса. 

Розглядаючи теорію праці, з точки зору природо-
знавства, Сергій Подолинський доходить висновку, 
що економічний розвиток суспільства являє собою 
процес накопичення енергії в рамках певного соціаль-
ного середовища. На його думку «праця — це таке  
зуживання нагромадженої в організмі механічної і ду-
ховної енергії, котре має своїм наслідком збільшення 
загального бюджету енергії земної поверхні» [2]. 
Тобто, праця являє собою інструмент трансформації 
нижчої енергії (енергія сонця, копалин тощо) у вищу 
(матеріальні блага), за рахунок чого створюються ма-
теріальні надбання суспільства. Підсумовуючи резуль-
тати власного дослідження, С. Подолинський зазна-
чає, що «лише суспільство із прагненням до швидкого 
накопичення енергії може швидко йти вперед» [3]. 

Зосереджуючи свої дослідження на процесах здо-
бутку енергії ранішніми та сучасними суспільствами, 
Вацлав Сміл доходить висновку, що «як доісторичний 
розвиток людства, так і подальший хід історії можуть 
розглядатися за великим рахунком як пошук шляхів 
управління великими енергетичними запасами та по-
токами» [4]. За теорією В. Сміла, першочергові зу-
силля будь якого суспільства спрямовані на здобуток 
енергії, яка у підсумку чинить вплив на оточуючу ма-
терію. У результаті контакту енергетичних потоків з 
матерією (первинною) створюються певні людські 
блага, сукупність яких обумовлює загальний рівень су-
спільного розвитку. Виходячи з того, що первинна ма-
терія від початку є заданою величиною, здобуток  
енергії у теорії В. Сміла постає як фундаментальний 
фактор суспільного розвитку.  

Досліджуючи глобальні геополітичні процеси, 
економіст та експерт з міжнародної політики Деніел 
Ергін виявив, що метою зовнішньої та внутрішньої 
політики кожної держави є отримання контролю над 
якомога більшими обсягами енергії. Визначаючи пер-
спективи розвитку світової економіки, Д. Ергін зазна-
чає, що «енергія та пов’язані з нею проблеми визнача-
тимуть наше майбутнє» [5].  

Відомий соціальний філософ, економіст Джеремі 
Ріфкін звузив рамки дослідження процесів суспіль-
ного розвитку до рівня господарської діяльності. За 
результатами ретроспективного аналізу процесів роз-
витку світової економіки він доходить висновку, що 
«великі економічні перетворення в історії людства  
відбуваються тоді, коли нові комунікаційні технології 
возз’єднуються з новими енергетичними системами. 
Нові форми комунікацій стають середовищем для ор-
ганізації та управління більш складними цивілізаці-
ями, що виникають завдяки новим джерелам енергії» 
[6]. Підкреслюючи фундаментальну значимість енер-
гетики та комунікацій для процесів економічного ро-
звитку, Д. Ріфкін наголошує, що «комунікаційні тех-

1 Мається на увазі битва при Тингаю «Опійної» 
війни 1840-1842 рр. 

нології являють собою своєрідну нервову систему, ді-
яльність якої спрямована на слідкування, координа-
цію та управління життєдіяльністю економічного ор-
ганізму, а енергія — це кров, що циркулює в державі 
та живить процеси перетворення природних ресурсів 
у товари та послуги, які забезпечують функціонування 
економіки та її зростання» [6].  

Антрополог Леслі Уайт розглядає суспільний  
розвиток через призму культурних здобутків соціуму. 
В інтерпретації Л. Уайта «культура — це сукупність 
притаманних людині способів здобутку енергії та 
включення її в роботу задля забезпечення безпеки 
життєдіяльності людини». Під процесами культурного 
розвитку він розуміє «збільшення кількості здобутої 
енергії на душу населення або підвищення ефективно-
сті інструментальних засобів вводу енергії у дію». Та-
ким чином, «ступінь культурного розвитку, що вимі-
рюється кількістю благ та послуг вироблених на душу 
населення задля задоволення людських потреб, детер-
міновано кількістю здобутої на душу населення енер-
гії, а також ефективністю тих технологічних засобів, за 
допомогою яких вона вводиться у дію» [7]. У спроще-
ному вигляді зв'язок між факторами культурного роз-
витку Л. Уайт представляє як:  ∗ → , 
де  Е — кількість здобутої енергії; 

Т — якість або ефективність засобів, що викорис-
товуються для здобутку енергії; 

С — культура. 
Підкреслюючи фундаментальне значення фак-

тору енергетики для процесів суспільного розвитку, 
валлійський історик Ян Моріс зазначав, що «1840 року 
британці не досягли б Тингаю1 й не знищили б його, 
якби не вміли використовувати енергію рослин та тва-
рин на харчування солдатів та моряків, що самі не 
займалися землеробством, енергію вітру та вугілля на 
доправляння кораблів до Китаю та енергію вибухівки 
на обстріл китайського гарнізону» [8].  

Кожен з наведених дослідників розглядає енерге-
тику під кутом зору власної сфери наукових інтересів, 
однак при цьому всі вони погоджуються з тим, що 
енергія є  основним фактором для суспільного роз- 
витку. Тобто, вона являє собою своєрідний фундамент 
на якому вибудовуються матеріальні, а зрештою і со-
ціальні здобутки суспільства.  

З огляду на те, що без енергії не можуть бути ре-
алізовані жодні соціально-економічні заходи, процес її 
здобутку постає пріоритетним напрямком господарсь-
кої діяльності. Однак з цього не слід робити хибних 
висновків щодо пропорційної залежності між здобут-
ком енергії та перебігом певних соціально-економіч-
них процесів (наприклад, збільшення обсягів здобутої 
суспільством енергії жодним чином не вплине на 
прийняття певних інституцій, воно лише може забез-
печити потенційну можливість їхньої реалізації). Най-
частіше загальний здобуток енергії є похідним від со-
ціально-економічних процесів, які, в свою чергу, реа-
лізуються на базі попередньої моделі здобутку енергії, 
що являє собою комплекс технологічних та фізичних за-
собів з продукування енергії.  

Задля підтвердження гіпотези щодо фундамента-
льного впливу енергетики на процеси суспільного  
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розвитку виконано ретроспективне дослідження. З ме-
тою узагальнення поняття енергії, в рамках даного до-
слідження буде використано термін «енергоздобуток», 
що характеризуватиме сукупне виробництво і спожи-
вання1 всіх видів енергії (біологічної, теплової, хімічної, 
електричної, механічної, сонячної, вітрової, морських 
хвиль, гідроенергії). 

Виклад основного матеріалу. Процеси енергоздо-
бутку на нашій планеті починають свій відлік від часів, 
коли Homo habilis (людина вміла) почала займатися 
збиральництвом і полюванням, забезпечуючи себе, та-
ким чином, додатковою біологічною енергію для по-
дальшого фізичного та розумового розвитку. Спожи-
вання більшої кількості енергії (у вигляді їжі) сприяло 
підвищенню їхньої фізичної та розумової активності, 
що згодом призвело до опанування первісних знарядь 
праці. Сформоване таким чином суспільство, що мало 
зародки примітивної господарської діяльності, згодом 
еволюціонувало до виду Homo sapiens (людина розум-
на).  

Сучасна людина (як і її прадавні пращури) за ра-
хунок метаболічних процесів власного організму може 
трансформувати лише 20-25% потенційної енергії їжі 
у біологічну енергію. Враховуючи цей факт та беручі 
до уваги мізерність харчового раціону прадавньої лю-
дини, можна дійти висновку, що потужність її праці 
не перевищувала 50-90 В. Виняток складали лише по-
селення розташовані на берегах крупних водойм, де за 
рахунок великих запасів виловленої та спожитої риби, 
місцеві мешканці мали вищу потужність праці, про що 
свідчать монументальні споруди того часу розташовані 
на узбережжях (наприклад, високі декоративні де-
рев’яні тотеми індіанських племен Тихоокеанського 
південно-західного узбережжя) [4]. 

Підвищення продуктивності праці прадавньої 
людини відбулося внаслідок опанування нового виду 
енергії (теплової). Здобувши вогонь, прадавнє суспіль-
ство отримало можливість споживати більші обсяги  
біологічної енергії за рахунок термічної обробки їжі. 
Внаслідок спрямування теплової енергії на матерію 
(сира їжа), остання насичувалась додатковою енер-
гією, що збільшувало її потенційний вміст у продукті. 
Таким чином, опанування теплової енергії (у вигляді 
вогню) сприяло підвищенню продуктивності праці 
прадавньої людини. 

Одомашнення тварин стало першим прикладом 
використання зовнішніх енергетичних потоків у ви- 
робничих цілях. Тобто, починаючи від цього часу сус-
пільство окрім власної біологічної енергії (фізична 
праця людини) починає використовувати зовнішні 
енергетичні ресурси2. Первинною сферою застосу-
вання одомашнених тварин стало сільське господар- 
ство, де вони виконували функцію тяглової сили, що 
мала потужність 200-300 В для бичків, 500 В для волів 
та коней (дорівнює праці 6-8 дорослих чоловіків). За 
рахунок залучення додаткової енергії у вигляді тягло-
вої сили в’ючних тварин, продуктивність праці у сіль-
ському господарстві зросла у декілька разів, що спри-
яло зростанню населення планети (за рахунок додат-
кової їжі). 

                                                
1 За вирахуванням ентропії. 
2 Фізичні або механічні об’єкти наділені енергетич-

ною потужністю. 

Вищенаведений історичний прецедент підтвер-
джує теорію С. Подолінського згідно якої «продуктив-
ність людської праці значно підвищується споживанням 
цієї ж праці спрямованої на перетворення нижчих родів 
енергії у вищі» [3]. У розглянутому історичному періоді 
людська праця потужністю 50-90 В, що була спрямо-
вана на вигодовування та догляд за домашньою твари-
ною, у підсумку давала можливість залучити для по- 
треб домогосподарства працю сумарною потужністю 
250-590 В3. У такому випадку первинні витрати енергії 
у вигляді людської праці поставали як інвестиції у 
майбутній енергоздобуток.  

Виявлена закономірність нарощування енерге- 
тичних потоків певними суспільствами обумовлює до-
цільність введення терміну «енергетичні інвестиції», що 
означатиме обсяг первинних енергетичних витрат спря-
мованих на нарощення енергетичного потенціалу. Попри 
певну подібність поняття «енергетичні інвестиції»  
не слід плутати з «енергетичними витратами», оскі-
льки дія останніх спрямована на виробництво товарів 
вжитку, що за своєю природою не можуть продукувати 
енергію. Так, наприклад, енергетичні потоки спрямо-
вані на вирощування зернових культур можна вважати 
енергетичними інвестиціями, оскільки вживаючи про-
дукти зернових культур, людина здобуває фізичну  
енергію (у сукупності більшу за ту, що була витрачена 
на вирощування). Енергетичні потоки спрямовані на 
спорудження будівлі є енергетичними витратами, 
оскільки будівля не продукує жодної енергії (за ви- 
нятком спалювання будівлі, однак це виходить за межі 
її призначення). 

Розширення сфери застосування вогню сприяло 
розвитку виробничої діяльності у прадавніх суспіль- 
ствах. Від початку IV тисячоліття до н.е. теплову  
енергію від спалювання деревини застосовували для 
плавки міді, заліза (від 1400 р. до н.е), випалу цегли, 
гончарному ремеслі тощо. Однак на ранніх етапах  
ефективність підпорядкування енергетичних потоків 
(теплових) виробничим цілям була надзвичайно низь-
кою. Так, за рахунок неефективної конструкції раніш-
ніх печей, матерія отримувала лише 10% від виробле-
ної теплової енергії, що призводило до високих пере-
витрат (у порівнянні із сучасними технологіями вико-
ристання теплової енергії) енергетичних ресурсів (де-
ревини).  

Високі енергетичні витрати ранішньої металургії 
безпосередньо позначалися на вартості металічних ви-
робів, що обмежувало сферу їх застосування. Пере- 
важна кількість знарядь праці того періоду були виро-
блені з дерева, що суттєво зменшувало енергоефекти-
вність4 людської праці. Ситуація змінилась з початком 
масового використання коксу (після 1750 р.) як ос- 
новного виду палива у металургійному виробництві. За 
рахунок використання більш дешевого та енергоміст-
кого палива (коксу), собівартість виплавки металів 
знижувалась, внаслідок чого ринок забезпечувався не-
дорогими (відповідно до попереднього періоду) мета-
лічними виробами, у тому числі знаряддями праці.  

Перехід викопного палива (вугілля) до стану до-
мінуючого енергоресурсу відбувався впродовж трива-
лого періоду (близько 150 років). Процеси переходу 

3 Потужність праці однієї людини плюс потужність 
праці однієї в’ючної тварини. 

4 Співвідношення витраченої енергії та результатів 
праці. 
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виробництва на викопне паливо обумовлювалися до- 
ступністю традиційного для того часу енергоресурсу1 
(деревини) та наявними технологіями трансформації 
енергії. У подальшому саме ці фактори головним чи-
ном впливатимуть на домінування того чи іншого  
енергоресурсу. 

Характеризуючи періоди зміни домінуючих енер-
горесурсів, В. Сміл використав термін «енергетичний 
перехід», який за його визначенням представляє собою 
перехід від одного використовуваного джерела енергії до 
іншого, що охоплює часовий проміжок від впровадження 
первинних енергоресурсів (вугілля, нафта, ядерне паливо, 
енергія вітру) до отримання ними частки ринку [9]. У 
результаті енергетичного переходу виникає нова енер-

гетична системи, що представляє собою сукупність ви-
користовуваних джерел енергії. Структура енергетичної 
системи обумовлюється обсягами споживання пер-
винних енергоресурсів (Рис. 1). 

До початку XVIII ст. механічна енергія мала біо-
логічну2 або вітрову3 природу походження. Все зміни-
лося з появою у 1705 р. першої парової машини, роз-
робником4 якої став англійській коваль Томас Нью-
комен. Унікальність (для того часу) цього пристрою 
полягала в тому, що за його допомогою можна було  
трансформувати теплову енергію в механічну. Перші 
парові машини Ньюкомена  (які були стаціонарними) 
використовувались для відкачування води із глибоких 
копалень. 

Рис. 1. Структура енергетичної системи у період 1800 — 2008 рр.* [10] 

* Наведена структура енергетичної системи не включає біологічні енергоресурси (що переорюються у фізичну
та механічну енергію). 

Впродовж ХVІІІ ст. парова машина зазнавала  
різних модифікацій. У 1782 р. шотландський інженер 
Джеймс Уатт розробив експериментальний зразок уні-
версальної парової машини подвійної дії, що стала  
першим прототипом сучасного двигуна внутрішнього 
згоряння. Попри ряд технологічних удосконалень (у 
порівнянні з машиною Ньюкомена), парова машина 
Уатта мала низьку ефективність перетворення енергії 
(всього 5% теплової енергії перетворювалось на меха-
нічну), однак при цьому її потужність сягала 20 кВт5, 

1 Пропозицією енергоресурсу, що впливає на його 
вартість. 

2 Використання енергії людських м’язів та тяглової 
сили тварин для приведення в дію виробничих механізмі 
та для здійснення транспортувань. 

3 Використання енергії вітру для приведення в дію 
виробничих механізмі (млинів, пилорам) та для забезпе-
чення руху кораблів. 

що було достатньо показовим6 для того часу. За на- 
ступні сто років потужність парових машин підвищи-
лась майже у 50 разів, і на початку XX ст. дорівнювала 
1 МВт [10].  

Фактор опанування принципу трансформації  
теплової енергії в механічну, виявився переломним 
для економічного устрою тогочасного суспільства, 
оскільки спричинив зміну не лише енергетичної сис-
теми (за рахунок підвищення споживання викопного 
палива), а й парадигми енергоздобутку в цілому.  

4 Парова машина була запатентована англійським 
механіком Томасом Севері у 1698 р. Однак, перші експе-
риментальні зразки не знайшли практичного застосу-
вання. 

5 Доречи, одиниця вимірювання потужності енергії 
«Ват» названа на честь Джеймса Уатта. 

6 Це у 5 разів вище за потужність водяного млина, у 
3 рази за потужність вітряного млина та 25 разів за по- 
тужність кінної тяги. 
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Задля розуміння суті поняття «парадигма енерго-
здобутку» слід взяти до уваги точку зору американсь-
кого філософа Томаса Семюеля Куна, що визначає па-
радигму, як загальноприйнятні досягнення, що впро-
довж певного часу дають суспільству модель постано-
вки та вирішення проблеми [11]. Розглядаючи вище-
наведене трактування у контексті енергетики, можна 
надати авторське визначення поняття: парадигма  
енергоздобутку — це загальноприйнята модель забезпе- 
 

чення енергетичних потреб суспільства, в рамках якої з 
раціональних причин привалює певний принцип здобутку 
енергії. Екстраполюючі авторське визначення пара- 
дигми енергоздобутку на трактування Т. Куна, слід за-
уважити, що потреба в енергетиці являє собою про-
блему, тоді як принцип здобутку енергії є її вирішен-
ням. Під принципами здобутку енергії маються на 
увазі механізми перетворення первинних енергоресур-
сів в енергію (рис. 2).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Принципи здобутку механічної енергії 
 
Отже, від появи перших Homo habilis (людина 

уміла), й до середини XІХ ст. у загальній енергетичній 
системі суспільства домінував біологічний принцип 
здобутку енергії. Тобто, переважна більшість механіч-
ної  (або її раннього замінника фізичної) енергії, що 
використовувалась для господарських цілей, мала біо-
логічну природу походження. З огляду на це, тогочас-
ній моделі забезпечення енергетичних потреб суспіль-
ства, надано авторське визначення — біологічна пара-
дигма енергоздобутку.  

З появою парового двигуна суспільство розпо-
чало поступовий рух до нової парадигми енергоздобу-
тку, в основі якої знаходився принцип перетворення 
потенційної енергії палива (біологічного або викоп-
ного) в механічну енергію. Впровадження такого 
принципу енергоздобутку у виробництво супроводжу-
валось ускладненням енергетичного ланцюжка (збіль-
шення кількості його елементів). При цьому, рентабе-
льність первинних енергетичних витрат1 зростала. 
Тобто, питоме виробництво кінцевого продукту на 
одиницю витраченої енергії (що знаходилась в основі 
енергетичного ланцюжка) ставало більшим ніж це 
було за біологічного принципу здобутку механічної 
енергії. За таких умов, керуючись раціональними мо-
тивами, суспільство почало надавати перевагу новому 
принципу енергоздобутку, що зрештою призвело до 
зміни парадигми. 

                                                
1 Під первинними енергетичними витратами ма-

ються на увазі витрати спрямовані на забезпечення люд-
ської праці. 

Екстраполюючи енергетичні зміни XVIII-XIX ст. 
на теорію Томаса Куна [11], у частині визначення по-
няття «парадигма», слід зауважити, що новий принцип 
являв собою кращій спосіб вирішення проблеми здо-
бутку механічної енергії. З огляду на що, суспільством 
була прийнята нова модель організації виробничої си-
стеми, де левова частка виробничої енергії припадала 
саме на тепловий принцип енергоздобутку.   

Враховуючи те, що базовою основою для нової 
парадигми стала енергія тепла, їй надано авторське ви-
значення — теплова парадигма енергоздобутку. 

Фундаментальною особливістю теплової пара- 
дигми енергоздобутку стало додавання палива до  
енергетичного ланцюжка виробничих процесів 
(рис. 3). З огляду на високу енергетичну цінність, цей 
елемент мав найвищу питому вагу у структурі енерго-
забезпечення виробничих процесів.  

Важливого значення для теплової парадигми  
енергоздобутку набув фактор енергетичних інвестицій, 
що проявлявся у перенаправленні та збереженні енер-
гетичних потоків в рамках машин та механізмів здат-
них трансформувати теплову енергію в механічну. 
Тобто, цільовим призначенням таких інвестицій було 
виробництво перетворювачів енергії, першим з я яких 
став паровий двигун.  

В умовах нової енергетичної системи, енергетичні 
інвестиції ставали каталізатором зростання рентабель-
ності первинних енергетичних витрат. Так, наприклад, 
в умовах біологічної парадигми, задля відкачування 
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води із копалень витрачалось від 17 до 5 кВт год.  
первинної енергії на добу. З впровадженням ранніх 
парових двигунів, цей показник було знижено до  
1,5 кВт год. І хоча для обох періодів було характерним 
використання енергетичних інвестицій1, саме в умовах 
нового принципу здобутку механічної енергії вони на-
були високої рентабельності. 

Іншим фактором, що зумовлював раціональність 
прийняття теплового принципу здобутку механічної 

енергії стала можливість використання палива для цих 
потреб. Високий енергетичний потенціал палива (де-
ревина, вугілля, торф тощо) та його легкодоступність 
підвищували питому ефективність здобутку механіч- 
ної енергії2. Так, наприклад, лісоруб, що витрачав 
0,453 кВт год. (1630 кДж год.) фізичної енергії на ви-
рубку дерева отримував, за допомогою раннього паро-
вого двигуна (з коефіцієнтом корисної дії 5%), 
15 кВт·год. (54000 кДж год.) механічної енергії.  

Рис. 3. Енергетичний ланцюжок виробничих процесів в умовах біологічної та теплової парадигм 

Усвідомивши економічні вигоди від застосування 
теплового принципу здобутку механічної енергії, сус-
пільство почало поступово переорієнтовувати гос- 
подарську діяльність на здобуток палива та виробниц-
тво перетворювачів енергії, змінюючи таким чином 
структуру енергетичного ланцюжка виробничих про-
цесів. Такий підхід давав змогу отримувати на виході 
енергетичного ланцюжка незрівнянно вищу кількість 
енергії, що зрештою позначилось на обсягах виробни- 

1 В умовах біологічної парадигми, енергетичні ін- 
вестиції переважно полягали у відгодовуванні в’ючних 
тварин. 

2 Здобуток механічної енергії на одиницю витраченої 
фізичної енергії (людської праці).  

цтва. Так, на ранніх стадіях становлення теплової па-
радигми енергоздобутку (1700-1820 рр.3), середньорі-
чне світове зростання виробництва збільшилось з 0,5 
до 1,5% (рис. 4). З чого випливає, що вже на початку 
XІX ст. людство споживало у 3 рази більше продукції 
ніж це було століттям раніше4. Для порівняння, за ана-
логічний період, що передував першим випробуван-
ням парового двигуна, світовий обсяг виробництва 
підвищився лише у 1,5 раза. 

3 Що відповідає періоду першої промислової рево-
люції. 

4 Часи початку перших експериментів з тепловим 
принципом здобутку механічної енергії. 
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Рис. 4 Темпи зростання світового виробництва продукції від античності до 2100 р. (прогноз) [12] 
 
У світовому масштабі, тривалий перехід (близько 

200 років) до теплової парадигми енергоздобутку зу-
мовлювався рядом факторів, а саме: відсутністю від-
повідних інституцій, що сприяли б поширенню інно-
вацій в країні (консервативні, економічно ізольовані 
держави); відсутністю внутрішньоекономічних чинни-
ків, що стимулювали б залучення іноземного капіталу 
та технологій; консервативністю суспільства щодо 
сприйняття інновацій; релігійними чинники. Саме ці 
фактори стали причиною помірного1 (0,5-1,9%) зрос-
тання світового виробництва продукції у період 1700-
1913 рр. 

На початку промислової доби2 (ХVIII — ХІХ ст.), 
«локомотивами» зростання світового випуску продук-
ції стали країни, які у найкоротші терміни здійснили 
перехід до нової моделі енергоздобутку (Англія, Фран-
ція, Бельгія, США). Тобто, прийняли нову парадигму. 
Серед тогочасних світових лідерів виробництва, слід 
виділити Англію, яка власне першою застосувала теп-
ловий принцип здобутку механічної енергії (за допо-
могою парового двигуна) задля виробничих цілей. 

Економічні успіхи англійської промисловості зу-
мовлювалися швидким поширенням низових іннова-
цій3 у виробництві, більшість з яких було орієнтовано 
на тепловий принцип здобутку механічної енергії4. Ряд 
дослідників, серед яких слід виділити лауреата Нобе-
лівської премії з економіки Едмунда Фелпса [13], про-
фесора Гарвардського університету Дарона Аджемоглу 
та економіста Джеймса Робінсона [14], сходяться на 
думці, що ключовою передумовою до виникнення та 
поширення інновацій у європейських країнах стала лі-
бералізація та дерегуляція господарської діяльності. 
Тобто, впровадження ринкових інститутів (в сучас-
ному розумінні цього слова) сприяли становленню ка-
піталістичної системи господарювання. У цьому сенсі, 
Англія мала перевагу перед іншими країнами, оскі-
льки підвалини для становлення англійського капіта-
лізму були закладенні ще у ХV ст.   

                                                
1 Для технологічних можливостей тієї доби. 
2 Перехід від ручої до машинної праці (перша про-

мислова революція). 

Наприкінці XV ст. в Англії відбулась подія, що 
зумовила початок трансформації існуючої на той мо-
мент системи господарювання (феодалізму). В історії 
ця подія отримала назву «Війна Червоної та Білої Тро-
янд». Особливістю цього воєнного конфлікту стало 
знищення вкоріненої англійської аристократії (родини 
Йорків та їх прибічників), чиє місце посіли вихідці з 
міської буржуазії (купці, лихварі тощо). Таким чином, 
було сформовано впливовий прошарок суспільства, 
що на відміну від своїх консервативних попередників 
(що отримували майно у спадок і жили виключно за 
рахунок чужої праці) чітко усвідомлював механізми 
створення та нарощування багатства. Наслідком про-
гресивного економічного мислення (для того часу) но-
вої англійської аристократії стало: звільнення селян 
від феодальної залежності, надання дозволу на оренду 
феодальних земель селянами, зниження феодальної 
ренти. Такі заходи послаблювали юридичні та матері-
альні обмеження на провадження селянами індивідуа-
льної господарської діяльності, що стимулювало їх до 
активної підприємницької та фізичної праці. Джон 
Аджемоґлу та Джеймс Робінсон [14] охарактеризували 
ці події як перехід держави від екстрактивних до ін-
клюзивних інститутів.  

У інтерпретації Д. Аджемоґла та Д. Робінсона, 
екстрактивні політичні інститути покликані забезпечу-
вати владні права вузької державної еліти (та/або мо-
нарха), у той час як економічні екстрактивні інститути 
створюють господарсько-правові умови для їх збага-
чення. На противагу їм постають інклюзивні інсти-
тути, що забезпечують плюралізм у політиці та ство-
рюють рівні економічні можливості для всіх суб’єктів 
господарської діяльності. З огляду на те, що така інте-
рпретація чітко розмежовує вектори провадження дер-
жавної політики, у подальшому в дослідженні викори-
стовуватиметься термін екстрактивних та інклюзивних 
інститутів. 

3 Під низовими інноваціями маються на увазі техно-
логічні виноходи тієї доби, що здійснювалися дрібними 
підприємцями. 

4 Виняток становлять прядильні машини та методи 
плавки в металургії (використання коксу). 
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Подібно до Англії, перехід до інклюзивних інсти-
тутів в країнах західної Європи обумовлювався поси-
ленням політичного впливу буржуазії. Однак особли-
вістю європейської моделі стало те, що на відміну від 
Англії, де буржуазія прийшла до влади військовим 
шляхом (внаслідок війни «Червоної та Білої Троянд» 
та «Англійської громадянської війни»1), буржуазія  
континентальної Європи поступово посилювала вплив 
на державну політику2, витісняючи з неї феодальну 
аристократію. З огляду на те, що новопостала євро-
пейська буржуазія переважно складалась з заможних 
представників торгово-фінансової знаті, які нажили 
свої статки за часів комерційної революції3, політич-
ний курс країн визначався відповідно до їх інтересів. 
Тобто, буржуазія просувала політику, що мала сприяти 
помноженню її статків. Відповідно до цього було 
прийнято ряд ліберальних інститутів, що мали спри-
яти розвитку торговельно-фінансових відносин4. 

На противагу поширенню інклюзивних інститу-
тів, «стара» європейська аристократія відстоювала по-
літику посилення державного впливу на економіку, 
що знайшла своє відображення у концепції мерканти-
лізму. Теоретики меркантилізму, серед яких слід виді-
лити Антуана Монкретьєна де Ваттевіля [15] та Томаса 
Мена [16], виступали за збільшення експорту, встано-
влення високих мит на імпорт товарів, видачу субсидій 
національним виробникам, заборону на вивіз золота 
та срібла з країни. Ці заходи, на їхню думку, мали за-
безпечити зростання національного багатства, що на 
той момент вважалося тотожним зростанню суспіль-
ного благоустрою. Однак на практиці така політика 
приводила лише до перерозподілу доходів на користь 
привілейованих верств населення. 

Меркантилісти епохи раннього капіталізму нама-
галися вибудувати ефективну модель господарювання 
мислячи категоріями екстрактивних феодальних ін-
ституцій (які в той час все ще залишались доміную-
чими), що обумовлювали чітку вертикаль прийняття 
економічних рішень. Однак лібералізаційні процеси 
того часу порушували цю вертикаль, даючи об’єктам 
господарської діяльності все більше свобод у прий-
нятті економічних рішень. За таких умов, меркантилі-
стична концепція не могла розкрити потенціал еконо- 

мічного розвитку, що робило її неефективною для того 
часу.  

Ключем до розкриття реального потенціалу нової 
лібералізованої економіки стало переосмислення ролі 
об’єктів господарської діяльності. Першим хто чітко 
визначив основні принципи роботи ліберальної еко-
номіки, де вільний підприємець займав ключове місце 
у структурі господарських зв’язків, став шотландський 
економіст Адам Сміт. У своїй книзі «Добробут нації. 
Дослідження про природу та причини добробуту нації» 
[17] він зазначав, що вільний підприємець керуючись 
жагою до власної матеріальної наживи виконує суспі-
льно корисну функцію. Стимульований бажанням 
отримання якомога більшого прибутку, він інвестує 
кошти у виробництво товарів (або безпосередньо сам 
займається виробництвом), що апріорі можуть його 
забезпечити5. Однак з часом прибуткові ніші займають 
інші учасники ринку (вільні підприємці), що у своїх 
діях керуються тим же самим принципом (матеріаль-
ного здобутку). Конкуренція змушує підприємців зни-
жувати ціни на свої товари, що робить їх більш досту-
пними для решти населення. Кількаразове повторення 
цього циклу (зниження ціни підприємцем №1 — зни-
ження ціни підприємцем №2) призводить до уста-
лення ринкової рівноваги, в рамках якої інтереси під-
приємців максимальним чином збігаються з інтере-
сами споживачів. Таким чином, жага до матеріальної 
наживи кожного окремого індивіда грає на користь су-
спільних інтересів. Цей фундаментальний принцип 
ринкової економіки Адам Сміт назвав «невидимою ру-
кою». 

Робота Адама Сміта стала визначальною для еко-
номічної думки того часу. Вона окреслила систему  
фундаментальних інклюзивних інституцій, які мали 
стимулювати економічний зростання. Від часів завер-
шення війни «Червоної та Білої Троянд» (1485 р.) до 
написання «Добробут нації. Дослідження про природу 
та причини добробуту нації» (1776 р.) частина з них 
вже була впроваджена в Англії (табл. 1), однак це було 
зроблено радше з міркувань забезпечення особистих 
вигод буржуазії ніж розуміння глибоких причинно-на-
слідкових зв’язків капіталістичної системи господарю-
вання. 

Таблиця 1 
Інклюзивні інституції, що були прийняті в Англії у XV — ХІХ ст. 

Рік Назва інституції Опис

Кінець XV ст. Звільнення селян Селяни звільнялись від феодальної залежності, що давало їм право на вільну 
працю 

1624 р. Статут про монополії Забезпечував монопольне право на використання власного винаходу

1689 р. Білль про права Обмежував владу короля, забезпечував виконання «Великої хартії вольно-
стей»* 

1705 р. Закон про банкротство Усував кримінальну відповідальність за невиконання боргових зобов’язань

1844 р. Закон про акціонерні 
товариства 

Окреслював права та обов’язки учасників акціонерного товариства 

1855 р. Закон про обмежену від-
повідальність 

Обмежував відповідальність інверторів. Тобто, при здійсненні інвестиційної 
діяльності, інвестор ризикова лише своїми інвестиціями (без можливості 
пред’явлення йому додаткових боргових зобов’язань) 

* Велика хартія вольностей — політико-правовий документ, що захищав ряд юридичних прав та привілеїв вільного
населення. 

1 Громадянська війна 1640-1651 рр. між прибічни-
ками короля та парламенту. Закінчилась перемогою 
останніх, в наслідок чого було обмежено владу короля на 
користь парламенту. 

2 За винятком Нідерландів, де буржуазна революція 
відбулась на ранніх етапах становлення капіталізму (1568-
1648 рр.). 

3 Період активізації світової торгівлі, зумовленої від-
криттям нових торгівельних шляхів (від кінця ХІІІ ст.). 

4 Звільнені селяни брали проценті позики задля ор-
ганізації власної господарської діяльності (оренди феода-
льних земель, покупку знарядь праці тощо). 

5 Переважно товари, що на початковому етапі кори-
стуються великим попитом. 
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На підтвердження гіпотези щодо впливу інститу-
цій на економічні процеси, свідчить той факт, що в 
Англії XVIII-XIX ст. прийняття чергової ринкової ін-
ституції супроводжувалось підвищенням динаміки ро-
сту валового внутрішнього продукту (ВВП)1 (рис. 5).  

Отже, на основі ретроспективного аналізу вста-
новлено, що прийняття інклюзивних інституцій в  
Англії XVIII-XIX ст. сприяло появі та поширенню 
інновацій, що стало каталізатором зростання еконо-
міки країни. Фундаментальною інновацією, яка змі-
нила динаміку зростання виробництва, став винахід 
парової машини подвійної дії Джеймса Уатта, про що 
свідчить динаміка зростання ВВП (рис. 6). Від 1660 р. 

до винайдення парової машини у 1783 р., ВВП зрос-
тало поміркованими темпами за лінійною залежністю 
(в середньому на 73 млн фунтів на рік). З винайденням 
парової машини подвійної дії, англійське суспільство 
отримало ефективний інструмент здобутку механічної 
енергії, що стало каталізатором для зародження та 
сприйняття нової парадигми енергоздобутку. Ефек- 
тивність інноваційного принципу здобутку механічної 
енергії (за допомогою парової машини подвійної дії), 
підкріплена наявними в країні ринковими інституці-
ями, сприяла активній механізації виробництва. Як 
наслідок, після 1783 р. ВВП зростало експоненціа-
льно.  

 

 
Рис. 5. ВВП в Англії 1624-1900 рр. (у цінах 2013 р.), млн фунтів 

Розроблено за джерелом: [17]. 

 
 

 
Рис. 6 Динаміка ВВП в Англії до та після винайдення парової машини подвійної дії Джеймса Уатта, млн фунтів 

 

                                                
1 За винятком нетривалого періоду між прийняттям 

Біллю про права та Закону про банкротство. 
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Високі темпи механізації англійської промисло-
вості у ХІХ ст., вивели країну на передові рубежі у ви-
робництві промислових товарів. Станом на 1840 р. 
45% світового виробництва промислових товарів при-
падало саме на Англію. Очевидним, є той факт, що 
саме прийняття нової парадигми енергоздобутку стало 
ключовою передумовою до такого зростання, оскільки 
застосування ефективнішого принципу здобутку меха-
нічної енергії, підвищило загальний енергоздобуток 
суспільства, що був часткового виражений у промис-
лових товарах1. На підтвердження цієї тези доречно 
навести цитату Вацлава Сміла «у 1850 р. 18 млн меш-
канців Англії споживали у 1,5 раза більше енергії, аніж 
400 млн китайців» [4]. Однак, слід зауважити, що не 
лише усвідомлення ефективності нового принципу 
здобутку механічної енергії та інклюзивні інституції 
уможливили стрімке зростання виробництва в Англії 
ХІХ ст. Важливим фактором стала висока концентра-
ція фінансового капіталу в країні, що був накопиче-
ний за часів провадження активної торгівельної полі-
тики у XVI — XVIII ст. За рахунок цього, підприємці 
отримували доступ до широких кредитних можливос-
тей, що сприяло активній механізації виробничого  
сектору. 

Приклад Англії XVIII-XIX ст. яскраво демонст-
рує, що енергетичні технології у поєднання з інклю-
зивними інституціями та фінансовим капіталом ство-
рюють синергетичний ефект економічного зростання. 
Фундаментальне значення для такого процесу має  
фактор доступу до високоефективного механізму здо-
бутку енергії, що за своєю природою є концептуально 
відмінним від попереднього. Інституції та фінансовий 
капітал, у свою чергу, виступають як інструменти по-
ширення цього механізму в суспільстві. З огляду на це, 
стає очевидним, що саме парадигма енергоздобутку є 
тією передумовою, що уможливлює зростання еконо-
міки. 
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ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ  
І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 
Вступ. Створення зручних і доступних умов для 

отримання фізичною або юридичною особами адміні-
стративних послуг є однією з головних задач органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Розв’я-
зання цієї задачі актуально для України, де система 
надання адміністративних послуг не враховує інтереси 
громадян і не є прозорою та раціональною. 

Хоча є позитивні напрацювання з впорядкування 
надання адміністративних послуг шляхом створення 
Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) у 
містах: Вінниця («Прозорий офіс» 2008 р.), Івано- 
Франківську («ЦНАП» 2010 р.). Позитивні зміни є в 
інших містах: Бердянську, Кривому Розі, Луцьку, 
Львові (Центр обслуговування мешканців), Новоград-
Волинському.  

Донецькою ОДА спільно з виконкомами міських 
рад, райдержадміністраціями, об’єднаною територіа-
льною громадою у 2016-2017 рр. забезпечена діяль-
ність 27 ЦНАП (14 — у містах, 12 — у районах, 1 — в 
об’єднаній територіальній громаді). З них оновлені  
4 — у м. Маріуполь, м. Дружківка, м. Добропілля, Ли-
манська об’єднана територіальна громада. У 2018 р. 
планується відкриття 6 оновлених ЦНАП в області:  
м. Новогродівка, м. Слов’янськ, м. Торецьк, Яси-
нуватський район, Миколаївська об’єднана територіа-
льна громада, Шахівська об’єднана територіальна гро-
мада. У 2019 р. планується відкриття 8 основних 
ЦНАП у містах: Бахмут, Маріуполь (Соціальний офіс 
«Мультицентр» з ЦНАП), Мирноград, Покровськ, 
Світлодарськ, Часів-Яр, Мангушський район, Соле-
дарська об’єднана територіальна громада. 

Ці зміни відбуваються у рамках процесу децент-
ралізації державної влади та реформи місцевого само-
врядування. Однак у країні відбувається гальмування  
і викривлення соціально-економічних реформ, вибір-
кове їх здійснення. Децентралізація влади розтягнута 
у часі, передача повноважень на міста тільки почина-
ється. Широкого впровадження заходів соціально-
економічних реформ немає. Ідею реформи місцевого 
самоврядування знівельовано, міста обласного зна-
чення опинилися поза процесом створення об’єдна-
них територіальних громад. 

Державне регулювання економіки не має цілісно-
сті, системності, стратегічної виразності, підпорядко-
ваності суспільним інтересам. На місцях публічні  
службовці тільки вивчили законодавчу базу, яка не є 
бездоганною, і роблять спроби реалізувати заходи, 
отримані урядом. 

Через ресурсну неспроможність більшості органів 
місцевого самоврядування не відбувається поліп-
шення якості та доступності адміністративних послуг. 
Не встановлено механізмів державного контролю за 

якістю надання населенню адміністративних послуг. 
Немає остаточного розмежування повноважень в сис-
темі органів місцевого самоврядування та в системі 
органів виконавчої влади на місцях на різних рівнях 
адміністративно-територіального устрою за принци-
пом субсидіарності та на засадах децентралізації влади. 
Не проведено оптимального розподілу повноважень 
щодо надання адміністративних послуг. 

В економічній літературі проблема створення та 
підтримки ЦНАП стала досліджуватися з початку про-
цесу децентралізації та реформи місцевого самовряду-
вання, особливо фахівцями, задіяними у Швейцар-
сько-українському проекті «Підтримка децентралізації 
в Україні — DESPRO», який сконцентровано на запо-
чаткуванні ефективної моделі управління територіями 
та участі громадян з різних аспектів місцевого само-
врядування як обов’язкової складової сталого роз- 
витку держави та демократизації суспільств [1]. Пи-
тання організації надання адміністративних послуг 
державної політики у цій сфері, зарубіжний досвід на-
дання адміністративних послуг висвітлювались у пра-
цях І. Бригілевича, С. Ванька, В. Загайного, І. Колі- 
ушка, О. Курінного, В. Стоян, В. Тимощука, Д. Ши-
манке [2, 3].  

Дослідження досвіду функціонування й динаміки 
реформування публічної адміністрації розвинутих за-
хідноєвропейських демократій та постсоціалістичних 
держав Центрально-Східної Європи в контексті суспі-
льно-правових процесів деконцентрації та децентралі-
зації влади, утвердження фінансової самостійності  
місцевого та регіонального самоврядування знайшло 
відображення у наукових працях: О. Бориславської,  
І. Заверухи, Е. Захарченко [4]. 

Адміністративні послуги в об’єднаних територіа-
льних громадах як проблемне питання діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування досліджувались ко- 
лективом науковців під керівництвом В. Олуйко [5]. 

Однак, не всі аспекти надання адміністративних 
послуг законодавчої і практичної спрямованості пов-
ністю досліджено. Так, не вирішено питання у частині 
надання адміністративної послуги щодо упорядку-
вання плати за надання цих послуг у формі адмініст-
ративного збору; внесення змін у нормативно-правові 
акти та їх доповнення для завершення процесу децен-
тралізації; визначення матеріальних і фінансових ви-
трат на створення ЦНАП і пошук джерел їх забезпе-
чення; перспектив подальшого розвитку сфери адміні-
стративних послуг. 

Мета та завдання статті — виявити основні про-
блеми (правові та практичні аспекти) отримання адмі-
ністративної послуги з точки зору споживачів і пер- 
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спективи розвитку системи надання адміністративних 
послуг шляхом створення ЦНАП. 

Мета статті обумовила вирішення таких завдань: 

• систематизація та узагальнення нормативно-
правових актів у сфері надання адміністративних по- 
слуг; 

• виявлення сутності урядової політики з про-
блематики адміністративних послуг, позитивних на- 
слідків державного регулювання  і проблем практичної 
спрямованості;  

• визначення основних матеріальних та фінан-
сових витрат, необхідних для створення ЦНАП та дже-
рел їх фінансування на прикладі Донецької області; 

• удосконалення розрахунку розміру адміністра-
тивного збору; 

• обґрунтування передумов та перспектив роз-
витку сфери надання адміністративних послуг. 

Методи дослідження: наукової абстракції, еконо-
мічного аналізу, синтезу та порівняння, систематизації 
та узагальнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Правову 
базу у сфері надання адміністративних послуг стано-
вить Конституція України; Концепція розвитку сис-
теми надання адміністративних послуг органами ви-
конавчої влади (2006 р.); Реєстр адміністративних по-
слуг (ч.1 ст. 16 закону № 191-VII від 12.02.2015 р.), 
відповідальність за ведення якого покладено на Міні-
стерство економічного розвитку і торгівлі; Методичні 
рекомендації розроблення стандартів адміністратив-
них послуг (2007 р.); Закон України (2012 р.) «Про ад-
міністративні послуги» [6-9]. Відповідно до цих нор-
мативних актів адміністративна послуга визначена як 
державна послуга, яка є результатом здійснення 
суб’єктом повноважень щодо прийняття на підставі 
нормативно-правових актів за зверненнями фізичних 
або юридичних осіб адміністративно-правового акту, 
спрямованого на реалізацію та захист їх прав і закон-
них інтересів та/або на виконання особою визначених 
законом обов’язків (отримання дозволу, ліцензії, сер-
тифіката, посвідчення та інших документів реєстрації, 
тощо). 

Систематизація теоретичних аспектів Концепції 
розвитку системи надання адміністративних послуг 
дозволила виділити основні задачі доктрини адмініст-
ративних послуг [3,c. 15]:  

− законодавчої спрямованості (визначення пов-
новажень з надання адміністративної послуги ви- 
ключно на рівні закону; неподрібнення адміністра- 
тивної послуги; обґрунтованість плати та її розмірів, 
прийнятні терміни надання адміністративної послуги; 
спрощення порядку надання адміністративної послу-
ги); 

− практичної спрямованості (дотримання зруч-
ності організації надання адміністративних послуг, до-
ступності інформації про цей процес; раціональної мі-
німізації кількості документів та процедурних дій, не-
упередженості та справедливості, рівності перед зако-
ном; запровадження ефективних форм надання адмі-
ністративних послуг). 

Урядова політика з проблематики адміністратив-
них послуг знайшла відображення у Законі України 
«Про адміністративні послуги». 

Основними позитивами закону є впровадження 
ідеології служіння держави громадянам, забезпечення 
реалізації прав фізичних та юридичних осіб через на-
дання адміністративних послуг; залучення органів  

місцевого самоврядування та районних державних ад-
міністрацій до утворення ЦНАП; заборона вимагання 
документів та інформації, якою володіють суб’єкти на-
дання адміністративних послуг, або яку вони можуть 
отримати самостійно; упорядкування внутрішніх про-
цедур надання адміністративних послуг та надання 
зручної інформації для споживачів послуг; введення 
поняття «адміністративний збір» [3, c. 20]. 

Крім того, відповідно до цього закону (ч.1 ст. 5) 
виключно законами, які регулюють суспільні відно-
сини щодо надання адміністративних послуг, вста- 
новлено вимоги до регулювання надання адміністра-
тивних послуг: підстави для одержання або відмови у 
наданні адміністративних послуг, суб’єкт надання ад-
міністративної послуги та його повноваження, перелік 
та вимоги до документів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги, платність або безоплатність 
надання адміністративної послуги; граничний строк 
надання адміністративної послуги. 

Керівництво та відповідальність за організацію 
діяльності ЦНАП як постійно діючого робочого ор-
гану покладається на структурний підрозділ (виконав-
чий орган) у складі відповідної міської ради, міської, 
районної державної адміністрації. 

До компетенції ЦНАП (згідно з ч.6 та 7 ст. 12 за-
кону) належить перелік цих послуг, який визначається 
органом, що прийняв рішення про утворення центру. 
При цьому він має включати номенклатуру адмініст-
ративних послуг органів виконавчої влади, затвер-
джену урядом. 

З дотриманням вимог Закону України «Про адмі-
ністративні послуги» за результатами діяльності 
ЦНАП у Донецькій області у 2017 р. надано 307,6 тис. 
одиниць послуг суб’єктам підприємницької діяльності 
та мешканцям області, що перевищує показник 
2016 р. у 1,9 раза. 

Загалом перелік адміністративних послуг, які за-
тверджені нормативно-правовими актами міських рад, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних гро-
мад включають 2718 видів адміністративних послуг 
(збільшені протягом 2017 р. на 22,5%), з них: 26 ви-
дів — послуги облдержадміністрації, 1093 — послуги 
територіальних органів центральних органів виконав-
чої влади, решта — послуги місцевих органів. 

З метою забезпечення сучасних стандартів на-
дання адміністративних послуг, впровадження елек- 
тронного урядування, покращення доступності та яко-
сті надання адміністративних послуг для фізичних та 
юридичних осіб в області реалізується проект «Розви-
ток мережі ЦНАП, підвищення якості і доступності 
надання адміністративних послуг суб’єктам підприєм-
ницької діяльності та мешканцям Донецької області». 
У рамках проекту планується побудова та створення 
ЦНАП у всій 41 об’єднаній територіальній громаді, 
передбачених Перспективним планом формування те-
риторій громад Донецької області. 

Відкриття оновлених ЦНАП у містах: Маріуполь, 
Дружківка, Добропілля, Лиманська об’єднана терито-
ріальна громада дало можливість створити належні 
умови для суб’єктів звернення, спростити процедуру 
отримання адміністративних послуг, запровадити сис-
тему обслуговування за світовими стандартами, збіль-
шити кількість видів надання послуг (до 190), збіль-
шити штатну чисельність адміністраторів (до 43); 
зменшити трудомісткість надання адміністративних 
послуг (у 3 рази), збільшити кількість обслуговування 
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відвідувачів (у 9 разів). Ці досягнення стали можли-
вими тому що до ухвалення закону отримання сукуп-
ності існуючих адміністративних послуг здійснюва-
лося через включення до роботи в ЦНАП представни-
ків великої кількості органів (підрозділів) публічної 
адміністрації, які раніше самостійно контактували з 
фізичними та юридичними особами. 

Проблемні моменти правового регулювання адмі-
ністративних послуг у Законі України «Про адмініст-
ративні послуги»: 

− вилучення з переліку реальних суб’єктів на-
дання адміністративних послуг підприємств та установ 
(ст. 1), що призводить до виникнення проблеми впо-
рядкування існуючої номенклатури таких послуг; 

− зафіксована можливість надання адміністра-
тивних послуг лише через публічних службовців, яка 
не відповідає практиці розвинутих країн і призводить 
до надмірної бюрократизації та загального здороження 
для платників податків вартості окремих адміністра- 
тивних послуг; 

− забезпечення повноти регулювання всього пе-
реліку адміністративних послуг, який встановлюється 
виключно законом (ч. 2 ст. 5) і налічує більше 2000 
найменувань за 13 блоками (громадянство, міграція, 
переїзд, реєстрація; соціальний захист; природні ре- 
сурси та екологія; сім’я; зовнішньоекономічна діяль-
ність; безпека та захист; освіта та культура; нерухоме 
майно та будівництво; сільське господарство; транс-
порт; фінанси; інші сфери господарської діяльності) (в 
редакції Закону №888-VIII від 10.12.2015 р.), є нереа-
льним; 

− немає верхньої межі розміру плати за надання  
адміністративних послуг, некоректно встановлено  
розмір адміністративного збору з урахуванням соціа- 

льного та економічного значення послуги (ч. 3 ст. 11) 
замість показника собівартості (фактичних витрат) на-
дання послуги як максимального розміру плати за по-
слугу. Собівартість адміністративних послуг визнача-
ється як добуток норми часу на виконання всіх етапів 
її надання на вартість розрахункової калькуляційної 
одиниці часу (однієї людино-години/людино-дня). До 
складу вартості розрахункової калькуляційної одиниці 
часу належать прямі матеріальні витрати, прямі ви-
трати на оплату праці та відрахування на соціальні за-
ходи, інші прямі та непрямі витрати [10]. 

У законі не вказано хто і як визначає соціальне 
та економічне значення адміністративної послуги. 
Так, адміністративний збір за державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 
01.01.2018 р. коливається від 30 від 0,1% прожиткового 
мінімуму (1762 грн) — 50 грн, до 0,3% прожиткового 
мінімуму — 530 грн; за державну реєстрацію речових 
прав та їх обтяжень від 20 до 8810 грн залежно від 
строковості надання адміністративних послуг. При 
цьому однакові витрати часу, наприклад один лю-
дино-день, мають різну вартісну оцінку від 70 до  
3520 грн; 

− недоцільною з точки зору гнучкого регулю-
вання є вимога здійснення роботи ЦНАП лише через 
«адміністраторів» (ч. 1 ст. 12); 

− не проведено оптимальний розподіл повнова-
жень щодо надання адміністративних послуг між ор-
ганами місцевого самоврядування та органами вико-
навчої влади по різних рівнях адміністративно-терито-
ріального устрою за принципом субсидіарності та де-
централізації.  

Практика надання споживачам адміністративних 
послуг в Україні виявила чимало ризиків. 

 

Таблиця 1 
Чинники корупційного ризику щодо отримання адміністративних послуг 

Чинники ризику 

Частка незадо-
волених з опита-
них підприємств 
/ населення (%) 

Зміст чинників 

Складність процедур надання 
адміністративних послуг 69 

Значна кількість інстанцій; подання великої кількості докумен-
тів, отримання проміжних рішень; територіальна розпороше-
ність адміністративних органів 

Тривалі терміни надання ад-
міністративних послуг 

66/20,2 
Незручний режим й обмежений час роботи адміністративних 
органів з різноманітними перервами 

Коридорно-кабінетна сис-
тема прийому громадян 

65/58 

Великі черги споживачів в адміністративних органах; відсут-
ність системи регулювання черги і належних умов для очіку-
вання; пропускна система як умова потрапляння до примі-
щення адміністративного органу 

Відсутність належного інфор-
маційного забезпечення 

75/60 
Відсутність формулярів, розповсюдження бланків за окрему 
плату 

Відсутність альтернативних 
способів звернення до адмі-
ністративних органів 

100 

Особисте й багаторазове відвідування адміністративних органів. 
Територіальний монополізм надання адміністративних послуг. 
Брак належного ставлення до відвідувачів адміністративних ор-
ганів 

Непрозорість системи оплати 
адміністративних послуг 

60 
Брак інформації про розміри та порядок оплати послуг. Оплата 
АП через «благодійні» та «добровільні» платежі 

Складено за даними [11]. 
 

Для створення або удосконалення діяльності 
ЦНАП необхідно на конкретні періоди часу визначати 
фінансові і матеріальні ресурси за такими напрямами: 
облаштування приміщення (будівництво/ремонт), 
зони очікування, в тому числі для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, робочих місць меблями, 

технікою, застосування новітніх інформаційно-кому-
нікативних технологій і засобів зв’язку, в тому числі 
програмне забезпечення для алгоритмізації процедур; 
встановлення інструментів електронного впрова-
дження черги; підвищення кваліфікації персоналу, ін-
формаційне забезпечення діяльності ЦНАП, премію-
вання працівників. 
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Норми закону «Про адміністративні послуги» да-
ють право органам міських рад та районних державних 
адміністрацій ці витрати включати до своїх бюджетних 
запитів. Зазвичай джерелами ресурсів для створення 
ЦНАП є Державний бюджет (Державний фонд регіо-
нального розвитку — ДФРР), місцеві бюджети; гранти, 
цільова допомога міжнародних фондів та іноземних 
організацій, благодійні внески приватних осіб; кошти 
суб’єктів господарювання, з якими виконком уклав 
договори щодо надання супутніх послуг. 

У 2017 р. за рахунок коштів ДФРР, субвенції з 
Державного бюджету місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних територіальних гро-
мад, обласного бюджету за рахунок залучення коштів 
міжнародної технічної допомоги та інших позабюд- 
жетних джерел розпочалась реалізація проектів з  
оновлення 18 ЦНАП регіону та відкрито 3 оновлені 
ЦНАП. 

Відкриття оновленого розбудованого ЦНАП у  
м. Дружківка здійснено за рахунок коштів ДФРР 
(55,4%), коштів місцевого бюджету (26%) та завдяки 
фінансовій підтримці Європейського Союзу ПРООН 
«Відновлення і розбудова миру» (18,6%) (табл. 2). Ре-
алізація відкриття оновленого ЦНАП у Лиманській 
об’єднаній територіальній громаді здійснювалась за 
рахунок субвенції на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад (71%), коштів міс-
цевого бюджету (14,5%), коштів Німецько-Українсь-
кого проекту «Реформа управління на сході України», 
який виконується федеральною компанією Deutche 
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
(14,5%). Фінансування відкриття ЦНАП у м. Допро-
пілля здійснюється за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів: обласного бюджету — 97%, міського бюджету — 
3%. 

Таблиця 2 
Структура джерел фінансування створення та діяльності ЦНАП у 2016-2017 рр. (млн грн/%) 

Місце розташування 

Обсяг фінансування

Усього 
у тому числі

ДФРР місцеві бюджети ЄС USAID

м. Маріуполь 
32,2 викори-
стано 18/100 

7,2 
10/55,5 — фонд розвитку міста; 
1,3/7,2 — обласний бюджет; 
0,3/1,7 — міський бюджет 

6,4/35,6

м. Дружківка 9,2/100 5,1/55,4 2,4/26 1,7/18,6

Лиманська об’єд-
нана територіальна 
громада 

5,5/100 3,9/71 0,8/14,5 0,8/14,5

м. Добропілля 
6,5/100

6,3/97 (обл.) 0,2/3 (міський  
бюджет) 

м. Слов’янськ 5,83/100 5,25/90 0,58/10 (міський бюджет)

Мангушський район 2,63/100 2,37/90 0,26/10 (міський бюджет)

м. Маріуполь 51,5/100 46,3/89,7 5,2/10,39 (міський бюджет)

м. Бахмут 

34/100

3,5/10 (міський бюджет) 31,5/90 
(залишки коштів місцевих бюд-
жетів окупованих населених  
пунктів в Донецькій області) 

м. Костянтинівка 
72,8/100

0,7/10 (бюджет на виготов-
лення проектно-кошторисної 
документації) 

м. Новогродівка 5,3/100 4,09/77 0,45/8,5 (міський бюджет) 0,8/14,5 

Миколаївська об’єд-
нана територіальна 
громада 

10,8/100 10,8/100

Черкаська селищна 
рада об’єднаної те-
риторіальної гро-
мади 

4,0/100 
2,5/62,5  

(субвенція) 
1,5/37,5

Аналіз даних табл. 2 показує, що найбільша  
частка ресурсів припадає на державний бюджет.  
Однак опора на державні асигнування у якості дже-
рела фінансових ресурсів спричиняє відсутність сти-
мулів для зниження витрат і ефективної та економіч-
ної діяльності, нераціональний розподіл ресурсів,  
слабку реакцію на потреби споживачів, меншу відпо-
відність пропозиції попиту. 

Найбільше фінансування в Україні відбувається в 
інфраструктуру об’єднаних територіальних громад і 
освіту за 2016-2018 рр. — 1 млрд грн; 1,5; 1,9 млрд грн. 
У 2018 р. обсяг ресурсів заплановано 37,8 млрд грн на 
охорону культурної спадщини, розвиток АПК, охо-
рону здоров’я, відновлення доріг. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Іс-
нуюча в Україні система надання адміністративних 
послуг не відповідає інтересам суспільства. Необхідно 
продовжувати процес створення ЦНАП та спрощувати 
процедури надання адміністративних послуг, що  
передбачає скорочення кількості інстанцій, докумен-
тів для початку провадження у справі; застосовувати 
поєднання двох ключових принципів: єдиного вікна та 
єдиного офісу; у середньостроковій та довгостроковій 
перспективі залучати органи виконавчої влади до на-
дання послуг через ЦНАП і створення територіальних 
філій. При розробці переліку послуг необхідно ставити 
за мету орієнтацію на результат (повне вирішення 
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справи замовника) і виконання функцій збирання до-
відок погоджень та висновків без перекладання цих 
обов’язків на споживача. Налагодження співробітни- 
цтва між ЦНАП та «непідпорядкованими» адміністра-
тивними органами через укладання угод (меморанду-
мів) про співпрацю. Раціональна організація роботи 
передбачає, що перевагу слід віддавати універсалізації 
та інтеграції документообігу і компетенцій персоналу 
замість глибокої спеціалізації та особистої присутності 
усіх адміністративних органів в одному приміщенні. 

Для визначення граничного розміру адміністра-
тивного збору доцільно обмежити рентабельність про-
цесу надання адміністративних послуг, який має мо-
нопольний характер. 

Для зручності надання споживачам якісних фі-
нансових послуг (касових, платіжно-розрахункових 
операцій) відділення банку повинне знаходитися у 
приміщенні ЦНАП (на правах оренди), і банківські 
витрати мають бути мінімальними. Можливим спосо-
бом оплати адміністративних послуг може бути обла-
штування лайт-боксів для самообслуговування при 
сплаті різних платежів. Своєчасне прийняття урядом 
типових актів стосовно роботи ЦНАП («Адміністра- 
тивно-процедурного кодексу України» та Закону «Про 
адміністративний збір») у частині процедури надання 
адміністративних послуг та визначення їх платно-
сті/безоплатності сприятиме прискоренню процесу 
створення ЦНАП і поліпшенню якості надання таких 
послуг. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 
Постановка проблеми та актуальність тематики. 

Вже багато років питання домінування деструктивних 
процесів в економіці України ставиться як особливо 
важливе. Слід зазначити, що для досягнення позитив-
них змін в економічному розвитку України необхідно 
чітко й однозначно визначити напрями радикальної 
модернізації окремих галузей на основі ринкових за-
сад. Важливим позитивом у цих реформах є те, що го- 

ловною причиною гальмування національної еконо-
міки визначена застаріла постсоціалістична система 
управління національною економікою та її підсистема 
управління земельними ресурсами. Зрозуміло, що 
оскільки підсистема управління земельними ресур-
сами є підпорядкованою загальнодержавній системі 
управління всією економікою країни, то вона коопту-
вала в себе всі її недоліки. Наразі всі питання, які  
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розглядаються стосовно загальнодержавних механізмів 
управління економікою, автоматично стосуються і ме-
ханізмів управління земельними ресурсами в межах 
країни, що свідчить про їх актуальність та вагомість.  

Огляд наукових праць та досліджень за тематикою. 
Однією з проблем сьогодення є той факт, що значна 
частина керівного складу різних рівнів управління 
державою недостатньо обізнані з реальним станом 
економіки країни і необхідності її нагального рефор-
мування, що об’єктивно стримує перехід до нової, 
більш прогресивної, моделі управління країною без 
корупції та криміналу. З цього випливає обґрунтоване 
судження, що радикальні зміни в кадровій політиці 
вже давно на часі. Науково-теоретичні аспекти інфра-
структурної перебудови економіки України, її струк-
турних елементів досліджувалися в працях В.М. Геєця, 
В.О. Шевчука, О.І. Рогача, Л.І. Федулової, О.М. Со-
хацької та інших.  

Все ж залишається низка питань, які потребують 
науково-методологічного обґрунтування. У сьогод- 
нішніх умовах не проведений економічний аналіз при-
чин, які примушують міжнародні фінансово-кредитні 
організації співпрацювати з Україною та країнами, що 
мають найнижчий кредитний рейтинг. Також необ- 
хідно провести аналіз та обґрунтування наукових під-
ходів щодо інфраструктурної перебудови економіки 
України та місця державного регулювання земельними 
ресурсами в системі управління економікою країни 
(СУЕК).  

Виклад основного матеріалу. Оскільки Україна  
фактично знаходиться в центрі Європи, то Європей-
ський Союз, як стратегічний партнер нашої країни, 
приділяє достатньо уваги політичним, економічним та 
соціальним реформам і надає посильну фінансову та 
консультативну допомогу. Через це і не дивно, що 
економічну ситуацію в країні сьогодні найкраще оці-
нюють відомі закордонні вчені, які особливо наголо-
шують, що втрачені можливості українського народу 
лежать не в площині матеріального виробництва чи 
фінансових потоків, а у відповідній системі управ-
ління народним господарством, яка вже не відповідає 
реаліям часу. Вітчизняні економісти давно обходять 
цей чинник стороною, оцінюючи та досліджуючи вже 
тільки катастрофічні наслідки в більшості непрофесій-
ного керування країною.  

Зміна системи управління економікою держави та 
її земельними ресурсами, зокрема в умовах росту еко-
номіки в короткі терміни, є безперечно революцією як 
в економічній, так і в соціальній сферах. 

Нами проведено загальний аналіз стану об’єктів 
державного управління земельними ресурсами в рам-
ках державної системи управління національною еко-
номікою [9, 12, 16, 22], зокрема, досліджено загальні 
тенденції падіння економічних показників у найбільш 
значущих сферах економіки країни, у тому числі в зе-
мельній, на тлі продовження деструктивного впливу 
кризових явищ через світову фінансову кризу. 

На рис. 1 представлений механізм державного уп-
равління земельними ресурсами (локальний рівень). 

Рис. 1. Механізм державного управління земельними ресурсами (локальний рівень) 

Система управління земельними ресурсами не є 
чітко окресленою, оскільки є включеною в загально-
державну систему управління й тісно пов’язана з усіма 
сферами економіки, адже немає таких сфер, які б 
прямо чи дотично не стосувались питань земельних 
ресурсів.  

У результаті наукового пошуку виявлено, що га-
льмування ринкових процесів у всіх без винятку сфе-
рах економіки спричинено неефективною системою 
управління національною економікою.  

Морально й фізично застаріла система управ-
ління земельними ресурсами, що ґрунтується на орга-
нізаційних принципах XIX ст., просто не справляється 
із завданнями, які продукує сучасна багатовекторна 
економіка [2, 4, 8, 18].  

У часи комп’ютерного буму у виробництві товарів 
і послуг, у системі управління національною економі-
кою активно використовують ручну працю. Система 
оперативного прийняття рішень найвищим законо- 
давчим органом у державі ВРУ є вкрай повільною, що 
об’єктивно стримує розвиток національної економіки.  
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Загальновідомо, що там, де управління функціо-
нує в ручному режимі, виникає системна корупція. 
Враховуючи той факт, що державні інститути вплива-
ють на всі сфери життєдіяльності людей та функціо-
нування виробництва товарів і послуг, можна ствер-
джувати, що якість управління є визначальною для 
зростання національної економіки. 

У розвинутих економіках світу [13, 23, 24] іно- 
земні інвестиції становлять не більше ніж 20%, а 

80% — це національні інвестиції. Але в нашій державі 
такі величезні фінансові ризики та нестабільна зако-
нодавча база, що найбільші українські інвестиції шу- 
кають своєї легалізації за кордоном. А ці кошти вкрай 
потрібні всередині країни для створення нових робо-
чих місць. Як видно (рис. 2) населення України по- 
стійно знижується і тепер економіка має проблеми із 
робочою силою на виробництві. 

 
Рис. 2. Населення України, млн чол. 

 
На жаль, економіка нашої країни не була і досі 

не є готовою до економічно правильного споживання 
наданих кредитів. Ці кредитні ресурси потрібно було 
направити на модернізацію реального сектору еконо-
міки, натомість ці гроші «накачувались» у приватні  
банки, а потім через їх заплановане банкрутство роз- 
крадались і переводились в закордонні банки. У під-
сумку, Україна замість прибутків отримала величезні 
борги. На жаль, цей механізм розвалу держави діє  
і донині. Прямі іноземні інвестиції замість росту  
значно впали (табл. 1, рис. 3).  

Після виведення за кордон значної частини бан-
ківських ресурсів, банки втрачали стабільність через 
низьку капіталізацію і закривались, а залишки коштів 
перераховувались у Державний фонд гарантування 
вкладів. Таким чином, за останні роки сума залишків 
склала 380 млн дол. США, але її оцінили в 87 млн дол. 

США, різниця очевидно була приватизована. Такі ма-
ніпуляції у фінансовій сфері завдали значних матеріа-
льних збитків збіднілому населенню. 

Нескладні розрахунки закордонних економістів 
показують, що борги держави наростають такими  
темпами, що через 2,5-3 роки прийдеться віддати у по-
гашення боргів значну частину родючої сільськогос-
подарської землі.  

Тут важливо зазначити, що у заставу підуть і па-
йові землі 6,5 млн селян, якими вони тепер володіють. 
Зрозуміло, що без бою віддавати іноземним банкам 
свої землі ніхто не збирається, і прогнозувати розвиток 
подій тепер ніхто не береться. Але, враховуючи світо-
вий досвід, можна зазначити, що Україна тут, на жаль, 
не одинока, можуть початись громадянські завору-
шення та акти громадянської непокори, що точно 
призведе до значних економічних втрат. 

 
Таблиця 1 

Державний борг України в період 2010-2015 рр. 

Загальний борг Зовнішній борг Внутрішній борг

Дата  
розрахунку 

Сума боргу, 
млн грн 

Відхилення, 
млн грн 

Відхи-
лення, %

Сума боргу, 
млн грн 

Відхи-
лення, % 

Сума боргу, 
млн..грн. 

Відхи-
лення, %

На 01.01.2010 316884,6  211751,7 105132,9 

На 01.01.2011 432235,4 +115350,8 +36,4 276745,6 +30,7 155489,8 +47,9

На 01.01.2012 473121,6 +40886,2 +9,5 299413,9 +8,2 173707,7 +11,7

На 01.01.2013 515510,6 +42388,9 +9,0 308999,8 +3,2 206510,7 +18,9

На 01.01.2014 584114,1 +68603,5 +13,3 300025,4 -2,9 284088,7 +37,6

На 01.01.2015 1100564,0 +516449,9 +88,4 611697,1 +103,9 488866,9 +72,1

На 10.09.2015 1494891,4 +394327,5 +35,8 9764217,1 +59,8 518460,4 +6,2
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Рис. 3. Прямі іноземні вкладення, млн дол. США 

Безробітних громадян, які вміють використову-
вати зброю, вже сьогодні більше 5 млн, так що вою-
вати за будь-що є кому і це вносить соціальну неста-
більність в наше суспільство. Такі загрози не спонука-
ють закордонних інвесторів вкладати довготривалі ін-
вестиції в нашу економіку. 

Усе керівництво країни активно працює над за-
лученням все нових і нових кредитів, з яких вони по-
тім отримують величезні статки. Складається вра-
ження, що отримання кредитів і є головною ціллю ке-
рівництва держави.  

Щоб не відповідати за розбалансований житлово-
комунальний сектор та більше 3000 державних під- 
приємств, які керівництву тільки знижують рейтинги, 
вони вирішили їх приватизувати, з передачею, як пра-
вило, у свої руки та передати відповідальність за зруй-
нований житлово-комунальний сектор на місцеві ор-
гани влади, під приводом запровадження децентралі-
зації та примарної передачі прав на місця.  

Вже як закономірність: прийнятий головний  
кошторис країни вже через декілька місяців потребує 
серйозних доопрацювань, і бюджет автоматично пере-
ходить на ручне керування, яке породжує зловжи-
вання у фінансовій сфері. Держава відповідальна за всі 
сфери життєдіяльності населення (рис. 4). 

Засновник американської технологічної компанії 
«Sales — force.cjm» М. Беніофф, вважає, що з входжен-
ням у нову цифрову еру ХХІ ст. потрібна принципово 
нова Конституція, яка по новому визначить права, від-
повідальність і головне перспективи розвитку суспіль-
ства з врахуванням можливостей штучного інтелекту 
біомашинних технологій і нових екологічних вимог. 

Він заявляє те, з чим в принципі можна погоди-
тись: «Ми повинні об’єднатися разом з урядом, полі-
тиками, бізнесом, наукою та лідерами загальносуспі-
льної думки, щоб включитися у роботу незалежно від 
місця проживання над створенням і запровадженням 
комплексу технічних, політичних, етичних і особистих 
норм та правил з метою створення нової інтернаціо-
нальної Конституції цифрової ери ХХІ століття» [21]. 

Для прикладу, слід зазначити, що останнім часом 
керівництво США виділяє з федерального бюджету 
тільки 4% для проведення наукових досліджень у сфе-
рах новітніх цифрових технологій та розвитку на їх базі 

динамічного суспільного середовища. Для порівняння 
у 1967 р. ця цифра складала 10,7%.  

Важливі сфери економічного розвитку сучасного 
світу, такі як чиста енергетика, інфекційні хвороби, 
репродукція біологічних штамів, кібербезпека, антите-
рористичний захист отримують недостатньо фінансу- 
вання від Конгресу США. Зокрема, вчені [14, 20] по-
годжуються з необхідністю розробки принципово но-
вої політики в сфері проведення фундаментальних до- 
сліджень для стратегічних розробників, які створюють 
і впроваджують нове покоління продуктів та по- 
слуг. Представники нових технологій зазначають, що 
засновники компаній та інші бізнес-лідери повинні 
об’єднатись із своїми акціонерами, робітниками, клі-
єнтами, партнерами та місцевими соціумами і зрозу-
міти, що ми всі частина однієї великої екосистеми. 
Такі питання, як глобальні зміни клімату, світове ви-
робництво продуктів та послуг, знаходяться під впли-
вом науки та освіти, які впливають на кожен бізнес.  

Багатьом людям не вистачає можливостей отри-
мати якісну освіту — це дуже погано впливає на бізнес. 
У світі більше 200 млн безробітних людей — це теж 
дуже погано для бізнесу».  

Рівень безробіття в Україні характеризується та-
кими показниками (рис. 5). 

Найближчі 15 років мають стати найбільш визна-
чальними в розвитку в усіх сферах комп’ютерних тех-
нологій, у тому числі в системах управління всіма сфе-
рами виробництва та економікою країн у цілому. За 
останні 2,5 року було створено 92% всієї інформації в 
світі. До 2020 р. більше 60 млрд пристроїв буде під- 
ключено до Інтернету через мережі 4G та 5G. 

Особливо зазначимо, що кількість згенерованої 
інформації буде подвоюватися кожні 2 роки, а до 
2020 р. складе сумарно 44 трлн гігабайт. 

На фоні таких стрімких технологічних досягнень 
державні інституції, їх функції та системи державного 
управління виглядають абсолютно застарілими.  

Якість управління у депресивних країнах, таких 
як Україна не витримує ніякої критики [5, 6, 7, 17, 19]. 
Чиновники ходять на роботу в основному, щоб отри-
мувати пільги, особливі матеріальні блага, але не для 
того, щоб вирішувати проблеми місцевого соціуму та 
підвищення ефективності економіки регіонів та кра- 
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їни в цілому. Реформи в царині державної служби уп-
равління є вкрай складними через опір самої системи, 
яка не бажає змін.  

Всередині країни накопичились невирішені пи-
тання у сфері економіки [1, 3, 10], які потрібно вирі-
шувати в найближчі роки. Щоб вирішити ці питання 

потрібно проводити не децентралізацію, а консоліда-
цію з метою уникнення дублювання управлінських рі-
шень стосовно одних і тих же питань і скоротити ви-
трати з бюджету на ці цілі. Ось актуальні питання, які 
має вирішувати синтезована цифрова система управ-
ління економікою країни в цілому і земельними ре- 
сурсами зокрема. 

 

 
Рис. 4. Основні функції сучасної держави в системі управління національною економікою 
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Рис. 5. Рівень безробіття в Україні, % 

Коштів на це, як завжди не вистачає і відповіда-
льність за їх вирішення практично ніхто персонально 
не несе. Вирішення кожного з цих стратегічних питань 
лежить у площині взаємодії тою чи іншою мірою зі 
сферою земельних ресурсів, якість управління якими 
тепер перебуває на початковому етапі. Саме земельні 
ресурси можуть реально продукувати додану вартість  
і фінансувати задекларовані керівництвом держави 
широкомасштабні реформи у всіх сферах економіки 
країни.     

Висновки. Окреслено головну причину занепаду 
економіки — це некомпетентність головного законо-
давчого органу держави, який продукує лобістські за-
кони повністю ігноруючи необхідність їх глибокого 
наукового обґрунтування. Вказано на важливість ра-
дикальної зміни вектору інвестиційної політики дер-
жави з пасивно-вичікувальної на динамічно активну, 
що дасть можливість отримати сучасні технології які 
вкрай необхідні сьогодні, зважаючи на жалюгідний 
стан науки в державі. 

Кошти, які залучаються від закордонних креди-
торів не передбачають їх використання у перспектив-
них галузях з метою гарантування своєчасного повер-
нення кредитів та отримання прибутку для прове-
дення розширеного виробництва.   
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРАВО НА ПЕНСІЮ, РОЗМІРИ, 
НАРАХУВАННЯ, ПЕНСІЙНА РЕФОРМА 

 
Постановка проблеми. Розмір пенсії визначається 

на основі даних про заробітну плату відповідно до за-
рахованого страхового стажу. Питання, чи впливають 
інші фактори на розмір пенсійних нарахувань? 

Виклад основного матеріалу.  
Пенсія — це кошти, які працівники запозичують 

державі. Протягом довготривалого часу вони перера-
ховують частину своєї заробітної плати у рахунок май-
бутньої пенсії. Увесь цей час ці кошти знаходяться в 
обігу у держави. Але чи повертає сьогодні держава 
отримані від громадян кошти у повному обсязі? 

Питання: які бувають пенсії, як розраховуються 
пенсії? Яким чином стаж та місце роботи впливає на 
розмір пенсії? Чи існують проблеми, що пов’язані з 
нарахуванням пенсії? 

Пенсія — це страховка працюючої людини на час, 
коли вона перестає працювати або ще продовжує пра-
цювати, після встановленого пенсійного віку виходу 
на пенсію. 

Розмір пенсії залежить від фіксованих факторів: 
— розміру заробітної плати за час роботи; 
— пенсійного стажу та віку в якому працівник ви-

ходить на пенсію. 
За умови, що пенсіонери працюють, то відпо-

відно до українського законодавства вони є застрахо-
ваними у системі обов’язкового державного пенсій-
ного страхування. Це означає, що податківець вносить 
платежі до Державного пенсійного фонду із фонду на-
рахованої заробітної плати разом з відсотками нарахо-
ваної персональної заробітної плати. 

Час, протягом якого здійснювались відрахування 
до бюджету Пенсійного фонду, називається страховим 
стажем. Інформація про страховий стаж фіксується у 
відомостях Пенсійного фонду і особистій трудовій 
книжці. Тому трудовий стаж прийнято рахувати страхо-
вим. 

Відповідно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» до стра-
хового стажу зараховується строковий військовий стаж 
осіб, які проходять службу в армії [10]. 

Законом України «Про пенсійне забезпечення» 
№ 1788-ХІІ від 05.11.1991 р., встановлено право гро-
мадян України на державне пенсійне забезпечення за 
віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годуваль-
ника та інших випадках, передбачених цим законом 
(стаття 1) [1]. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства, 
які проживають в Україні, мають право на пенсію на-
рівні з громадянами України. 

За цим Законом призначаються такі види держа-
вних пенсій (стаття 2): 

а) трудові пенсії: 
- за віком; 
- по інвалідності;  
- у разі втрати годувальника; 
- за вислугу років; 
б) соціальна пенсія. Право на соціальну пенсію 

мають всі непрацездатні громадяни на умовах, що ви-
значаються цим законом (стаття 5). 

Виплата пенсій здійснюється за рахунок коштів 
Пенсійного фонду України. 

Пенсійний фонд України є самостійною фінан-
сово-бюджетною системою, яка не входить до складу 
державного бюджету України, формується за рахунок 
коштів, що перераховуються підприємствами і органі-
заціями на заходи соціального страхування за відпо- 
відними тарифами. 

Фінансування коштів на виплату пенсій запрова-
джується по всій території України, із обов’язковою 
щомісячною виплатою їх, незалежно від надходження 
коштів та соціально-економічного стану конкретних 
районів. Це гарантується процедурою перерозподілу 
коштів Пенсійного фонду України (стаття 8). 

Право на пенсію за віком мають чоловіки — після 
досягнення ними 60 років при стажу роботи не менше 
25 років, жінки — після досягнення ними 55 років і за 
умови зарахованого стажу роботи не менше 20 років 
(стаття 12). 

У статті 13 визначено вимоги задля нарахування 
пенсії на пільгових умовах. 
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Розміри пенсії за віком (стаття 19). Пенсія за віком 
призначається у розмірі 55% заробітної плати (стаття 
64), але не менше мінімального розміру пенсії. За ко-
жен повний відпрацьований рік роботи понад 25 років 
чоловікам і 20 років жінкам розмір пенсії збільшується 
на 1%, але не менше як 1% мінімального розміру пенсії. 

Пенсії за віком на пільгових умовах (стаття 13 За-
кону України № 1111-ІV від 10 липня 2003 р.). На та-
кий вид пенсійного забезпечення мають право неза- 
лежно від останнього місця роботи [10]: 

працівники зайняті повний робочий день на підзем-
них роботах, на роботах із особливо шкідливими і особ-
ливо важкими умовами праці за списком № 1 виробни-
цтва, робіт, професій, посад і показників, що затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України та з урахуван-
ням зарахованого стажу на цих робочих місцях: 

- чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі 
роботи не менше 20, з них не менше 10 років на за-
значених роботах; 

- жінки — після досягнення 45 років і при стажі 
роботи не менше 15 років, з них 7 років 6 місяців на 
зазначених роботах. 

Працівникам, які мають не менше половини необ-
хідного стажу роботи з особливо шкідливими, особ-
ливо важкими умовами праці на пільгових умовах при-
значають із зменшенням віку, передбаченого статтею 
12 цього Закону, на 1 рік за кожен повний рік такої 
роботи чоловікам і на 1 рік і 4 місяці жінкам. 

Загальний порядок визначення середньомісяч-
ного заробітку для обчислення пенсії (стаття 65). Пе-
ріод часу за яким буде розраховано розмір пенсії може 
бути визначено за вибором того, хто звернувся за на-
рахуванням пенсійного забезпечення: або за 24 
останні календарні місяці роботи підряд перед звер-
ненням за пенсією або за будь-які 60 календарних мі-
сяців роботи підряд протягом всієї трудової діяльності 
перед зверненням за пенсією, незалежно від наявних 
перерв в роботі. 

Середньомісячна заробітна плата для обчислення 
пенсії визначається діленням одержаної суми на 24 ка-
лендарні дні або одержаної суми за 60 календарних 
днів — на 60. Однак, заробітна плата нараховується не 
за календарними днями, а за робочими. 

Приклад. 
Нарахована заробітна плата за серпень 2017 р. — 

6000 грн; календарних днів — 31, робочих — 22. 
Для нарахування пенсій береться 24 календарні 

дні, у тому числі нарахована заробітна плата за 17 ро-
бочих днів. 

Звідси:  
1. Заробітна плата за один робочий день

   6000 грн : 22 р. д. = 272,72 грн. 
2. Заробітна плата за 24 календарні дні (у тому

числі робочих днів — 17) 
   272,72 х 17 р. д. = 4636,24 грн. 

Тобто, у відсотках заробітна плата нарахована за 
календарними днями складе: 

   6000 грн   —      100% 
   4636,24 грн     —    х 
   х = 4636,24 : 6000 х 100% = 77,28%. 

Таким чином, пенсія, що нараховується за ка- 
лендарними днями зменшена на 22,72% (100% — 
77,28%). 

Сума зменшеної пенсії становить: 
6000 грн х 22,72% = 1363,21 грн  (4636,24 + 

+ 1363,21 = 6000). 

Тобто, середньомісячна заробітна плата за кален-
дарні дні, визначена з розрахунку 24 календарних днів 
зменшена на 22,72%. 

Тому, з врахуванням фінансових можливостей у 
державі, бажано діючу методику нарахування пенсії за 
календарними днями замінити на методику нараху-
вання пенсій відповідно до нарахованої заробітної 
плати за робочими днями.  

Із 1 червня 2000 р. діє Закон України «Про пенсії 
за особливі заслуги перед Україною» № 1767-ІІІ 
(статті 1-5). 

Закон України «Про збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування» № 400/97ВР визначає порядок 
справлення та використання збору на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування [2]. 

За статтею 1 платниками збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування є: 

1) суб’єкти підприємницької діяльності залежно від
форм власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські 
та інші установи та організації, об’єднання громадян 
та інші юридичні особи, а також фізичні особи — 
суб’єкти підприємницької діяльності, які використо-
вують працю найманих працівників; 

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
платників податків, зазначених у пункті 1, що не ма-
ють статусу юридичної особи, розташовані на терито-
рії іншої, ніж платник зборів, територіальної громади; 

3) фізичні особи — суб’єкти підприємницької дія-
льності, які використовують працю найманих праців-
ників, адвокати, нотаріуси та інші; 

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудо-
вого договору (контракту) та фізичні особи, які вико-
нують роботу (послуги) згідно з цивільно-правовими 
договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі 
працівники, які не є членами творчих спілок тощо. 

Документи, що стосуються збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування. 

Кодифікований Закон України від 26.06.1997 р.  
№ 400/97ВР «Про збір на обов’язкове державне пен-
сійне страхування» (останні зміни і доповнення вне-
сені Законом України від 22.10.1998 р. № 208-ХІV 
«Про внесення змін в Закон України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування») [3]. 

Відповідно до статті 3 Закону України № 208- 
ХІV Пенсійний фонд України не включається до 
складу Державного бюджету України. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування» вста-
новлюються ставки збору у наступних розмірах: 

- суб’єкти підприємницької діяльності незалежно 
від форми власності, їх об’єднання, бюджетні, громад-
ські та інші установи, об’єднання громадян та інші 
юридичні особи, а також фізичні особи; 

- суб’єкти підприємницької діяльності, які викори-
стовують працю найманих працівників; філіали, від-
діли та інші окремі підрозділи платників податків — 
32%. 

Для підприємств, установ та організацій, де пра-
цюють інваліди, збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування визначається окремо за ставкою 4% від 
об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів і за 
ставкою 32% від об’єкта оподаткування для інших пра-
цівників такого підприємства. 

Закон України «Про загальнообов’язкове дер- 
жавне пенсійне страхування» № 1058-ІV від 9 липня 
2003 р. [10] розроблений відповідно до Конституції 
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України та Основ законодавства України про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування, визна-
чає принципи, засади і механізми функціонування си-
стеми загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, призначення, перерахунку і виплати  
пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсій-
ного фонду, що формуються за рахунок страхових  
внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, пе-
редбачених цим Законом, а також регулює порядок 
формування Накопичувального Пенсійного фонду та 
фінансування за рахунок його коштів видатків на оп-
лату договорів страхування довічних пенсій або одно-
разових виплат застрахованим особам, членам їх сімей 
та іншим особам, передбаченим цим Законом. 

Зміна умов і норм загальнообов’язкового дер- 
жавного пенсійного страхування здійснюється виклю-
чно шляхом внесення змін до цього Закону. 

Відповідно до Закону України «Про податок на 
доходи фізичних осіб» № 889-ІV від 22 травня 2003 р. 
(статті 3, 7, 9, 11, 13, 14) [4]: 

 

- 13% (15%) — дохід у вигляді нарахованої заро- 
бітної плати, зменшеної на суму збору до Пенсійного 
фонду України чи внесків до фондів загальнообов’яз-
кового Державного соціального страхування, які від-
повідно до Закону справляються за рахунок доходу 
найманої особи за ставкою визначеною п. 3.5 ст. 3 За-
кону від 1 січня 2004 р.; 

- 20% (30%) — дохід у вигляді виграшу (крім у 
державну лотерею у грошовому виразі), п.п. 9.5.2 ст. 9 
Закону № 889-ІV. 

Відповідно до Податкового Кодексу України 2014 
р. на 1 жовтня 2014 р. ставка податку становить 15 % 
(зі змінами та доповненнями), ст. 167, п. 167.1 ПКУ 
2014 р [8]. 

Якщо база оподаткування, яка визначена з ураху-
ванням норм пункту 164.6 ст. 164 щодо доходів, зазна-
чених у абзаці першому цього пункту в календарному 
місяці перевищує 10- кратний розмір мінімальної за-
робітної плати, встановленої Законом України на  
1 січня звітного податкового року до суми такого пе-
ревищення застосовується ставка 17% (див. таблицю) 
[8]. 

 
Таблиця 

Мінімальна пенсія за віком, грн 

 На 2008 р. На 2009 р. На 2010 р. На 2016 р. 

З 1 січня 470,00 605,00 869,00 1074,00 (січень-квітень)

З 1 квітня 481,00 625,00 884,00 1130 (травень-листопад)

З 1 липня 482,00 630,00 888,00 Х 

З 1 жовтня 498,00 650,00 907,00 1208 (у грудні) 

   з 01.12.2010 р — 921,00  

 
В Україні існує добровільне недержавне пенсійне 

забезпечення працівників. Його реалізація відбува-
ється за різними схемами: роботодавці, що володіють  
крупним бізнесом створюють свої корпоративні не- 
державні пенсійні фонди (НПФ), решта може брати 
участь у відкритті НПФ; є професійні НПФ, учасників 
яких об’єднує професія. 

Відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік» мінімальна заробітна 
плата (1218 грн) не підвищувалась, прожитковий міні-
мум (1176 грн) не змінювався. Сплановано призна-
чення спеціальних пенсій у розмірі 70% суми мініма- 

льної заробітної плати (грошового забезпечення) з 
якої сплачено єдиний внесок (раніше було 80% міні-
мальної заробітної плати). У меншому розмірі почали 
призначати пенсію прокурорам та слідчим прокура-
тури; військовослужбовцям; державним службовцям  
і податковим особам місцевого самоврядування, наро-
дним депутатам.  

У 2014-2015 рр. та до 1 березня 2016 р. пенсії не 
підвищували у зв’язку із зростанням середньої заро- 
бітної плати. Підвищення пенсій зупинено до стабілі-
зації економічного становища в Україні. Але було і не-
законне зниження пенсії у 2015 р. 

 

Приклад необґрунтованого зниження пенсії у 2015 р. автору статті Ткаченко Н.М. (безперервний страховий 
науковий стаж у Національному університеті харчових технологій — 49 років). 

Довідка: загальна пенсія 6850 грн, мінус 16,5% (1130,25 грн — військовий податок і податок з доходів 
фізичних осіб). Нарахування пенсії у 2015 р.: 

 

2015 р.,  
місяць 

Належна до виплати 
пенсія, грн 

Виплачена пенсія, грн Недодана пенсія, грн

Березень 5719,75 3866,58 1853,17 

Квітень 5719,75 3887,65 1832,10 

Травень 5719,75 3887,65
+2340,00 (доплата) 

1832,10 

 17159,25 13981,88 3177,37 
 

Таким чином, недоплата пенсії за березень — травень 2015 р. склала 3177,37 грн (17159,25 — 13981,88). 
Можна зауважити, що і в інших пенсіонерів у березні — травні 2015 р. могли бути такі недоплати. 

 
Питання, чи є пенсія доходом фізичних осіб? 
Розмір пенсії кожного працюючого залежить від 

страхового стажу та суми нарахованої заробітної 
плати, яка оподатковується податком з доходів фізич- 
них осіб і з якої відраховується соціальний внесок до 

Пенсійного фонду. Тому оподаткування пенсії (15%) 
податком з доходів фізичних осіб (заробітної плати) є 
подвійним з тієї ж суми, тобто одна і та ж сума опо- 
датковується двічі. 
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Необґрунтованою є і встановлення суми середньо-
місячної заробітної плати для обчислення пенсій, яка 
визначається діленням одержаної заробітної плати на 
календарні дні, а заробітна плата нараховується за ро-
бочі дні, тому в результаті отримуємо різке зниження 
нарахованої суми пенсії. 

Соціальні пенсії (стаття 93) призначаються і ви-
плачуються непрацюючим громадянам, крім інвалідів 
з дитинства, при відсутності права на пенсію: 

- інвалідам І і ІІ груп, у тому числі інвалідам з 
дитинства, інвалідам ІІІ групи — особам, які досягли 
віку: 

- чоловікам — 60 років; 
- жінкам — 55 років; 
- дітям у разі втрати годувальника (стаття 37); 
- дітям інвалідам віком до 16 років. 
З 1 січня 2016 р. для обчислення пенсій врахову-

ється заробіток працівника лише за даними персоні-
фікованого обліку, тобто за періоди страхового стажу 
з 1 липня 2000 р. і до моменту виходу на пенсію. За-
робіток особи за будь-які 60 календарних місяців ро-
боти у період до 1 липня 2000 р. враховується при об-
численні пенсій тільки в тому випадку, якщо страхо-
вий стаж, починаючи з 1 липня 2000 р. становить 
менше 60 місяців. 

При призначенні пенсії у 2017 р. при обчисленні 
заробітку для визначення розміру пенсії застосову-
ється показник середньої заробітної плати в Україні за 
останні три роки — 2014, 2015 та 2016 рр. 

При призначенні пенсій у період з 1 січня по  
31 грудня 2016 р. мінімальний розмір пенсії (з ураху-
ванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільо-
вої грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги пе-
ред Україною, індексації та інших доплат до пенсії, 
встановлених законодавством, крім доплати та надба-
вок окремим категоріям осіб, які мають особливі за-
слуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 
10740 грн. Цей розмір не переглядається у зв’язку з 
збільшенням прожиткового мінімуму з 1 травня і  
1 грудня 2016 р. 

З 1 січня 2017 р. мінімальна заробітна плата в Ук-
раїні зросла до 3200 грн. З 11 жовтня 2017 р. в Україні 
запрацювала пенсійна реформа. Пенсіонери почали 
отримувати нові осучаснені пенсійні виплати. Осучас-
ненню підлягають виплати тих пенсіонерів, які не збі-
льшувалися з 2014 р. Перерахують пенсії майже 5 млн 
пенсіонерам [14]. 

Із 2019 р. у зв’язку з інфляцією працюватиме ме-
ханізм щорічної індексації пенсій. У перші два роки 
індексацію проводитимуть на 50% зростання заробіт-
ної плати за попередній рік, і ще на 50% зростання 
інфляції в подальшому. 

За даними Міністерства соціальної політики Ук-
раїни станом на 24 жовтня 2017 р. у 11,9 млн пенсіо-
нерів середня пенсія становить 1828 грн (прожитковий 
мінімум — 1700 грн). 

З 1 жовтня 2017 р. пенсіонери, які працюють, 
отримуватимуть пенсію у розмірі 100% без вираху-
вання 15%. Перерахована пенсія більш ніж 5 млн  
пенсіонерів на базі середньої заробітної плати за 2014, 
2015 та 2016 рр. дорівнюватиме 3764 грн. 

З 1 січня 2018 р. відбудеться підвищення мініма-
льного страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 
25 років. 

Мінімальний страховий стаж щороку буде збіль-
шуватись ще на 1 рік. Підвищення у 2028 р. досягне 

максимуму — щоб вийти на пенсію, потрібно буде 
мати 35 років страхового стажу.  

З 1 січня 2018 р. до страхового стажу зараховува-
тимуть: 

- військову службу; 
- очну форму навчання в державних вузах на умо-

вах держзамовлення; 
- аспірантуру та докторантуру. 
Підприємці, які працювали на спрощеній системі 

оподаткування зможуть зараховувати у стаж період від 
січня 1998 р. до кінця 2017 р. 

Відповідно до інформації газети Урядовий кур’єр 
за даними Міністерства соціальної політики нині в 
країні 11,9 млн пенсіонерів, а середня пенсія стано-
вить 1828 грн за прожиткового мінімуму 1700 грн [15]. 

В країні 12 млн платників єдиного соціального 
внеску (ЄСВ) та 16 млн зайнятого населення. 

Ключовими новаціями, які містить пенсійна рефо-
рма є такі. 

З 1 жовтня 2017 р. перераховуватиметься пенсія 
для більш, ніж 5 млн пенсіонерів на базі середньої за-
робітної плати за 2014-2016 рр. (яка визначена в сумі 
3764 грн). 

Середній рівень доплат мав становити 700 грн. На 
перерахунок використано 12 млн грн. Працюючі пен-
сіонери отримуватимуть пенсію у розмірі 100% нара-
хованої їм суми пенсійного забезпечення. 

З 1 січня 2018 р. запроваджуватиметься підви-
щення мінімального страхового стажу для виходу на 
пенсію з 15 до 25 років. 

Щороку мінімальний страховий стаж буде збіль-
шуватися ще на один рік. В 2028 р. підвищення до- 
сягне максимуму — 35 років страхового стажу, які по-
трібно мати, щоб вийти на пенсію за віком. 

Зміна коефіцієнта вартості року страхового стажу 
на 1,0 замість 1,35. Це показник, на який множиться 
страховий стаж при розрахунку розміру пенсії. Його 
розміри прямо пропорційні розміру пенсії. 

До страхового стажу зараховуватимуть військову 
службу, очну форму навчання в державних вузах на 
умовах держзамовлення, аспірантуру і докторантуру. 

Підприємці, які працювали на спрощеній системі 
оподаткування зможуть зарахувати до стажу період з 
січня 1998 р. до кінця 2017 р. 

З 1 січня 2018 р. розмір пенсії депутатів, держ- 
службовців, прокурорів, працівників дипломатичної 
служби, наукових співробітників не буде перевищу-
вати 10 прожиткових мінімумів. 

З 1 січня 2019 р. запроваджене загальне обов’яз-
кове пенсійне страхування. В обов’язкову накопичу-
вальну систему, крім ЄСВ, буде нараховуватись відсо-
ток від заробітної плати (2-3% за прогнозом інвест-
групи Універ) [15]. 

З 1 січня 2018 р. розмір пенсій депутатів, дер- 
жавних службовців, прокурорів, працівників диплома-
тичної служби, наукових співробітників не буде пере-
вищувати 10 прожиткових мінімумів. 

З 1 січня 2019 р. за прогнозами інвестгрупи Уні-
вер буде запроваджено перехід загальнообов’язкового 
пенсійного страхування в обов’язкову накопичувальну 
систему із сплатою єдиного страхового внеску в роз-
мірі 2-3%. 

Висновки з основного матеріалу: із звернення 
прем’єр-міністра України щодо пенсійної реформи: 

якщо людина чесно працювала все життя вона 
має гарантовано отримувати гідну пенсію. 
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Уряд пропонує переглянути пенсії, розміри яких 
не змінювали останні п’ять років, зміну показника се-
редньої заробітної плати по Україні, який застосову-
ють при обчисленні пенсії. «Осучаснення» пенсій — це 
відновлення справедливості відносно усіх тих, хто 
свою пенсію заробив, заробив право на гідне пенсійне 
забезпечення. 

Уряд пропонує скасувати 15-відсоткове зниження 
пенсійних виплат для тих, хто продовжує працювати. 
Це є відновлення справедливості щодо тих, хто добро-
совісно працював все своє життя. 

Висновки автора статті: 
1. Розмір пенсії пропонується осучаснити відпо-

відно до діючої середньої заробітної плати, яка хоч  
і повільно, але систематично зростає, а пенсія роками 
не змінювалась. 

2. Не допустити зміни урядового законопроекту 
№ 6614 [14], що дає старт пенсійної реформи: з 1 січня 
2018 р. скасовують особливі умови виходу на пенсію, 
тобто право на призначення пенсії за вислугу років (не 
для всіх). Ця норма стосуватиметься тільки працівни-
ків соціальної сфери — освіти, охорони здоров’я, соці-
ального захисту та інших категорій. 

3. Нараховувати пенсію відповідно до відпрацьо-
ваних робочих днів (до суми нарахованої заробітної 
плати) замість календарних днів. 

4. Пропонується незаконно утримувані 15% по-
датку на додану вартість повернути пенсіонерам про-
тягом наступних трьох років (2018-2020). 

5. Пропонується перевірити оплату усіх пенсіоне-
рів за березень-травень 2015 р. і повернути недодані 
виплати, якщо такі буде виявлено, як у автора статті.  

6. Під час призначення пенсій у 2018 р. коефіці-
єнт вартості року страхового стажу становитиме 1, ви-
користовуватиметься показник середньої заробітної 
плати за два останні роки, а з 2019 р. — показник се-
редньої заробітної плати за три останні роки [13]. 

7. На пенсію у 63 останні роки можуть виходити 
особи, які мають 15 років страхового стажу на 1 січня 
2018 р. 

8. З 2021 р. відбуватиметься автоматична індекса-
ція пенсій щорічно шляхом підвищення показника се-
редньої заробітної плати, з якої нараховується пенсія 
на 50% зростання заробітної плати за попередні три 
роки і на 50% зростання індексу споживчих цін за ми-
нулий рік. 

9. Передбачається ліквідувати пенсії за вислугу 
років, залишити пільговий вихід на пенсію лише для 
деяких категорій населення: працівників з шкідли-
вими та важкими умовами праці, людей з інвалідні-
стю, матерів, які виховали п’ятьох дітей та інвалідів з 
дитинства (у 50 років), військових — учасників бойо-
вих дій (у 55 років за 25 років служби). 

10. Діапазон необхідного стажу щороку збільшу-
ватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років  
у 2028 р. 

Для категорії осіб, які вийшли на пенсію у 2011 р. 
зберігається право на страховий пенсійний стаж у 
25/20 років. 

11. У зв’язку з реалізацією пенсійної реформи  
відбулися дисбаланси, зокрема, для тих осіб, хто має 
значний трудовий стаж і низькі пенсії. Так, коефіцієнт 
страхового стажу був знижений із 1,35 до 1,0. Коефі-
цієнт 1,35 застосовувався за рекомендаціями Міжна-
родної організації праці (МОП). Відповідно до яких, 
людина після 30 років участі у пенсійній системі шля-
хом оплати пенсійних внесків «повинна мати компен-
сацію втраченої заробітної плати на рівні не менше 
40%». 

Таким чином, коефіцієнт трудового стажу пови-
нен дорівнювати 1,35 (30 х 1,35 = 40%). Сьогодні ж не 
дотримуються норми, що рекомендовані МОП, коли 
вартість 30 років трудового стажу відповідає коефіці- 
єнту 1,0, то повертається лише 30% втраченої заробіт-
ної плати. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: 
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І ГРУЗІЇ 

Постановка проблеми. Відповідно до конвенцій 
Міжнародної організації праці кожна людина має 
право на такий життєвий рівень (включаючи їжу, одяг, 
житло, медичний догляд, соціальне обслуговування), 
який необхідний для підтримання здоров'я і добробуту 
її та її родини, а також право на забезпечення у ви- 
падку безробіття, інвалідності, втрати годувальника  
і т.п. У кожній країні ці права реалізуються на основі 
національної концепції рівня життя.  

Підвищення рівня життя виступає водночас ме-
тою та пріоритетним напрямом суспільного розвитку 
й асоціюється з соціальним прогресом суспільства. 
Динаміка показників рівня життя свідчить про резуль-
тати економічного розвитку країни, а також про сту-
пінь соціалізації економіки. Особливого значення під-
вищення рівня життя набуває у орієнтованому на люд-
ський розвиток суспільстві.  

З позицій концепції людського розвитку най-
більш повно сутність поняття «рівень життя» розкри-
ває таке визначення: рівень життя — це комплексна 
соціально-економічна категорія, що відображає рівень 
розвитку фізичних, духовних і соціальних потреб насе-
лення, ступінь їхнього задоволення й умови в суспільстві 
для розвитку і задоволення цих потреб [1].  

У системі визначення рівня життя населення 
центральне місце посідають показники доходів як ос-
новного джерела задоволення особистих потреб у то-
варах та послугах і підвищення рівня добробуту. Зрос-
тання рівня доходів розглядається нами через концеп-
цію людського розвитку як один з основних засобів, 
що сприяють розширенню можливостей людини і під-
вищенню рівня добробуту [13]. Однак доход не є мі-
рилом людського щастя. Його недостатньо для задо-
волення багатьох нагальних потреб, що сягають за 
межі матеріального добробуту. Так, історія демонструє 
чимало прикладів, коли збільшення національного ба-
гатства не супроводжувалося належною мірою розши-
ренням людської свободи, зміцненням здоров'я людей 
чи підвищенням безпеки їхнього життя. Подібна кар-
тина була характерна для колишнього СРСР в 60-80-х 
роках. Більш того, як це не парадоксально, економічне  

зростання може супроводжуватися збільшенням рівня 
бідності в країні.  

Водночас прояви життєдіяльності людей та їх по-
треби характеризуються різноманітністю та різнопла-
новістю, тому неможливо виділити доход, як один уні-
версальний показник для повної оцінки рівня життя 
населення. Для цього необхідна сукупна система ха- 
рактеристик, показників і параметрів, що у своїй єд-
ності спроможні відобразити стан задоволення суспі-
льних потреб. 

Мета статті — запропонувати систему індикаторів 
і методологію оцінювання їх, яка дає можливість най-
більш точно оцінити умови в суспільстві для задово-
лення людських потреб на основі ключових макропо-
казників з урахуванням тіньової зайнятості та тіньо- 
вої оплати праці, без яких оцінка рівня життя є неаде-
кватною. 

Виклад основного матеріалу. Рівень життя як скла-
дова соціальної безпеки характеризується такими інди-
каторами [10]: 

1) рівень використання праці (відношення опти-
мального попиту на працю до її пропозиції)(S1); 

2) рівень оплати праці у випуску (S);
3) рівень ВВП, створеного тіньовою зайнятістю

та оплатою праці, % до ВВП (D); 
4) рівень тіньової зайнятості до загальної зайня-

тості (D); 
5) рівень видатків на освіту до випуску2, % (S);
6) рівень видатків на охорону здоров’я до випу-

ску, % (S); 
7) відношення середньої заробітної плати до про-

житкового мінімуму (S); 
8) питома вага заробітної плати у структурі дохо-

дів населення, % (S); 
9) рівень пенсійних видатків до випуску, %(D);
10) рівень дефіциту пенсійного фонду до випуску,

% (D). 
Для розрахунку значної частини індикаторів рі-

вня життя використовується авторська модель функції 
сукупної пропозиції, основою якої є модифікована 
функція Кобба—Дугласа [11]: 
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де V — випуск; te γ — науково-технологічний прогрес НТП); γ — темп НТП; L — затрати праці ( snef kPWNL )/(= );

tttef NN ξ=, — ефективна чисельність платників податків (наймані працівники плюс інша категорія зайнятих,

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

1 S — стимулятори, збільшення яких  бажано; D — 
дестимулятори, зменшення яких бажано. 

2 Згідно Системи Національних Рахунків (СНР), ви-
пуск дорівнює сумі проміжного споживання (ПС) та ВВП 
(ВДВ для видів економічної діяльності); 
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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; tP  — дефлятор ВВП(ВДВ); t — період 

часу. 
 

Зазвичай, частина індикаторів рівня життя (част-
ка оплати праці, рівень видатків на освіту, рівень ви-
датків на охорону здоров’я, рівень пенсійних видатків 
та дефіциту пенсійного фонду) розраховуються від- 
носно ВВП кожної країни. Іноді це призводить до аб-
сурду в країнах з високим рівнем корупції та тіньової 
економіки, як, наприклад, в Україні: таке визначення 
окреслених індикаторів засвідчує їх найкращі зна-
чення серед економічно розвинених країн. Однак їх 
реальні абсолютні значення є вкрай низькими, недос-
татніми навіть при порівнянні з менш розвиненими 
країнами. Це пояснюється штучним збільшенням про-
міжного споживання та відповідним зменшенням 
ВВП, відносно якого розраховуються зазначені інди-
катори. Тому більш адекватним є визначення цих ін-
дикаторів відносно випуску, а не ВВП, який є штучно 
заниженим через процвітання тіньової економіки.  

Розрахунок обраних нами індикаторів рівня 
життя проводимо за такою методикою: 

1. Рівень використання праці (відношення оптима-

льного попиту на працю до її пропозиції tпрk , . Як об- 

ґрунтовується в мікроекономіці, максимум прибутку 
можна одержати при вартості граничного продукту 
праці (Р), рівній номінальній ставці заробітної плати 
W (2): 

 W
L

V
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∂
∂

.  (2) 

Застосовуючи перетворення (2) до функції ви- 
пуску V (1), можна вивести функцію оптимального по-

питу на працю )(PND
t  (3) [5]: 
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З другого боку,  використовуючи функцію кори-

сності домогосподарств yFU = , можливість одер-

жання домогосподарствами доходу y при наявності ві-
льного часу F за допомогою функції Лагранжа, можна 

отримати вираз для функції пропозиції праці )(WN S  

для умов наявності грошової ілюзії (4) [4]: 
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де NT  — середньорічна чисельність населення; r — 

гранична продуктивність капіталу; 
*K — майно (капі-

тал) у власності домогосподарств; MД — дохід на душу 

населення з майна як власності домогосподарств.  
Тоді коефіцієнт використання праці можна ви-

значити як відношення функції оптимального попиту 

                                                
1 Мультиплікатор споживання, розрахований для 

України за допомогою моделі загальної економічної рів-
новаги, дорівнює 2,58. За відсутності аналогічних розра-
хунків для Грузії він приймається таким самим.   

на працю )( t
D
t PN  до функції пропозиції праці 

)( t
S
t WN  (5): 
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2. Рівень оплати праці у випуску ta . Невід’ємною 

складовою економіки є соціально-трудова сфера. У її 
центрі – людина з її насущними потребами, інтере-
сами, рівнем життя. У той же час саме людина є і го-
ловним елементом продуктивних сил суспільства, від 
рівня мотивації її праці багато в чому залежить успіх 
економічних і соціальних реформ. Тому одним з ос- 
новних показників, що надає уявлення про реальний 
рівень соціально-економічного розвитку країни є  
частка оплати праці у випуску. Відповідно до системи 
національних рахунків (СНР) величина оплати праці 
найманих працівників містить у собі заробітну плату, 
фактичні внески на соціальне страхування й умовно 
нараховані внески найманих працівників на соціальне 
страхування. 

Застосування моделі функції сукупної пропозиції 
дозволяє розрахувати коефіцієнти еластичності ви- 
робничої функції при затратах праці та капіталу на ос-
нові офіційних статистичних даних по країні, регіонах 
та основних видах економічної діяльності, що визна-
чають розподіл доходу між працею і капіталом (6): 
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3. Рівень ВВП, створеного тіньовою зайнятістю та 

оплатою праці tОПтіньk ,_ . Низький рівень оплати праці 

— результат чинної в Україні недосконалої по- 
даткової системи. Головною складовою податкових 
доходів, як це не парадоксально, є праця, а точніше — 
фонд оплати праці (ФОП). У результаті всіх нараху-
вань і утримань близько 75% податкових надходжень 
прямо чи опосередковано пов’язано з фондом оплати 
праці. Але в той же час заробітна плата в Україні є 
однією з найнижчих у світі. Виявляється неймовірний 
парадокс — найбільш пригноблений фактор виробни-
цтва — праця, є основним наповнювачем доходної ча-
стини бюджету країни. Така реальність є результатом 
диспропорцій між первинними факторами виробни- 
цтва (праця і капітал), наслідком чого є невиправдано 
високе податкове навантаження на доходи населення 
і бізнесу. 

Застосування розробленого і апробованого нами 
методу обчислення тіньового ВВП [11] дає можливість 
обчислити внутрішню частину ВВП, яка створена ті-
ньовою економікою з урахуванням мультиплікатора 

споживання1 — tтіньОП , . Отже, частка ВВП, створена 
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тіньовою зайнятістю та оплатою праці, буде визначати 
рівень тіньової економіки у ВВП: 

%.100
,

,
,_ ⋅=

tоф

tтінь
tОПтінь ВВП

ОП
k  (7) 

4. Рівень тіньової зайнятості до загальної зайнято-

сті tNтіньk ,_ . Тіньова зайнятість в умовах трансфор-

маційної економіки є беззаперечним фактом, а її не-
легальність обумовлена слабкістю соціально-еконо- 
мічних інститутів. Збільшення тіньової зайнятості 
спричиняє скорочення виробництва в основних видах 
економічної діяльності, низьку частку оплати праці у 
випуску, збереження високого рівня бідності працю- 
ючого населення, високий рівень оподаткування лега-
льного бізнесу, внесків до державних соціальних фон-
дів, низький рівень дотримання встановлених законів 
і, як наслідок, утрату довіри до правоохоронної й су-
дової систем держави. 

Разом з тим, зайнятість у тіньовій економіці 
сприяє розвитку нових підприємницьких спроможно-
стей людини, більш повній реалізації її здатності до 
праці, адаптуванню робочої сили до сучасних ринко-
вих умов. Можливість реалізації працівником своєї 
здатності до праці та його особистісна мотивація щодо 
одержання гідної винагороди за працю (у більшості 
випадків) обумовлюють відносно високу ефективність 
механізму формування зайнятості в умовах тіньової 
економіки, хоча вимагають від працівників підвище-
ної інтенсивності праці за відсутності державних га- 
рантій щодо забезпечення у випадку хвороби, нещас-
ного випадку, старості тощо. Такі особи суттєво змен-
шують свою майбутню пенсію. 

Отже, зайнятість у тіньовій сфері певним чином 
дозволяє зберегти трудовий потенціал, сприяє збіль-
шенню поточних доходів, а нерідко навіть елементар-
ному виживанню деякої частки населення. З іншого 
боку, зайнятість у тіньовій економіці відволікає масу 
ресурсів і зусиль на приховування самої діяльності та 
її результатів, породжує додаткові витрати суб'єктів  
господарювання, втрату обов’язкових податкових над-
ходжень внаслідок тіньової оплати праці, які конче не-
обхідні для здійснення державою своїх функцій,  
і сприяє розвитку корупції. Тому кількісне визначення 
та урахування тіньової зайнятості, тіньової оплати 
праці та пошук механізмів її зниження є дуже актуа-
льними. 

Використовуючи модель функції сукупної пропо-
зиції [5], можна обчислити коефіцієнти завантаження 
капіталу для офіційної та тіньової економіки в цілому 
по країні, регіонах та за основними видами економіч-
ної діяльності. Визначення коефіцієнтів завантаження 
капіталу дає підставу висунути гіпотезу про взає-
мозв’язок завантаження капіталу в тіньовій економіці 
та рівня тіньової зайнятості [6]. Використовуючи офі-
ційні та прогнозні статистичні дані середньорічної кі-
лькості зайнятих та найманих працівників можна ви-
значити величину тіньової зайнятості пропорційно за-
вантаженню капіталу. А відношення тіньової зайнято- 

сті tтіньN ,  до загальної зайнятості tN  буде визначати

рівень тіньової зайнятості: 

.
,

,_
t

tтінь
tNтінь N

N
k = (8) 

5. Рівень державних  видатків (видатки зведеного

бюджету) на освіту до випуску tосвk , . Загальновідомо,

що освіта — це інститут, який впливає на всі сфери 
життя суспільства та є вагомим чинником досягнення 
високих темпів економічного зростання й підвищення 
добробуту суспільства. Саме завдяки постійному зрос-
танню видатків на освіту розвинені країни зберігають 
провідні позиції у світовій економіці, причому, в біль-
шості з них у структурі вкладень в освіту переважає 
державна частка. При цьому вигоду від високого рівня 
освіти отримує не лише окремий громадянин, а й су-
спільство в цілому, оскільки підвищення рівня загаль-
ноосвітньої та професійної підготовки й кваліфікації 
кожного працівника є важливими чинниками зрос-
тання продуктивності праці та економічного розвитку 
країни. З урахуванням викладеного розрахунок п’ятого 
індикатора буде таким: відношення  обсягу державних 

видатків на освіту t,освG  до випуску tV   (9):

%100
t

t,
, V

G
k осв

tосв = .   (9) 

6. Рівень державних видатків на охорону здоров’я

до випуску tздохk ,. . Право на охорону здоров'я, медичну

допомогу та медичне страхування є одним з основних 
громадянських прав і зазвичай встановлюється в Ос-
новному законі (наприклад, в Україні — стаття 49, у 
Грузії — стаття 37 Конституції). Охорона здоров'я за-
безпечується державним фінансуванням відповідних 
соціально-економічних, медико-санітарних і оздо-
ровчо-профілактичних програм. Держава сприяє роз-
витку лікувальних установ усіх форм власності. Інди-
катор показує, яку частку суспільних ресурсів держава 
виділяє на збереження здоров’я громадян і розрахову-
ється як відношення видатків на охорону здоров’я 

t,.здохG  до випуску tV  у відсотках (10):

%100
t

t,.
,. V

G
k

здох
tздох = .   (10) 

7. Відношення середньої заробітної плати до про-

житкового мінімуму tПМwk ,/ . Цей показник є одним з

найважливіших індикаторів соціальної безпеки. Про-
житковий мінімум є державним нормативом, що ви-
користовується при загальному оцінюванні рівня 
життя в країні. 

Прожитковий мінімум є стрижневою основою 
соціальної політики держави, оскільки саме з цим по-
казником щонайбільше узгоджуються всі інші стан- 
дарти і результати реформування соціальної сфери  
і мінімуми. Він також є одним із важливих соціально-
економічних індикаторів, застосування яких у широ-
кій практиці дає можливість виявити об’єктивні зако- 
номірності та виміряти кількісно й якісно загальні  
тенденції зміни рівня життя населення. Такий вимір є 
адекватною основою прийняття виважених управлін-
ських рішень. Отже, чим ближче до критичної межі 
рівень життя, тим важливіша соціальна роль держави, 
вища її відповідальність за соціальні наслідки еконо-
мічної політики, проведеної в країні. 

Визначення прожиткового мінімуму повинно 
бути пов’язане із соціально-економічними умовами в 
країні, а також враховувати необхідність переходу до 
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міжнародних стандартів в умовах зростаючої глобалі-
зації. Суттєвою проблемою є бідність працюючого на-
селення, яке отримує заробітну плату, що недостатньо 
перевищує прожитковий мінімум, що і відображається 

відношенням середньої заробітної плати tW  до про-

житкового мінімуму tПМ  (11): 

 %100
t

t
,/ ПМ

W
k tПМw = .   (11) 

З огляду на стандарти ЄС та МОП [2; 12] 3-х ра-
зове перевищення заробітної плати над прожитковим 
мінімумом можна вважати нижнім пороговим значен-
ням гідного рівня життя. За європейськими стандар-
тами середня заробітна плата має становити 5-6 про-
житкових мінімумів.  

8. Питома вага заробітної плати у структурі до-

ходів населення tDWk ,/ . Доходи населення включають 

обсяг нарахованих у грошовій та натуральній формі: 
заробітної плати (включаючи одержану населенням з-
за кордону), прибутку та змішаного доходу, одержаних 
доходів від власності, соціальних допомог та інших по-
точних трансфертів. Висока частка заробітної плати 
разом з низькою часткою соціальних допомог в дохо-
дах показує ефективність зайнятості, соціальну само-
достатність найманих працівників.  

Індикатор розраховується як відношення сукуп-

ної номінальної заробітної плати населення tнасW ,  до 

сукупних доходів населення tнасD ,  (12): 

 %100
,

,
,/

tнас

tнас
tDW D

W
k = .      (12) 

9. Рівень пенсійних видатків до випуску tпенсk , .  

Пенсійні видатки виконують одну з функцій соціаль-
ного забезпечення. Ця функція реалізується через аку-
муляцію коштів в особливих фондах і їх розподіл на 
різні цілі. Це дії органів держави, місцевого самовря-
дування, організацій щодо відрахування коштів у  
фонди соціального забезпечення, спрямування зазна-
чених коштів для виплати пенсій, допомог, обслугову-
вання пенсіонерів та ін. 

У загальному випадку баланс Пенсійного фонду 
солідарної пенсійної системи, якій забезпечує функці-
онування системи I-го рівня, визначається так (13) [3]: 

 середпенссередеф PknWN ⋅=⋅⋅ ,   (13) 

де ефN  — ефективна чисельність платників страхових 

внесків; середW  — середня заробітна плата (середня ве-

личина об’єкту справляння страхових внесків); n  — 

розмір (%) страхового внеску; пенсk  — чисельність пе-

нсіонерів; середP  — середня пенсія. 

Якщо ліва частина рівняння (13) (власні доходи 
пенсійного фонду) менша за праву (видатки пенсій-
ного фонду), виникає дефіцит бюджету пенсійного 
фонду, єдиним джерелом покриття якого є кошти 
держбюджету країни. В рівнянні (13) чисельність пен-
сіонерів є єдиною об’єктивною змінною (за умови за-
конодавчої незмінності пенсійного віку). Решта має 
суб’єктивний характер, тобто потенційно підлягає ре-
гулюванню за допомогою адміністративних чи еконо-
мічних важелів. 

Дев’ятий індикатор розраховується як відно-

шення щорічних сукупних видатків ( tпенсG , ) Пенсій-

ного Фонду (ПФ) до випуску tV  (14): 

 %100,
,

t

tпенс
tпенс V

G
k = .      (14) 

10. Рівень дефіциту ПФ до випуску tПФУдефk ,_ . Ін-

дикатор має відображати частку випуску, що йде на 
покриття дефіциту бюджету ПФ та розраховується як 

відношення дефіциту бюджету ПФ tПФУДеф ,  до ви-

пуску  tV  (15): 

 %100,
,_

t

tПФУ
tПФУдеф V

Деф
k = .    (15) 

Однією з причин незбалансованості бюджету  
Пенсійного фонду є дисбаланс його дохідної і видат-
кової частин через значні обсяги тіньової економіки  
і низькі заробітні плати. 

Методологія інтегрального оцінювання рівня 
життя включає вирішення таких завдань:  

− визначення структури оцінювання рівня 
життя; 

− формування переліку індикаторів та складових 
об’єкту оцінювання; 

− вибір форми інтегрального індексу; 
− вибір методу нормування; 
− наукове обґрунтування динамічних вагових 

коефіцієнтів; 

− наукове обґрунтування вектору порогових 
значень. 

Аналогічно до запропонованої нами і успішно ап-
робованої на практиці методології оцінювання рівня 
економічної безпеки [9] (держави, регіону, видів еко-
номічної діяльності), ми пропонуємо методологію ін-
тегрування описаних вище 10 індикаторів рівня життя, 
яка включає такі елементи:  

• форма інтегрального індексу — мультипліка-
тивна (16):  

 ∏ ≥==
=

,0;1;
1

, ii

n

i

a
tit aazI i     (16) 

де І — інтегральний індекс; z — нормований індикатор; 
a — ваговий коефіцієнт; 

 

• метод нормування — комбінований (17):  

,,:,: maxxk
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де х — значення індикатора; нормk  — нормувальний ко-

ефіцієнт; 

• вагові коефіцієнти — динамічні: на основі за-
стосування методу “Головних компонент” та методу 
“Ковзної матриці” (18); 
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де С — матриця абсолютних величин факторних нава-
нтажень; D — вектор-матриця дисперсій.  
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Суттєві зміни в політичній та зовнішньоеконо- 
мічній ситуації призводять з часом до суттєвих змін 
емпіричних оцінок економетричних взаємозв’язків, а 
це, у свою чергу, спричиняє зміни вагових коефіцієн-
тів. 

Метод “ковзної матриці”, заснований на застосу-
ванні методу “головних компонент”, полягає у послі- 
довному зсуві матриці мінімально необхідного розміру 
вздовж періоду часу та визначення вагових коефіцієн-
тів щораз за останній часовий період. Мінімально не-
обхідний розмір матриці (кількість рядків ( n ) — пері-

одів часу) визначається з умови рівності кількості ін-
дикаторів (кількості стовпчиків ( m) — основних ком-

понент) кількості позитивних власних значень цієї  
матриці. Як правило, мінімально необхідний розмір 

матриці дорівнює nn ×+ )1( ; 

• порогові значення — результати розрахунків із
застосуванням комплексу методів (переважно аналіти-
чних): функціональних залежностей; макроекономіч-
них моделей; стохастичних; нелінійної динаміки; за-
конодавчий підхід; евристичних; аналогових підходів; 

експертних оцінок; врахування оцінок міжнародних 
організацій.  

Для кожного індикатора задається вектор порого-
вих значень, а саме: нижнє критичне, нижній поріг, 
нижнє оптимальне, верхнє оптимальне, верхній поріг, 
верхнє критичне. Пара оптимальних значень утворю-
ють “гомеостатичне плато”, у межах якого існує 
від’ємний зворотній зв'язок та створюються найкращі 
умови існування системи, а порушення критичних 
значень може призвести навіть до руйнування сис-
теми. Інтегральна згортка проводиться як для індика-
торів рівня життя, так і для їхніх порогових значень, 
що дає змогу саме ідентифікувати рівень життя.  

Отже, визначення порогових значень досить  
тісно пов’язане з поняттям динамічної стійкості еко-
номічної системи та окремих її складників, або з ме-
ханізмом гомеостазу. Без такого порівняння будемо 
мати динаміку інтегральних індексів, які визначати-
муть їх збільшення/зменшення в окремі періоди, що 
може привести до помилкового висновку щодо макси-
мізації інтегрального індексу, а бажано його знахо-
дження в межах порогових, а краще оптимальних, зна-
чень (у границях “гомеостатичного плато”) (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. “Гомеостатичне плато” динамічної системи 

З кожного боку “гомеостатичного плато” розта-
шовані області з нейтральним та додатнім зворотнім 
зв’язком, перебування в яких є небезпечним або вза-
галі загрожує існуванню системи. У цьому сенсі важ-
ливого значення набуває моніторинг рівня життя в ці-
лому й за окремими складовими та індикаторами для 
встановлення реального стану порівняно з порого-
вими значеннями, визначення загроз та обґрунту- 
вання стратегічних орієнтирів сценаріїв розвитку на 
середньо- та довгострокову перспективу. 

Порівняльний аналіз рівня життя України та Грузії. 
Використовуючи зазначені методи визначення поро-
гових значень, обчислимо вектор порогових значень 

запропонованих індикаторів та нормувальні коефіці- 
єнти з урахуванням досвіду економічно розвинених 
країн. Перевагу надаємо методам функціональних за-
лежностей, макроекономічних моделей, стохастичним 
(табл. 1). 

Динаміка визначених індикаторів рівня життя для 
України та Грузії за період 2000-2017 рр. у порівнянні 
з відповідними пороговими значеннями наведена на 
рис. 2. Таке співставлення дає змогу ідентифікувати 
стан окремих індикаторів, які становлять загрозу без-
печному стану рівня життя та обумовлюють необхідні 
регуляторні дії. 
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Таблиця 1 
Вектор порогових значень індикаторів рівня життя* 

Індикатори Нижній 
поріг 

Нижнє 
опт. 

Верхнє 
опт. 

Верхній 
поріг 

Норм. 
коеф-т 

Рівень використання праці 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0

Рівень оплати праці у випуску 0,2 0,26 0,32 0,382 0,382

Рівень ВВП, створеного тіньовою зайнятістю та 
оплатою праці 

15,0 8,0 5,0 3,0 45,0 

Рівень тіньової зайнятості до загальної зайнятості 20,0 15,0 10,0 7,0 37,0

Рівень видатків на освіту до випуску, % 2,5 2,8 3,9 6,0 6,0

Рівень видатків на охорону здоров’я до випуску, % 4,0 4,9 6,3 7,4 7,4

Відношення середньої заробітної плати до прожит-
кового мінімуму 

3,0 4,0 6,0 7,0 7,0 

Питома вага заробітної плати у структурі доходів на-
селення, % 

40,0 50,0 60,0 70,0 70,0 

Рівень пенсійних видатків до випуску, % 7,5 6,0 4,0 3,5 8,5

Рівень дефіциту ПФ до випуску, % 1,5 1,0 0,5 0,25 3,0

Інтегральні порогові значення 0,46188 0,62133 0,79713 0,9073 
 

* Розрахунок авторів. 
 

За рівнем використання праці Грузія завжди ви-
переджала Україну та навіть мала оптимальні показ-
ники у 2000-2006 рр. з поступовим зниженням до  
рівня нижнього порогового значення. В Україні з 
2012 р. цей показник впав нижче нижнього порогу  
і особливо сильно зменшується після 2014 р., що відо-
бражає реальну загрозу. 

За часткою оплати праці у випуску, що обумов-
лює середню номінальну заробітну плату, Україна ви-
переджала Грузію до 2015 р., але потім ситуація змі-
нюється, і обидві країни за цим індикатором наразі 
знаходяться у критичній зоні — нижче нижнього по-
рогу. 

Попри антикорупційні реформи у Грузії за період 
2004-2013 рр. тіньова оплата праці та тіньова зайня-
тість все ж таки були суттєвими, навіть більшими, ніж 
в Україні аж до 2015 р., а потім ситуація змінилась.  
Обидві країни за цим індикатором знаходяться у кри-
тичній зоні — нижче нижнього порогу. За модельним 
прогнозом у 2017 р. рівень тіньової оплати праці (ті-
ньові зарплати у конвертах — внутрішня частина офі-
ційного ВВП, створена тіньовою економікою з ураху-
ванням мультиплікатора споживання) в Грузії — 
21,9%, в Україні — 40,6%, а тіньова зайнятість відпо-
відно 23,9 та 26,5%. 

За рівнем видатків на освіту Грузія завжди знахо-
дилась у критичній зоні — нижче нижнього порогу, що 
свідчить про вкрай недостатнє фінансування освіти в 
країні. Україна за цим індикатором має значно кращі 
показники: у 2006-2014 рр. в оптимальній зоні, що  
відповідає рівню економічно розвинених країн світу  
і тільки за останні два роки (2016-2017) має негативну 
динаміку та знаходження в критичній зоні. 

Протилежною є ситуація з рівнем видатків на 
охорону здоров’я: Грузія має безперечно кращі показ-
ники. Вони знаходилися в оптимальний зоні у 2000-
2014 рр., але дещо погіршилися в останні роки. Укра- 
їна за всі роки мала наднизький рівень видатків на 
охорону здоров’я — постійно у критичній зоні на рівні 
нерозвинених африканських країн, що є важливою 
причиною зменшення чисельності населення та емі- 
грації.  

За індикатором перевищення заробітної плати 
над прожитковим мінімумом Грузія вже у 2008 р. ви- 

йшла на стандарти ЄС (4-разове перевищення), і про-
довжує зростання аж до 6,5 раза у 2017 р. На противагу 
цьому, Україна у 2015 р. наблизилась до нижнього по-
рогового значення країн ЄС і тільки у 2017 р. досягла 
значення перевищення в 4,4 раза. Однак, як у Грузії, 
так і в Україні заробітна плата і прожитковий мінімум 
є значно заниженими відносно випуску продукції. 

Рівень заробітної плати у доходах населення в Ук-
раїні приблизно постійний — ближче до нижнього по-
рогового значення, що свідчить як про низький абсо-
лютний рівень оплати праці, так і про тіньову зайня-
тість. В Грузії цей індикатор знаходиться у критичній 
зоні — нижче нижнього порогу, але з позитивною ди-
намікою наближення до нижнього порогового зна-
чення, що свідчить про поступове зростання зарплат  
і зменшення тіньової зайнятості. 

Рівень пенсійних видатків відносно випуску у 
Грузії до 2008 р. є занадто низьким, що свідчить про 
суттєві резерви його підвищення за умови орієнтації 
на економічно розвинені країни. В Україні цей інди-
катор в окремі роки знаходився у кризовій або перед-
кризовій зоні — нижче нижнього порогового або між 
нижніми пороговими та оптимальними значеннями. 
За останні 4 роки він наблизився до верхнього опти-
мального значення та відповідає рівню економічно  
розвинених країн. Тобто оптимізація пенсійного за-
безпечення громадян може здійснюватися за рахунок 
нарощення випуску і більш справедливого розподілу 
пенсійного фонду, але не за рахунок збільшення рівня 
пенсійних видатків у випуску. 

Якщо рівень дефіциту ПФ в Україні до 2014 р. 
знаходився у прийнятних межах, то в останні 3 роки 
він досяг критичних значень, що пов’язано з низьким 
наповненням доходної частини ПФ через низькі заро-
бітні плати, падіння виробництва та трудову емігра-
цію.  В Грузії не існує пенсійного фонду, а пенсії ви-
плачуються з державного бюджету. До 2008 р. існував 
соціальний податок у розмірі 20%, але, згідно зі змі-
нами, які увійшли в силу з 1 січня 2008 р., соціальний 
податок в розмірі 20% для фізичних осіб був об'єдна-
ний з прибутковим податком в розмірі 12%, а ставка 
нового податку знижена до 25%. Тому для порівняння 
з Україною ми змоделювали віртуальний пенсійний 
фонд Грузії, де соціальний податок (якого в Грузії з 
2008 р. не існує) був визначений таким чином: 
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Рис. 2. Динаміка індикаторів рівня життя України і Грузії 
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а доходи і видатки віртуального пенсійного фонду ро-
зраховувались за формулою (13). За результатами роз-
рахунків рівень дефіциту віртуального ПФ Грузії ще 
може бути збільшений (до рівня економічно розвине-
них країн). 

Кожен індикатор в окремому періоді може збіль-
шуватись, або зменшуватись, тому недостатньо аналі-
зувати окремі показники або індикатори розвитку. Це 

не дає повного уявлення про рівень життя загалом. 
Для однозначного оцінювання рівня життя населення 
аналітично визначимо інтегральний індекс, який за-
безпечуватиме методологічну єдність усіх показників. 

Одночасне нормування індикаторів та їхніх поро-
гових значень за єдиним нормувальним коефіцієнтом 
дозволяє в одному масштабі порівнювати динаміку ін-
тегрального індексу з інтегральними пороговими зна-
ченнями, тобто ідентифікувати стан рівня життя насе-
лення Грузії (рис. 3) та України (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Динаміка рівня життя в Грузії (пунктиром — стратегічні сценарії розвитку) 

 
 

 
Рис. 4. Динаміка рівня життя в Україні (пунктиром — стратегічні сценарії розвитку) 

 
Як показують розрахунки, рівень життя в Грузії з 

2007 р. перетнув межу нижнього порогового значення, 
має позитивну динаміку та наближається до нижнього 
оптимального значення економічно розвинених країн 
ЄС. Цікаво, що у розглянутому періоді можна виді-
лити два етапи: 1 — період 2003-2009 рр. з кутом роз-
витку 34о, 2 — період 2011-2017 рр. з кутом розвитку 

14о, тобто майже у 2,5 раза повільніше. Це можна по- 
яснити ефективністю проведених ліберальних реформ 
в соціальній та економічних сферах в першому періоді, 
в результаті чого грузинська економіка пережила  
швидкий підйом, що знайшло своє відображення в 
міжнародних індексах, звітах і рейтингах, а також в 
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динаміці рівня життя, що і підтверджують наші розра-
хунки.  

З десяти індикаторів рівня життя Грузії п’ять зна-
ходяться нижче нижнього порогу, тобто викликають 
тривогу і потребують уваги: рівень оплати праці у ви- 
пуску; рівень тіньового ВВП, створеного тіньовою 
економікою; рівень тіньової зайнятості до загальної 

зайнятості; рівень видатків на освіту до випуску; пи-
тома вага заробітної плати у структурі доходів насе-
лення. 

Найбільш наочно важливість загроз та диспропо-
рційність розвитку демонструє динаміка відхилень  
нормованих значень індикаторів від їхніх середніх оп-
тимальних значень: найбільші відхилення визначають 
найбільшу загрозу (рис. 5). 

Рис. 5. Динаміка відхилень поточних значень індикаторів від їхніх середніх оптимальних значень для Грузії 

На жаль, на відміну від Грузії, рівень життя в Ук-
раїні з 2000 р. ніколи не піднімався вище межі ниж-
нього порогового значення, що свідчить про системну 
кризу в соціальній сфері. Така ситуація обумовлена 
критичним рівнем більшості ключових показників. 

З десяти індикаторів сім знаходяться у критичній 
зоні (нижче нижнього порогу), два — у передкризовій 
зоні (між нижнім пороговим та нижнім оптимальним), 
один — рівень пенсійних видатків до випуску — в оп-
тимальній зоні. Зазначимо, що хоча обсяг пенсійних 
видатків відповідає існуючому обсягу випуску, в абсо-
лютному вимірі випуск надто малий для забезпечення 
гідного рівня пенсій  громадянам України.   

Отже, основні загрози для гідного рівня життя 
населення України показують такі індикатори: рівень 
використання праці, рівень оплати праці у випуску, 
рівень ВВП, створеного тіньовою економікою; рівень 
тіньової зайнятості до загальної зайнятості; рівень ви-
датків на освіту до випуску; рівень видатків на охорону 
здоров’я до випуску; рівень дефіциту ПФ до випуску. 

Найкритичнішими з них є рівень оплати праці у 
випуску (свідчить про дуже низьку номінальну заро- 
бітну плату), рівень тіньової оплати праці (показує ви-
соку частку зарплати «у конвертах»), рівень видатків на 
охорону здоров’я (виявляє катастрофічно низьке фінан-
сування охорони здоров’я), що наочно демонструє ди-
наміка відхилень (рис. 6).  

Необхідно зауважити, що застосування реаліс- 
тичного та оптимістичного стратегічних сценаріїв  
розвитку зберігає диспропорційність різною мірою 
(див. на рис. 6 траєкторії частки оплати праці у ви- 
пуску), а реалізація повноцінного сталого розвитку для  

складової рівня життя повністю усуває цю диспро- 
порційність. Крім того, за реалістичним сценарієм, 
хоча і зменшується дефіцит ПФУ, але зберігається; за 
оптимістичним сценарієм профіцит ПФУ починається 
з 2022 р., а для повноцінного сталого розвитку — з 
2020 р. Таким чином, показники рівня життя в Україні 
(всі, крім одного) не лише не відповідають (навіть у 
відносному вимірі) європейським стандартам, вони ще 
і практично не мають позитивної динаміки впродовж 
тривалого часу. То ж і не дивно, що за таких умов де-
далі більше активних, мотивованих, висококваліфіко-
ваних громадян, втративши надію на покращення си-
туації, емігрують до інших країн. 

Продовження такої тенденції призведе до різкого 
зменшення працюючого населення, а, відповідно, — 
і відрахувань соціальних внесків, збільшення дефіциту 
ПФ, подальшого падіння рівня життя і повної втрати 
потенціалу економічного зростання України.  

Наукове обґрунтування стратегічних орієнтирів  
рівня життя. Головною метою соціальної політики, а 
також її складових, є досягнення сталого розвитку. 
Стратегічне бачення сталого розвитку передбачає спо-
чатку визначення: на якій відстані від бажаного рівня 
розвитку знаходяться індикатори рівня життя. Тобто 
бажано визначити відправну точку для кожної складо-
вої рівня життя, а потім — обґрунтувати стратегічні 
орієнтири досягнення бажаного рівня індикаторів. 
Критерієм досягнення рівня сталого розвитку є се- 
реднє значення між нижнім та верхнім оптимальними 
значеннями — гомеостатичне плато [8], у межах якого 
існує негативний зворотній зв'язок та забезпечуються 
найкращі умови існування системи.  
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Рис. 6. Динаміка відхилень поточних значень індикаторів від їхніх середніх оптимальних значень для України 
 
Отже, визначимо сценарії розвитку: 
Для Грузії (див. рис. 3):  
реалістичний (інерційний) — досягнення рівня 

нижнього оптимального значення;  
оптимістичний — досягнення рівня 0,5 середнього 

оптимального значення;  
повноцінній сталий розвиток — досягнення рівня 

середнього оптимального значення.  
Для України (див. рис. 4): 
реалістичний (інерційний) — досягнення рівня 

нижнього порогового значення;  
оптимістичний — досягнення рівня нижнього оп-

тимального значення;  
повноцінній сталий розвиток — досягнення рівня 

середнього оптимального значення.  
Обґрунтування стратегічних орієнтирів передба-

чає вирішення задачі послідовної декомпозиції інтег-
ральних індексів, тобто завдання синтезу необхідних 
значень складових та їх індикаторів для знаходження 
інтегрального індексу у заданих межах шляхом вирі-
шення зворотної задачі. Вирішення такої задачі для 
кожної складової рівня життя, коли відомо (або за-
дано) його бажане значення, дозволяє з урахуванням 

чутливості складових або індикаторів, вагових коефі-
цієнтів впливу та адаптивних методів регулювання з 
теорії управління [7]  визначити необхідні значення 
складових та їх індикаторів, які задовольняють визна-
ченим цілям, впродовж періоду прогнозування у кож-
ному році.  

Використовуючи відповідні формули обчислення 
індикаторів кожної складової рівня життя та формули 
нормування у зворотному порядку, можна отримати 
стратегічні орієнтири ключових макропоказників 
(табл. 2, 3), які поряд із стратегічними значеннями ін-
дикаторів є кінцевою метою регулювання для досяг-
нення бажаного рівня життя населення Грузії та Ук-
раїни (табл. 4, 5). 

Стратегічні орієнтири рівня життя по кожному 
року прогнозування, що визначені з урахуванням чут-
ливості впливу кожного окремого індикатора на інте-
гральний індекс, є, по-суті, стратегічним планом на 
середньо-, або довгострокову перспективу. Визначені 
стратегічні орієнтири рівня життя на рівні індикаторів 
необхідні для порівняння з фактичними значеннями 
індикаторів при моніторингу, для визначення набли-
женості до бажаних показників сталого розвитку та 
ефективності заходів макроекономічної політики. 

 
Таблиця 2 

Стратегічні значення індикаторів рівня життя Грузії за сценаріями сталого розвитку у 2025 р.* 

Показник 
Реаліст.
сценарій 

Оптиміст. 
сценарій 

Повноц. 
сталий роз.

1. Рівень використання праці 0,8320 0,8618 0,94 

2. Рівень оплати праці у випуску 0,2025 0,2215 0,29 

3. Рівень ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, % 19,69 17,5 6,5 

4. Рівень тіньової зайнятості, % 21,42 19,08 17,5 

5. Рівень видатків на освіту, % 1,927 2,176 3,35 

6. Рівень видатків на охорону здоров’я, % 4,688 4,847 5,6 

7. Відношення ЗП до прожит. мінімуму, % 6,64 6,83 5 

8. Пит. вага ЗП в структурі дох. населення, % 41,04 44,08 55 

9. Рівень пенсійних видатків у випуску, % 2,89 2,57 3,67 

10. Рівень дефіц.(-)/проф.(+) ПФУ у випуску, % 0,0 0,49 0,0 
 

* Розрахунки авторів. 
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Таблиця 3 
Стратегічні значення індикаторів рівня життя України за сценаріями сталого розвитку у 2025 р.* 

Показник 
Реаліст.
сценарій 

Оптиміст. 
сценарій 

Повноц.
сталий  
розвиток

1. Рівень використання праці 0,7917 0,8569 0,94
2. Рівень оплати праці у випуску 0,1972 0,2464 0,29
3. Рівень тіньового ВВП, створеного тіньовою оплатою
праці, % 33,62 23,41 6,45 
4. Рівень тіньової зайнятості, % 22,37 16,27 12,5 
5. Рівень видатків на освіту, % 2,58 3,50 3,35 
6. Рівень видатків на охорону здоров’я, % 2,38 3,93 5,6 
7. Відношення ЗП до прожит. мінімуму, % 4,79 5,44 5 
8. Пит. вага ЗП в структурі дох. населення, % 46,69 51,32 55 
9. Рівень пенсійних видатків у випуску, % 3,81 2,77 5,0 
10. Рівень дефіц.(-)/проф.(+) ПФУ у випуску, % -0,55 0,99 2,04 

* Розрахунки авторів.

Таблиця 4 
Зміна найважливіших макропоказників рівня життя для 

Грузії за сценаріями розвитку у 2025 р.* 

Показник 
Реаліст.
сценарій 

Оптиміст. 
сценарій 

Повноц.
сталий  
розвиток

Валовий внутрішній продукт (ном.), млрд ларі 94,53 137,07 179,6
Оптимальний попит на працю, млн ос. 1,7472 1,8098 1,9470
Номінальна заробітна плата, ларі/ місяць 2194,7 3361,5 5286,5
Тіньова заробітна плата, ларі / місяць 2551,6 3692,1 2742,4
Тіньова зайнятість, млн ос. 0,2357 0,2098 0,1375
Видатки на освіту, млрд ларі 3,01 4,93 9,95
Видатки на охорону здоров’я, млрд ларі 7,33 10,98 16,62
Прожитковий мінімум, ларі/ місяць 330,7 491,9 1057,3
Мінімальна заробітна плата, ларі/місяць 1097,4 1680,7 2643,2
Пенсійні видатки, млрд ларі 4,53 5,82 10,9
Середньомісячний розмір пенсії, ларі 388,8 500,1 936,6
Дефіцит(- )/ профіцит.(+) ПФГр, млрд ларі 0,0 1,11 0,0

* Розрахунки авторів.

Таблиця 5 
Зміна найважливіших макропоказників рівня життя для України 

за сценаріями розвитку у 2025 р.* 

Показник 
Реаліст.
сценарій 

Оптиміст. 
сценарій 

Повноц.
сталий  
розвиток

Валовий внутрішній продукт (ном.), млрд грн 6174,4 11731,3 22960,0
Оптимальний попит на працю, млн ос. 15,65 17,05 18,79
Номінальна заробітна плата, грн/ місяць 20020,0 43908,0 92209,0
Тіньова заробітна плата, грн/ місяць 20667,0 37609,0 23570,0
Тіньова зайнятість, млн ос. 3,2438 2,3591 1,8125
Видатки на освіту, млрд грн 303,4 782,9 1465,0
Видатки на охорону здоров’я, млрд грн 280,4 878,9 2449,2
Прожитковий мінімум, гр./ місяць 4180,8 8078,3 18441,8
Мінімальна заробітна плата, гр./місяць 10010,0 21954,0 46104,0
Пенсійні видатки, млрд. грн. 448,3 619,6 874,7
Дефіцит(- )/ профіцит.(+) ПФУ, млрд грн -64,9 221,3 891,3
Середньомісячний розмір пенсії, грн 3113,4 4302,8 6074,1

* Розрахунки авторів.

Висновки. 
1. Ми визначаємо рівень життя як комплексну

соціально-економічну категорію, що відображає рі-
вень розвитку фізичних, духовних і соціальних потреб 
населення, ступінь їхнього задоволення й умови в су-

спільстві для розвитку і задоволення цих потреб. Ви-
сокий рівень життя є метою і критерієм ефективності 
соціально-економічної політики, умовою людського 
розвитку, складовою соціальної безпеки. Запропоно-
вано перелік індикаторів рівня життя з урахуванням 
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тіньової зайнятості та тіньової оплати праці, без яких 
оцінка рівня життя є неадекватною.  

2. Без знання меж безпечних умов функціону-
вання економічної системи не можливо захистити її 
життєво важливі інтереси. Тому ми обґрунтували век-
тори порогових значень кожного індикатора (нижнє 
порогове, нижнє оптимальне, верхнє оптимальне, вер-
хнє порогове) з урахуванням досвіду економічно роз-
винених країн ЄС, що, власне, і дає змогу ідентифіку-
вати рівень життя Грузії та України. 

3. Проведено ідентифікацію рівня життя насе-
лення Грузії та України за авторською сучасною мето-
дологією інтегрального оцінювання та виявлено го- 
ловні загрози. Це дає змогу визначити, на скільки да-
леко від індикаторів сталого розвитку знаходяться 
складові рівня життя Грузії та України:  

— інтегральний індекс рівня життя в Грузії ще у 
2009 р. перевищив критичну межу нижнього порого-
вого значення, має позитивну динаміку та наближа-
ється до нижнього оптимального значення країн ЄС. 
Однак, з десяти індикаторів рівня життя п’ять все ще 
знаходяться нижче нижнього порогу, тобто становлять 
загрозу для гідного рівня життя; 

— інтегральний індекс рівня життя в Україні 
останні 17 років перебуває нижче критичної межі  
(нижнього порогового значення), що показує стабіль-
но низький рівень життя, який ще й погіршився в 
останні три роки. Це створює загрозу національній 
безпеці зі сторони соціуму. Така ситуація обумовлена 
незадовільним станом більшості індикаторів рівня 
життя. З десяти індикаторів дев’ять становлять загрозу 
гідному рівню життя. 

4. Запропоновано три сценарії стратегічного роз-
витку з метою підвищення рівня життя населення Гру-
зії та України до 2025 р.: реалістичний, оптимістичний 
та сценарій повноцінного сталого розвитку, в яких на-
укове обґрунтування стратегічних орієнтирів здійс-
нено за допомогою адаптивних методів регулювання з 
теорії управління через визначення цільових орієнти-
рів та декомпозицію інтегральних індексів. Кінцевим 
результатом стратегічного планування є значення ін-
дикаторів рівня життя та відповідних макропоказни-
ків, які забезпечують бажаний розвиток. 

5. Визначені стратегічні орієнтири сталого роз- 
витку на рівні індикаторів є, по суті, стратегією підви-
щення рівня життя населення Грузії і України. Вони 
необхідні для порівняння з фактичними значеннями 
індикаторів для визначення міри наближеності до ста-
лого розвитку та ефективності заходів макроекономіч-
ної політики. Доведено, що застосування реалістич-
ного та оптимістичного сценаріїв зберігає диспропор-
ційність розвитку, яка усувається лише сценарієм  
повноцінного сталого розвитку — досягненням зна-
чень індикаторів середніх оптимальних значень (кри-
теріїв сталого розвитку): збільшенням частки оплати 
праці у випуску та, як наслідок, суттєвим збільшенням 
заробітної плати і зменшенням рівня тінізації еконо-
міки, що вирішує проблему рівня життя та дефіциту 
бюджету Грузії та України. 

6. Практична реалізація визначених сценаріїв  
рівня життя в Україні неможлива без суттєвого зни 

ження корупції та тінізації економіки. Залишаються 
нагально необхідними ефективні системні реформи, 
включно з  передачею повноважень виконавчої влади 
штучному інтелекту (смарт-роботам), для подолання 
корупції на всіх рівнях влади і перелому негативних 
тенденцій соціально-економічної політики. Лише так 
можна зупинити знищення середнього класу, тотальну 
еміграцію, депопуляцію, відновити довіру до держав-
ної влади, економічне зростання і підвищення рівня 
життя.  
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-
РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ (РЕГІОНУ) 

Постановка проблеми. Оцінювання туристично-
рекреаційного потенціалу (ТРП) країни є першочер-
говим завданням забезпечення сталого розвитку ту- 
ристичної галузі та важливою передумовою її плану-
вання на національному і регіональному рівнях, опти-
мізації просторової та господарської організації тери-
торіальних туристично-рекреаційних комплексів. Без 
даних об’єктивної оцінки туристично-рекреаційного 
потенціалу виникають складності із залученням інвес-
торів, які допоможуть у модернізації інфраструктури 
туристичної та курортно-рекреаційної сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьо- 
годні у вітчизняній і зарубіжній науці накопичено  
значний досвід оцінювання туристично-рекреаційного 
потенціалу. Це питання досліджували у своїх працях 
такі вчені, як: Д.І. Басюк, В.Г. Герасименко, Г.Н. За-
харченко, І.В. Зорін, А.В. Дроздов, Р.В. Корж, Г.І. 
Михайліченко, О.І. Мороз, Н.В. Святохо, В.Ф. Семе-
нов, І.Г. Смирнов, А.А. Теребух [1-10] та багато інших. 
Дослідженню питань оцінювання, виявлення тенден-
цій та перспектив розвитку туризму в Україні, визна-
чення особливостей розвитку відносин власності у 
сфері туризму в умовах модернізації економіки прис-
вячені наукові праці Л.І. Вишневецької, Л.В. Дробиш, 
Ю.В. Карпенка, Г.П. Скляра [11-14] та ін. Та, незва-
жаючи на підвищений науковий інтерес до процесу 
оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу, 
його мети, значення, низка питань потребує подаль-
шого дослідження. Зокрема, не розкритим залиша-
ється питання розробки єдиної загальновизнаної ме-
тодики оцінювання туристично-рекреаційного потен-
ціалу країни (регіону). 

Метою статті є дослідження процесу оцінювання 
туристично-рекреаційного потенціалу країни (регі-
ону), виокремлення його основних завдань, вивчення 
складових компонент туристично-рекреаційного по- 
тенціалу, етапів та показників його оцінювання, а та-
кож підходів та методів визначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як пока-
зує закордонний досвід, туризм — це масштабна та  
важлива стратегічна галузь національної економіки, 
яка є інвестиційно привабливим видом економічної 
діяльності і виступає не тільки як джерело валютних 
надходжень до бюджету країни, а й є показником ку-
льтурного розвитку країни. Туристично-рекреаційна 
діяльність відіграє важливу роль в економіці країн  
і регіонів, забезпечуючи раціональне використання  
і збереження природно-екологічних, культурно-істо-
ричних та інформаційно-пізнавальних ресурсів тери-
торії. Сьогодні в Україні спостерігається неефективне 
використання наявного туристично-рекреаційного по-
тенціалу регіонів, що призводить до втрати можливо-
стей розвитку цієї галузі на відміну від багатьох країн 
світу. У цьому контексті виникає потреба в оцінюванні 
наявного туристично-рекреаційного потенціалу кра-
їни, її окремих адміністративно-територіальних оди-
ниць та розробці напрямів щодо його нарощування та 
активізації використання. 

На думку провідного вченого В.Г. Герасименка, 
для проведення оцінювання туристично-рекреацій-
ного потенціалу території необхідно визначити пере-
лік показників, що характеризують компоненти по- 
тенціалу, за якими може проводитися оцінювання. 
Обрана система окремих показників повинна вирішу-
вати завдання, пов’язані з підвищенням ефективності 
використання туристично-рекреаційного потенціалу, 
плануванням подальшого розвитку сфери туризму й 
рекреації, прийняттям управлінських рішень щодо до-
цільності подальшого використання території з турис-
тично-рекреаційною метою [1, с.19]. 

Щодо складових компонент туристично-рекреа-
ційного потенціалу території, то серед вітчизняних фа-
хівців і фахівців близького зарубіжжя існує багато то-
чок зору. Так, І.В. Зорін вважає, що туристично-рек-
реаційна система формується на стику трьох окремих 
підсистем — природи, суспільства, народного госпо-
дарства — й містить у собі компоненти вказаних під-
систем: природні туристичні ресурси, туристи (форма-
льна тимчасова суспільна група), туристичні засоби 
(матеріально-технічні, енергетичні й трудові ресурси, 
необхідні для обслуговування туристично-рекреацій-
ної системи) [2, с. 52]. 

Під час моделювання розвитку туристично-рек-
реаційної діяльності, досліджувана система може роз-
глядатись у вигляді двох блоків: «туристи» та «забезпе-
чення». Блок «забезпечення» складається з таких під-
систем: 

— підсистема атрактивного забезпечення — висту-
пає в якості субстрату розвитку системи й являє собою 
сукупність властивостей природних і культурних ком-
плексів, засобів розміщення, підприємств обслугову-
вання та організації дозвілля; 

— підсистема технічного обслуговування — це  
і споруди, і вся система життєзабезпечення, тобто те, 
що часто називають інфраструктурою рекреаційного 
району; 

— підсистема управління — оптимізує взає-
мозв’язок підсистем та керує розвитком системи вза-
галі, використовуючи матеріальні, фінансові й органі-
заційні механізми. В цілому наявність цієї підсистеми 
свідчить про здатність туристично-рекреаційної сис-
теми до саморегулювання і саморозвитку. Вона скла-
дається з певних механізмів, органів та інститутів. 
Саме ця підсистема забезпечує інтеграцію всіх компо-
нент туристично-рекреаційного потенціалу, їх узго-
джену дію; 

— підсистема забезпечення трудовими ресурсами 
забезпечує на професійному рівні ефективність та як-
ість оздоровлення й відпочинку. 

Інший вчений А.В. Дроздов пропонує для дослі-
дження сукупного туристично-рекреаційного потенці-
алу виділяти дві основні компоненти: перша компо- 
нента — це природні й культурні ландшафти, друга — 
засоби та умови здійснення туристично-рекреаційної 
діяльності [3, с. 122]. 
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Найбільш ґрунтовним є підхід вченого Н.В. Свя-
тохо [4, с. 32], з ним погоджується В.Г. Герасименко 
[1], за яким туристично-рекреаційний потенціал тери-
торії розглядається як сукупність чотирьох основних 
компонент — природно-ресурсної, історико-культур-
ної, економічної та соціальної, які взаємопов’язані й 
взаємодіють між собою. 

Природно-ресурсна компонента — це здатність 
природних систем без шкоди для себе виробляти не-
обхідну для людини продукцію, тобто використовува-
тись в туристично-рекреаційній діяльності. 

Історико-культурна компонента характеризує  
можливості для розвитку туристично-рекреаційної ді-
яльності шляхом використання історико-культурного 
надбання певної території. 

Економічна компонента — це складова частина 
економічного (господарського) потенціалу території, 
яка характеризує здатність території продукувати та 
відтворювати туристично-рекреаційний продукт. До 
складу економічної компоненти входять: 

— інфраструктурні елементи; 
— інформаційні елементи; 
— інвестиційні елементи; 
— управлінські елементи. 
Соціальна компонента характеризує можливості 

території з відтворення необхідної для розвитку тури-
стично-рекреаційної діяльності робочої сили. Ця ком-
понента включає в себе необхідним чином кваліфіко-
вані кадри, здатні здійснювати туристично-рекреа-
ційну діяльність. 

Вітчизняний вчений — професор А.А. Теребух [5, 
с. 341] розглядає туристично-рекреаційний потенціал 
як сукупність п’яти компонент: природна, природно-
антропогенна, історико-культурна, інфраструктурна, 
інвестиційна. На його думку, природна компонента 
включає: геологічні, орографічні, кліматичні, гідрогра-
фічні, рослинні та тваринні ресурси. На відміну від 
А.А. Теребуха, В.Г. Герасименко цю компоненту нази-
ває природно-ресурсною.  

Наступна компонента — природно-антропогенна, 
включає: заповідники, парки та ботаничні сади. Істо-
рико-культурна компонента включає: пам’ятки історії, 
культури, архітектури, мистецтва, археологічні та ет-
нографічні. В.Г. Герасименко об’єднує ці дві компо-
ненти в історико-культурну.  

Інфраструктурна компонента — це заклади розмі-
щення, харчування, оздоровлення, транспортні та ін-
женерні комунікації. 

На відміну від попередніх українських вчених, 
Н.В. Корж і Д.І. Басюк [6, с. 56] у своїй роботі «Уп-
равління туристичними дестинаціями», а також  
І.Г. Смірнов [7] відзначають такі складові компоненти 
туристично-рекреаційного потенціалу: ресурси, кадри, 
фінанси, маркетинг, інновації. При цьому, В.Г. Гера-
сименко [1], кадри включає до соціальної компо- 
ненти, а фінанси, маркетинг та інновації — він об’єд-
нує в економічну. 

Беззаперечним є той факт, що основою турис- 
тично-рекреаційного потенціалу є туристичні ресурси. 
Туристичні ресурси — це сукупність природних і ан-
тропогенних ресурсів відповідної території, які задо-
вольняють різноманітні потреби туриста й можуть ви-
користовуватись з метою відпочинку, туризму та оздо-
ровлення. Завдяки наявності на певній території баль-
неогрязевих джерел, історико-культурних пам’яток, 
сприятливих кліматичних умов, мальовничих ланд- 
шафтів може розвиватись туристично-рекреаційна ді-
яльність [1, с. 17]. Однак отримати високий соціально-
економічний ефект від розвитку туристично-рекреа-
ційної діяльності можна тільки в результаті рекреацій-
ного освоєння території, її благоустрою, розвитку ма-
теріально-технічної бази тощо. 

Підсумовуючи попередні дослідження вчених, 
наведемо власну, узагальнену схему, яка включає три 
основні складові компоненти туристично-рекреацій-
ного потенціалу території (рис.1): ресурсна, соціальна 
та економічна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Складові компоненти туристично-рекреаційного потенціалу території (узагальнено автором) 
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Як бачимо з рис. 1, в основі туристично-рекреа-
ційного потенціалу території є туристичні ресурси, на-
явність яких уже забезпечує мінімальний рівень роз-
витку туристично-рекреаційної сфери. Це поясню-
ється тим, що людині для відновлення витраченої за 
час трудової діяльності енергії достатньо змінити тра-
диційне оточення, виїхати за межі постійного місця 
проживання, навіть за умови відсутності комфортабе-
льних умов розміщення та якісної туристичної інфра-
структури. 

Дуже важливою є соціальна компонента, яка за-
безпечує професійну підготовку персоналу різних ка-
тегорій для сфери туризму та рекреації. Елементами 
кадрового забезпечення туристично-рекреаційного 
потенціалу є: 

— ринок робочої сили, який забезпечує туристи-
чно-рекреаційні підприємства обслуговуючим персо-
налом; 

— експерти та консультанти з підбору кадрів; 
— навчальні заклади різних рівнів, які забезпечу-

ють підготовку спеціалістів для сфери туризму та рек-
реації; 

— навчальні заклади, які забезпечують підготовку 
спеціалістів економічного та юридичного профілів [8, 
с. 97]. 

При визначенні підходів до оцінювання діючих 
потенційних туристичних об’єктів або ресурсів, тери-
торії, дестинації потрібно, насамперед, визначити, з 
чиєї ініціативи проводиться таке оцінювання і для ви-
рішення яких завдань. 

На основі проведених досліджень вважаємо, що 
основні завдання процесу оцінювання туристично-ре-
креаційного потенціалу можна звести до наступного 
(рис. 2). 

Рис. 2. Основні завдання оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу (узагальнено автором) 

Для проведення оцінювання туристично-рекреа-
ційного потенціалу території необхідно визначити пе-
релік показників, що характеризують компоненти по-
тенціалу, за якими може здійснюватись оцінювання. 

До показників оцінювання ресурсної компоненти 
туристично-рекреаційного потенціалу можна віднести: 

− потенціал природних ресурсів за окремими 
категоріями; 

− ступінь освоєння природних туристичних ре-
сурсів; 

− рекреаційна місткість території; 
− норми припустимого рекреаційного наванта-

ження на території; 

− стійкість природних комплексів до рекреацій-
ного навантаження; 

− насиченість території історико-культурними 
пам’ятками; 

− рівень значущості історико-культурних 
пам’яток; 

− кількість необхідного та достатнього часу для 
огляду цінностей; 

− історична, культурна, інша цінність пам’яток; 

− сучасний стан та рівень збереженості істо-
рико-культурних ресурсів. 
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 Продуктивне використання территорії;
 забезпечення сталого розвитку туристичної галузі;
 розробка перспективної стратегії розвитку туризму в Україні з ме-

тою зростання туристичного іміджу країни

 Збільшення туристичного потоку;
 активізація підприємницької та господарської діяльності (ство-

рення нових робочих місць);
 збільшення податкових наджоджень до місцевого бюджету;
 розробка конкретного плану заходів для кожного конкретного ре-

гіону

 Вибір об’єктів інвестування;
 будівництво і реконструкція готелів та інших об’єктів туристичної

інфраструктури;
 діяльність туристичних агентів та операторів

 Визначення перспектив використання у туристичній галузі;
 формування окремого туристичного продукту

 Розробка, просування, і реалізація нового туристичного продукту;
 складання маршрутів та перспективних програм обслуговування
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Для оцінювання показників всіх елементів еконо-
мічної компоненти туристично-рекреаційного потен-
ціалу виділимо такі: 

− забезпеченість території засобами розміщення 
для різних категорій туристів та рекреантів; 

− кількість місць, коефіцієнт завантаження, 
прибуток із розрахунку на 1 місце у засобах розмі-
щення; 

− кількість працівників означеної галузі; 
− середня площа засобів розміщення з розра- 

хунку на 1 місце; 

− кількість підприємств та кількість посадкових 
місць на підприємствах ресторанного господарства  
з розрахунку на тисячу жителів регіону; 

− товарообіг підприємств ресторанного госпо-
дарства; 

− кількість засобів масової інформації в регіоні;  
− рівень розвитку засобів масової інформації, 

інформаційних систем та технологій; 

− державні дотації у сфері туризму та рекреації; 
− кошти суб’єктів господарювання, спрямовані 

на розробку й впровадження нових технологій вико-
ристання туристичних ресурсів; 

− фінансування заходів, спрямованих на підви-
щення рівня обслуговування туристів та якості послуг, 
що надаються; 

− обсяг внутрішніх та іноземних інвестицій у ту-
ристично-рекреаційну сферу; 

− кошти інвесторів, спрямовані на будівництво, 
реконструкцію й модернізацію туристично-рекреацій-
них підприємств; 

− кошти інвесторів, спрямовані на створення 
або розвиток підприємств туристично-рекреаційної 
інфраструктури; 

− кількість новоутворених підприємств завдяки 
інвестиційній діяльності; 

− нормативно-правові акти, що регулюють дія-
льність туристично-рекреаційної сфери; 

− показники ефективності управлінської праці. 
Щодо проведення оцінювання соціальної компо-

ненти пропонується використовувати такі основні по-
казники: 

− кількість працівників туристично-рекреацій-
ної сфери; 

− кількість навчальних закладів усіх видів, які 
здійснюють підготовку спеціалістів туристичного про-
філю; 

− ліцензійний обсяг навчальних закладів усіх 
видів з підготовки спеціалістів туристичного профілю 
[1, с. 21]. 

На думку А.А. Теребуха, вибір методу оцінювання 
туристичного потенціалу значною мірою залежить від 
етапу та об’єкта оцінювання. За етапом оцінювання 
можна виділити попереднє оцінювання можливостей 
туристичної придатності ресурсу або їх сукупність та 
підсумкове оцінювання можливостей використання 
ресурсу для формування конкретного туристичного 
продукту [5, с. 337]. 

До числа об’єктів оцінювання з позиції туристи-
чних перспектив можна віднести як діючий готель, ту- 
ристичну базу, історичну пам’ятку, музей, так і окрему 
земельну ділянку, будівлю, берег водойми та/і ресурси 
певної адміністративної територіальної одиниці, дес-
тинації, які можна перепрофілювати під туристичну 
галузь. 

Н.В. Корж і Д.І. Басюк пропонують проводити 
оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу в 
три етапи: попередній етап, етап упорядкування, ана-
ліз та висновки [6, с. 57; 9]. 

Отримавши відповідь на питання, хто і з якою 
метою здійснюватиме оцінювання туристично-рекре-
аційного потенціалу території, потрібно провести ін-
вентаризацію (попередній етап) наявних туристичних 
ресурсів, як природних, так і антропогенних, окремих 
історичних та культурних об’єктів, оцінити наявний 
стан та перспективи формування туристичної інфра-
структури, подієвих заходів, які можуть зацікавити по-
тенційних туристів [5, с. 338]. 

Попереднє оцінювання ресурсного забезпечення 
передбачає не кінцеву вартісну оцінку окремих ресур-
сів, а лише їх наявність чи відсутність, достатність чи 
комплектність для формування визначеного переліку 
нових перспективних чи розширення вже освоєних ту-
ристичних продуктів. 

Етап упорядкування — це насамперед оцінювання 
важливості і значення кожного елемента оцінювання 
туристично-рекреаційного потенціалу із застосуван-
ням обраних способів і методів дослідження. На тре-
тьому етапі проводиться виявлення найбільш приваб-
ливих властивостей і фрагментів досліджуваної тери-
торії, особливо перспективних для розвитку конкрет-
них форм туристичної активності, визначаються об-
сяги туристичних та грошових потоків від формування 
та реалізації прогнозних обсягів конкретних туристи-
чних послуг, як для окремих господарських суб’єктів, 
так і в межах території [5; 9]. 

Такий підхід дозволить у майбутньому виробити 
грамотну диференційовану стратегію розвитку туризму 
в країні (регіоні). 

Висновки. Таким чином, оцінювання туристично-
рекреаційного потенціалу територій є одним з важли-
вих механізмів управління розвитком туризму в країні, 
контролю за соціальними, екологічними та економіч-
ними наслідками туристичної діяльності. Усі компо-
ненти туристично-рекреаційного потенціалу, а саме: 
ресурсна, економічна та соціальна, є відносно автоно-
мними, однак утворюють між собою стійкі взає-
мозв’язки та є взаємозалежними в межах туристично-
рекреаційної системи. При визначенні підходів та ме-
тодів оцінювання діючих потенційних, туристичних 
об’єктів або ресурсів потрібно, насамперед, визна-
чити, з чиєї ініціативи проводиться таке оцінювання  
і для вирішення яких завдань. Для проведення оціню-
вання туристично-рекреаційного потенціалу території 
необхідно визначити перелік показників, що характе-
ризують компоненти потенціалу, за якими може здій-
снюватись оцінювання. Очевидно, що без належної 
системи оцінювання суттєво ускладнюється розробка 
стратегічних програм розвитку туризму, ефективне ви-
користання наявних туристичних ресурсів, їх охорона 
і розвиток, виникають складності щодо залучення ін-
весторів у розвиток туризму. 
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АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ  
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ  

У КОНТЕКСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Актуальність дослідження. Регулювання та інші 
аспекти управління екологічною та економічною сис-
темою як теорія отримують нову віху розвитку. Деста-
білізаційні процеси становлять самостійну загрозу, а 
також є фактором небезпеки в контексті екологічної 
та економічної системи. Наразі на політичній арені 
розглядається низка змін до законодавства з питань 
військово-політичної нестабільності (ВПН). Дане пи-
тання потребує детальної аналітики та прогнозування 
з урахуванням усіх економічних, екологічних та суспі-
льних факторів.  

Постановка цілі. Розглядаємо небезпеки ВПН для 
еколого-економічної системи та її складових, моделі 
розвитку такої системи під час ВПН і насамперед у 
контексті природокористування. Повноцінне функці-
онування держави та її інституцій, що здійснюють  
функції та завдання її як суб’єкта системи природоко-
ристування, унеможливлюється за умови ВПН. Ми 
аналізуємо поточні законодавчі зміни та ініціативи, а 
також економічні та політичні процеси, що формують 
систему еколого-економічної безпеки. Враховуємо, 
що винайдена нами модель функціонування такої си-
стеми безпеки повинна враховувати динамічні умови 
ВПН і опиратися на політичні, геополітичні та еконо-
мічні фактори. Вищевказані фактори визначають ав-
торську ідею дослідження, формують мету, ціль та 
об’єкт дослідження.  

Аналіз останніх публікацій та наукових досліджень. 
Дослідження даної тематики — актуальна тема для еко- 

номістів, політологів та законотворців. Ми враховуємо 
потужний науковий набуток традиційної економічної 
теорії, а також дослідження у галузі природокористу-
вання таких науковців, як: Л.Г. Мельник, Д.С. Га- 
ленко, Я.А. Калантай, С.М. Шевченко, М.К. Ша- 
почка, А.В. Яцик, Л.В. Клименко, Ю.М. Грищенко, 
Л.А. Волкова, М.А. Хвесик, В.А. Голян, С.І. Дорогун-
цов, О.В. Яроцька, політологічні вчення науковців: 
Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіної, В.П. Горбатенка 
тощо. Втім, наразі дискусійні процеси охопили кола 
не тільки науковців, а й численних публічних діячів, 
журналістів, лідерів громадських думок. Однак тема-
тика є відносно новою і потребує комплексного до- 
слідження та роз’яснення, а також пошуку підходів до 
вирішення поставленої проблематики.  

Недосліджені моменти за даною тематикою. У да-
ній статті описана проблематика військово-політичної 
нестабільності у контексті еколого-економічної, у 
тому числі земельної і водної політики.  

Об’єкт дослідження — це оцінювання поточних 
проблем та загроз системи еколого-економічної без-
пеки у ракурсі природокористування.  

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи ВПН як 
об’єкт згідно поточного дослідження, визначаємо її як 
низьку потенційну здатність певної системи (у рамках 
дослідження це система управління еколого-еконо- 
мічною безпекою) до функціонування у заданих та ба-
жаних умовах упродовж певного періоду часу. Водно-
час політична стабільність — це такий стан політичної 
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системи суспільства та системи зв’язків між політич-
ними суб’єктами, що характеризується стійкістю, єд-
ністю та цілісністю, а також здатністю до ефективності 
і конструктивності [1, с. 631-632]. Розглядаємо війсь-
кову нестабільність як складову, а також як наслідок 
політичної нестабільності, у цьому випадку вона пе-
реймає ключові риси першої, що є прийнятним у мо-
делюванні системи управління еколого-економічної 
безпеки. Водночас, ми розглядаємо нестабільність 
радше не як стан, а як процес. Врахування динаміки 
цього процесу є суттєвим фактором для визначення 
стратегії функціонування системи у таких умовах.  

Визначення загроз є ключовим елементом сис-
теми управління еколого-економічною безпекою дер-
жави. ВПН є одночасно ідентифікатором сукупності 
факторів загроз і пріоритетом національної безпеки  
відносно до поточної ситуації.  

Згідно до Закону України «Про основи націона-
льної безпеки України», до таких пріоритетів відно-
сяться як суспільні аспекти (тобто: гарантування кон-
ституційних прав, розвиток громадянського суспіль- 
ства, зміцнення політичної та соціальної стабільності, 
забезпечення розвитку мови тощо), так і виключно 
еколого-економічні, у тому числі: створення конку-
рентоспроможної ринкової економіки та забезпечення 
екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяль-
ності суспільства в цілому та його громадян зокрема 
[2]. У контексті дослідження ми включаємо пріоритет 
збереження природних ресурсів в умовах ВПН.  

Основною еколого-економічної безпеки є стабі-
лізація політичної та економічної ситуації у прийнят-
них межах із врахуванням динаміки розвитку ВПН. 
Фактично, такий підхід передбачає системний конт-
роль за функціональністю складових системи приро-
дозбереження і своєчасну розробку заходів для подо-
лання недоліків такої системи в умовах ВПН.  

Таким чином, маємо економічний механізм при-
родокористування, що повинен якісно функціонувати 
в умовах нестабільності. Такий механізм об’єднує про-
грамно-цільові заходи та економічні методи природо-
охоронної діяльності [3, с. 376].  

Основою економічного механізму природокорис-
тування є платне природокористування. Законодав-
ство про природні ресурси фіксує основні компоненти 
платного природокористування: ліцензії; нормативи; 
порядок збору платежів; ставки платежів; систему  
розподілу зібраних коштів [4, с. 205]. Що стосується 
конкретно водокористування, то зважаємо на: ліміти 
на використання водних ресурсів та скидів забрудню-
ючих речовин у водні джерела; нормативи плати за во-
докористування та скиди забруднюючих речовин у  
водні джерела; тимчасові фінансові пільги, що нада-
ються підприємствам для стимулювання впрова-
дження екологічно безпечних технологій; та відшкоду-
вання збитків при порушенні законодавства у сфері 
водокористування та охорони навколишнього середо-
вища.  

У контексті ВПН ми відокремлюємо інструменти 
стабілізації системи природокористування та станов-
лення системи управління еколого-економічною без-
пекою на територіях, що безпосередньо знаходяться 
під впливом військової ситуації та на решті території 
України. Вважаємо, що більшість регіонів України по-
требує поглиблення фіскальної лояльності для ство-
рення максимально позитивного інвестиційного клі-
мату у галузі природо збереження. З іншого боку, си-
стема збору, обліку та розподілу податків на терито- 

ріях, де відбувалися (відбуваються) військові дії, по- 
требує окремого раціонального підходу.  

Наприклад, врахуємо досвід законотворення у 
контексті Вільної економічної зони «Крим». На тери-
торії ВЕЗ «Крим» не справляються загальнодержавні 
податки та збори, визначені статтею 9 Податкового 
кодексу України [4]. 

Що стосується природокористування в аспекті 
надання дозволів на використання природних ресурсів 
тощо, то, згідно Закону України «Про створення віль-
ної економічної зони "Крим" та про особливості здій-
снення економічної діяльності на тимчасово окупова-
ній території України»: «ліцензії, видані до набрання 
чинності цим Законом суб’єктам господарської діяль-
ності згідно із Законом України "Про ліцензування пе-
вних видів господарської діяльності", Законом Укра-
їни "Про радіочастотний ресурс України", та/або сер-
тифікати, надані згідно із Декретом Кабінету Мініст-
рів України "Про стандартизацію та сертифікацію", 
та/або дозволи, надані згідно із Законом України "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", 
діють на території ВЕЗ "Крим" до закінчення строку 
дії цих ліцензій, сертифікатів, дозволів» [5]. 

Що стосується непідконтрольних територій як 
ДНР, ЛНР, то законодавство, що регулюватиме у тому 
числі аспекти безпеки природокористування, знахо-
диться на етапі законотворення.  

Перейдемо до інвестиційного аспекту природоко-
ристування як складової еколого-економічної без-
пеки. Збереження рівня інвестиційної привабливості 
екологічних проектів розглядаємо як обов’язкову 
складову екологічної безпеки, а також початковий 
етап стабілізації військово-політичної ситуації. З ін-
шого боку, саме інвестиційна привабливість території 
є індикатором стабілізації її стану.  

Водночас військово-політична нестабільність є 
рушієм соціально-економічної нестабільності, що по-
лягає у наступних аспектах та етапах (систематизуємо 
їх за факторами впливу на економічну ситуацію, виді-
ляючи аспект інвестиційної привабливості): 

1. Політична нестабільність на регіональному  
рівні (локальні протестні акції та заходи, тенденції до 
«розгойдування» ситуації). 

2. Політична нестабільність в національному  
масштабі (необхідність швидких та рішучих законо- 
давчих ініціатив, брак ресурсів для стабілізації на ем-
піричному рівні). За умов тотального навантаження на 
політичну систему в цілому, рівень розвитку законо-
давчої бази у галузі залучення інвестицій для еколо- 
гічних проектів залишається на низькому рівні. У ком-
плексі із проблематикою ВПН, це викликає прогнозо-
ваний спад залучення інвестицій у різні галузі еконо-
міки, у тому числі екологічні проекти в галузі водних 
ресурсів. 

3. Військова нестабільність (конкретні військові 
дії на сході країни). 

4. Суттєве податкове навантаження і посилення 
такого навантаження на середній бізнес, водночас із 
різкою зміною градації системи оподаткування з по- 
правкою на військовий фактор. 

5. Недосконалість інфраструктури усіх галузей 
економіки. 

6. ВПН є завадою на етапі створення інтегрова-
ного управління водними ресурсами, тому що вносить 
необхідність врахування додаткових факторів та заці-
кавлених суб’єктів [7, 8]. 
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Фактично, динаміка ВПН як процесу є вищою за 
потенційну динаміку розвитку системи управління  
еколого-економічною безпекою, а тому остання по-
винна враховувати планову та прогностичну складові 
у власному розвитку.  

Основою таких прогнозів є збір, обробка та збе-
реження інформації про негативні зміни у довкіллі, що 
можуть виникати у певних зонах відповідно до інтен-
сивності ВПН. Таким чином, ми отримуємо інформа-
цію про ступінь впливу факторів, що призвели (приз-
водять) до надзвичайної екологічної ситуації, тобто 
короткострокові та довгострокові прогнози, підсумком 
яких може бути прийняте рішення про запровадження 
правового режиму надзвичайного стану, встановле-
ного Законом України «Про правовий режим надзви-
чайного стану» від 16.03.2000 р. № 1550—III [9]. 

Міжнародний досвід у сфері ВПН констатує, що 
негативні наслідки військових конфліктів для навко-
лишнього середовища мають довготривалий ефект. 
По-перше, це загальний рівень забруднення довкілля 
внаслідок порушення роботи промислових підпри-
ємств (Сектор Газа, Косово); страждають цілі водні 
екосистеми (Ліван, Руанда, Сектор Газа); надмірна 
експлуатація боліт (Руанда); забруднення питної води; 
забрудненя грунтових вод та продуктів харчування; за-
бруднення повітря як наслідок пожеж на хімічних під-
приємствах та сміттєзвалищах; руйнування природних 
ландшафтів [10, 11, 12]. 

В розглянутому контексті потрібно зазначити, що 
розвиток землекористування сьогодні є надзвичайно 
важливим питанням. Досвід показує, що вміле засто-
сування математичного програмування дозволяє най-
більш повно і раціонально використати ці ресурси. 
Саме математичне програмування доцільно викорис-
тати для розв’язання низки задач, у тому числі і задач 
землекористування. 

В основі сучасної теорії управління землекорис-
туванням лежить поняття оптимізації. Відшукуються 
оптимальні розв’язки, тобто значення змінних, які за-
безпечують максимум (мінімум) цільовій функції і за-
довольняють низку обмежень. Коли мова йде про цілі 
або обмеження, найчастіше розуміють, що вони добре 
відомі. В останні роки все виразнішим стає те, що те-
орія управління виробництвом вже досягає тієї межі, 
де невизначеність починає відігравати суттєву роль. 
Вміння розв’язувати невизначеності або навіть просто 
працювати з ними вимагає дбайливого ставлення до 
навколишнього середовища. Це зумовлює необхід-
ність розглядати прийняття рішень, в яких цілі та об-
меження не обов’язково є чітко сформульованими. 
Важливо навчитися ідентифікувати задачі такого типу, 
характеризувати властивості їх розв’язків і, наскільки 
це можливо, виробити методи їх розв’язання. 

Для задач прийняття рішень за умов визначеності 
характерним є те, що кожний конкретний вибір дає 
єдине значення цільовій функції. Це означає, що не 
існує особливих труднощів опису переваг за виходами. 
Тобто, кожна особа, що приймає рішення, працює з 
множиною чітко сформульованих цілей, на основі 
яких вона здатна визначити необхідні переваги. 

Якщо розглядати певні реальні ситуації прий-
няття рішень, то слід зауважити, що вони не задово-
льняють вимоги наведеної схеми. 

Очевидно, що реально при прийнятті рішень ви-
користовується вираз типу “Z повинно бути в околі 
Z*”, котрий не є чітко сформульованою ціллю. 

Відомо, що довільний нечіткий стан можна роз- 
глядати як множину Х альтернатив разом з її нечіт- 
кими підмножинами, що являє собою нечітко сфор-
мульовані критерії (цілі та обмеження). 

На практиці часто маємо справу із застосуванням 
точної теорії оптимізації до неточних моделей, де не-
має підстави писати точно визначені числа і де дуже 
часто виникають труднощі, які неможливо подолати. 
Одна із можливостей створення строгої математичної 
теорії (вона є і більш корисною з точки зору обчис-
лень), полягає у введенні деякої нечіткості в оптимі-
заційну задачу. Нечіткість у задачі математичного про-
грамування може міститись як в описі множини аль-
тернатив, так і в описі цільової функції. Розмаїття 
форм опису вхідної інформації зумовлює як вибір ме-
тодології дослідження землекористування, так і форму 
моделі. Наука і практика свідчать, що за характером 
використаної інформації застосовують детерміновані, 
статистичні, нечіткі та обчислювальні методи. Така ру-
брикація дозволяє вибрати групи методів, а отже, й 
методологію дослідження вже на початковому етапі 
оптимізації землекористування (при зборі й оцінці ін-
формативної бази дослідження). У випадку нечітких 
методів використовують різні формулювання: гнучке 
планування, нечітке математичне програмування з  
чіткими цілями, лінійне програмування з нечіткими 
коефіцієнтами, робасте програмування, задача досяг-
нення нечітко поставленої мети з чіткими обмежен-
нями, загальна задача нечіткого математичного про-
грамування. 

Розглянемо деякі аспекти гнучкого планування, 
зокрема планування землекористування, сформовані у 
вигляді задачі лінійного програмування. Вони харак-
теризуються обмеженнями вигляду: 


=

=≤
n

j
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1

,1, , (1) 

які визначають допустиму область. 
Зрозуміло, що за несумісних обмежень ця область 

є порожньою, а у такому випадку бажаною є модифі-
кація обмежень. Суб’єкту планування потрібно з’ясу-
вати, як змінити обмеження задачі, щоб з’явились до-
пустимі розв’язки. Фактично він хоче знати, як міні-
мально змінити первісний варіант опису, щоб задача 
стала розв’язуваною. Очевидно, для цього потрібно 
змінити коефіцієнти bi. Але змінити наскільки? 

Вважатимемо, що планування здійснюється  
гнучким чином, тобто плануючий оперує не числами, 
а інтервалами. Це означає, що замість чисел bi він ви-
користовує інтервали [bi, Вi]. Тоді попередня задача 
успішно розв’язується, якщо в цьому інтервалі знай-

деться таке число γ, що нерівності 
=

≤
n

j
jijua

1

γ  опи-

суватимуть допустиму область. 
Вкажемо тепер на процедуру знаходження в інте-

рвалі [bi, Вi] числа γ, розміщеного якомога ближче до 
bi, або іншими словами знайти вектор u=(u1, u2, …, un), 
який би, по-перше, задовольняв умову 
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],[ і, по-друге, щоб різниця
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була mi ,1=∀  найменшою. 

Мінімізувати різницю (2) можна за допомогою 
нечіткої множини  

]1,0[:1
1 →

−

−

=


= n

ii
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Ввівши позначення, приходимо до наступної за-
дачі планування: знайти max un+1 (3)  за умови 


=

+ <−+
n

j
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1
1)( . 

Перевага такого формулювання задачі плану-
вання очевидна: вона дозволяє користуватись звичай-
ними обчислювальними методами знаходження опти-
мальних розв’язків. У цьому випадку нечіткість не є 
неприємною особливістю задачі планування. Напе-
вно, цей спосіб використання гнучкості нечітких об-
межень відповідає характеру мислення людини. Голо-
вна ідея тут полягає в тому, що багато нечітких за 
своєю природою моделей можна описати детермінова-
ним чином, а недолік точності моделі компенсується 
її гнучкістю.  

Видозмінимо тепер задачу (1), вважаючи, що гра-
ниця bi може змінюватися аж до bi + di, де  di ≥ 0, 
причому різним відхиленням від значення bi припису-
ються різні межі допустимості (чим більше відхи-
лення, тим менша міра його допустимості). Цей випа-
док часто зустрічається на практиці. Наприклад, виро-
бник упевнений, що йому для потреб виробництва не-
обхідно закупити за наперед домовленою ціною сиро-
вину bi. Крім цього, він вважає, що йому варто прид-
бати й додаткові обсяги цієї сировини, але це без твер-
дої згоди-доставки та можливо за високою ціною. 

Тому конструкцію подамо наступним чином: 

,   (4) 

де “м’яке” співвідношення  “ ”  треба інтерпрету-
вати як “не порушую (не перевищую), але залишаюся 
в будь-якому випадку меншим або рівним bi + di”. 

Сучасна інтерпретація задач лінійного програму-
вання в корені має нашу звичку розглядати прийняття 
рішення окремого індивідуума, хоча це може бути й 
певна група. Допускається, що для поодиноких інди-
відуумів немає особливих труднощів вибору переваги. 
Основна складність, якої ми намагаємося уникнути, 
стосується групового прийняття рішення, яке має бі-
льше за одну систему переваги. Через те виникає пот-
реба певним чином врахувати спосіб згортки різних 
думок у загальний вираз вибору переваги.  

Висновки. Для спрощення аналізу системи управ-
ління еколого-економічною безпекою держави у кон-
тексті природокористування, ми розглядаємо базову 
функціональну систему природокористування під 
призмою відносної стабільності, фактично рухаючись 
від протилежного. Умовою формування еколого-еко-
номічної безпеки держави є стабілізація її військово-
політичного стану, тому ми розглядаємо елементи си-
стеми природокористування з точки зору можливості 
їх стабільного функціонування в умовах ВПН. По- 
точне законодавство частково регулює фіскальну по-
літику у стосунку до тематики дослідження, водночас 
залишається низка неврегульованих моментів. Спира-
ючись на законодавство щодо Криму, ми аналізуємо 

життєздатність аналогічної політики принагідно до ін-
ших окупованих територій держави. Крім того, у кон-
тексті дослідження ми розглядаємо державу комплек-
сно.  

В сучасних умовах нечіткої системи управління 
застосовують так звані нечіткі задачі математичного 
програмування. Розмаїття форм опису вхідної інфор-
мації зумовлює як вибір методології дослідження зем-
лекористування, так і форму моделі. Наука і практика 
свідчать, що за характером використаної інформації 
застосовують детерміновані, статистичні, нечіткі та 
обчислювальні методи. Така рубрикація дозволяє виб-
рати групи методів, а отже, й методологію дослідження 
вже на початковому етапі оптимізації землекористу-
вання й водокористування (при зборі й оцінці інфор-
мативної бази дослідження). Ефективними у випадку 
нечітких методів вважають різні формулювання: гну-
чке планування, нечітке математичне програмування з 
чіткими цілями, лінійне програмування з нечіткими 
коефіцієнтами, задача досягнення нечітко поставленої 
мети з чіткими обмеженнями, загальна задача нечіт-
кого математичного програмування. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Помимо теоретических исследований сущности 
конкуренции и конкурентоспособности, важным во-
просом является ее практическая оценка. На сего-
дняшний день разработаны различные методики 
оценки конкурентоспособности. Однако универсаль-
ного и общепризнанного подхода к оценке конкурен-
тоспособности предприятия экономистами в настоя-
щее время не выработано. 

В то же время потребность в оценке конкуренто-
способности того или иного предприятия существует, 
поскольку в условиях рыночной экономики оценка 
своих конкурентных позиций является неотъемлемым 
элементом деятельности любого хозяйствующего 
субъекта. Изучение конкурентов и условий конкурен-
ции в отрасли требуется предприятию в первую оче-
редь для того, чтобы определить, в чем его преимуще-
ства и недостатки перед конкурентами, и сделать вы-
воды для выработки собственной успешной конку-
рентной стратегии и поддержания конкурентного пре-
имущества.  

Вклад в решение проблемы оценки конкуренто-
способности предприятия внесли такие зарубежные и 
отечественные ученые, как М. Портер, И. Ансофф, 
Ж.-Ж Ламбен, А. Томпсон, А. Стрикланд, Ф. Котлер, 
А. Головачев, Р. Ивуть, Н. Пеньшин, Х. Фасхиев,  
Г. Багиев, А. Захаров, В. Федорович и другие, которые 
сформировали теоретические и методические аспекты 
оценки конкурентоспособности предприятия.  

Вместе с тем, большинство авторов рассматри-
вают конкурентоспособность предприятия в целом, не 
учитывая его отраслевую принадлежность. При этом в 
каждой отрасли экономики имеются особенности, ко-
торые следует учитывать при оценке. Так, например, 
вопросы оценки конкурентоспособности автотранс-
портного предприятия системно не исследованы, не 
предложена универсальная методика оценки конку-
рентоспособности предприятий данной отрасли. 

Существует множество классификаций методик 
оценки конкурентоспособности предприятия: по тео-
ретическому содержанию, по форме отображения ре-
зультатов оценки, по форме математической связи по-
казателей и ряд других [1]. Для выработки методики 
оценки конкурентоспособности автотранспортного 
предприятия прежде исследуем существующие клас-
сические методы в контексте их сравнительного ана-
лиза и выявления их преимуществ и недостатков. 

В рамках исследования будем рассматривать со-
держательную (классическую) классификацию мето-
дов оценки конкурентоспособности компаний: 

- методы, базирующиеся на оценке конкуренто-
способности продукции (продуктовые); 

- матричные методы; 
- методы, базирующиеся на теории эффективной 

конкуренции (операционные);  
- комплексные методы. 
Продуктовые методы, базирующиеся на оценке 

конкурентоспособности продукции, исторически можно 

считать первыми методами оценки конкурентоспособ-
ности промышленного предприятия. 

Данная группа методов основывается на сужде-
нии о том, что конкурентоспособность предприятия 
тем выше, чем выше конкурентоспособность его про-
дукции. В свою очередь для оценки конкурентоспо-
собности продукции могут использоваться различные 
маркетинговые и квалиметрические методы, в основе 
большинства из них лежит нахождение соотношения 
цена — качество. В рамках рассматриваемого подхода 
взаимосвязь между конкурентоспособностью товара и 
успешностью компании настолько сильна, что эти ка-
тегории практически отождествляются. 

Продуктовые методы оценки конкурентоспособ-
ности предприятия описываются в работах А. Юда-
нова, Н. Яшина, М. Портера, Т. Позняковой, А. Пе-
ченкина, В. Фомина. Авторы считают конкурентоспо-
собность продукции базовым понятием в системе кон-
курентоспособности, а остальные аспекты ее произ-
водными [2]. 

Показатель конкурентоспособности промышлен-
ного предприятия в продуктовых методах рассчитыва-
ется через средневзвешенное значение среди показа-
телей конкурентоспособности по каждому виду про-
дукции, который в свою очередь находится с помощью 
экономического и параметрического индексов: К = ∑ ∙ ПЭ = ∑ ∙ ∑ ∙ э ЗаЗэ , (1)

где  K — конкурентоспособность исследуемого про-
мышленного предприятия;  

ai — удельный вес i-го вида продукции в общем 
объеме продаж;  

П — параметрический индекс;  
Э — экономический индекс;  
bi — весовой коэффициент i-го параметра;  
gа — фактическое значение оцениваемого пара-

метра;  
gэ — эталонное значение оцениваемого параметра;  
За — совокупные затраты потребления анализиру-

емой продукции;  
Зэ — эталонные затраты потребления. 
В свою очередь, указанные индексы определя-

ются путем суммирования частных индексов по каж-
дому оцениваемому параметру с учетом весовых коэф-
фициентов. Каждый из частных индексов по соответ-
ствующему параметру принимается как отношение 
фактического значения оцениваемого параметра к 
значению соответствующего показателя у конкуриру-
ющей продукции (либо иной продукции, выбранной 
за базу сравнения). При этом параметрический индекс 
определяется на основе оценки технических (каче- 
ственных) параметров продукции, экономический — 
стоимостных. Перечень стоимостных и технических 
параметров, а также вес каждого из параметров уста-
навливается экспертным путем. В частности, в ряде 
методов в качестве одного из стоимостных параметров 
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рассматривается величина затрат по послепродажному 
обслуживанию продукции [3]. 

Преимуществами продуктовых методов являются 
простота и наглядность оценки, а также то, что он 
учитывает одну из наиболее важных составляющих 
конкурентоспособности предприятия — конкуренто-
способность его продукции. 

К недостаткам данных методов можно отнести 
то, что они позволяют получить весьма ограниченное 
представление о преимуществах и недостатках в ра-
боте предприятия, так как учитывается только конку-
рентоспособность продукции и не затрагиваются дру-
гие аспекты деятельности предприятия. Кроме того, 
при оценке соотношения «цена — качество» не учиты-
вается степень инновативности продукции, имеющей 
существенное значение при позиционировании про-
дукции на рынке [3]. 

Развитие товарно-денежных отношений приво-
дит ко всё более усугубляющимся различиям в эконо-
мических условиях деятельности предприятий, всё 
большей их диверсификации, всё большей дифферен-
циации товаров и услуг. Всё сложней становится опре-
делить четкие географические границы того или иного 
рынка, установить перечень конкурирующих товаров, 
что влечет за собой низкую применимость подобных 
методик оценки конкурентоспособности предприя-
тий. 

 

Матричные методы оценки конкурентоспособно-
сти основываются на построении единой матрицы на 
базе рассмотрения процессов конкуренции в дина-
мике, определения места исследуемой компании, и 
выбора маркетинговой стратегии. В основе методики 
лежит анализ конкурентоспособности с учетом жиз-
ненного цикла продукции предприятия. Наиболее 
конкурентоспособными считаются те предприятия, 
которые занимают значительную долю на быстрорас-
тущем рынке. 

Данные методы рассматриваются в работах  
М. Портера, И. Ансоффа, Ж.-Ж Ламбена, А. Томп-
сона и А. Стрикланда, разработках Бостонской кон-
салтинговой группы, компаний McKinsey, Shell, Arthur 
D. Little и многих других [2]. 

Наиболее известным методом определения кон-
курентоспособности организации является матрица 
Бостонской консалтинговой группы (Boston Consulting 
Group, далее — БКГ) «доля рынка — темпы роста про-
даж» [4]. 

В основе методики лежат две концепции: кривой 
опыта (согласно которой предприятия, имеющие 
большую долю рынка, минимизируют свои издержки), 
а также жизненного цикла товара (согласно которой 
наибольшие перспективы имеют растущие сегменты 
рынка).  

Исходя из указанных концепций, продукция 
предприятия дифференцируется с точки зрения отно-
сительной доли рынка (по одной оси координат) и 
темпов роста соответствующих рынков (по другой 
оси). При этом относительная доля рынка — это отно-
шение доли данного предприятия к доле крупнейшего 
конкурента на рынке соответствующей отрасли. Обла- 
дание высокой долей рынка должно приводить к ми-
нимальному (относительно конкурентов) уровню из-
держек и максимальному уровню прибыли. 

Темпы роста рынка оцениваются относительно 
среднеотраслевых (среднерыночных) величин: хозяй-

ственные единицы, где темпы роста выше, чем в эко-
номике в целом, должны попасть в ячейки «быстрого 
роста», а в отраслях, которые растут медленнее, — в 
ячейки «медленного роста» [3]. 

Таким образом, все товары (услуги), продаваемые 
предприятием на рынке, делятся на четыре типа: 

«Звезды» — быстро развиваются и имеют боль-
шую долю рынка. Для быстрого роста требуют значи-
тельных инвестиций. Со временем рост замедляется, и 
они превращаются в «Дойных коров». 

«Дойные коровы» («Денежные мешки») — низкие 
темпы роста и большая доля рынка. Не требуют боль-
ших капиталовложений, приносят высокий доход, ко-
торый компания использует для оплаты своих счетов 
и для поддержки других направлений своей деятель-
ности. 

«Темные лошадки» («Дикие кошки», «Трудные 
дети», «Знаки вопроса») — низкая доля рынка, но вы-
сокие темпы роста. Требуют больших средств для 
удержания доли рынка, и тем более его увеличения. 
Из-за больших капиталовложений и риска руковод-
ству компаний необходимо проанализировать, какие 
«темные лошадки» станут «звездами», а какие лучше 
ликвидировать. 

«Собаки» («Хромые утки», «Мертвый груз») — 
низкая доля рынка, низкая скорость роста. Приносят 
достаточный доход для поддержания самих себя, но не 
становятся достаточными источниками для финанси-
рования других проектов. От «собак» надо избавляться 
[4]. 

Преимуществом данного метода является то, что 
при наличии достоверной информации об объемах ре-
ализации метод позволяет обеспечить высокую репре-
зентативность оценки.  

К недостаткам метода можно отнести невозмож-
ность проведения анализа причин происходящего, что 
осложняет выработку управленческих решений. 

Компания МакКинси (McKinsey&Co) в 1970-х 
годах разработала матрицу стратегического анализа 
для компании Дженерал Электрик (GeneralElectric), в 
силу чего эта модель также называется Матрицей 
Дженерал Электрик. В отличие от модели БКГ, име- 
ющей размерность [2x2], матрица компании Мак-
Кинси имеет размерность [3x3] и строится в осях 
«Привлекательность рынка» — «Конкурентная пози-
ция» [3]. 

Привлекательность рынка определяется исходя 
из размера и темпов роста рынка; технологических 
требований; остроты конкуренции, величины барье-
ров на пути входа в отрасль и выхода из нее; сезонных 
и циклических факторов; потребности в капитале; 
формирующихся в отрасли возможностей и угроз; 
фактической и прогнозируемой прибыльности от-
расли; социальных, экологических факторов и сте-
пени регулирования. Чтобы получить показатель при-
влекательности отрасли, факторам придают веса с уче-
том их значимости. Сумма взвешенных рейтингов всех 
факторов характеризует привлекательность рынка. 
Рейтинги привлекательности рассчитываются для 
каждого продуктового направления, представленного 
в портфеле компании.  

Факторы, учитываемые при оценке конкурент-
ной позиции включают: долю на рынке; относитель-
ное состояние удельных затрат; качество продукции; 
знание покупателей и рынков; наличие компетенций 
в ключевых областях; достаточный уровень технологи- 
ческого ноу-хау; квалификацию руководства; а также 
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прибыльность в сопоставлении с конкурентами. 
Чтобы получить количественную меру конкурентной 
позиции подразделений компании, каждое из них оце-
нивается с использованием того же подхода, что и при 
оценке привлекательности отрасли (через сумму взве-
шенных рейтингов). 

Наибольшей инвестиционной привлекательно-
стью обладают подразделения (продукты), облада- 
ющие высокой конкурентной позицией с высокой 
привлекательностью рынка (позиция аналогичная 
«звездам» из модели БКГ). И наоборот, слабость кон-
курентной позиции на рынках низкой привлекатель-
ности обусловливает необходимость выхода из таких 
активов (по аналогии с «собаками» модели БКГ). По-
добным образом каждой из девяти позиций матрицы 
МакКинси предписывается своя стратегия развития. 
Следовательно, проанализировав свой продуктовый 
портфель при помощи матрицы МакКинси компания 
может оценить свою текущую конкурентоспособность 
и определить стратегию в отношении каждого из эле-
ментов своего продуктового портфеля.  

Модель Шелл (Shell) очень похожа на матрицу 
МакКинси, являясь развитием идеи стратегического 
позиционирования бизнеса. Особенностью матрицы 
Шелл является допущение о том, что рынок представ-
ляет собой олигополию. Поэтому для бизнес-единиц 
со слабыми конкурентными позициями рекоменду-
ется стратегия мгновенного или постепенного выхода. 
Также привлекательность отрасли предполагает суще-
ствование долгосрочного потенциала развития для 
всех участников рынка, а не только для рассматрива-
емого предприятия [3].  

Модель Шелл представляет собой матрицу раз-
мерностью [3x3] и построенную в осях «Перспективы 
отрасли» — «Конкурентная позиция». Как и в модели 
МакКинси каждое из измерений определяется путем 
нахождения многофакторного рейтингового показа-
теля. При этом в модели Шелл сделан ещё больший 
упор на количественные параметры бизнеса. По ана-
логии с ранее описанными моделями, для каждой по-
зиции матрицы Шелл предписана определенная стра-
тегия. 

Еще одним развитием концепции МакКинси яв-
ляется модель Хофера и Шенделя (Hofer / Schendel). В 
ней поиск оптимальной стратегии ведется в осях «Ста-
дии эволюции рынка» — «Конкурентная позиция». 
При этом показатель «Конкурентная позиция» также 
является многофакторной рейтинговой величиной.  
По схожему принципу строится матрица Томпсона- 
Стрикленда, а также модель, разработанная компа-
нией Arthur D. Little (матрица ADL) [3].  

Отдельно следует отметить матрицу Ж. Ж. Лам-
бена, которая строится на сравнительной оценке кон-
курентоспособности компаний, действующих на то-
варном рынке. 

Ж.Ж. Ламбен определил конкурентное преиму-
щество, как характеристики и свойства товара 
(марки), создающие для организации определенное 
превосходство над своими прямыми конкурентами. 
Эти характеристики могут быть самыми различными 
и относятся как к самому товару (базовой услуге), так 
и к дополнительным услугам, сопровождающим базо-
вую, к формам производства, сбыта или продаж, спе-
цифичным для предприятия или товара [4].  

Конкурентоспособность оценивается по 6 крите-
риям (индикаторам) по 5-балльной шкале. Коэффи- 
циент конкурентоспособности определяется как отно-

шение балльных оценок компаний к балльным оцен-
кам лидера. Лидер — это компания, получившая 
наивысшую суммарную балльную оценку, ему присва-
ивается коэффициент, равный 1. Индикаторы оценки 
конкурентоспособности предприятия представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Индикаторы оценки конкурентоспособности  

предприятия 

Критерии 
оценки 

Диапазон оценок 

низкая 
(1-2 балла) 

средняя  
(3-4 балла) 

высокая 
(5 баллов) 

1. Относи-
тельная доля 
рынка 

Менее 1/3 ли-
дера 

Более 1/3 ли-
дера 

Лидер 

2. Отличи-
тельные свой-
ства товара 

Товар не диф-
ференцирован 

Товар диффе-
ренцирован 

Товар уника-
лен 

3. Издержки
Выше, чем у 
прямого кон-
курента 

Такие же, как 
у прямого 
конкурента 

Ниже, чем у 
прямого кон-
курента 

4. Степень
освоения тех-
нологии 

Осваивается с 
трудом 

Осваивается 
легко 

Освоена пол-
ностью 

5. Каналы то-
вародвижения

Посредники 
не контроли-
руются 

Посредники 
контролиру-
ются 

Прямые про-
дажи 

6. Имидж Отсутствует  Развит  
Сильный 
имидж 

Достоинством данного метода является нагляд-
ность конкурентного преимущества и конкурентоспо-
собности организации по отношению к конкурентам, 
но при этом учитывается малое количество факторов.  

SWOT-анализ (от англ. strenghts — weaknesses — 
opporrtunities — threats) — это анализ сильных и слабых 
сторон предприятия в конкурентной борьбе, появля-
ющихся возможностей и угроз. Показатели конкурен-
тоспособности оцениваются по блокам: финансы, 
производство, организация и управление, маркетинг, 
кадровый состав, технология.  

Данная методика оценки конкурентоспособности 
предприятия не дает интегрального показателя конку-
рентоспособности и, как следствие — затруднительно 
произвести сравнение конкурентных преимуществ 
предприятий-конкурентов. 

Методика оценки конкурентоспособности органи-
зации на базе «4Р» основана на сравнительном анализе 
организации и предприятий-конкурентов по факто-
рам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы 
сбыта. В отличие от SWOT-анализа, позволяет дать 
количественную оценку, как по отдельным факторам, 
так и по всем факторам в целом. Метод также реали- 
зован посредством оценочного листа, где всем факто-
рам конкурентоспособности присваивается количе-
ственная оценка, например, от 1 до 5 баллов. Недо-
статком данного метода является то, что оценка фак-
торов конкурентоспособности проводится экспер-
тами. 

На сегодняшний день существует множество все-
возможных матриц стратегического менеджмента, ко-
торые в той или иной степени являются развитием 
рассмотренных выше моделей. 

В целом матричные методы оценки конкуренто-
способности промышленных компаний просты в рас-
четах и дают наглядное представление о настоящем 
положении компании, ее товаре и конкурентах. При 
наличии информации об объемах реализации и отно- 
сительных долях рынка конкурентов метод позволяет 
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обеспечить высокую адекватность оценки. Однако 
упрощение расчетов делает исследования неточными. 
Рассматриваемая группа методов базируется на узкой 
группе факторов, определяющих конкурентную ситу-
ацию в отрасли и конкурентные преимущества компа-
ний. Результатом выявленных недостатков является 
то, что применение матричных методов ограничивает 
анализ причин текущей рыночной ситуации и, тем са-
мым, осложняет процесс принятия решений. 

 
Дальнейшее развитие матричных методов и тео-

рии конкуренции в рамках стратегического планиро-
вания привело к появлению операционных методов 
оценки конкурентоспособности промышленного 
предприятия, основанных на эффективности органи-
зации деятельности каждого подразделения и службы 
компании. Данная группа методов также известна под 
названием «функциональный подход изучения конку-
рентоспособности исходя из теории эффективной конку-
ренции» [2]. 

Согласно этой теории наиболее конкурентоспо-
собными являются те предприятия, где наилучшим 
образом организована работа всех подразделений и 
служб. На эффективность деятельности каждой из 
служб оказывает влияние множество факторов — ре-
сурсов фирмы. Оценка эффективности работы каж-
дого из подразделений предполагает оценку эффек-
тивности использования им этих ресурсов.  

Операционный подход заключается в сопоставле-
нии экономических показателей деятельности иссле-
дуемой промышленной компании с идентичными по-
казателями конкурентов, после чего находится сред-
невзвешенное значение таких показателей: 

 К = ∑ ∙ э , (2) 

где  К — конкурентоспособность исследуемой компа-
нии;  

lа — значение i-го показателя исследуемой компа-
нии;  

lэ — эталонное значение i-го показателя;  
ai — коэффициент весомости  -й операции (опре-

деляется экспертным методом). 
Оценка выполнения операций осуществляется с 

помощью показателей, количество которых варьиру-
ется и может достигать нескольких десятков (от рен-
табельности и ликвидности до текучести кадров, сте-
пени удовлетворенности контрагентов и способности 
предприятия адаптироваться к нововведениям).  

Наиболее популярна классификация показате-
лей, разработанная компанией «Dun&Bradstreet»: 

1) показатели, отражающие эффективность про-
изводственно-сбытовой деятельности предприятия: 
отношение чистой прибыли к чистой стоимости мате-
риальных активов, отношение чистой прибыли к чи-
стому оборотному капиталу; 

2) показатели, характеризующие состояние про-
изводства и в основном интенсивность использования 
основного и оборотного капитала: отношение чистых 
продаж к чистому оборотному капиталу, отношение 
чистых продаж к стоимости материально-производ-
ственных запасов, отношение основного капитала к 
стоимости материальных активов, отношение матери-
ально-производственных запасов к чистому оборот-
ному капиталу; 

3) показатели, связанные с финансовой деятель-
ностью: отношение оборотного капитала к текущему 

долгу, периоды оплаты текущих счетов, отношение те-
кущего долга к стоимости материально-производ-
ственных запасов, отношение долгосрочных обяза-
тельств к чистому оборотному капиталу [5]. 

При отсутствии возможности подсчета тех или 
иных показателей применяются экспертные методы, 
которые обладают субъективностью и условностью. 

В рамках теории эффективности конкуренции 
также выделяют структурный подход. Структурный 
подход оценивает положение компании на рынке, 
ориентируясь на рыночную конкуренцию, возмож-
ность закрепления на данном рынке, оценивая вли- 
яние внешних факторов на конкурентоспособность. 
Упрощенное представление о месте фирмы на рынке 
можно получить, определив долю объема реализован-
ной фирмой продукции в объеме продукции, реализо-
ванной всеми предприятиями отрасли в регионе [2]. 
Однако на промышленном рынке крайне затрудни-
тельно собрать объективную количественную инфор-
мацию о конкурентах в силу закрытости информации. 

Методы оценки конкурентоспособности, осно-
ванные на теории эффективной конкуренции, охваты-
вают результаты деятельности компании с разных сто-
рон — производственной, сбытовой, хозяйственной. 
Недостатком рассматриваемой группы методов явля-
ется раздельное рассмотрение показателей функцио-
нирования компании, зачастую таких показателей 
крайне много и некоторые могут дублировать друг 
друга. Данный аспект затрудняет проведение анализа 
ситуации: отсутствует рассмотрение конкурентоспо-
собности товара компании, соотношения качества и 
цены. 

 
Комплексный (комбинированный) подход является 

интеграцией величин текущей конкурентоспособно-
сти промышленной компании и его конкурентного 
потенциала. Оценка конкурентоспособности предпри-
ятия в рамках данных методов ведется на основании 
выделения не только текущей, но и потенциальной 
конкурентоспособности предприятия. Комплексный 
подход описывается в работах Д. Мухиной, И. Макси-
мовой, И. Чепурного и других авторов.  

Текущая и потенциальная конкурентоспособ-
ность и их соотношения в рамках интегрального по-
казателя конкурентоспособности предприятия в зави-
симости от метода могут варьироваться. Так, в ряде 
случаев текущая (реальная) конкурентоспособность 
определяется на основании оценки конкурентоспо-
собности продукции предприятия, потенциальная — 
по аналогии с методами, основанными на теории эф-
фективной конкуренции. 

Определение показателей для оценки в рамках 
данного метода осуществляется экспертным путем на 
основании различных оценочных таблиц и матриц. 

К достоинствам подхода можно отнести то, что 
он учитывает не только достигнутый уровень конку-
рентоспособности предприятия, но и его возможную 
динамику в будущем. 

В то же время комплексный подход повторяет не-
достатки включенных в себя раннее рассмотренных 
методов. Также данный подход отличается субъектив-
ностью в процессе перевода единичных показателей 
конкурентоспособности в относительные величины 
[2]. 

В современных условиях особое значение приоб-
ретают подходы, обеспечивающие объективное опре- 
деление стоимости бизнеса в целом. В связи с этим 
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представляется целесообразным рассмотреть подход 
по оценке конкурентоспособности, основанный на 
определении стоимости бизнеса. Это обусловлено тем, 
что в центре внимания коммерческих организаций 
стоит вопрос максимизации стоимости бизнеса, рост 
благосостояния собственников (акционеров) [2]. 

Стоимость бизнеса служит интегральным инди-
катором развития компании, объединяя в себя все 
ключевые показатели внешнего и внутреннего окру-
жения компании на рынке. Соответственно, сопостав-
ление динамики стоимости различных хозяйствующих 
субъектов позволяет сопоставить результаты и перс-
пективы деятельности различных предприятий, а зна-
чит — оценить и их конкурентоспособность. 

Разработаны различные методы оценки стоимо-
сти бизнеса, учитывающие всю существенную инфор-
мацию о деятельности исследуемого промышленного 
предприятия: 

— Доходный: 

• метод дисконтирования денежного потока
(ДДП); 

• метод капитализации;
• метод Миллера-Модильяни;
• метод экономической добавленной стоимости;
• метод добавленной рыночной стоимости.

— Сравнительный: 

• метод прошлых сделок;
• метод рынка капитала;
• метод отраслевых коэффициентов.
— Затратный: 

• метод чистых активов;
• метод ликвидационной стоимости.
— Опционный: 

• метод создания эквивалента опциона из обык-
новенных акций и займов; 

• метод нейтрального отношения к риску;
• метод Блэна-Шольца;

• Биноминальный метод.
Данный подход считают достаточно точным и до-

стоверным в вопросе оценки конкурентоспособности 
компании. Однако он также обладает рядом недостат-
ков. Оценка проводится независимыми экспертами и, 
как правило, эта процедура крайне дорогостоящая, 
либо требуется, чтобы ценные бумаги анализируемого 
предприятия имели обращение на фондовом рынке. 
Поэтому данный подход имеет ограниченное приме-
нение. 

Результаты исследования методов оценки конку-
рентоспособности предприятия можно представить в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Анализ методов оценки конкурентоспособности предприятия 

Название метода 
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Методы, базирующиеся на оценке 
конкурентоспособности продукции 
(продуктовые) 

+ ± + ± + ‒ ± 

Матричные методы + ± ± ± + ± ±

Методы, базирующиеся на теории 
эффективной конкуренции (опера-
ционные) 

‒ + + ± ‒ + ±

Комплексные методы ± ± ± ± ± ± ±

Методы оценки стоимости бизнеса ± + ± ‒ ‒ ± ±

На основе изложенного следует, что подходы к 
оценке конкурентоспособности промышленного 
предприятия развивались в зависимости от предмета 
исследования, который находился в центре внимания 
соответствующего экономического периода, а также 
области исследования автора. Универсальной мето-
дики оценки конкурентоспособности предприятия в 
настоящее время не существует. Это обусловлено тем, 
что каждый из существующих подходов обладает ря-
дом недостатков. В основном они сводятся к субъек-
тивности и условности оценки, сложности создания 
исчерпывающего перечня факторов для анализа, не-
возможности сравнения с предприятиями-конкурен-
тами из-за их постоянной диверсификации, нечеткому 
определению границ того или иного рынка. Выбор 
того или иного метода оценки конкурентоспособности 
должен зависеть от целей и задач, которые ставит пе-
ред собой предприятие, а также бюджета, который оно 
может выделить на проведение оценки конкуренто-
способности. 
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ЖЕНСКАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ СТРАН БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
В ТУРЕЦКУЮ РЕСПУБЛИКУ: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИММИГРАНТОК 
 
На протяжении 2014-2015 учебного года в Мал-

тепе университете г. Стамбула был проведен научно-
исследовательский проект под названием «Миграция 
женщин из стран бывшего Советского Союза в Турец-
кую Республику: сходства, различия и результаты». 
Основной целью этого международного проекта было 
изучение причин, проблем, трудностей, возможно-
стей, перспектив, достижений иммигранток из стран 
бывшего Советского Союза в Турецкой Республике. 
Основой данного научного проекта в Турции являлся 
опрос среди иммигранток [1]. 

Это исследование дало возможность сделать вы-
воды о наиболее распространенных проблемах имми-
гранток из стран бывшего Советского Союза в Турец-
кой Республике, в первую очередь, о проблеме языко-
вого барьера, насилия над женщинами и жестокого 
обращения с ними в турецких семьях, отсутствия у них 
возможности работать и строить свою карьеру в при-
нимающей стране, а также о проблеме гендерного не-
равенства в семьях и обществе в целом [2]. 

Так, языковой барьер является одной из наиболее 
распространенных проблем иммигранток из стран 
бывшего Советского Союза в Турецкой Республике. В 
большинстве случаев эти иммигрантки — жены турец-
ких мужчин, которые встретились друг с другом либо 
во время туристических поездок женщин в эту страну, 
либо во время работы женщин в гостиницах Турции, 

либо через Интернет, брачные агентства, друзей или 
знакомых. Также эти пары могли встретиться в род-
ных странах женщин, поскольку в большинстве из них 
работают турецкие компании. К сожалению, некото-
рые интернациональные супружеские пары сталкива-
ются с проблемами языкового барьера в своих семьях.  

Таким образом, в ходе моих исследований многие 
женщины в принимающей для них стране обозначили 
эту проблему в качестве одной из наиболее распро-
страненных. Безусловно, представительницы тюрко-
язычных народов стран бывшего Советского Союза, 
например, азербайджанки, казашки, киргизки, га-
гаузки, уйгурки, татарки, крымские татарки, турк-
менки, узбечки, якутки осваивают турецкий язык 
быстрее и легче по сравнению с представительницами 
других народов бывшего Советского Союза. 

В рамках научного исследования был проанали-
зирован уровень знания турецкого языка иммигрант-
ками из разных стран бывшего Советского Союза в 
Турции: уровень знания турецкого языка как родного, 
продвинутый уровень, промежуточный или элемен-
тарный уровень (табл. 1).  

Так, общее количество женщин, принимавших 
участие в исследовании, было принято за 100%, в та-
ком случае процентное соотношение женщин из каж-
дой страны и их уровень знания турецкого языка яв-
лялись частями целого (100%). 

 
Таблица 1 

Уровень знания турецкого языка иммигрантками из стран бывшего СССР, живущими в Турции, в % 
Иммигрантки из стран бывшего 

СССР 
Уровень знания турецкого языка иммигрантками (в %) 

Как родной Продвинутый Промежуточный Элементарный
Армения 20 60 20 0 

Азербайджан 43 43 14 0 

Беларусь 8 24 60 8 
Эстония 50 0 50 0 

Грузия 22 22 33 22 

Казахстан 23 46 15 15 
Киргизия 27 27 9 36 

Латвия 25 50 0 25 
Литва 17 17 33 33 

Молдова 35 50 10 5 

Россия 11 42 31 17 
Таджикистан 0 0 100 0 

Туркменистан 0 55 45 0 

Украина 9 31 39 22 
Узбекистан 14 29 57 0 

Общее число иммигранток (100%) 14 37 33 16 
 
По результатам исследований, из всех женщин, 

которые принимали участие в структурированных ин-
тервью в рамках научного проекта, 14% иммигранток 
в целом владеют турецким языком как родным; 37% 
из них имеют продвинутый уровень турецкого языка; 

33% — средний уровень, и 16% имеют элементарный 
уровень знания турецкого языка. 

Таким образом, если проанализировать уровень 
знания турецкого языка в разрезе стран бывшего Со-
ветского Союза, откуда женщины прибыли в Турец- 
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кую Республику, то большинство армянских женщин 
имеют продвинутый уровень знания турецкого 
языка — 60%, большинство азербайджанских женщин 
имеют очень высокий уровень знания турецкого 
языка — на уровне родного — 43%, а также продвину-
тый уровень знания турецкого языка — 43%. 

Большинство белорусских женщин (60%) имеют 
средний уровень знания турецкого языка; 50% эстон-
ских женщин владеют турецким языком как родным, 
и 50% из них имеют промежуточный уровень знания 
турецкого языка. Уровень владения турецким языком 
грузинскими женщинами разделился почти пропор-
ционально — 22% иммигранток владеют турецким 
языком как родным, и такой же процент женщин 
имеет продвинутый и элементарный уровень, а 33% из 
них имеют промежуточный уровень знания турецкого 
языка. 

46% казахских и 27% киргизских женщин имеют 
продвинутый уровень знания турецкого языка; такой 
же процент киргизских женщин владеет турецким 
языком как родным. Половина латвийских женщин 
имеют продвинутый уровень знания турецкого язы-
ка — 50%; 17% литовских женщин владеют турецким 
языком как родным, и 17% из них имеют продвинутый 
уровень, а также 33% из них имеют промежуточный 
уровень и 33% — элементарный уровень. Половина 
молдавских женщин имеют продвинутый уровень зна-
ния турецкого языка — 50%; 42% российских женщин 
имеют продвинутый уровень знания турецкого языка. 
Российские женщины из Таджикистана имеют проме-
жуточный уровень знания турецкого языка; и боль-
шинство туркменских женщин имеют продвинутый 
уровень — 55%.  

9% женщин из Украины владеют турецким язы-
ком как родным, 31% из них имеют продвинутый уро-
вень, 39% — промежуточный уровень, и 22% имеют 
элементарный уровень. Большинство узбекских жен-
щин — 57% имеют промежуточный уровень знания ту-
рецкого языка. 

Таким образом, стоит отметить, что далеко не все 
из опрошенных женщин имеют достаточный уровень 
турецкого языка, и языковой барьер действительно яв-
ляется серьезной проблемой для них в принимающей 
стране. Но, справедливости ради, следует иметь в 
виду, что каждая из этих женщин находится в Турции 
в течение разного периода времени, и чем дольше 
женщины находятся в принимающей стране, тем 
лучше они знают язык принимающей страны. Так, не-
которые из них живут в принимающей стране в тече-
ние нескольких недель или месяцев, другие же нахо-
дятся в Турции в течение нескольких лет, а некото-
рые — не одного десятка лет. 

Таким образом, наиболее распространенной про-
блемой иммигранток из стран бывшего Советского 
Союза в принимающей стране является языковой ба-
рьер, который влияет на все без исключения аспекты 
жизни женщин в Турции. 

Насилие и жестокое обращение в семьях как вторая 
из наиболее распространенных проблем среди им-
мигранток из стран бывшего Советского Союза в 
принимающей стране 

Второй наиболее распространенной проблемой 
иммигранток из стран бывшего Советского Союза в 
Турции является насилие и жестокое обращение с 

ними в семьях и турецком обществе в целом. Во время 
структурированных интервью женщинам были заданы 
вопросы: «Столкнулись ли вы с какой-либо дискри-
минацией в принимающем обществе?» и «Испыты-
вали ли Вы какую-либо дискриминацию в вашей ту-
рецкой семье?» 

Из ответов опрошенных женщин невозможно 
сделать вывод о реальном состоянии дел, поскольку 
женщины неохотно отвечали на эти вопросы, и по ре-
зультатам структурированных интервью лишь неболь-
шой процент женщин, подвергшихся дискриминации 
или насилию, сознался в этом, но можно с уверенно-
стью сказать, что в ходе полевых исследований посту-
пала информация о многочисленных случаях насилия 
и жестокого обращения с иммигрантками в турецких 
семьях. Очевидно, что в данном случае женщины либо 
стыдятся, либо боятся говорить об этом. 

Таким образом, в табл. 2 представлены резуль-
таты структурированных интервью о дискриминации, 
жестоком обращении или насилии в турецких семьях 
по отношению к женщинам из стран бывшего Совет-
ского Союза. 

Все ответы опрошенных женщин из каждой 
страны бывшего СССР были приняты за 100%. Со-
гласно результатам исследования, 20% опрошенных 
женщин из Армении испытывали дискриминацию или 
притеснения в принимающем обществе; то же самое 
испытывали 7% азербайджанских женщин в турецком 
обществе, а также 14% из азербайджанских женщин 
испытывали дискриминацию в своих турецких семьях. 

20% белорусских женщин испытывали дискрими-
нацию или притеснения в принимающем обществе и 
8% из них испытывали эти же явления и в своих ту-
рецких семьях (4% женщин не ответили на этот во-
прос). 

100% эстонских, 75% латвийских, и 33% литов-
ских женщин испытывали дискриминацию в турецком 
обществе, а 50% эстонских и 25% латвийских женщин 
столкнулись с дискриминацией или притеснениями в 
своих турецких семьях. 

22% грузинских, 15% казахских и 9% киргизских 
женщин также испытали на себе дискриминацию или 
притеснения в принимающем турецком обществе, и 
8% казахских женщин столкнулись с дискриминацией 
или притеснениями в своих турецких семьях. 

40% молдавских и 19% российских женщин чув-
ствовали дискриминацию или притеснения в прини-
мающем обществе, и 35% из молдавских и 9% из рос-
сийских женщин чувствовали дискриминацию в се-
мьях. 

9% туркменских, 21% украинских, и 57% узбек-
ских женщин чувствовали дискриминацию или при-
теснения в принимающем обществе, и 9% туркменок, 
16% украинок и 71% узбечек чувствовали дискрими-
нацию или притеснения в турецких семьях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что быто-
вое насилие, дискриминация и насилие в отношении 
женщин из бывшего Советского Союза в Турции не 
редкое явление. К сожалению, бытовое насилие и же-
стокое обращение препятствуют полноценной жизни: 
14% азербайджанских женщин, живущих в Турции; 
8% женщин из Беларуси и Казахстана; 50% эстонских 
и 25% латвийских женщин; 35% молдавских женщин; 
9% российских и туркменских женщин; 16% украин-
ских женщин и 71% узбекских женщин. 
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Таблица 2 
Ответы иммигранток из стран бывшего Советского Союза, проживающих в Турции,  

о дискриминации, жестоком обращении или насилии по отношению к ним  
в турецких семьях или турецком обществе, в % 

Женщины из 
стран бывшего 

СССР 

Столкнулись ли вы с какой-либо дискри-
минацией в принимающем обществе? 

Испытывали ли вы какую-либо дискри-
минацию в вашей турецкой семье? 

Да Нет Да Нет 

Армения 20 80 0 100 
Азербайджан 7 93 14 86 

Беларусь 20 80 8 88 

Эстония 100 0 50 50 
Грузия 22 78 0 100 

Казахстан 15 85 8 91 
Киргизия 9 81 0 100 

Латвия 75 25 25 75 

Литва 33 67 0 100 
Молдова 40 60 35 65 

Россия 19 81 9 91 

Таджикистан 0 100 0 100 
Туркменистан 9 91 9 91 

Украина 21 79 16 84 
Узбекистан 57 43 71 29 

 
Поэтому, с целью защиты женщин в семьях и 

предотвращения насилия в отношении женщин, Ту-
рецкий парламент 8 марта 2012 г. принял Закон  
№ 6284 «О защите семьи и предотвращении насилия 
в отношении женщин» (на английском языке назва-
ние Закона звучит так: «The Law to Protect Family and 
Prevent Violence Against Women») [3]. 

Однако, по разным причинам, практически ни-
кто из иммигранток не готов обращаться в полицию, 
если возникает такая необходимость, потому что они 
боятся и поэтому и остаются один-на-один со своими 
проблемами в принимающей стране. 

Таким образом, второй из самых распространен-
ных проблем среди иммигранток из стран бывшего 
Советского Союза в Турции является бытовое насилие 
в семьях и дискриминация в принимающем обществе. 

 
 

Отсутствие возможности работать и строить карь-
еру в Турции в качестве третьей из наиболее рас-
пространенных проблем среди иммигранток из 
стран бывшего Советского Союза 
 

Третьей наиболее распространенной проблемой 
для иммигранток из стран бывшего Советского Союза 
в принимающей стране является отсутствие возмож-
ности работать и строить свою карьеру. Безусловно, 
некоторые женщины работают в принимающей 
стране, некоторые из них работают даже по специаль-
ности, некоторые работают неофициально или на вре-
менной основе, однако проблема занятости для жен-
щин из стран бывшего Советского Союза в Турции 
остается, и она весьма актуальна. 

В целом, проблема занятости связана с репута-
цией иммигранток, потому что существует некая кате-
гория женщин, приезжающая в Турцию работать в ка-
честве проституток — «Наташами» и бросающая тень 
на всех остальных иммигранток, вследствие чего в 
принимающей стране ко всем женщинам из стран 
бывшего СССР существует предвзятое и, порой, нега-
тивное отношение, мешающее всем остальным жен- 
щинам строить свою жизнь и карьеру в Турецкой Рес-
публике. 

Из-за такой репутации женщинам из стран быв-
шего Советского Союза очень трудно найти офици-
альную и хорошо оплачиваемую работу в Турции, и, 
кроме этого, очень часто их турецкие мужья запре-
щают им работать, в том числе, и из-за сложившейся 
годами плохой репутации иммигранток.  

Табл. 3 представляет результаты структурирован-
ных интервью о проблемах занятости женщин из 
стран бывшего Советского Союза в Турции. 

Ответы опрошенных женщин из каждой из стран 
бывшего СССР были приняты за 100%, и на вопрос: 
«Работаете ли вы в принимающей стране?», 80% ар-
мянских женщин, 64% азербайджанских и 40% бело-
русских, 100% эстонских и грузинских женщин, 62% 
казахских и 73% киргизских, 50% латвийских и 67% 
литовских женщин, 60% молдавских и 38% россий-
ских женщин, 100% российских женщин из Таджики-
стана, 82% туркменских женщин, 44% украинских и 
71% узбекских женщин ответили утвердительно. 

Процентное соотношение тех, кто работает по 
специальности, значительно ниже общего числа рабо-
тающих, и на вопрос: «Работаете ли вы по специаль-
ности в принимающей стране?», только 20% армян-
ских женщин, 29% азербайджанских, 12% белорус-
ских, 100% эстонских, 25% латвийских, 17% литов-
ских, 33% грузинских, 23% казахских, 18% киргиз-
ских, 15% молдавских, 18% российских, 100% россий-
ских женщин из Таджикистана, 27% туркменских, 
16% украинских, и 14% узбекских женщин ответили 
утвердительно. 

К сожалению, как уже отмечалось, не все из жен-
щин имеют возможность работать по ряду причин, а 
некоторые из женщин сами не имеют желания рабо-
тать, и именно ответам на эти вопросы посвящена 
табл. 4. 

Так, 40% армянских женщин имеют возможность 
работать в Турции, и 80% из них имеют желание ра-
ботать; 86% азербайджанских женщин имеют возмож-
ности работать и 71% из них имеют желание работать; 
80% белорусских женщин имеют возможность рабо-
тать, и 84% из них имеют желание работать. 
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Таблица 3 
Ответы иммигранток об их занятости в Турции в целом, и, в частности,  

об их работе по их специальности, в % соотношении 
Женщины из стран 

СССР 
Работаете ли вы в принимающей стране? Работаете ли вы по специальности?

Да Нет Да Нет 

Армения 80 20 20 80
Азербайджан 64 36 29 71

Беларусь 40 60 12 80

Эстония 100 0 100 0
Грузия 100 0 33 67

Казахстан 62 38 23 77

Киргизия 73 27 18 82
Латвия 50 50 25 75

Литва 67 33 17 83
Молдова 60 40 15 85

Россия 38 62 18 82

Таджикистан 100 0 100 0
Туркменистан 82 18 27 73

Украина 44 56 16 84

Узбекистан 71 29 14 86

Таблица 4 
Ответы женщин об их возможностях и желании работать в Турции, в % 

Женщины из стран  
бывшего СССР 

Имеете ли вы возможность работать? Имеете ли вы желание работать?

Да Нет Да Нет 

Армения 40 60 80 20
Азербайджан 86 14 71 29

Беларусь 80 20 84 16

Эстония 100 0 100 0
Грузия 100 0 100 0

Казахстан 92 8 85 15
Киргизия 100 0 91 9

Латвия 75 25 100 0

Литва 50 50 83 17
Молдова 95 5 95 5

Россия 78 22 84 16

Таджикистан 100 0 100 0
Туркменистан 82 18 64 36

Украина 81 19 84 16
Узбекистан 86 14 100 0

100% эстонских, 75% латвийских и 50% литов-
ских женщин имеют возможность работать и 100% эс-
тонских, 100% латвийских, и 83% литовских женщин 
имеют желание работать. 

100% грузинских, 92% казахских и 100% киргиз-
ских женщин имеют возможность работать, и 100% 
грузинских, 85% казахских и 91% киргизских женщин 
имеют желание работать.  

95% молдавских и 78% российских женщин 
имеют возможности работать, и также 95% молдав-
ских и 84% российских женщин имеют желание рабо-
тать. 

100% российских женщин из Таджикистана 
имеют возможность работать, и 100% из них имеют 
желание работать. 82% туркменских женщин, 81% 
украинских и 86% узбекских женщин имеют возмож-
ность работать, и 64% туркменских, 84% украинских и 
100% узбекских женщин имеют желание работать. 

Таким образом, большинство женщин из стран 
бывшего Советского Союза имеют желание работать 
но, к сожалению, не всегда имеют такую возможность 
в силу различных обстоятельств, и, поэтому, отсут- 
ствие возможности профессионально реализовывать 
себя в принимающей стране является третьей из са- 

мых распространенных проблем среди иммигранток 
из бывшего СССР в Турции. 

Проблема доступа иммигранток к качественному 
медицинскому обслуживанию и будущая проблема 
их пенсионного обеспечения в Турции как четвертая 
из самых распространенных проблем среди имми-
гранток из стран бывшего Советского Союза 

Четвертой наиболее распространенной пробле-
мой иммигранток из стран бывшего Советского Союза 
в Турции является проблема их доступа к качествен-
ному медицинскому обслуживанию, а также проблема 
будущего — проблема их пенсионного обеспечения в 
принимающей стране. 

Табл. 5 представляет результаты структурирован-
ных интервью среди иммигранток из стран бывшего 
Советского Союза об их доступе к качественному ме-
дицинскому обслуживанию, а также их права на пен-
сию в принимающей стране. Ответы всех женщин из 
всех стран бывшего СССР были приняты за 100%. 

Согласно ответам женщин, 20% армянских жен-
щин имеют доступ к качественному медицинскому об- 
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служиванию, и такой же процент из них имеет право 
на пенсию. 

93% азербайджанских женщин имеют доступ к 
качественному медицинскому обслуживанию, а также 
100% из них будут иметь право на пенсию в принима-
ющей стране. 

96% всех опрошенных белорусских женщин, при-
нимающих участие в исследовании, имеют доступ к 
качественному медицинскому обслуживанию, и 52% 
из них будут иметь право на пенсию в Турции. 

100% эстонских, латвийских и литовских женщин 
имеют доступ к качественному медицинскому обслу-

живанию, и 50% из опрошенных эстонских, 75% лат-
вийских и 50% литовских женщин будут иметь право 
на пенсию. 

22% грузинских, 92% казахских и 73% киргизских 
женщин имеют доступ к качественному медицин-
скому обслуживанию в Турции, и в том числе 22% гру-
зинских, 69% казахских и 45% киргизских женщин бу-
дут иметь право на пенсию. 

80% молдавских и 90% российских женщин 
имеют доступ к качественному медицинскому обслу-
живанию, а также 50% молдавских и 57% российских 
женщин будут иметь право на пенсию в Турции. 

 
Таблица 5 

Ответы иммигранток из стран бывшего Советского Союза об их доступе к качественному медицинскому  
обслуживанию и об их праве на пенсионное обеспечение в Турции, в % 

Женщины из стран  
бывшего СССР 

Имеете ли вы доступ к качественным 
медицинским услугам? 

Будете ли вы иметь право на пенсию 
по возрасту? 

Да Нет Да Нет 
Армения 20 80 20 80 

Азербайджан 93 7 100 0 

Беларусь 96 4 52 36 
Эстония 100 0 50 50 

Грузия 22 78 22 78 
Казахстан 92 8 69 31 

Киргизия 73 27 45 55 

Латвия 100 0 75 25 
Литва 100 0 50 50 

Молдова 80 20 50 50 

Россия 90 10 57 43 
Таджикистан 100 0 50 50 

Туркменистан 73 27 27 73 
Украина 85 15 54 46 

Узбекистан 57 43 57 43 

 
100% российских женщин из Таджикистана 

имеют доступ к качественному медицинскому обслу-
живанию, и 50% из них будут иметь право на пенсию. 

73% туркменских, 85% украинских и 57% узбек-
ских женщин имеют доступ к качественному меди-
цинскому обслуживанию, и 27% туркменок, 54% укра-
инок и 57% узбечек будут иметь право на пенсию. 

К сожалению, не все иммигрантки из стран быв-
шего СССР имеют доступ к качественным медицин-
ским услугам в Турецкой Республике, а только часть 
из них, например, из 100% только 20% армянских 
женщин, 93% азербайджанских, 96% белорусских, 22% 
грузинских, 92% казахских, 73% киргизских, 80% мол-
давских, 90% российских, 73% туркменских, 85% 
украинских и 57% узбекских женщин, но, все же, 
большинство из них имеют право на социальное обес-
печение и медицинское страхование согласно Закону 
No.5510, который также известен как турецкий закон 
о социальном обеспечении (на английском языке 
название Закона звучит так: «Turkish Social Security and 
Universal Health Insurance Law: 5510»), и, если имми-
грантки из стран бывшего СССР являются женами 
или вдовами турецких мужчин, они имеют право на 
социальное страхование в Турции и на часть пенсии 
своих мужей [4]. 

Если женщины не могут рассчитывать на своих 
мужей в плане их социального обеспечения и меди-
цинского страхования, или иммигрантки и вовсе не 
имеют турецких мужей, то в таком случае они могут 
прибегнуть к частному пенсионному страхованию в 

любом турецком банке. Такая возможность возникла 
в октябре 2001 г. с принятием Закона No.4632 «Закон 
об индивидуальных пенсионных сбережениях и инве-
стиционной системе» (на английском языке название 
Закона звучит так: «The Law on Individual Pension 
Savings and Investment System No.4632») [5]. Данная 
возможность является прекрасной альтернативой го- 
сударственной системе страхования и пенсионного 
обеспечения для жителей Турции, в том числе и для 
иммигранток из стран бывшего Советского Союза, но, 
к сожалению, лишь небольшая их часть может платить 
ежемесячные взносы в систему частного пенсионного 
страхования в принимающей стране. 

Таким образом, четвертой из наиболее распро-
страненных проблем иммигранток из стран бывшего 
Советского Союза в принимающей стране является их 
доступ к качественному медицинскому обслуживанию 
и их право на пенсионное обеспечение в Турции. 

 
Проблема гендерного неравенства в качестве пятой 
из самых распространенных проблем среди имми-
гранток из стран бывшего Советского Союза в при-
нимающей стране 
 
Проблема гендерного неравенства является од-

ной из важнейших проблем для иммигранток — турец-
ких жен. Иммигрантки из стран бывшего Советского 
Союза сталкиваются с большим количеством ограни-
чений в семьях и обществе со стороны своих мужей 
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или их родственников, и не все иммигрантки могут 
смириться с этими ограничениями. 

Турция является одновременно и светской, и ре-
лигиозной страной, и если иммигрантки состоят в 
браке с турецкими мужчинами — в меру религиоз-
ными, то иммигрантки могут чувствовать и вести себя 
более свободно в своих семьях и обществе в целом, им 
даже может быть позволено работать или учиться в 
принимающей стране. 

Если же иммигрантки состоят в браке с религи-
озными турецкими мужчинами, то очень часто такие 
женщины обращены в ислам, не могут работать, по-
тому что, согласно мнению их мужей, их единствен-
ной обязанностью является материнство и поддержа-
ние домашнего очага. 

Гендерное неравенство является серьезной про-
блемой в принимающей стране для иммигранток из 
стран бывшего СССР, и подтверждением тому явля-
ется Глобальный Рейтинг стран мира по индексу ген-
дерного неравенства, созданный в 2014 г. и представ-
ленный на Всемирном экономическом форуме, где 
индекс гендерного неравенства (GGG Index) Турции 
занимает 125-ю строчку из 140 стран мира — а чем 
ниже индекс в данном Рейтинге, тем ниже уровень 
гендерного неравенства в той или иной стране мира 
[6]. 

Из всех стран бывшего Советского Союза две 
страны бывшего СССР вообще не вошли в данный 
Глобальный Рейтинг в 2014 г. — это Туркменистан и 
Узбекистан, рейтинг же остальных стран бывшего 
СССР по индексу гендерного неравенства в 2014 г. 
представлен в табл. 6. 

Таблица 6 
Глобальный Рейтинг стран бывшего СССР по индексу 

гендерного неравенства (GGG Index) в 2014 г. 

GGG Index Страны бывшего СССР

103 Армения 

102 Таджикистан 

94 Азербайджан 

85 Грузия 

75 Россия 

67 Киргизстан 

62 Эстония 

56 Украина 

44 Литва 

43 Казахстан 

32 Беларусь 

25 Молдова 

15 Латвия 

Так, в данном Глобальном Рейтинге в 2014 г. Ар-
мения заняла 103-ю позицию, и была страной с самым 
высоким уровнем гендерного неравенства среди всех 
вошедших в Рейтинг стран бывшего Советского Со-
юза. 

Азербайджан в Глобальном Рейтинге занял 94-ю 
позицию и был между двумя странами бывшего Со-
ветского Союза с аналогичными показателями —
между Грузией с No.85 и Таджикистаном с No.102. Бе-
ларусь заняла 32-ю строчку и была между Казахстаном 
под No.43 и Молдовой под No.25. 

В этом Рейтинге Эстония заняла 62-ю позицию, 
Литва была под No.44, а Латвия под No.15 — и послед-

няя стала страной с самым низким уровнем гендер-
ного неравенства в 2014 г. среди стран бывшего Со-
ветского Союза. 

В Глобальном Рейтинге гендерного неравенства 
(GGG Index) в 2014 г. Грузия заняла 85-ю строчку и 
находилась между Российской Федерацией под No.75 
и Азербайджаном под No.94. 

Казахстан был под No.43, между Литвой под 
No.44 и Беларусью под No.32. Кыргызстан был на  
67-й позиции между Российской Федерацией и Эсто-
нией под No.75 и No.62. Молдова была на 25-м месте 
и находилась между двумя странами бывшего Совет-
ского Союза — Латвией под No.15 и Беларусью под 
No.32. Россия была на 75-й позиции, и находилась в 
рейтинге между Грузией под No.85 и Кыргызстаном 
под No.67. 

Таджикистан был под No.102 и находился между 
Арменией под No.103 и Азербайджаном под No.94. 

Украина была под No.56 в Рейтинге и находилась 
между Литвой под No.44 и Эстонией под No.62. 

Таким образом, индекс гендерного неравенства 
Турции являлся более высоким по сравнению со стра-
нами бывшего СССР, что является далеко не самым 
лучшим показателем для иммигранток из стран быв-
шего Советского Союза в Турции. 

Таким образом, пятой из самых наиболее распро-
страненных проблем иммигранток из стран бывшего 
Советского Союза в Турции является проблема ген-
дерного неравенства, потому что зачастую имми-
грантки имеют ограниченные возможности для за-
щиты себя и своих детей от домашнего насилия, изде-
вательств или дискриминации по какому-то принципу 
в принимающей стране. 

По мнению автора, обозначены общие для всех 
иммигранток из стран бывшего Советского Союза и 
наиболее распространенные проблемы среди них в 
принимающей стране [7-9].  

Итак, первой из наиболее распространенных 
проблем является проблема языкового барьера ино-
странок в принимающей для них стране в общении с 
их мужьями, родственниками мужей, и другими 
людьми. Это огромная проблема для иммигранток, 
потому что, пока они не изучат язык принимающей 
страны, они не смогут свободно общаться и работать, 
даже если у них есть желание и возможности для 
этого. 

Второй из наиболее распространенных проблем 
среди иммигранток из стран бывшего Советского Со-
юза является проблема бытового насилия и разного 
рода дискриминаций в семьях и обществе. Данная 
проблема возникает отчасти и из-за того, что люди, 
которые родились в разных странах и с разными куль-
турами, и, вдобавок ко всему, еще имеют и языковой 
барьер, не могут понять и принять друг друга полно-
стью, и поэтому не могут создать абсолютно гармо-
ничные взаимоотношения, и вследствие этого и воз-
никает недопонимание, а следом за ним и бытовое 
насилие и дискриминации в семьях и обществе в це-
лом.  

Третьей из наиболее распространенных проблем 
иммигранток из стран бывшего Советского Союза в 
принимающей стране является проблема невозможно-
сти работать и самостоятельно зарабатывать (быть фи-
нансово независимой), строить свою карьеру [10]. 
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Большинство иммигранток из стран бывшего Совет-
ского Союза желают работать в Турции, желательно 
по специальности, и строить свою карьеру. 

Четвертой из самых распространенных проблем 
иммигранток является отсутствие у них доступа к ка-
чественному медицинскому обслуживанию и права на 
пенсионное обеспечение в будущем в Турции. Так, 
иммигрантки из Армении имеют самый низкий про-
цент доступа к качественному медицинскому обслу-
живанию в Турции (20% женщин имеют доступ к ка-
чественному медицинскому обслуживанию), вслед за 
ними идут грузинские женщины (22% женщин), и им-
мигрантки из Узбекистана (57% женщин).  

Пятой из самых распространенных проблем им-
мигранток из стран бывшего Советского Союза в Тур-
ции является проблема гендерного неравенства. По 
данным Всемирного экономического форума, в 2014 г. 
в Глобальном Рейтинге Турция заняла 125-ю позицию 
по индексу гендерного неравенства из 140 стран мира 
и была позади всех стран бывшего СССР, которые 
были в этом индексе GGG (за исключением Туркме-
нистана и Узбекистана).  

В связи с проведенными исследованиями, можно 
сделать вывод, что женщинам из бывшего СССР, ко-
торые хотели бы выйти замуж за турецких мужчин, 
необходимо четко понимать, с какими проблемами и 
сложностями в принимающей стране им придется 
столкнуться, в первую очередь, с проблемами языко-
вого барьера, насилия и жестокого обращения в се-
мьях, отсутствия возможностей работать и строить 
свою карьеру в принимающей стране, гендерного не-
равенства в семьях и обществе, традиционно домини-
рующей ролью турецких мужчин в семье и обществе и 
т.д. 

Кроме того, по мнению автора, прежде, чем жен-
щины примут для себя окончательное решение о 
вступлении в брак с турецкими мужчинами, им не 
лишним будет больше узнать о турецких законах, ре-
лигии, культуре, традициях, языке и т.д.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Постановка проблемы. Практика последних деся-
тилетий показывает, что процессы глобализации, со- 
провождавшиеся снижением тарифных и нетарифных 
ограничений, развитием информационных сетей и 
транспортной инфраструктуры, приводили к тому, что 
экономические субъекты развитых стран получали все 
более свободный доступ к любым национальным рын-
кам. При этом менее развитые государства теряли 
большинство инструментов прямого влияния на эко-
номику, с помощью которых ранее могли обеспечить 
относительно стабильные доли рынка для националь-
ных производителей.  

Возникший впоследствии мировой экономиче-
ский кризис и обострение геополитических конфлик-
тов обусловили усиление конкурентной борьбы на  
международных и внутренних рынках, в связи с чем 
существование целых отраслей национальной эконо-
мики для стран с переходной моделью развития ока-
зались под угрозой со стороны экспортеров товаров, 
капитала, технологий. При этом возобновление ре-
жима ограничений во внешней торговле приводит к 
возникновению дефицита многих видов товаров на 
внутреннем рынке, снижению доходов отдельных ка-
тегорий населения и формированию прочих дополни-
тельных предпосылок ухудшения экономической си-
туации. Потому сегодня в основе развития националь-
ной экономики в первую очередь лежит способность 
к эффективному преодолению кризисных явлений, 
которые перманентно возникают вследствие усиления 
конкурентной борьбы на всех уровнях экономиче-
ского пространства. 

Таким образом, актуализируется вопрос выявле-
ния системных факторов обеспечения экономической 
безопасности в контексте формирования соответству-
ющей общенациональной и региональной экономиче-
ской политики, направленной на придание экономи-
ческой системе свойств дополнительной устойчивости 
к дестабилизирующему воздействию мировой эконо-
мики и геополитических процессов.  

Исходя из вышеизложенного, целью данного 
исследования является анализ предпосылок формиро-
вания конкурентоспособности региона в разрезе ин-
новационной составляющей экономической безопас-
ности в условиях кризиса. 

Изложение основного материала. В опубликован-
ной еще в 1922 году “Тектологии” А. Богданова была 
впервые разработана общая теория кризисов (как 
часть общей теории систем) и акцентировалась их 
универсальная природа. Согласно ключевого в анали-
зируемом отношении тезиса этой работы, “всякое 
изменение (системы) должно рассматриваться как 
особый кризис. Всякая непрерывность может быть 
разбита анализом на бесконечную цепь кризисов”. 
При этом автор, во-первых, подчеркивал, что “равно-
весие является частным случаем кризиса. В каждом  

конкретном случае оно представляет собой определен-
ный кризис движения и знаменует синтез тектологи-
ческой формы этого движения... понятие кризиса для 
тектологии универсально”. Во-вторых, — обращал 
внимание на двойственную сущность кризисов: “Кри-
зис является нарушением равновесия и в то же время 
процессом перехода к некоторому новому равнове-
сию. Это последнее может рассматриваться как гра-
ница изменений, которые происходят при кризисе, 
или как граница его тенденций. Если нам известны 
тенденции кризиса и те условия, в которых они раз-
ворачиваются, то есть возможность заранее предусма-
тривать конечный результат кризиса — то определен-
ное равновесие, к которому он тяготеет”. В-третьих, — 
выделял в связи с этим два типа кризисов в развитии 
систем: “кризисы С” — “конъюгационные”, сопря-
женные с образованием новых связей, и “кризисы 
Д” — “разделительные”, то есть знаменующие “раз-
рывы связей, создание новых границ там, где их ко-
гда-то не было”. Подобное выделение, впрочем, 
условно, так как “каждый кризис в действительности 
представляет цепь элементарных кризисов первого и 
второго типа... Исходный пункт всегда С, конечная 
фаза всегда Д. Схема одна — СД, допускающая, ко- 
нечно, под каждым из двух знаков не единичный эле-
ментарный кризис, а их переплетающиеся последова-
тельности” [1, с.39]. 

Показательной в этом отношении является трак-
товка термина «кризис», предложенная представите-
лями голландской школы исследования кризисов: 
“серьезная угроза основным структурам или базовым 
ценностям или нормам (общественной) системы, ко-
торая заставляет принять кардинальное решение в 
условиях ограниченного времени и значительной не-
определённости” [2, с. 23].  

Отечественные и зарубежные исследователи 
называют такие основные динамические характерис-
тики кризисов конца XX — начала XXI столетия, как:  

1. Усиление трансграничного характера кризисов.
Кризисы, как и раньше, начинаются на региональном 
уровне, но их последствия временами касаются целых 
регионов мира и даже континентов. 

2. Повышение роли средств массовой информа-
ции (СМИ) в формировании и развитии кризисов.  

3. Кризогенная роль технологического прогресса.
Изменения в коммуникационно-информационной 
среде, которые происходят на протяжении последних 
десятилетий, носят революционный характер и 
оказывают неоспоримое влияние на развитие эконо-
мики и общества в целом.  

4. Прецеденты ослабления экономической роли
государства как фактор повышения уязвимости систем 
к кризисам.  

5. Политизация кризисов и их последствий [3,
с. 63]. 
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Итак, с одной стороны, кризис несёт в себе 
угрозы стабильности функционирования макроэконо-
мических систем, а с другой стороны представляет со-
бой процесс формирования новых качеств системы, то 
есть является одним из обязательных элементов её 
трансформации. При этом преодоление кризисных яв-
лений в национальной экономике, обусловленных 
конкурентным характером отношений в мировом хо-
зяйстве, зависит от финансово-экономической конку-
рентоспособности государства на международном  
уровне. В свою очередь, конкурентоспособность на-
циональной экономики в целом является результатом 
взаимодействия отдельных ее элементов, в результате 
которого возникает синергетический эффект.  

Если рассматривать экономическую систему 
страны с точки зрения пространственной органи-
зации, в качестве основных ее элементов можно выде-
лить отдельные регионы. Обеспечение финансово-
экономической конкурентоспособности регионов, та-
ким образом, является необходимым для обеспечения 
общей конкурентоспособности государства, а следова-
тельно и инструментом, через который достигается со-
стояние национальной экономики, позволяющее эф-
фективно противостоять кризогенным факторам су-
ществующей модели развития мировой экономики. 

Для достижения поставленной цели исследова-
ния представляется необходимым во-первых, в разрезе 
поставленной цели уточнение определения понятия 
регион, во-вторых, анализ сущности экономической 
конкуренции и её функций на региональном уровне, 
в-третьих, систематизация подходов к определению 
термина «конкурентоспособность региона» и их обоб-
щение, в-четвёртых, рассмотрение процессов межре-
гиональной конкуренции с точки зрения участников 
экономического соревнования, объектов соревнова-
ния и факторов, позволяющих победить в данном со-
ревновании, и, в-пятых, обобщение полученных ре-
зультатов в виде логико-структурной схемы. 

Итак, регион, как единая социально-экономиче-
ская система — довольно сложное динамическое явле-
ние. С одной стороны, он представляет собой систему 
городов и сельских районов, которая характеризуется: 

единством территории; 
совпадением основных интересов (что позволяет 

создать их иерархию); 
общностью научно-производственных и куль- 

турно-бытовых связей, социальной и производствен-
ной инфраструктур; 

необходимостью согласованных подходов к ре-
шению проблем рационального природопользования, 
к формированию и использованию трудовых ресурсов, 
а также других вопросов. 

С другой стороны, регион — это экономическая 
система, соответственно в качестве его элементарных 
составляющих выступают предприятия и организации, 
при этом связи между ними являются системообразу-
ющими [4, c. 4]. 

Анализ научных источников свидетельствует об 
отсутствии единого, универсального определения по-
нятия „регион”. Как отмечает в своих работах Л. Са-
вельев, „сформированные в последней трети ХХ сто-
летия подходы к определению содержания понятия 
„регион” свидетельствуют, что оно стало междисцип-
линарным, многоаспектным и в каждом случае зави-
симым от целей, в связи с которыми сформулиро- 

вано... Универсального определения региона, „на все 
случаи жизни”, так и не было создано” [5, c. 181]. 

Исходя из задач, поставленных в данной работе, 
наиболее приемлемым определением региона будет 
регион экономический, а именно — территориально 
целостная часть единого хозяйственного комплекса 
страны с присущими ей взаимосвязанными призна-
ками: характером производственной специализации и 
мерой комплексности его развития. По своей соци-
ально-экономической сущности экономический ре-
гион отражает его воспроизведенную целостность и 
наличие основной целевой функции, направленной на 
создание и обеспечение комфортных условий жиз-
недеятельности и существования всем субъектам, ко-
торые находятся на его территории (предприятиям, 
организациям, учреждениям и жителям) [6, c. 23-24]. 

При этом главной целью территориального 
управления является создание условий для обеспече-
ния материальных и духовных нужд населения дан-
ного региона. На практике эта цель реализуется путем 
обеспечения функционирования и развития эконо-
мики и социальной сферы, охраны окружающей 
среды и др. Основной функцией региональных орга-
нов государственной исполнительной власти является 
не только осуществление государственной политики 
на местах, но и эффективное развитие экономиче-
ского потенциала территории [7, c. 38], то есть — обе-
спечение региональной конкурентоспособности. 

Что же в современных условиях понимается под 
конкурентоспособностью? Толкование термина “кон-
курентоспособность” непосредственно связано с со- 
держанием понятия “конкуренция”. В переводе с ла-
тыни данный термин означает соперничество, борьбу 
за достижение лучших результатов в любой сфере. От-
сюда “конкурентоспособность” можно определить как 
способность в процессе соперничества достигать луч-
ших результатов в любой деятельности или сфере  
функционирования. В экономике соперничество при-
обретает форму экономического соревнования субъе-
ктов хозяйствования. 

Конкуренция стран, в отличие от конкуренции 
фирм и отраслей, характеризуется существенным вли-
янием развития социальной сферы (сферы воспро- 
изводства человеческих ресурсов). Конкуренция 
стран — это не только соревнование за создание луч-
ших условий для бизнеса, но и соревнование за созда-
ние лучших условий жизнедеятельности населения. 
При этом воспроизводство человеческих ресурсов в 
каждой стране в первую очередь происходит именно 
на региональном уровне [8, с. 118-119]. 

Международная и межрегиональная конкуренция 
охватывает намного более продолжительные, чем при 
отраслевом и межфирменном соперничестве, проме-
жутки времени, даже если горизонт планирования по-
литического руководства государства не превышает 4-
7 лет. В отличие от фирмы, которая оперирует капи-
таловложениями, как правило, в одной отрасли или 
отраслевом комплексе, национальная экономика за-
висит от межотраслевых и межрегиональных перето-
ков капитала [9, с. 48]. Кроме того, государство имеет 
в своем распоряжении ресурсы для проведения в той 
или иной мере национальной и региональной научно-
технической, социальной, инвестиционной политики. 

На сегодняшний день существует много разнооб-
разных определений конкурентоспособности ре-
гионов. Среди них можно выделить следующие: 
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в рамках проекта ОЭСР “Инфраструктура для 
промышленной конкурентоспособности” предложено 
понимать под конкурентоспособностью “способность 
компаний, отраслей промышленности, регионов, на-
ций или групп соседних стран вырабатывать высокий 
уровень дохода и занятости, находясь в условиях  
международной конкуренции” [10, с. 116]; 

конкурентоспособность региона — это способ-
ность расположенных на его территории предприятий 
соревноваться с реальными и потенциальными конку-
рентами за потребителя на целевом сегменте рынка в 
конкретный период времени благодаря определен-
ному сочетанию свойств производимых ими товаров, 
условий воспроизводства основных факторов про- 
изводства и использования других управляемых фак-
торов [11, с. 80]; 

конкурентоспособность региона — обусловленное 
экономическими, социальными, политическими и 
другими факторами положение региона и его отдель-
ных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем 
рынках, которое выражается через показатели (инди-
каторы), адекватно характеризующие такое состояние 
и его динамику [12, с. 30]; 

конкурентоспособность региона — способность 
региона обеспечивать производство конкурентоспо- 
собных на международном уровне товаров и услуг в 
условиях эффективного потребления существующих 
факторов производства (экономического потенциала), 
использование существующих и создание новых кон-
курентных преимуществ, сохранение (повышение) 
уровня жизни при соблюдении международных эколо-
гических стандартов [13]. 

Большинством исследований на всех уровнях 
анализа выделяется ценовая и структурная (общая) 
конкурентоспособность. При этом общая конкуренто-
способность системно освещает производственно-тех-
нологический и экспортный потенциал региона [14, 
с.40]. В целом, конкурентоспособной можно считать 
экономику региона, которая обеспечивает: 

поддержку возрастающих стандартов жизни; 
привлечение инвестиций в производственную и 

непроизводственную сферы экономики региона;  
достижение и сохранение таких позиций, при ко-

торых предприятия хозяйственного комплекса ре-
гиона успешно реализуют на внутреннем и внешнем 
рынке свою продукцию. 

Систематизируя существующие подходы к опре-
делению конкурентоспособности региона, можно 
определить ее, как способность использовать конку-
рентные преимущества и позиции региона на целевых 
рынках с целью выполнения его основной функции. 
Предложенный подход требует определения тех пара-
метров экономической системы региона, которые в 
первую очередь используются для определения его 
конкурентных позиций. При этом, рассматривая кон-
курентоспособность региона как элемент международ-
ной конкурентоспособности страны в целом, необхо-
димо рассматривать эти параметры во взаимосвязи с 
общегосударственными показателями конкурентоспо-
собности. 

Если рассматривать конкурентоспособность ре-
гиона с позиций структуры экономического соревно-
вания, в рамках которого регион старается достичь 
определенных преимуществ, необходимо определить 
участников подобного соревнования, объект соревно- 

вания и факторы, которые позволяют достичь в этом 
соревновании победы. 

Итак, субъектами конкуренции на региональном 
уровне могут быть как отдельные регионы в рамках 
страны, так и территории других государств. При 
этом, когда речь идет о конкуренции регионов в рам-
ках страны, объектом соревнования в первую очередь 
становятся внутренние и внешние инвестиции, а 
также трудовые ресурсы. Когда конкурируют регионы, 
разделенные государственными границами, объектом 
конкуренции в первую очередь становятся потреби-
тели продукции промышленных комплексов регионов 
на мировом и внутреннем рынках. 

Исходя из специфических свойств объектов кон-
куренции можно назвать главные факторы достиже-
ния конкурентных преимуществ. Если объектом со- 
ревнования являются инвестиции, главными факто-
рами становятся природные условия (географическое 
расположение территории, наличие природных ресур-
сов), человеческий потенциал (наличие работников с 
достаточным уровнем квалификации), а также 
ёмкость и доступность целевых рынков, институцио-
нальная инфраструктура и законодательная база ин- 
вестирования. Если объектом соревнования являются 
трудовые ресурсы, главным фактором становится до- 
стигнутый в рамках данного региона средний уровень 
жизни (средний уровень оплаты труда, развитость 
коммунальной инфраструктуры и др.). Если объектом 
соревнования являются потребители продукции, глав-
ными факторами становятся технологические фак-
торы, то есть способность за счет новых и усовершен-
ствованных технологий повышать качество и снижать 
себестоимость продукции, которая производится 
предприятиями промышленного комплекса региона. 

Все факторы конкурентоспособности экономиче-
ского комплекса региона можно разделить на поддаю-
щиеся и не поддающиеся управлению. Такие фак-
торы, как географическое положение и природные ре-
сурсы, конечно, управлению не подлежат. С другой 
стороны, такие факторы, как уровень жизни населе-
ния, институциональная инфраструктура и законода-
тельная база экономической деятельности, развитие 
технологий и некоторые другие могут быть целена- 
правленно изменены, а следовательно, поддаются 
управлению на региональном и общегосударственном 
уровне. 

Следует отметить, что между отдельными факто-
рами конкурентоспособности, которые поддаются 
управлению, существует определенная иерархическая 
взаимосвязь. Так, наличие человеческого потенциала 
как фактора конкурентоспособности в соревновании 
за инвестиции зависит от среднего уровня жизни в ре-
гионе как фактора конкурентоспособности в соревно-
вании за сохранение высококвалифицированных ра-
ботников. В свою очередь, высокий уровень жизни в 
регионе может быть обеспечен при условии роста в 
рамках региона доходов предприятий, достижимого 
благодаря увеличению объемов реализованной на 
внутреннем и внешнем рынках продукции (предо- 
ставленных услуг) за счет улучшения качества и 
повышения эффективности экономической деятель-
ности. 

Известный австрийский экономист Й. Шумпетер 
одним из первых в качестве ключевого источника 
повышения прибыли предприятия указывал на “по- 
следовательное внедрение в экономический процесс 
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технических, коммерческих и организационных инно-
ваций” [15]. При этом нововведения рассматривались 
в крайне широком смысле, включая технические но-
вации всех видов, изменения в коммерческой и фи-
нансовой деятельности (в том числе освоение новых и 
расширение старых рынков, поиск новых источников 
снабжения и ресурсов, включая финансовые), любые 
улучшения в организации производства, сбыта и т.п. 
На сегодняшний день данный подход является обще-
признанным и не подвергается сомнению ни в науч-
ной среде, ни на уровне практиков. 

Таким образом, объективной основой конкурен-
тоспособности региона безотносительно субъекта и 
объекта конкуренции является повышение привлека-
тельности отдельных элементов хозяйственного ком-
плекса региона на целевых рынках. При этом главным 
инструментом достижения высокой конкурентоспо- 
собности региона является инновационная деятель-
ность. 

Проведенный объект-субъектный анализ позво-
ляет представить межрегиональную конкуренцию в 
виде логико-структурной схемы (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Логико-структурная схема межрегиональной конкуренции 

 
Большинство специалистов обычно сходятся в 

том, что основные черты современного развития ми-
ровой экономической системы предопределяются ка-
чественными, революционными изменениями в 
технико-технологическом, транспортно-коммуника-
ционном, информационном базисе экономики и всего 
человеческого сообщества, которые происходят на 
протяжении последних десятилетий [16, с. 5]. При 
этом формирующиеся глобальные вызовы требуют от 
каждого государства высокой степени «…конкуренто-
способности совокупного государственного потен-
циала» [16, c.106].  

Согласно предложенного российским экономис-
том К. Астаповым подхода к оценке потенциала раз-
вития экономических систем основными его критери-
ями являются человеческий капитал и инновационная 

деятельность [17, с. 63]. По мнению М. Гельванов-
ского, “...Конкурентоспособность может быть достиг-
нута и на базе нетехнологических преимуществ,  
прежде всего, благодаря низкой стоимости факторов 
производства и девальвации национальной валюты. 
Тем не менее это — конкурентоспособность бедных 
стран... Нетехнологические конкурентные преимуще-
ства играют важную роль в отраслях с высокой вза- 
имозаменяемостью продукции с преобладанием в 
экспорте низкотехнологических продуктов” [18, с. 72]. 
Устоявшимся в научной среде является мнение, что 
одними из ключевых показателей экономической без-
опасности на макроуровне являются доля инно-
вационной продукции в общем объеме изготовленной 
продукции и доля машиностроения и металлообра- 
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ботки в промышленном производстве [19, с. 60]. По-
роговыми значениями этих показателей являются со-
ответственно 15 и 25%. Если реальные показатели на-
циональной экономики ниже пороговых, экономиче-
ская безопасность страны находится в нестабильном 
состоянии. 

Очевидными являются причины, по которым 
именно эти два параметра имеют такое большое зна-
чение. Ведь экономическое развитие предусматривает 
повышение эффективности хозяйственной деятельно-
сти, происходящее за счёт использования новой тех-
ники и оборудования, произведенного машиностро- 
ительными предприятиями. Так инновация в машино-
строении оказывает на инновационную сферу мульти-
пликативный эффект, приводя к комплексным инно-
вациям в других отраслях и инициируя инновацион- 

ную модель развития региона и страны в целом. При 
этом низкий удельный вес собственной машиностро-
ительной продукции в общем объеме потребления 
означает чрезмерную зависимость от зарубежных про-
изводителей, что приводит к вытеснению отечествен-
ных научно-исследовательских учреждений с рынка 
новейших технологий, снижению спроса на высоко-
квалифицированные кадры и падению интеллектуаль-
ного потенциала страны. 

Учитывая приведенный подход, представляется 
рациональным провести причинно-следственный ана-
лиз влияния инновационной деятельности в регионе 
на его финансово-экономическую конкурентоспособ-
ность. Логическая модель влияния инновационной де-
ятельности на конкурентоспособность региона пред-
ставлена на рис. 2.  

Рис. 2. Логическая модель влияния инновационной деятельности в экономике региона  
на его финансово-экономическую конкурентоспособность 

Неконтролируемое влияние на конкурентоспо-
собность оказывает наличие на его территории опре-
деленных природных ресурсов и географическое рас-
положение. Основными направлениями, по которым 
проявляется эффект внедрения инноваций в эконо-
мике региона, являются повышение эффективности 
производственной деятельности и усовершенствова-
ние промышленной, социальной и транспортной ин-
фраструктуры. Достижение положительного эффекта 
по приведенным направлениям усиливает конкурент-
ные позиции региона через повышение его инвести-
ционной и социальной привлекательности, а также 
привлекательности продукции промышленности реги-
она для потребителей.  

Вышеизложенное предопределяет необходимость 
уточнения понятийного аппарата инноватики. В За-
коне Республики Беларусь “Об инновационной дея-
тельности” инновация определена как введенные в 
гражданский оборот или используемые для собствен-
ных нужд новая или усовершенствованная продукция, 
новая или усовершенствованная технология, новая 

услуга, новое организационно-техническое решение 
производственного, административного, коммерче-
ского или иного характера [20, ст.1]. 

С точки зрения объекта изменений выделяют че-
тыре типа инноваций: продуктные, технические, про-
цессные и организационно-управленческие [21, с.46]. 

Продуктные инновации позволяют создавать но-
вые товары. Они варьируются от значительного рас-
ширения номенклатуры до повышения потребитель-
ских качеств традиционной продукции. Технические 
инновации, то есть введение в эксплуатацию нового 
оборудования, чаще всего обусловлены или переходом 
к выпуску новой продукции, или необходимостью 
кардинального улучшения качества изделий, которые 
уже выпускаются. Процессные инновации позволяют 
использовать новые технологические процессы для 
производства традиционных и новых товаров. Органи-
зационно-управленческие инновации как правило со-
провождают три предыдущих типа инноваций, но мо- 
гут быть и самостоятельными, направленными на по- 
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вышение эффективности хозяйствования экономиче-
ского субъекта. 

По масштабам распространения рассматривают 
инновации, которые стали основанием для создания 
новой отрасли, производящей однородный продукт, и 
инновации, которые находят применение во всех от-
раслях и сферах народного хозяйства [22]. Часто эти 
два типа инноваций во времени идут один за другим. 

По мнению М. Алфимова, инновации могут быть 
базисными и прогрессивными [23]. Высшей формой 
базисных инноваций является связанное создание но-
вых продуктов и новых рыночных ниш. Прогрессив-
ные инновации — это нововведения, которые служат 
усовершенствованию товаров (услуг). 

Более детальную классификацию инноваций по 
глубине внесенных изменений предложил чехословац-
кий экономист Ф. Валента [24]:  

нулевого порядка — регенерация первоначальных 
свойств системы, сохранение и восстановление ее су-
ществующих функций; 

первого порядка — изменение количественных 
свойств системы; 

второго порядка — перегруппировка составных 
элементов системы с целью улучшения ее функциони-
рования; 

третьего порядка — адаптивные изменения эле-
ментов производственной системы с целью приспо-
собления друг к другу; 

четвертого порядка — простейшее качественное 
изменение, которое выходит за рамки простых адап-
тивных изменений, когда первоначальные признаки 
системы не изменяются, а происходит только некото-
рое улучшение их полезных свойств; 

пятого порядка — изменяются все или большин-
ство свойств системы, но базовая структурная концеп-
ция сохраняется, то есть новое поколение; 

шестого порядка — качественное изменение пер-
воначальных свойств системы, первоначальной кон-
цепции без изменения функционального принципа, то 
есть новый вид; 

седьмого порядка — высшее изменение в функ-
циональных свойствах системы и ее частей, которые 
изменяет ее функциональный принцип, то есть новый 
род. 

Наконец, Н. Афанасьев и Р. Чемчикаленко в ра-
боте [25, с. 268] предлагают определять инновацию как 
результат комплексного целенаправленного систем-
ного преобразования элементов потенциала предпри-
ятия с целью получения одного из возможных видов 
эффекта (экономического, социального, экологиче-
ского и т.п.). 

Обобщение приведенных подходов к определе-
нию и классификации инноваций позволяет сформу-
лировать усовершенствованную их классификацию, 
включающую три вида инноваций с точки зрения 
сферы внедрения и вида ожидаемого эффекта: 

Производственная инновация — применение в 
практической деятельности результатов проектно-
конструкторской деятельности, направленное на по-
лучение дополнительного экономического и (или) 
экологического эффекта. Это продуктные, процесс-
ные или технические инновации четвертого, пятого, 
шестого и седьмого порядков в реальном секторе эко-
номики. 

Административная инновация — структурное или 
функциональное изменение (коррекция) системы 

управления. Это организационно-управленческие ин-
новации нулевого, первого, второго или третьего по-
рядков в реальном секторе и (или) в секторе государ-
ственного управления. 

Социальная инновация — структурное или функ-
циональное изменение социальной системы (включая 
производственную сферу), направленное на достиже-
ние дополнительного социального эффекта. Это орга-
низационно-управленческие инновации любого (от 
нулевого до седьмого включительно) порядка в соци-
альной сфере и (или) сфере государственного управ-
ления. 

Производственные, административные и соци-
альные инновации взаимодополняют и взаимозависят 
друг от друга. Так, условия для внедрения производ-
ственных инноваций создают административные, или 
наоборот, производственные инновации порождают 
административные. Социальные инновации стано-
вятся действенными при условии постоянного разви-
тия, которое обеспечивается производственными ин-
новациями, или наоборот, результативные социаль-
ные инновации дают толчок к активному внедрению 
производственных инноваций. Можно определить ин-
новационное развитие региона как совокупность пер-
манентных взаимосвязанных производственных, ад-
министративных и социальных инноваций в его эко-
номической системе. При этом процесс региональ-
ного воспроизводства инноваций можно представить 
как совокупность следующих этапов, замкнутых в 
“цепь”: 

1. Административные инновации на уровне си-
стемы государственного управления в регионе, содей-
ствующие улучшению инвестиционного климата и ак-
тивизации внедрения производственных инноваций. 

2. Административные инновации на уровне про-
мышленных предприятий, связанные с подготовкой 
организационной структуры промышленных объектов 
к восприятию производственных инноваций. 

3. Производственные инновации в машиностро-
ительном комплексе, которые содействуют повыше-
нию технологического уровня производства и получе-
нию дополнительного положительного экономиче-
ского эффекта. 

4. Производственные инновации в отраслях-по-
требителях продукции машиностроения, направлен-
ные на повышение эффективности производства. 

5. Административные инновации на уровне про-
мышленных предприятий, связанные с изменением 
структуры производственного процесса. 

6. Социальные инновации на государственном и 
региональном уровне, направленные на повышение 
качества жизни населения. 

7. …Переход на этап (1). 
В региональном контексте функцией инноваци-

онного потенциала, как понятно из самой формули-
ровки термина, является создание в экономике реги-
она предпосылок для разработки и внедрения иннова-
ций. Состояние инновационного потенциала опреде-
ляет возможности повышения количественных и ка-
чественных параметров инновационной среды реги-
она, а следовательно и эффективность осуществления 
адаптационных изменений его социально-экономиче-
ской системы. 

Формирование и использование инновационного 
потенциала осуществляется в рамках региональной 
инновационной системы (РИС). При этом результа- 
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тивность данных процессов определяется комплексом 
взаимосвязей между элементами РИС, то есть инно-
вационным механизмом.  

Под инновационным механизмом в данном слу-
чае подразумевается совокупность всех мероприятий 
по созданию, приобретению, освоению и распростра-
нению новых и усовершенствованных видов продук-
ции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов 
организации производства и управления [26, с. 39]. 
Функции инновационного механизма реализуются че-
рез систему управления инновационным развитием. 
Управление может рассматриваться как циклический 
процесс, являющийся неотъемлемой функцией орга-
низованных систем. В общем случае, в привязке к 
сфере экономики, управление подразумевает наличие 
комплекса мероприятий по планированию, организа-
ции, мотивации, контролю и регулированию процес-
сов хозяйствования, характеризующихся взаимосвя-
занностью и непрерывностью влияния на управля- 
емый объект. 

Разные источники определяют систему управле-
ния как «совокупность осуществляющих управление 
звеньев и связи между ними» [27, с. 397-398], «подси-
стемы, отображающие отдельные компоненты управ-
ления: цели, функции, принципы, методы, органы, 
кадры, технику и технологию» [28, с. 258-259]. При 
этом, с учётом таких свойств управления, как взаимо-
связанность функций и непрерывность в контексте 
целей, ресурсов, влияния внешней среды и обратной 
связи, естественным является включение в состав си-
стемы управления не только управляющих подсистем, 
но и подсистем управления (субъектов и объектов).  

Следует отметить, что механизм управления вы-
ступает неотъемлемой частью системы стратегиче-
ского развития любого объекта, обеспечивающей це-
ленаправленное формирование предпосылок транс-
формации объекта и эффективности и развития в це-
лом. Как абстракция, механизм представляет собой 
устройство для передачи и преобразования состояния, 
движения и скорости. В технике он определяется как 
система физических объектов, один из которых (веду-
щее тело механизма) своим движением инициирует 
движение остальных элементов системы. Экстраполи-
руя техническое понимание механизма на прочие 
сферы бытия, можно определить любой механизм как 
аппарат или порядок, инициирующий движение или 
преобразование системы и (или) её элементов. Дан-
ный подход применим в том числе и в отношении ме-
ханизма управления формированием и использова-
нием инновационного потенциала региона, или про-
сто механизма управления инновационным развитием 
региона. 

Для экономических и социально-экономических 
систем характерные черты механизма управления, 
связанные со спецификой решаемых системами задач 
и среды их функционирования, отражаются в суще-
ствующих подходах к его определению:  

средства влияния (рычаги воздействия), исполь-
зуемые в управлении экономической системой [29]; 

совокупность организационно-экономических 
компонентов, обеспечивающих взаимозависимость и 
взаимодействие всех элементов экономической си-
стемы в процессе достижения её целей [30, с. 46]; 

совокупность элементов, взаимодействие кото-
рых позволяет осуществлять циклический процесс, 

направленный на эффективную деятельность системы 
[31, с. 147]. 

При этом общепринятым является выделение та-
ких структурных компонентов механизма управления, 
как его формы, целевые установки, принципы, мето-
дический инструментарий, организационная струк-
тура, информационное поле. 

Интегрируя рассмотренные ранее подходы, мож-
но определить механизм управления формированием 
и использованием инновационного потенциала реги-
она как сочетание принципов, методов и инструмен-
тов воздействия на научно-техническую, образова-
тельную и инвестиционную сферы региона, применя-
емых системой управления регионом для обеспечения 
активизации инновационных процессов. Сочетая цик-
личность процесса управления с совокупностью эле-
ментов инновационного потенциала и структурой ин-
новационного процесса, механизм управления форми-
рованием и использованием инновационного потен-
циала региона можно представить в виде структурно-
логической схемы (рис. 3). 

Ключевым звеном («ведущим телом») механизма 
управления формированием и использованием инно-
вационного потенциала региона, объединяющим и со-
гласовывающим взаимодействие прочих звеньев и 
обеспечивающим последовательность этапов цикличе-
ского процесса разработки и промышленного внедре-
ния инноваций является система управления регио-
ном, олицетворенная в специализированных государ-
ственных институтах с соответствующими функци-
ями. 

На первом этапе циклического процесса (первый 
блок инновационного механизма) ключевое звено по-
лучает и обрабатывает информацию внутренней и 
внешней среды, необходимую для определения (кор-
ректировки) стратегии инновационного развития ре-
гиона. 

Выбор принципов и направлений формирования 
и использования инновационного потенциала региона 
определяется факторами его внешней и внутренней 
среды. Факторы внешней среды имеют объективный 
характер, отображают действие экономических зако-
нов и практически не зависят от деятельности си-
стемы управления регионом. Однако умелую их иден-
тификацию, прогнозирование и использование можно 
трактовать как явление субъективного порядка. По-
этому в процессе анализа необходимо определить 
наиболее значимые для региональной инновационной 
системы факторы национальной и мировой экономи-
ческой среды, являющиеся потенциальными носите-
лями угроз либо возможностей. 

На втором этапе (второй блок инновационного 
механизма) ключевое звено формулирует целевые 
установки для сегментов инновационного потенциала, 
осуществляющих научно-исследовательские и про-
ектно-конструкторские работы и отвечающих за под-
готовку и переподготовку кадров, то есть формиру- 
ющих научно-технический и человеческий потенциал. 
Происходит сам процесс разработки инновационного 
продукта и обратной связи с ключевым звеном меха-
низма управления. 

При этом данная подсистема может быть элемен-
том как внутренней, так и внешней среды по отноше-
нию к региону, или представлять собой комбинацию 
внутренних и внешних организаций с определенным 
механизмом взаимодействия. 
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Рис. 3. Структурно-логическая схема механизма управления формированием  

и использованием инновационного потенциала региона 
 
На третьем этапе (в третьем блоке инновацион-

ного механизма) происходит планирование инноваци-
онной деятельности (то есть непосредственно разра-
ботка инвестиционных проектов). На основе резуль-
татов НИОКР и целевых установок ключевого звена 
осуществляется маркетинговый анализ, технико-тех- 
нологическая экспертиза, определение нужд в финан- 

сировании инновационного проекта и анализ его эко-
номической эффективности. 

Инновационная деятельность носит творческий 
характер, тяжело совмещается с четкой регламента-
цией работ, слабо формализуется и потому обеспече- 
ние рациональности ее организации является сложной 
проблемой, которая, прежде всего, обусловливается 

Формулирование 
задач  

и получение 
результатов в 

научно-техническом 
и образовательном 

 сегментах  
инновационного 

потенциала 
региона 

Система  
управления  

развитием региона
(инновационная 
стратегия) 

внутренняя 
среда 

внешняя 
среда 
 

информация 

Научно-техничес-
кий, образователь-
ный сегменты  
инновационного  
потенциала 

ф
о
р
м
у
л
и
р
о
в
а
н
и
е
  

ц
е
л
е
в
ы
х
  
у
с
та
н
о
в
о
к
 

р
а
зр
а
б
о
тк
а
 и
н
н
о
в
а
ц
и
й
, 

п
о
д
го
то
в
к
а
 к
а
д
р
о
в
 

1 
формулирование 
целевых установок 

2

Планирование 
ИД 

Маркетинг 

Технология 

Экономичес-
кая оценка 

результаты 
планирования 

3

Формирование-
ресурсов для  

финансирования 
инноваций 

в
н
у
тр
е
н
н
е
е
  

ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
е
 

 к
о
н
тр
о
л
ь
, 
р
е
гу
л
и
-

р
о
в
а
н
и
е
 

внешнее  
финансирование 

п
о
и
с
к
 и
с
то
ч
н
и
к
о
в
  

в
н
е
ш
н
е
го

 ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
я
 

4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Оценкаэкономическими 
субъектами рыночных перспектив 

инновационного процесса, определение 
технологических возможностей 

и эффективности внедрения инноваций 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Управление формированием и использованием  
ресурсов в инвестиционном сегменте инно-
вационного потенциала региона 

Получение и обработка
информациивнешней и 
внутренней среды региона 



ПАВЛЫШ Э. В. 

  2018/№1 215 

большим количеством критериев оценки и неодно-
значностью результирующих параметров в связи с 
действием факторов риска. Соответственно, выбор 
направлений инновационной деятельности не может 
основываться лишь на объективных расчетах, а тре-
бует объединения формализованных и неформализо-
ванных подходов. 

При этом осуществление инновационной дея-
тельности происходит на микроэкономическом уров-
не. Само предприятие выступает субъектом инноваци-
онного процесса, средой, внутри которой происходит 
материализация результатов НИОКР.  

С другой стороны, третий блок активно взаимо-
действует со вторым блоком в вопросах формирования 
персонала и получения фактических результатов 
научно-технической деятельности. В этом блоке про-
исходит интеграция научно-исследовательского, обра-
зовательного и инвестиционного сегментов инноваци-
онного потенциала.  

Таким образом, третий блок функционирует в 
бизнес-среде, которая формирует спрос на результаты 
функционирования научно-технического и образова-
тельного сегментов инновационного потенциала. По-
этому можно утверждать, что фактически третий блок 
является источником эффективности механизма 
управления формированием и использованием инно-
вационного потенциала региона в целом.  

Специфика третьего блока определяет объектив-
ную потребность четкого очерчивания форм и методов 
взаимодействия между системой управления регионом 
и системой управления предприятиями региона. 

Четвертый этап (четвертый блок инновационного 
механизма) состоит в аккумулировании и распределе-
нии финансовых ресурсов, необходимых для практи-
ческого внедрения инноваций. При этом объединя-
ются четыре основных источника финансирования 
инновационной деятельности — собственные средства 
предприятий, средства финансовых учреждений реги-
она, средства государственного бюджета и средства 
внешних по отношению к экономической системе ре-
гиона субъектов. Исходя из перечня источников, чет-
вертый блок представляет собой органическое объеди-
нение макроэкономической среды и бизнес-структур 
на основе общих целей и задач.  

Выводы. Итак, полученные результаты исследо-
вания дают возможность утверждать, что: 

1. В современных условиях в основе развития
национальной экономики в первую очередь лежит 
способность к эффективному преодолению кризисных 
явлений, которые перманентно возникают вследствие 
усиления конкурентной борьбы на всех уровнях эко-
номического пространства, то есть финансово-эконо-
мическая конкурентоспособность на макроуровне. С 
точки зрения пространственной организации основ-
ными элементами национальной экономики являются 
экономические системы регионов страны. Обеспече-
ние финансово-экономической конкурентоспособно-
сти регионов, таким образом, является необходимым 
для обеспечения общей конкурентоспособности госу-
дарства. 

2. По своей социально-экономической сущности
экономический регион отражает его воспроизведен- 
ную целостность и наличие основной целевой функ-
ции, направленной на создание и обеспечение ком-
фортных условий жизнедеятельности и существования 
всем субъектам, которые находятся на его территории 

(предприятиям, организациям, учреждениям и жите-
лям). Систематизируя существующие подходы к опре-
делению конкурентоспособности региона, можно 
определить ее, как способность использовать конку-
рентные преимущества и позиции региона на целевых 
рынках с целью выполнения его основной функции. 

3. Ключевыми параметрами финансово-эконо-
мической конкурентоспособности с точки зрения эко-
номической безопасности государства являются доля 
инновационной продукции в общем объеме изготов-
ленной продукции и доля машиностроения и метал-
лообработки в промышленном производстве. Это обу-
словлено тем, что экономическое развитие предусмат-
ривает повышение эффективности хозяйственной де-
ятельности, происходящее за счёт использования но-
вой техники и оборудования, произведенного маши-
ностроительными предприятиями. Так инновация в 
машиностроении оказывает на инновационную сферу 
мультипликативный эффект, приводя к комплексным 
инновациям в других отраслях и инициируя иннова-
ционную модель развития региона и страны в целом. 
При этом низкий удельный вес собственной машино-
строительной продукции в общем объеме потребления 
означает вытеснение отечественных научно-исследо-
вательских учреждений с рынка новейших техноло-
гий, снижение спроса на высококвалифицированные 
кадры и падение интеллектуального потенциала 
страны. 

4. Инновационное развитие региона представляет
собой синергетический эффект от результатов разви-
тия отдельных элементов экономической системы ре-
гиона, таких как промышленность, государственное 
управление, социальная сфера. Можно определить его 
как совокупность перманентных взаимосвязанных 
производственных, административных и социальных 
инноваций в региональной экономической системе. 
Базой инновационного развития региона служит ин-
новационное развитие промышленности, а ключевым 
элементом инновационного развития промышленно-
сти — инновационное развитие машиностроительного 
комплекса как элемент процесса регионального вос-
производства инноваций. При этом в данной статье 
предложено структурирование процесса региональ-
ного воспроизводства инноваций виде последователь-
ности из семи этапов, замкнутых в “цепь”.  

5. Целенаправленность развития подразумевает
управление формированием и использованием инно-
вационного потенциала, то есть создание и функцио-
нирование соответствующих систем и механизмов 
управления. На региональном уровне механизм управ-
ления формированием и использованием инноваци-
онного потенциала может быть построен вокруг си-
стемы государственного управления в регионе, при 
этом его функционирование невозможно без установ-
ления четких принципов и методов взаимодействия 
государства и предприятия, которые являются глав-
ными факторами результативности функционирова-
ния данного механизма. 
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ВИЯВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНИХ АГЕНТІВ РИНКУ: 
ВІДОБРАЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ1 

Розвиток підприємств реального сектору еконо-
міки залишається життєво необхідною передумовою 
забезпечення потреб населення та промисловості у 
продукції матеріального призначення. Пануючі в на-
уці та економічній політиці розвинених країн напрями 
про зменшення ролі промислового сектору та збіль-
шення ролі сектору послуг довели свою неспромож-
ність. А тому теоретичні засади розвитку підприєм- 
ства, механізми його створення, функціонування та  
ліквідації, методи управління підприємством, плану-
вання його діяльності, формування та ефективне ви-
користання усіх видів ресурсів, техніко-технологічної 
бази підприємства та організації виробництва є важ-
ливими питаннями у галузі економіки та за напрямами 
підготовки фахівців. 

Тому в процесі підготовки економістів однією із 
основних є дисципліна «Економіка підприємства». 
Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних  
технологій, пошук та впровадження підприємствами 
нетрадиційних шляхів забезпечення конкурентоспро-
можності, зміна потреб споживачів до якості продукції 
та послуг та ін. вимагає внесення доповнень в існуючі 
програми підготовки економістів, потребують відпо- 
відного коригування змісту та методичного забезпе-
чення посібників, підручників та іншої навчально-ме-
тодичної літератури. Виходячи з цього, підручник 
к.е.н., доц. І.М. Бойчик, підготовлений у Тернопіль- 
ському національному економічному університеті, ме-
тою якого є «викладення основ механізму функціону-
вання підприємства в сучасних вітчизняних»2 умовах, 
має високу актуальність. 

Основними завданнями підручника автор І.М. 
Бойчик окреслює «здобуття ґрунтовних знань з ос- 
новних розділів прикладної економіки; набуття вмінь, 
спрямованих на отримання заздалегідь окреслених ре-
зультатів господарювання шляхом ефективного вико-
ристання трудових, матеріальних, нематеріальних, фі-
нансових та інвестиційних ресурсів підприємства. за-
стосування практичних навичок у прийнятті науково 
обґрунтованих управлінських рішень в умовах ринко-
вої економіки»3, що є прийнятним у навчальному про-
цесі. 

Дане видання є результатом багатоплідної творчої 
праці викладача, що відповідально ставиться до про-
фесійної та виховної роботи зі студентами. І.М. Бой-
чик є автором (співавтором у 2002 р.) 8 посібників з 

1 Рецензія на підручник Бойчик І.М. «Економіка підприємства». Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 378 с. 
2 Бойчик І.М. Економіка підприємства. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. С. 7. 
3 Бойчик І.М. Економіка підприємства. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. С. 7-8. 

дисципліни «Економіка підприємств», виданих в різні 
роки: 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємств: навч. по-
сіб. Львів: Сполох, 1998. 212 с. 

2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]:
навч. посіб. /за ред. П.С. Харіва. Тернопіль: Еконо- 
мічна думка, 2002. 519 с. 

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. по-
сіб. Київ: Атіка, 2002. 480 с. 

4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. по-
сіб. Київ: Атіка, 2004. 480 с. 

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. по-
сіб. Вид. 2-ге доп. і перероб. Київ: Атіка, 2006. 528 с. 

6. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. по-
сіб. Вид. 2-ге доп. і перероб. Київ: Атіка, 2007. 528 с. 

7. Бойчик І.М. Економіка підприємства [Елект-
ронний ресурс]: опор. консп. лекцій. Тернопіль: 
ТНЕУ, 2011. 120 с. 

8. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч-
ник. Київ: Кондор, 2016. 378 с. 

Підручник «Економіка підприємства» 2016 р. є 
етапом «еволюції» попередніх видань навчального по-
сібника «Економіка підприємства» І.М. Бойчик, який 
витримав кілька перевидань. 

Підручник включає 17 розділів-тем, у яких ви- 
світлено теоретичні та методичні засади економіки 
підприємства. Зміст кожної теми розкрито у парагра-
фах. У порівнянні із попередніми виданнями (2002 р. 
у співавторстві, одноосібного навчального посібника 
2004 р.) коло питань (параграфів) за кожною темою 
більш широке і змістовне. 

Заслуговує на увагу представлення теми «Пред-
мет і зміст курсу», в якій розкрито поняття, предмет  
і об’єкт вивчення курсу «Економіка підприємства», 
його значення для підготовки економістів; наведено 
джерела і завдання курсу; висвітлено зв’язок «Еконо-
міки підприємства» з іншими дисциплінами; викла-
дено методологію вивчення курсу; розкрито законо- 
мірності щодо суспільного поділу праці та формування 
галузей. Наведено галузеву структуру та показники, 
що її характеризують; розкрито поняття міжгалузевого 
балансу, мету його розробки і структуру. 

В свій час обов’язковим було включення назва-
них 16 тем до підручника з «Економіки підприємства». 
І.М. Бойчик докладно розкриває зміст тем. 
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Представлений підручник побудовано логічно. В 
рамках теми 2 «Теорії підприємств і основи підприємни-
цтва» висвітлені поняття підприємства, його мета,  
функції та основні ознаки; теорії підприємства; визна-
чені поняття підприємницької діяльності, її прин-
ципи, форми і типи; наведено законодавче забезпе-
чення підприємництва в Україні; структуру і порядок 
укладання підприємницьких угод; розкрито питання 
щодо міжнародного бізнесу. 

У темі 3 «Види підприємств, їх організаційно-пра-
вові форми» викладено правові основи функціонування 
підприємств в Україні; порядок створення та реєстра-
ції підприємств; класифікація підприємств; наведено 
форми об’єднання підприємств, зазначена їх мета  
і функції. 

Тему 4 «Зовнішнє середовище господарювання під- 
приємства» присвячено структурі середовища функці-
онування підприємства (внутрішнє, зовнішнє середо-
вище; макро- , мікросередовище). 

У темі 5 «Структура та управління підприємст-
вом» розкрито питання щодо виробничої структури 
підприємства, її видів та характеристики; понять, зав-
дань, принців управління підприємством; наведено 
функції, інструменти та риси сучасного управління; 
методи управління; організаційні структури управ-
ління підприємством; напрями вдосконалення управ-
ління підприємством. 

У темі 6 «Ринок і продукція» висвітлено сутність  
і функції ринку, умови його формування; структура  
і види ринків; типи ринкової структури; ринкова ін-
фраструктура, її складові елементи. 

Розглядається тема 7 «Планування діяльності підп-
риємства», яку присвячено висвітленню таких питань: 
планування як функція управління, його принципи  
і методи; система планів підприємства, їх взає-
мозв’язок та порядок розробки; стратегічне плану-
вання на підприємстві; бізнес-планування, його ха- 
рактеристика; виробнича програма підприємства, її 
розроблення та обґрунтування. 

У темі 8 «Персонал підприємства, продуктивність 
і оплата праці» висвітлені питання щодо складу і стру-
ктури персоналу підприємства; розрахунку чисельно-
сті працюючих на підприємстві; управління персона-
лом підприємства; продуктивності праці і методів її 
вимірювання, планування, організації і нормування 
праці; розглянуто методи і моделі мотивації працівни-
ків; широко розкрито питання щодо оплати праці пра-
цівників та формування відповідного фонду на під- 
приємстві. 

Представлено тему 9 «Капітал підприємства», де 
викладено сутність та види капіталу підприємства; по-
няття, класифікація і структура основних фондів під-
приємства; розкрито питання обліку і оцінки основ-
них фондів; розглянуто види та показники зношу-
вання основних фондів; розкрито питання щодо  
амортизації та відтворення основних фондів; наведено 
показники ефективності відтворення і використання 
основних фондів; розглянуто питання щодо матеріа-
льного складу, структури, показників ефективності 
використання оборотних фондів та оборотних коштів, 
нематеріальних ресурсів підприємства. 

У темі 10 «Інвестиції» висвітлено поняття і види 
інвестицій, наведено їх роль у відтворенні виробни-
чого потенціалу підприємства; особливу увагу приді-
лено виробничим та фінансовим інвестиціям. 

Актуальною є тема 11 «Інноваційна діяльність», за 
якою висвітлено поняття, види і характеристика інно-
ваційних процесів; розкрито методики визначення 
економічної ефективності технічних нововведень, су-
купного економічного ефекту від технічних нововве-
день; розкрито питання розрахунку комерційного  
ефекту у виробників технічних новинок; визначено 
сутність, об’єкти, напрямки і тенденції організацій-
ного прогресу. 

Цінною з позиції розвитку промисловості є тема 
12 «Техніко-технологічна база і виробнича потужність 
підприємства», де висвітлено виробничі процеси та 
принципи їх організації; наведено класифікацію ви- 
робничих процесів, чинники, що впливають на нього, 
методи визначення виробничої потужності на підпри-
ємствах. 

Фундаментальні питання організації виробництва 
висвітлено у темі 13 «Організація виробництва і забез-
печення якості продукції»: характеристика, поняття  
і класифікація методів організації виробничого про-
цесу; надано поняття і структуру виробничого циклу; 
висвітлено питання якості продукції, необхідності її 
підвищення; наведено показники і методи оцінки яко-
сті продукції; висвітлено питання управління і шляхи 
підвищення якості та конкурентоспроможності про- 
дукції. 

Тема 14 «Витрати на виробництво та реалізацію 
продукції» присвячена визначенню і класифікації ви-
трат: розкрито види і показники собівартості продук-
ції; формування кошторису витрат на виробництво; 
калькулювання витрат на виробництво та реалізацію 
продукції; джерела, чинники і шляхи зниження собі-
вартості продукції; висвітлено економічний зміст,  
функції і види цін, наведено методи ціноутворення. 

У темі 15 «Фінансово-економічні результати діяль-
ності підприємства» розкрито питання доходу і при- 
бутку підприємства, схеми їх формування та розпо-
ділу; визначено прибутковість діяльності підприємств, 
показники, що її характеризують; наведено сутність та 
показники оцінки загального фінансово-економічного 
стану підприємства та ефективності виробництва. 

Заслуговує на увагу матеріал теми 16 «Розвиток 
підприємства: сучасні моделі, трансформація та рест-
руктуризація», де висвітлені сутність і структура біз-
нес-процесів підприємства, їх моделювання; розкрито 
питання реінжинірингу і бенчмаркінгу в системі під-
вищення конкурентоспроможності підприємства; ви-
живання підприємства в ринкових умовах, висвітлено 
питання реструктуризації підприємства. 

Розглянуто тему 17 «Економічна безпека та анти-
кризова діяльність», що містить питання організації 
економічної безпеки підприємства, напрямків її орга-
нізації, оцінки; розглянуто управління ризиками гос-
подарської діяльності; сутність, мету і види санації 
підприємства; причини і симптоми банкрутства під- 
приємства; розкрито процедуру порушення справи 
про банкрутство; висвітлено процеси ліквідації збанк-
рутілих підприємств. 

Підручник Бойчик І.М. дає системне уявлення 
про діяльність підприємств в ринкових умовах. Роз- 
глядаються широкі аспекти різноманітної діяльності 
суб'єктів господарювання. За формуванням і викла-
денням матеріалу простежується ґрунтовна освіта і си-
стемні знання, що у свій час були отримані автором та 
постійно осмислюються і поповнюються. 
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Викликає довіру матеріал щодо необхідності про-
цесів виживання підприємств, їх трансформації, ре- 
структуризації, інжинірингу та реінжинірингу в скла-
дних конкурентних умовах, а також як відповідь на  
зовнішні обмеження. 

Реальність та об'єктивність процесів не тільки  
розвитку, ефективного функціонування, але й кризо-
вого становища, вимушеного банкрутства, виживання 
в умовах капіталістичної економіки, на які вказує ав-
тор підручника, викликають повагу та довіру. 

Нам імпонує те, що І.М. Бойчик слушно ставить 
наголос на необхідності забезпечення матеріального 
сектора виробництва, викладу матеріальних та органі-
заційних питань функціонування промислових під- 
приємств. Автор наводить матеріал про нематеріальні 
активи, фінансові інвестиції, але як такі, що не є ос-
новними у забезпеченні потреб виробництва та спо-
живачів. Донесення цієї думки до молоді є слушною у 
світі сучасних тенденцій до розвитку сфери послуг та 
цифрової економіки. 

Матеріал підручника сприймається легко. Вико-
ристані прийоми його представлення дозволяють за-
своювати знання, працювати із зацікавленням. Ще ра-
ніше видання Ірини Михайлівни в свій час користува-
лись попитом у студентів Донецького університету 
економіки та права, Донецького національного уніве-
рситету економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановсь-
кого, чому ми були свідками. 

До підготовки даного відгуку нас спонукало у 
тому числі використання та оцінка підручника сту- 
денткою ІІІ курсу фінансового факультету Харківсь-
кого національного економічного університету. При 
підготовці виступу на семінарі та матеріалів на сту- 
дентську конференцію вона в підручнику знайшла не-
обхідний матеріал, порівняла його з іншими концеп-
ціями. Але потім докладно прочитала весь підручник, 
незважаючи на те, що «Економіку підприємства» було 
вже вивчено і складено іспит ще на другому курсі на-
вчання. 

Глибокі фундаментальні знання, постійний ана-
ліз та пошук моделей функціонування і розвитку під-
приємств в умовах, що змінюються, глибока повага  
і любов до читача-студента роблять даний підручник 
затребуваним у наш час. 

Стиль викладення матеріалу не викликає заува-
жень і свідчить про високий професіоналізм автора у 
досліджуваній проблемі. 

Підручник органічно проілюстровано табличним 
і графічним матеріалом, вдало виділено моменти, на 
які слід звернути особливу увагу. Роботу вигідно від- 
різняє широта висвітлених тем і структура параграфів. 
Кожна тема містить перелік питань для теоретичної 
підготовки, ключові терміни, поняття, виклад змісту 
теоретичних питань, питання для самоконтролю та пе-
релік рекомендованої літератури. У кінці підручника 
наведений словник термінів, викладених у тексті кож-
ної теми. 

У цілому рецензований підручник І.М. Бойчик 
«Економіка підприємства» відповідає пред'явленим 
вимогам, структурі та змісту програм курсу «Еконо-
міка підприємства» ВНЗ. Системне викладення мате-
ріалу за темами і параграфами, які розкривають різні 
сторони діяльності підприємств, свідчить про доціль-
ність використання у навчальному процесі підручника 
І.М. Бойчик «Економіка підприємства». 

Та як науковцям Інституту економіки промисло-
вості НАН України нам би хотілося поділитися таким: 

При виконанні НДР «Механізми забезпечення 
інвестиційної активності підприємств для виробни- 
цтва продукції з високою доданою вартістю» ми звер-
нулися до даного підручника, щоб виявити підходи 
щодо розуміння інвестицій, оцінювання діяльності 
підприємств та держави в цілому, економічних інтере-
сів стейкхолдерів, зовнішнього оточення підприємств 
та економічної політики держави тощо, що виклада-
ються в даний час студентам. Цілком підтримуємо по-
зицію І.М. Бойчик про місію і призначення освітян-
ської діяльності: «підготовку національних економіч-
них кадрів, готових приймати виклики сьогодення, 
вміти впливати на економічні процеси на основі 
знання і розуміння економічних законів, правильно 
оцінювати тенденції розвитку вітчизняної та світової 
економіки»1. А тому на сторінках поважного видання 
підручника хотілось би бачити проблемні питання 
економіки та розвитку підприємств, які спонукали б 
студентів до роздумів, виявлення протиріч та рушій-
них сил у функціонуванні підприємств в умовах неста-
більного та несприятливого зовнішнього оточення, 
нехтування економічними інтересами та довгостроко-
вою соціально-економічною ефективністю суб’єктів 
господарювання, завданнями забезпечення економіч-
ного піднесення в державі. Впевнені, що величезний 
накопичений потенціал Ірини Михайлівни Бойчик та 
її поважне ставлення до читача-студента знайдуть своє 
втілення у нових здобутках. 

1 Бойчик І.М. Економіка підприємства. Київ: Кон-
дор-Видавництво, 2016. С. 7. 
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Заслуженому діячу науки і техніки України,  
Заслуженому працівнику вищої освіти України,  

доктору економічних наук, професору,  
Віце-президенту Академії економічних наук України,  

академіку вищої освіти України, завідувачу кафедри обліку та аудиту 
Приазовського державного технічного університету 

БЕЛОПОЛЬСКОМУ МИКОЛІ ГРИГОРОВИЧУ — 80! 
 

М.Г. Белопольський очолює кафедру обліку та 
аудиту ПДТУ з 2000 р. Він ветеран освіти і науки, ві-
домий науковець, активний громадський діяч. Наро-
дився М.Г. Белопольский 10 квітня 1983 р у с. Куцо-
Балка Вільшанського району Одеської області. Батько 
Григорій — залізничник, мати Ганна — домогоспо- 
дарка, старший брат Борис — залізничник, молодший 
Володимир — механік обчислювальної техніки. Закін-
чив Вільшанську середню школу (1957 р.), служба в 
Радянській армії (1957-1959 рр.), студент Донецького 
інституту радянської торгівлі (1959-1964 рр.), науко-
вий співробітник Інституту економіки промисловості 
Академії наук України (1964-1967 рр.), аспірант, ви-
кладач Донецького інституту радянської торгівлі 
(1967-1974 рр.), заступник завідувача кафедри еконо-
мічної кібернетики, заступник декана обліково-фінан-
сового факультету Донецького національного універ-
ситету (1974-1980 рр.), доцент, завідувач кафедри еко-
номіки та менеджменту Донецької філії Інституту під-
вищення кваліфікації Міністерства житлово-комуна-
льного господарства (1980-1990 рр.), ректор Донець-
кого економіко-гуманітарного інституту (1990-
1993 рр.), завідувач кафедри невиробничого менедж-
менту Донецького університету управління (1993-
1996 рр.), завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Макіївського економіко-гуманітарного інституту 
(1996-2000 рр.), завідувач кафедри обліку та аудиту 
Приазовського державного технічного університету з 
2000 р. по теперішній час. Захист кандидатської ди- 
сертації (1974 р.) та докторської (1990 р.) у Російській 
економічній академії ім. Г.В. Плеханова (м. Москва). 
Доцент з 1975 р. (Донецький національний універси-
тет, професор з 1990 р. (Інститут підвищення кваліфі-
кації МЖКХ м. Київ), заслужений діяч науки і техніки 
України з 2012 р., заслужений працівник вищої освіти, 
Голова ради орендарів та підприємців Донецької об-
ласті з 1989 р., голова ради Асоціації платників подат-
ків Донецької області з 1999 р., голова спеціалізованої 
вченої ради по захисту кандидатських та докторських 
дисертацій Приазовського державного технічного уні-
верситету з 2004 р., директор аудиторської фірми  
«Аудит - універсал» з 1996 р. Він відомий учений-пе-
дагог з соціально-економічних та промислово-госпо-
дарських проблем, торгівлі, економічних проблем, на-
уково-технічного та інноваційного розвитку, з вирі-
шення теоретичних та практичних проблем у провід-
них галузях економіки на державному, регіональному  
 
 
 
 
 
 

та галузевому рівнях. Він засновник нової науки — 
«енвіроніки». Це наука про розвиток та вдосконалення 
суспільства. Все його творче життя пов’язане з ви-
щими навчальними закладами, де він багато зробив 
для виховання студентської молоді, підготовки фахів-
ців високого рівня та написання навчально-методич-
ної літератури для вузів. 

М.Г. Белопольский — автор більш ніж 400 науко-
вих друкованих праць, у тому числі десятків особистих 
та колективних монографій, підручників по управ-
лінню, економіки, фінансам та навчально-методичної 
літератури, у яких висвітлено науково-методичні під-
ходи до вирішення важливих соціально-економічних 
проблем теоретичного та прикладного характеру, кон-
кретні рекомендації та пропозиції керівним органам, 
громадським організаціям, підприємцям, викладачам 
та студентам. 

Особливу увагу М.Г. Белопольский приділяє ви-
хованню студентської молоді та підготовці фахівців, 
науковців і спеціалістів різних галузей виробництва та 
комерційної справи. Під його керівництвом підготов-
лено 38 кандидатів та докторів наук , він голова спе-
ціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та 
докторських дисертацій, завідувач кафедри обліку та 
аудиту Приазовського державного технічного універ-
ситету, член редколегії декількох наукових журналів. 
М.Г. Белопольский нагороджений Почесними грамо-
тами Кабінету Міністрів України, міністра оствіти  
і науки України, голови вищої атестаційної комісії при 
Кабінеті Міністрів України, мера м. Маріуполя, ауди-
торської палати України та багатьма грамотами ректо-
рів вузів та директорів підприємств, де працював, а та-
кож медалями «Петра Могили», «За розбудову освіти», 
«М.І. Туган-Барановського», «Острозька академія», 
«академіка М.Г. Чумаченка», «Георгія Жукова», «Вете-
ран праці», орденом  «Велика Україна». 25 років неза-
лежності, медаллю Академії наук вищої освіти «Свя-
тий Володимир», орденом «Святого Рівноапостоль-
ного князя Володимира Великого ІІІ-го рівня». 

Жінка Валентина — кандидат економічних наук, 
професор Донецького національного університету, до-
нька Олена — кандидат економічних наук, зять Сергій, 
онук Антон — підприємці. 

Як завжди, М.Г. Белопольский і сьогодні має до-
статньо творчих сил та енергії для здійснення задумів 
і планів, що постають перед українською освітою та 
наукою на благо народу та держави України. 

 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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До 80-річчя 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

Євгена Васильовича Савельєва  

80 років для працездатного мужчини  
це ще не сто, каже оптиміст, це ще ого-го.  

80 років для працездатного науковця 
 це досвід, мудрість та вартість 

 кожного дня у ціну золота… 
Коли ці якості поєднані в одній особі. 
Це Велика людина і справи її Великі… 

Євген Савельєв 

Жити в науці, для науки жити… 

Вступ. Народна мудрість каже: «Життя прожити 
не поле перейти». В науці трохи по іншому: Життя 
прожити, — не одне покоління спеціалістів підгото-
вити … акумулювати життєвий та професійний до- 
свід і методично передавати його своїм учням, — так 
вважає Євген Савельєв. 

Довідково: На початку, січня (4-го числа) 2018 
року відомому в Україні та за її межами ученому — 
економісту, професору Тернопільського національного 
університету, заслуженому діячеві науки і техніки Ук-
раїни, — Савельєву Євгену Васильовичу виповнилося  
80 років від дня народження. За спиною літа, події, 
країни, учні, послідовники, — їх успіхи та проблеми, 
яких він сприймає як свої. Можна зупинитися, є над 
чим подумати. Справді, зроблено немало. Хотілось би 
більше…  

Нині у нього погляд тільки у перед, тільки у пер-
спективу. Він переконаний, доки людина працює, доки 
дивиться у перспективу доти живе, доти життя має 
сенс. Про нього, про таку людину хочемо повести  мову 
у цій статті.  

Автор цієї статті познайомився з доктором еко-
номічних наук, професором Савельєвим Євгеном Ва-
сильовичем десь на початку 80-х років, коли починав 
свою науково-педагогічну діяльність в ТФЕІ (Терно-
пільському національному економічному універси-
теті). На цей час він був уже завідувачем кафедри уп-
равління та планування народного господарства Тер-
нопільського фінансово-економічного інституту. Я, на 
цей час, без відриву від виробництва захистив у Мос-
ковському інституті управління ім. Серго Орджонікі-
дзе кандидатську дисертацію і власне на його кафедрі 
за сумісництвом, працюючи в Тернопільському обл- 
плані, отримував перший практичний науковий до- 
свід. До речі, на його кафедрі пройшов від асистента, 
викладача, старшого викладача і доцента аж до профе-
сора кафедри. Необхідно зауважити, що тоді реалізу-
вати себе хлопцеві з провінції (як йому, та і мені) у 
науковій царині було не легко. Для сьогоднішніх здо-
бувачів наукових ступенів хочу сказати, що у Терно-
полі, як і в інших обласних центрах, де були ВУЗи без 
аспірантури, на відміну від нинішніх умов, не було  
можливостей навіть здати звичайний екзамен канди-
датського мінімуму, не то що захистити дисертацію, 
тим більше докторську. 

Як висловлювались колеги до Євгена Васильо-
вича, коли він писав свою докторську, — хоч ти хло- 
пець з Великої Новосілки, та з далекого провінційного 

селища, — не розраховуй, що пропустять. Про- 
пустили! Всупереч усім перепонам здобув усі до- 
ступні наукові ступені і отримав визнання серед на- 
уковців та громадськості. Не випадково що, на даний 
час, уже вже у поважному віці, крім належного навча-
льного навантаження, виконує обов’язки радника  
ректора ВУЗу, та широко «востребуваний громадські-
стю».  

Нині маю достатньо інформації для того щоб ска-
зати як це було, та при тому не забути загадати цю 
людину добрим  словом. 

Довідково: Євген Васильович Савельєв народився 
4 січня 1938 року теж не у столиці, а у селищі Велика 
Новосілка Великоновосілківського району Донецької об-
ласті. Закінчив у 1955 році у цьому ж селищі середню 
школу № 1. 

У 1960 році за-
кінчив кредитно-еко-
номічний факультет 
Одеського кредитно-
економічного інсти-
туту (нині — Одесь-
кий національний еко-
номічний універси-
тет). У 1969 році за-
кінчив аспірантуру 
Донецького держав-
ного університету 
(нині — Донецький на-
ціональний універси-
тет, який на час оку-
пації тимчасово роз-
міщується у Вінниці). 
У 1972 році захистив 

кандидатську дисертацію з теми «Заробітна плата як 
форма матеріального стимулювання підвищення ефек-
тивності виробництва на промисловому підприємстві» 
по спеціальності 08.05.04 — «економіка, організація  
і планування народного господарства (машинобуду-
вання)» на раді гуманітарного факультету Донецького 
державного університету. Докторська дисертація за-
хищена у 1984 році на тему «Методологічні проблеми 
організації соціалістичного змагання у промисловості» 
по спеціальності 08.00.05 — «економіка, організація уп-
равління і планування народного господарства (проми-
словість)» на спеціалізованій вченій раді Д 016.48.01 
при Інституті економіки промисловості Академії наук 
УРСР. Від так, став доцентом кафедри планування 
народного господарства. З 1977 року, професор кафе-
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дри господарського механізму. З 1986 року по громад-
ській лінії, — Академік Академії економічних наук Ук-
раїни з спеціальності «Економічний розвиток зарубіж-
них країн» та з 19 квітня 2008 року,  академік Акаде-
мії вищої освіти України. 

До здобуття звання академіка була виснажлива 
науково-дослідницька робота, читання лекцій, видав-
нича та громадська діяльність, організація виховної 
роботи в гуртожитках і ще багато чого, про що і не 
описати у цілій книзі. Колись у довірливій розмові Єв-
ген Васильович признався, що тему дослідницької ро-
боти та розв’язання багатьох соціально-економічних 
задач отримав у процесі дискусії не лише з колегами, 
а і з … студентами. Власне, від його досвіду та за його 
порадою я теж проводив заняття методом дискуту-
вання за наявним життєвим досвідом. Студенти роз-
куто висловлювали свої погляди на процеси, явища  
і таким чином глибше вникали у проблематику, вно-
сили пропозиції з її розв’язання. Ставали незалеж-
ними у своєму мисленні спеціалістами. Таких прикла-
дів передачі свого досвіду підлеглим можна приводити 
безліч. 

Невгомонний колишній проректор ВУЗу, зав.ка-
федри, академік та віце-президент Академії економіч-
них наук України, академік вищої освіти України,  
доктор економічних наук, професор за багаторічну  
і плідну наукову роботу відзначався чисельними дер-
жавними та відомчими відзнаками. Зокрема, за свою 
самовіддану працю на благо науки і практики в свій 
час нагороджений: Дипломом Міністерства вищої та 
середньої спеціальної освіти СРСР і Центрального 
Комітету ВЛКСМ (1977); Грамотою правління Терно-
пільської обласної організації товариства „Знання”; 
Почесною грамотою Президії Української республіка-
нської ради професійних спілок; Дипломом Президії 
Центрального правління науково-економічного това-
риства як член авторського колективу, відзначеного 
другою премією Всесоюзного конкурсу в галузі управ-
ління економікою (1984); медаллю „Ветеран праці” 
(1986); Почесною грамотою ЦК профспілки працівни-
ків освіти вищої школи і наукових закладів (1988); 
Грамотою Тернопільської обласної адміністрації 
(1997); іменним годинником від Українського союзу 
промисловців і підприємців (2001) ін. 

На даний час він Заслужений діяч науки і техніки 
України. Нагороджений золотою медаллю імені М.І. 
Туган-Барановського, та відзнакою імені академіка 
НАН України М.Г. Чумаченка, Академії економічних 
наук України за значний внесок у розвиток економіч-
ної і науково-технічної сфер та активну громадську ді-
яльність на благо і розбудову України. Відзнакою Ака-
демії соціального управління: «Молись і працюй». На 
його лацкані красуються:  пам’ятна медаль «За досяг-
нення в галузі міжнародної освіти» �-го ступеня Укра-
їнського державного центру міжнародної освіти Міні-
стерства освіти і науки України та відзнака лауреата 
республіканської премії імені С. Подолинського; «Від-
знака міського голови» м. Тернополя (Розпорядження 
міського голови від 23 серпня 2011 року) та інші чис-
ленні галузеві, відомчі грамоти та подяки. 

Насправді видатний учений-практик у галузі уп-
равління, менеджменту, міжнародної економіки і  
маркетингу мав складну, неординарну життєву школу, 
яку проходив у своєрідному широкому географічному 
форматі.  

З чого, з яких щаблів починалася виробнича 
кар’єрна драбина академіка Є.В. Савельєва? Як відомо 
з довідки, у червні 1960 року закінчив Одеський кре- 

дитно-економічний інститут (нині — Одеський держа-
вний економічний університет). 

Довідково, виробнича кар’єра: А з вересня 1957 р. 
по березень 1961 р працював економістом Державного 
банку в Донецькій області набуваючи виробничий досвід 
у фінансово-банківській системі. З квітня по листопад 
1961 р. він — молодший науковий співробітник Донець-
кого науково-дослідного вугільного інституту. З січня 
1964 р. — по жовтень 1965 р. — начальник планового 
відділу заводу “Буддеталь”, тресту “Донкоксохімбуд”,  
Мінпромбуду УРСР (м. Авдіївка Донецької обл.). Згодом 
(до серпня 1966 р.) — начальник відділу праці та заро-
бітної плати Донецького заводобудівельного комбінату 
тресту “Донбасзалізобетон” (м. Донецьк). 

Працюючи на виробництві, Є.В. Савельєв бачив 
численні недосконалості господарських механізмів, 
тут же вносив пропозиції щодо їх удосконалення, але 
реакція керівництва не завжди була позитивною. 
Прийшов до висновку, потрібно не лише здійснювати 
дослідницьку роботу, а й готовити кваліфіковані  
кадри, які б відповідали вимогам часу.  

Власне з цих причин у вересні 1969 р. перейшов на 
викладацьку роботу, на якій працював до вересня  
1971 р. викладачем; з вересня 1974 р. — старшим ви-
кладачем Донецького держуніверситету, а потім — в 
Тернопільському фінансово-економічному інституті 
(нині — Тернопільський національний економічний уні-
верситет). Тут він пройшов шлях старшого викладача, 
доцента, завідувача кафедри управління та планування 
народного господарства, в. о. проректора з навчальної 
роботи. Із вересня 1985 р. — завідувач кафедри госпо-
дарського механізму, з листопада 1990 р. — завідувач 
кафедри менеджменту та маркетингу. У вересні 
1992 р. обраний завідувачем кафедри маркетингу, з ве-
ресня 1997 р. — завідувач кафедри міжнародної еконо-
міки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу. Од-
ночасно з грудня 1983 р. — проректор з навчальної ро-
боти Тернопільського державного економічного універ-
ситету (нині — Тернопільський національний економіч-
ний університет). На даний час професор кафедри та 
радник ректора. 

У своїй педагогічній та науковій діяльності Євген 
Васильович багато уваги приділяє розвитку міжнарод-
них відносин. Мабуть власне його активність у цій ца-
рині обумовила його перехід на кафедру міжнародної 
економіки, фінансово-кредитних відносин і маркети-
нгу. В його активі заснування Євростудій в ТНЕУ. Від 
так, майже десять років був експертом Німецької  
служби академічних обмінів DAAD (1993 — 2003);  
експерт програми Європейського Союзу Tempus Tacis 
(1994 — 95); контрактер проекту Тасіs-АСЕ, контракт-
ний номер T94-17-21-0 (1996); старший експерт про- 
екту Bіstrо-Тасіs “Третя міжнародна наукова конфере-
нція “Проблеми економічної інтеграції України в Єв-
ропейський Союз: інвестиційні аспекти”, контракт-
ний номер BIS/97/085 (1998); контрактер фонду “Від-
родження” (1999); координатор проекту “European 
Economic Studies and Business Relations” програми Єв-
ропейського Союзу Tempus Tacis (1999 — 2002). 

З 1996 р. донині — співголова програмового комі-
тету щорічної міжнародної конференції “Проблеми 
економічної ефективності інтеграції України в Євро-
пейський Союз”. 

Від 2002 р. — головний редактор двомовного 
(україно- і англомовне видання) “Журналу європейсь-
кої економіки”, створення якого сам й ініціював. 
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Є В. Савельєв багато уваги приділяє розвитку 
внутріуніверситетських ЗМІ. Євген Васильович є ба-
гаторічним членом редколегії журналів “Вісник Тер-
нопільської академії народного господарства” (з 1998), 
Вісник економічної науки України та “Господажски 
архива” (Болгарія, з 1997). На справді Є. В.  Савельєв 
не мало зусиль прикладає для підтримки та засну-
ванню нових наукових фахових видань. 

При тому, в науці досліджуючи нову економіку, 
інтеграцію України в Європейський Союз, маркетинг 
як фахівець з менеджменту, міжнародної економіки та 
маркетингу, систематично публікує свої наукові праці 
у газетах та журналах, фахових вітчизняних та зару- 
біжних виданнях, частенько виступає по радіо та на 
круглих столах по телебаченню.  

Є В. Савельєв є керівником наукової школи з 
проблематики «Міжнародна економіка». Досліджує 
проблеми формування нового світового економічного 
порядку, міжнародні відносини та формування міжна-
родних і національних систем організації виробни- 
цтва.  

Особливим продуктом його діяльності є донька 
Віталіна Євгенівна по чоловікові Куриляк, яка як і ба-
тько захистила успішно докторську дисертацію за те-
мою реформування механізму залучення іноземних ін-
вестицій у розвиток виробничої сфери України (на ос-
нові аналізу зарубіжного досвіду). На даний час очо-
лює кафедру міжнародної економіки. Однак дочка та 
внуки — це окрема тема сьогоднішньої розмови.   

Євген Васильович завжди зберігає високий  
творчий потенціал. Автор близько 500 наукових праць. 
Видав 15 монографій (індивідуальних та колективних). 
Близько 50 праць опубліковано в країнах Європейсь-
кого зарубіжжя. За його ініціативи, зокрема, вирішено 
в свій час проблеми: удосконалення форм заробітної 
плати, адаптованої до вартості робочої сили; створено 
методики оцінки діяльності працівників і підпри-
ємств; розроблено систему інтеграції України в Євро-
пейський Союз; сформовано основи маркетингової ді-
яльності в умовах перехідної економіки та виходу ук-
раїнських підприємств на світовий ринок. 

Є В. Савельєв підготував для національної науки 
та практики два доктори та дев’ятнадцять кандидатів 
економічних наук. 

Про життя і творчу діяльність Є.В. Савельєва в 
місцевих, загальнодержавних, фахових та зарубіжних 
засобах масової інформації написано немало нарисів. 
Серед них варто згадати статті: 

Валігура К. Співробітництво вузів Європи. У 
ТАНГ відкрився Центр європейських і міжнародних 
студій / Кость Валігура // Газета «Свобода». — 2000. — 
5 вересня; Євген Савельєв // Вчені Тернопільської 
академії народного господарства / наук. ред. д.е.н., 
проф. А.Ф. Мельник. — Тернопіль: Економічна думка, 
2003. — С. 98-101; Мельничук Б. Савельєв Євген Ва-
сильович / Б. Мельничук, Л. Щербак // Тернопільсь-
кий Енциклопедичний словник. — Т. 3. — Тернопіль 
Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч». — 2008. — 
С. 213; Олександр Устенко і розвиток міжнародного 
співробітництва ТАНГ; Ониськів М. Третій науковий 
акорд у Форосі / Михайло Ониськів // Газета Акаде-
мія. — 1998. — 28 жовтня; Поклонський Ф. Ю., Ля- 
шенко В. І. З історії створення Академії економічних 
наук України: 1992-2003 рр.//Вісник Академії еконо-
мічних наук України. Науковий щорічник. — 2003. — 
№ 1 (3). — с. 167-177. ; Савельєв Євген Васильович // 

Провідні вчені Західного регіону України (Економіка 
та право): Довідк. вид. / Редкол.: відп. ред. акад. НАН 
України М.І. Долішній та ін. — Львів, 2003. — С. 183-
184; Савельєв Євген Васильович // Хто є хто в україн-
ських суспільних науках. — К.: Вид-во «К.І.С.», 1998. 
— С. 314-315; Садовська Г. Ми не просто змінили ви-
віску / Галина Садовська // газета «Вільне життя». — 
1997. — 7 квітня; Mitteilungen aus der IWVWW e. V. 
Berlin. Zehn Jahre Publikationszusammenarbeit zwischen 
dem Forschungsinstitut der IWVWW e. V. Berlin und der 
Nationalen Wirtschaftsuniversitдt in Ternopil 
(Westukraine) // Forschungsinstitut der Internationalen 
Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und 
Weltpolitik IWVWW e. V. Berichte. — April-Juni 2013. — 
S. 70-72. 

Заключення. Справді, життя прожити не поле пе-
рейти… В науці своя специфіка: Життя прожити — не 
одне покоління спеціалістів необхідно підготовити  
і випустити. Для забезпечення їх стійкості від кризо-
вих, антикорупційних, антидержавних вірусів, необхі-
дно прищепити віру, оптимізм, патріотизм, витрива-
лість, терпимість, наполегливість у досягненні мети. 
Ох, як не просто це було робити, особливо у постто-
талітарний період, та у період державного станов-
лення, коли не було досвіду, відповідної нормативної 
та навчально-методичної бази тощо, приходилось ро-
бити все одночасно. Вдалося не мало та потрібно було 
більше… Нічого, ще є порох у порохівницях…  

Підготовити молоде покоління науковців — пере-
кувати, наповнити їх знаннями, вказати шлях до  
світла. Благословити на успіх та добро, а потім доки 
свідомий спостерігати та переживати разом з ними їхні 
успіхи та невдачі … при тому сприймати їх як свої. 
Хворіти так, як хворіє наша національна економіка, 
боротись з численними кризами, корупцією в еконо-
міці як … вітряками. Усвідомлювати безпорадність, 
безпомічність і … знаходити сили, щоб самому висто-
яти, підтримати своїх послідовників і хоч на крок са-
мому поступити уперед.  

Побажаймо сьогоднішньому 80-літньому ювіля-
рові, професору Євгену Васильовичу Савельєву до  
100 літ без «ремонту», а потім хай життєвий лічильник 
по новому почне відлік добрих справ при доброму здо-
ров’ї та достатку. Хай живеться та твориться для блага 
нашої держави України, для великої української ро-
дини науковців, — многая і благая літ. 

Зав.кафедри менеджменту інноваційної 
діяльності та підприємництва Тернопільського 
національного технічного університету 
імені Івана Пулюя д.е.н., проф., 
заслужений діяч науки і техніки України 

Богдан Андрушків 

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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224 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

До 80-річчя  
академіка АЕН України, заслуженого діяча науки  

і техніки України, доктора економічних наук, професора 

Анатолія Івановича Бутенка  
 

 
 

Бутенко Анатолій Іванович народився 23 лютого 
1938 року, у м. Миргороді Полтавської області. Тру-
дову діяльність почав робітником. Після закінчення 
Одеського політехнічного інституту працював на різ-
них посадах на підприємствах м. Одеси, з 1970 по  
1980 рік — на партійній роботі. З 1980 по 1992 рік пра-
цював заступником, першим заступником і головою 
Одеського облвиконкому. Був обраний народним де-
путатом Верховної Ради України першого скликання. 

З моменту утворення у 1992 році, очолює відділ 
розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України. 

Широкому колу наукової громадськості України 
відомий значний внесок професора А.І. Бутенка у  
розвиток наукових фундаментальних досліджень та 
прикладних розробок, в тому числі в регіональному 
контексті, спрямованих на поглиблення теоретичного 
фундаменту забезпечення сталого соціально-еконо- 
мічного розвитку України та її регіонів. 

Як академік Академії економічних наук України, 
А.І. Бутенко, один з перших звернувся до нової тема-
тики — розвитку підприємницького сектору в транс-
формаційній економіці країни. Надалі він вніс ваго-
мий внесок у розвиток наукового підґрунтя підви-
щення ефективності підприємницького сектору еко-
номіки та його впливу на соціально-економічний  
розвиток регіонів та держави в цілому; створення на-
укових засад формування підприємницького середо-
вища та факторів, що його утворюють, розробку мето-
дології, концепцій і методичних підхїодів до функціо-
нування системи інституційного забезпечення підпри-
ємницького сектору економіки; розвиток підприємни-
цтва за секторами реальної економіки та механізми 
підвищення його конкурентоспроможності; дослі-
дження механізмів узгодження інтересів підприємни- 
цьких структур та органів влади, формування системи 
технологічного підприємництва тощо. 

За цей час, під його безпосереднім керівництвом, 
відділом розвитку підприємництва Інституту проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН Ук-
раїни виконано більше 10 держбюджетних та понад  
20 госпдоговірних тем з промисловими підприєм- 
ствами різних форм власності, комерційними банками 
та органами влади різних рівнів. 

За результатами проведених під керівництвом 
А.І. Бутенка досліджень підготовлено понад 100 допо-
відних та аналітичних записок, які направлено до ор-
ганів влади різних рівнів, у тому числі Кабінету Міні-
стрів, Верховної Ради та Національної академії наук 
України, обласних державних адміністрацій. Майже 
на половину з них отримано позитивні відгуки про те, 
що пропозиції використані при підготовці законів,  
підзаконних актів, регіональних Програм підтримки 
розвитку малого підприємництва та інших регулятор-
них документів. 

Професор А.І. Бутенко приділяє значну увагу під-
готовці та атестації наукових кадрів. Він є членом двох 
спеціалізованих Вчених Рад із захисту докторських та 
кандидатських дисертацій. За цей час у відділі, який  
очолює Анатолій Іванович, підготовлено та захищено 
понад 20 кандидатських та докторських дисертацій. У 
тому числі, під його науковим керівництвом захищено 
17 дисертацій: 3 докторських та 14 кандидатських.  

А.І. Бутенко приймає участь у роботі державних 
екзаменаційних комісій Одеського національного уні-
верситету ім. І.І. Мечникова, Одеського національного 
політехнічного інституту та Одеської національної 
академії харчових технологій. Він також є членом ре-
дакційних колегій наукового збірнику «Економічні 
інновації» та журналу «Економіка харчової промисло-
вості». 

У науковому доробку А.І. Бутенка більше 170 на-
укових праць. 

За вагомий особистий внесок у сприянні роз- 
витку підприємницького сектору національної еконо-
міки, впровадження регіональних програм розвитку 
малого підприємництва, високий рівень підготовки 
наукових кадрів А.І. Бутенко нагороджений почес-
ними відзнаками голови Одеської обласної державної 
адміністрації, голови Одеської обласної ради, Одесь-
кого міського голови, він неодноразово отримував По-
чесні грамоти та Подяки Президії Верховної Ради Ук-
раїни, Південного наукового центру НАН України. 

У 2014 році Бутенку Анатолію Івановичу присво-
єно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України». 

Наукова громадськість, колеги, друзі, учні щиро 
вітають Анатолія Івановича з ювілеєм, бажають йому 
міцного здоров’я та творчої наснаги і невичерпної  
енергії для нових наукових звершень. 

 
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  
АКАДЕМІКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ЗАСЛУЖЕНОГО ЕКОНОМІСТА УКРАЇНИ 

Олександра Олексійовича Любіча 

2 червня 2018 р. виповнюється 70 років Олек- 
сандру Олексійовичу Любічу — заслуженому еконо- 
місту України, знаному організатору вітчизняної фі-
нансово-економічної науки та відомому науковцю — 
доктору економічних наук, професору, академіку Ака-
демії економічних наук України. 

Народився Олександр Олексійович у сім’ї служ-
бовців в м. Магадан, Росія. Батько, Любіч Олексій Лу-
кич (1915 - 2003) — гірничий інженер, учасник ВВВ; 
мати — Любіч Олександра Дмитрівна (1923 — 2010) — 
педіатр, заслужений лікар РСФСР. 

У період 1955-1965 рр. навчався в магаданській 
середній школі №1, яку закінчив з Золотою медаллю. 
З 1965 по 1970 р. навчався в Київському інституті ін-
женерів цивільної авіації (КІЦА, тепер —  Національ-
ний авіаційний університет), факультет автоматики та 
обчислювальної техніки, який закінчив із Відзнакою.  

Трудову діяльність О.О. Любіч розпочав у серпні 
1970 р. на посаді інженера науково-дослідного моде-
лювального центру відділу керування повітряним ру-
хом у КІЦА (керівник — видатний вчений у галузі  
технічної кібернетики, академік НАН України О.І.  
Кухтенко). Протягом 1971-1974 рр. навчався в аспі- 
рантурі цього ж інституту. З 1974 по 1976 р. працював 
старшим науковим співробітником у Головному на- 
уково-дослідному обчислювальному центрі Держ-
плану УРСР. З 1977 по 1989 р. працював молодшим та 
старшим науковим співробітником науково-дослід-
ного сектору Київського інституту народного госпо-
дарства ім. Д.С. Коротченка. 

З 1989 по 1990 р. — директор фірми Української 
філії радянсько-югославського спільного підприєм- 
ства «Атлант», м. Київ. 1990-1991 — віце-президент 
Асоціації «Україно» при Київському відділенні Радян-
ського Дитячого фонду. З 1991 по 1994 р. — директор 
МП «Сфера». З 1994 по 2001 р. — директор ТОВ  
«СіОйл Холдінг Компані». З 2001 по 2003 р. — прези-
дент Українського національного відділення Міжна-
родної академії наук екології та безпеки життєдіяльно-
сті. 

З 2003 по 2005 р. працював заступником дирек-
тора Науково-дослідного фінансового інституту при 
Міністерстві фінансів України. У січні 2005 р. захистів 
дисертацію «Моделювання процесів прийняття фінан-
сових рішень на макрорівні» на здобуття вченого сту-
пеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.03.02 «Економіко-математичне моделювання».  

Протягом 2005-2011 рр. О.О. Любіч очолював 
Державний науково-дослідний інститут інформатиза-
ції та моделювання економіки Міністерства економіки 
України та НАН України. З 2011 р. по теперішній 
час — завідувач відділу координації бюджетно-подат-
кової та грошово-кредитної політики Науково-дослід-
ного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансо-
вого управління" Міністерства фінансів України (із 
2016 р. — МОН України).  

У 1987 р. О.О. Любіч в Інституті кібернетики 
імені В.М. Глушкова захистив кандидатську дисерта-
цію зі спеціальності 08.00.13 «Математичні методи та 
застосування обчислювальної техніки в економічних 
дослідженнях, плануванні та управлінні народним го-
сподарством та його галузями», а у 2005 р. — дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня доктора економіч-
них наук за темою «Моделювання процесів прийняття 
фінансових рішень на макрорівні» за спеціальністю 
08.03.02 «Економіко-математичне моделювання».  

До основних напрямів наукових досліджень уче-
ного й організатора науки належать: ініціатор та роз-
робник інформаційно-аналітичної системи моніто- 
рингу науково-дослідних робіт, що виконуються в Ук-
раїні за фінансово-економічним напрямом (2003—
2005); участь у розробці методології аналізу та прогно-
зування макроекономічної політики, моделювання со-
ціально-економічного розвитку регіонів; участь у роз-
робці методології створення мережі інформаційно- 
маркетингових центрів України та СНД (2005—2010), 
на сьогодні активно працює над розробкою інстру- 
ментів забезпечення фінансової стабільності в Україні, 
розробленні теоретичних засад розбудови вітчизняної 
фінансової системи в умовах ринкової трансформації, 
координації бюджетно-податкової та грошово-кредит-
ної політики, екологізації економіки тощо; плідно 
співпрацює з провідними фахівцями НАН України. 
Він є автором та співавтором понад 130 наукових дру-
кованих праць, у тому числі двох індивідуальних та  
10 колективних монографій, в яких висвітлені най- 
важливіші наукові результати. Він є членом двох спе-
ціалізованих вчених рад — ДННУ «Академія фінансо-
вого управління» та Міжнародного науково-навчаль-
ного центру інформаційних технологій та систем НАН 
та МОН України. 

Протягом 2006-2010 рр. О.О. Любіч приймав ак-
тивну участь у суспільно-важливих заходах і тісно 
співпрацював із міжнародними проектами розвитку — 
був членом Ради директорів Міжнародного науково-
технічного центру з організаційного, інформаційного 
і експертного забезпечення співпраці з державами-
учасницями СНД в інноваційній сфері; членом між-
народного журі Московського міжнародного салону 
інновацій та інвестицій; керівником Експертної групи 
СНД з розробки проекту «Стратегії економічного роз-
витку СНД на період до 2020 року» та «Плану заходів 
з реалізації першого етапу «Стратегії економічного ро-
звитку СНД на період до 2020 року», постійно відсто-
ював політичні та економічні інтереси України, про-
сував ідеї та розробки вітчизняних фахівців  в міжна-
родні угоди.  

Держава гідно оцінила заслуги ювіляра: він наго-
роджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів Ук-
раїни (2004), Почесною Грамотою Міністерства фі-
нансів України (2003). Указом Президента України 
йому присвоєно почесне звання «Заслужений еконо-
міст України» (2008).  О.О. Любіч був членом колегії 
Міністерства економіки України. Він нагороджений 
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зарубіжними орденами «Зірка Пошани» та «Зірка вче-
ного» (2008), дипломами МОН РФ (2009 й 2010 рр.), 
Ювілейною медаллю «20 років СНД» тощо.  

Коло наукових інтересів Олександра Олексійо-
вича охоплює широкий спектр питань — він президент 
Українського національного відділення Міжнародної 
академії наук екології та безпеки життєдіяльності 
(МАНЕБ), академік Всесвітньої академії наук комп- 
лексної безпеки, почесний член Науково-технічного 
союзу з гірничої справи, геології та металургії (Болга-
рія), член Міжнародної асоціації екологів університе-
тів, член МГО «Гільдія Фінансистів», член редколегій 
міжнародних наукових журналів «Управляющие сис-
темы и машины» та «Математичне модулювання в 
економіці», збірника «Наукові праці НДФІ». 

Колеги поважають Олександра Олексійовича Лю-
біча за високий професіоналізм, принциповість, демо-
кратичність поглядів та переконань, толерантне став-
лення до людей, цінують його талант і працездатність. 

 
Щиро вітаємо ювіляра із 70-річчям  

і бажаємо йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, 
творчої наснаги, нових досягнень  
у розвитку фінансової науки! 

 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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ПАМ'ЯТІ КОЛЕГ 

ПАМ’ЯТІ  

видатного українського вченого-правознавця,  
академіка-засновника Академії економічних наук України, 

Почесного директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, 
академіка НАН України 

МАМУТОВА ВАЛЕНТИНА КАРЛОВИЧА 

(30.01.1928 — 15.03.2018)  

15 березня 2018 року пішов з життя всесвітньо ві-
домий вчений, патріот України, державний і громад-
ський діяч, заслужений діяч науки і техніки України, 
академік Національної академії наук України, акаде-
мік Національної академії правових наук України, 
академік-засновник Академії економічних наук Укра-
їни, почесний директор Інституту економіко-правових 
досліджень НАН України. доктор юридичних наук, 
професор Мамутов Валентин Карлович. Він став взір-
цем безмежної відданості й вірності науці, своєму по-
кликанню, раз і назавжди обраній справі. 

Валентин Карлович Мамутов народився 30 січня 
1928 р. в Одесі. Навчався у Свердловській середній 
школі. У 1949 р. закінчив Свердловський юридичний 
інститут (нині Уральський державний юридичний уні-
верситет) за спеціалізацією «прокурор».  

Ще в студентські роки В.К. Мамутов почав про-
являти великий інтерес до юридичної науки. Тому  
після закінчення інституту він вступає до аспірантури. 
І саме в цей період розпочалася і його державницька 
юридична кар’єра. У 1950-1956 рр. він працював кон-
сультантом, а потім — державним арбітром Держ- 

арбітражу при виконкомі Свердловської обласної ради 
депутатів трудящих. Практична діяльність сприяла  
формуванню наукових інтересів — дослідження про-
блем правового забезпечення розвитку економіки та 
вдосконалення господарського законодавства, що й 
прискорило захист кандидатської дисертації. 

У 1956 р. на юридичному факультеті Ленінград-
ського державного університету (нині Санкт-Петер-
бурзький державний університет) В.К. Мамутов  
успішно захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Питання асортименту, якості і комплектності по- 
ставленої продукції в радянському праві». Це було 
його першою фундаментальною науковою працею, що 
стала «так званим» симбіозом багатогранного досвіду 
господарської й судової практики та знань з еконо- 
мічної науки. 

У 1956 р. В.К. Мамутов переїхав до України  
і пов’язав свій довгий життєвий шлях із Донеччиною. 
Він тривалий час працював на посадах начальника 
юридичних відділів республіканського Міністерства 
будівництва підприємств вугільної промисловості 
(1956-1957), Донецької ради народного господарства 
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(1957-1965), Міністерства вугільної промисловості 
УРСР (1965-1966). У 1965 р. брав активну участь у 
створенні Донецького економіко-правового науково-
навчального центру, завдяки якому у подальшому 
зроблено вагомий внесок у розвиток юридичної науки 
і освіти. 

Багаторічні поглиблені дослідження проблем вза-
ємодії підприємств з вищими господарськими ор-
ганами управління, правового регулювання вертика-
льно-горизонтальних відносин, реалізації норм права 
дозволили В.К. Мамутову підготувати й успішно за- 
хистити в 1965 р. докторську дисертацію на тему «Ре-
гулювання компетенції господарських органів проми-
словості СРСР (у вирішенні господарських питань)». 
У 1976 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 
1972 р. В.К. Мамутова обрано членом-кореспонден-
том, а у 1988 р. — академіком АН УРСР. 

З 1966 р. В.К. Мамутов зробив вибір на користь 
науки і розпочав свою безпосередню наукову діяль-
ність, спрямовану на вдосконалення теорії господар-
ського права в Україні. Протягом 1966-1969 рр. він 
обіймав посади заступника керівника з наукової ро-
боти Донецького відділення Інституту економіки АН 
УРСР. У 1969-1992 рр. — заступник директора з на- 
укової роботи і завідувач відділу економіко-правових 
проблем Інституту економіки промисловості АН 
УРСР. 

В.К. Мамутов є ініціатором створення Інституту 
економіко-правових досліджень НАН України. З 
1992 р. він очолив цей науковий заклад і протягом ба-
гатьох років обіймав посаду директора Інституту, а з 
2013 р. — почесного директора. Під його керівництвом 
почали функціонувати аспірантура і докторантура, 
спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських  
і докторських дисертацій з юридичних та економічних 
наук.  

Отже, з упевненістю можна стверджувати, що 
В.К. Мамутов стояв біля витоків становлення науки 
господарського права і формування якісно нової пара-
дигми правового регулювання розвитку національної 
економіки.  

В.К. Мамутов увійшов в історію як один із фун-
даторів сучасної концепції господарського права і ро-
доначальник економіко-правового напряму екологіч-
ній науці. За його ініціативою в Луганській філії Ін-
ституту економіко-правових досліджень НАН України 
було сформовано групу наукових співробітників з ви-
рішення регіональних екологічних проблем. 

В.К. Мамутов — автор понад 900 наукових праць, 
до найвагоміших серед яких можна віднести моногра-
фії «Компетенція державних органів у вирішенні гос-
подарських питань промисловості» (1964), «Підприєм-
ство і вищий господарський орган» (1969), «Удоскона- 
 
 
 
 
 
 
 

лення правового регулювання господарської діяльно-
сті (методологія, напрями)» (1986), а також «Науково-
практичний коментар Господарського кодексу Укра-
їни» (2004) та ін. 

Валентин Карлович був і великим, талановитим 
педагогом. Під його керівництвом захищено понад  
40 кандидатських і докторських дисертацій. За його 
участю підготовлено підручники «Господарче право 
зарубіжних країн» (у співавторстві, 1996) і «Господар-
ське право» (за загальною редакцією, 2002 р.). 

Крім науково-дослідної роботи В.К. Мамутов 
приділяв значну увагу науково-організаційній і гро-
мадській діяльності. У 1992 р. його було обрано чле-
ном Ради Спілки юристів України, запрошували до 
складу Комісії Кабінету Міністрів України з еконо- 
мічної реформи, Соціально-економічної ради при 
Президентові України, Міжнародного комерційного 
арбітражного суду. Він очолював Донецький регіона-
льний науковий центр Національної академії правових 
наук України, Координаційне бюро з господарського 
права НАПрН України, був членом Президії НАПрН 
України, бюро Відділення економіки НАН України, 
головою спеціалізованої вченої ради при Інституті 
економіко-правових досліджень НАН України, за- 
ступником голови Донецького наукового центру НАН 
та МОН України, двічі обирався головою Експертної 
ради ВАК України з юридичних наук.  

За ініціативою В.К. Мамутова було засновано на-
уковий журнал «Економіка та право», редакцію якого 
він очолював багато років. Крім того, Валентин Кар-
лович входив до складу редакційних колегій багатьох 
наукових фахових видань. 

За плідну наукову та науково-організаційну дія-
льність В.К. Мамутова відзначено почесною грамотою 
Верховної Ради УРСР (1978, 1988), орденом Дружби 
народів (1981), премією АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера 
(1982), медаллю «Ветеран праці» (1984), медаллю  
«10 років незалежності України» (2001), Почесною 
грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (2003), орденом 
князя Ярослава Мудрого V, IV та III ступенів (2003, 
2008, 2012), почесною відзнакою Міністерства вугіль-
ної промисловості України «Шахтарська слава» (2003), 
почесною відзнакою Асоціації працівників України 
«За честь і професійну гідність» (2009) та ін. 

Валентин Карлович Мамутов був Людиною, якій 
притаманні великий професіоналізм, високий рівень 
працездатності, надмірна відповідальність, цілеспря-
мованість, чесність, гідність, самовіддача, патріотизм, 
взаємоповага,  взаємопідтримка, висока культура, лю-
дяність. 

Дуже прикро й боляче, що його вже немає з нами! 
Але він назавжди залишиться в нашій пам'яті та 

наших серцях! 
 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 

 

  



  2018/№1 229 

АНОТАЦІЇ 

Андрушків Б., Владимир О., Павликівська О., По-
гайдак О., Кирич Н. Наука і практика вирішення най-
важливіших соціальних проблем України на перспек-
тиву. — С. 3. 

Стаття присвячена розкриттю причин виник-
нення та загострення соціальних проблем в Україні, з 
метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між 
ними та з метою здійснення їх класифікації за сфе-
рами діяльності. У статті визначено роль та місце гро-
мадських об’єднань, в тому числі академічних форму-
вань у вирішенні соціальних проблем держави. На 
прикладі Академії економічних наук України та вищої 
освіти України запропоновано стратегію розв’язання 
соціальної проблематики на перспективу. Окреслено 
основні напрями вирішення соціальних проблем в Ук-
раїні на період 2018-2023 рр. 

Ключові слова: соціальні проблеми, реформи, 
Академія наук вищої освіти України, Академія еконо-
мічних наук України, безробіття, міграція, пенсійне 
забезпечення. 

Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Соціально-еконо-
мічні проблеми економіки України на сучасному етапі її 
розвитку. — С. 11. 

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти  
трансформації економіки постсоціалістичних країн у 
систему капіталістичного способу виробництва. Від-
значено недоліки ліберальної і неоліберальної еконо-
мічних теорій, показано шляхи усунення недоліків  
формування економіки шляхом шокової терапії, ко- 
рупційних схем перетворення суспільної власності на 
засоби виробництва в приватну власність вузького 
кола осіб, що володіють політичною владою або на-
ближених до провладних структур. Розглянуто сучасні 
теорії щодо процесів перетворення капіталістичної си-
стеми господарювання, коли політика має пріоритет 
щодо економіки, а фінансовий капітал панує над ви-
робничим і торговельним капіталом. Показана необ-
хідність формування економіки майбутнього шляхом 
використання позитивних рис капіталістичної еконо-
міки і економіки, заснованої на рівноправності усіх 
форм власності, плануванні, активній ролі держави у 
регулюванні соціальних і економічних процесів. Інве-
стиційна діяльність всіх суб'єктів сучасної економіки 
повинна формуватися на основі активізації творчості 
всього населення країни. 

Ключові слова: капіталізм, конвергенція, гібри-
дна економіка, цінності суспільства, економічні теорії, 
планування, державне регулювання. 

Задорожна О. Г. Постнекласична економічна наука 
як новий формат антикризового господарського мис-
лення. — С. 25. 

Традиційна неоліберальна економічна наука пе-
ребуває в затяжній кризі. Економічна цивілізація із 
властивою їй пануючою неоліберальною ідеологією 
ринкового фундаменталізму в принципі не націлена 
на цілісне розуміння і розвиток людини. Вона розгля-
дає людину лише як засіб для отримання прибутку  
і зростання капіталу. 

Перехід досліджень від економіки до господар- 
ства як цілісної сфери життєдіяльності людини стає 
головним вектором методологічного антикризового 

оновлення сучасної економічної науки. Таке методо-
логічне оновлення пов’язане з формуванням нової  
постнекласичної економічної науки, основним пред-
метом аналізу якої є людинорозмірні комплекси, де 
цілісна людина є їх ядром. 

Для подолання глобальної полісистемної кризи 
повинні відбуватися насамперед якісні зміни у суспі-
льстві. Істотно зростає роль тих неекономічних чин-
ників, яким економічна наука до останнього часу не 
надавала належного значення, але зараз неодмінно по-
винна їх враховувати у своїх дослідженнях — духовно-
моральнісні цінності, культура, соціокультурні чин-
ники. 

Формування постнекласичної науки пов’язане з 
переходом від цільової раціональності до більш глибо-
кого рівня ціннісної раціональності, у якій слід шу-
кати витоки і шляхи розв’язання найгостріших соціа-
льно-економічних проблем, які до крайності загост-
рили проблему виживання людства. Постнекласична 
економічна наука потребує кардинального оновлення 
методологічних засад антикризових досліджень. 

Ключові слова: постнекласична економічна на-
ука, духовно-моральнісні цінності, соціокультурні  
фактори, духовно-біо-соціальна природа людини, фі-
нансово-інтелектуальна влада. 

Зайцев В. С. Основні напрями удосконалення моти-
вації праці робітників промислових підприємств. — С. 29. 

У мотиваційному механізмі до ефективної праці 
виділені основні напрями, які характерні для промис-
лових підприємств: організаційно-економічні, матері-
альні, соціальні, моральні і психологічні, кожен з яких 
має свої засоби. Проведено дослідження передового 
досвіду щодо вдосконалення та впровадження іннова-
ційних напрямів ефективної мотивації праці робітни-
ків основного виробництва, які запропоновані для ви-
користання на промислових підприємствах України, 
що є вкрай необхідними для їх ефективного функціо-
нування, особливо це стосується машинобудівних і  
верстатобудівних підприємств. 

Ключові слова: мотивація праці, інновації, стра-
тегія розвитку, основне виробництво, матеріальне сти-
мулювання, оплата праці, конкурентоспроможність. 

Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В. Удосконалення 
управління матеріальними потоками на вугільному підп-
риємстві. — С. 36. 

Метою статті є розробка пропозицій щодо вдос-
коналення управління матеріальними потоками на ву-
гільному підприємстві, виходячи з особливостей його 
функціонування. 

У статті уточнено зміст поняття «матеріальний по-
тік на промисловому підприємстві». Це визначення є до-
статньо комплексним і відображає безперервний рух су-
купності необхідних видів ресурсів на промисловому під-
приємстві при послідовному здійсненні всього переліку 
процесів логістичної діяльності.  

У результаті дослідження виявлено особливості ма-
теріальних потоків на вугільному підприємстві та їх вза-
ємозв’язок. Побудовано схему руху матеріальних потоків 
на вугільному підприємстві. Розкрито зміст терміна «уп-
равління матеріальними потоками на вугільному підпри-
ємстві». Наведено комплекс функцій і завдань управ-
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ління матеріальними потоками на вугільному підприєм-
стві. Визначено напрями вдосконалення управління ма-
теріальними потоками на вугільних підприємствах та 
складові ефекту від їх реалізації.  

Ключові слова: вугільне підприємство, матеріаль-
ний потік, управління, функції, напрями вдоскона-
лення, ефект, складові. 

 
Іванов С. В., Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Вер-

гал К. Ю., Олексенко Л. В., Перебийніс Ю. В. Інтег-
раційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу 
національної економіки. — С. 42. 

Доведено, що розвиток інтеграційних зв’язків у 
системі агропродовольчого комплексу передбачає ін-
теграцію й кооперацію виробництва сільськогосподар-
ської продукції, її переробки та торгівлі продоволь- 
ством. Розглянуто сутнісні особливості агропродово-
льчої інтеграції, її результативність. Проаналізовано 
існуючі моделі та механізми функціонування вертика-
льно інтегрованих структур. Обґрунтовано методичні 
підходи до кооперації сільськогосподарських підпри-
ємств та підприємств харчової промисловості, зок-
рема, формування інтегрованої агропродовольчої ком-
панії. 

Ключові слова: агропродовольчий комплекс, ін-
теграція, кооперація, вертикально інтегрована струк-
тура, модель. 

 
Колтунович О. С. Перспективи і сценарії імплеме-

нтації зарубіжного досвіду інноваційно-технологічної 
модернізації водогосподарського комплексу в вітчизняну 
практику. — С. 52. 

У публікації розглянуто шляхи досягнення нор-
мативних показників ЄС у водогосподарському ком-
плексі України. Проаналізовано Директиви Європей-
ського Союзу по воді, а також розглянуто механізми 
щодо реалізації їх окремих положень у промисловості, 
агропромисловому комплексі, водопровідно-каналіза-
ційному господарстві та інших сектора економіки кра-
їни. Розглянуто суть сталого водокористування як но-
вого альтернативного методу збереження і віднов-
лення водних ресурсів. Досліджено та проаналізовано 
стан водного сектора України, а також забезпечення 
населення водними ресурсами. Описано теоретичні та 
практичні методи імплементації водних директив у  
вітчизняну практику. 

Ключові слова: водогосподарський комплекс, ім-
плементації положень, директиви по воді, рамкова ди-
ректива, екологічна безпека. 

 
Костін Ю. Телегін В. Костін Д. Зарубіжний досвід 

регулювання електроенергетичної галузі. — С. 56. 
У статті наведена методологія лібералізації ринку 

електроенергії в ряді країн світу. Модель регулювання 
електроенергетичної галузі «витрати — плюс» широко 
застосовується в Європі. Однією з цілей європейських 
регуляторів є прагнення до більш якісного обслугову-
вання за менші гроші. Регулятори продовжуватимуть 
бенчмаркінг один одного, шукатимуть нові шляхи для 
досягнення найкращого обслуговування і підвищення 
нормативної продуктивності за рахунок адекватних 
витрат. Посилюватимуться національні особливості 
моделей електроенергетичного регулювання. 

Ключові слова: електроенергетика, зарубіжний 
досвід регулювання, моделі регулювання, Європейська 

комісія, дохід від активів, амортизація, транспорту-
вання електроенергії. 

 
Крапівіна Г. О. Моделювання туризму як зайнято-

сті населення в сучасних умовах. — С. 60. 
Розроблено онто-гносеологічну модель туризму 

(багатогалузевої наукової системи) як зайнятості насе-
лення та модель її наочної області як основу для по-
дальшого формалізованого її дослідження. Визначено 
теоретико-методологічні підстави та основні аспекти 
створення модифікаційних рядів типології туризму як 
зайнятості населення, для чого досліджено типологічні 
ознаки класифікаційних рядів наочної області туризму 
як зайнятості населення. Виявлено значення модифі-
каційних рядів типології туризму як зайнятості насе-
лення для формування ідеального типу туризму як 
зайнятості населення в сучасних умовах.  

Ключові слова: онтологія, модель, об’єкт, зв’язок, 
логікa, семантика, наочна область, модифікаційний 
ряд.  

 
Куриляк М. Ю. Парадигма реформування адмініс-

тративно-територіального устрою України на рівні 
NUTS-1. — С. 70. 

Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо 
реформи адміністративно-територіального устрою Ук-
раїни в контексті євроінтеграційного розвитку. Пока-
зано, що розширення ЄС супроводжується проведен-
ням реформ адміністративно-територіального устрою 
країни, які орієнтуються на створення структур, що 
оптимізують процеси досягнення загального добро-
буту населення. Загальне районування в ЄС здійсню-
валося на основі єдиного стандарту — номенклатури 
територіальних одиниць для цілей статистики (NUTS).  

Система ідей статті включає положення, що при 
проведенні регіональних реформ пріоритет має бути 
наданий вищому рівню, адже інакше утвориться роз-
рив у ланцюжку територіальних трансформацій. Вод-
ночас має бути враховано досвід проведення регіона-
льних реформ у країнах ЄС. Відповідно Україні доці-
льно суттєво підвищити історико-етнографічний на-
прям при визначенні меж і назв регіоні з тим, щоб 
повніше врахувати географічні особливості країни, 
ефективно використати синергію спільного менталі-
тету і місцевого досвіду, комплексно застосувати в 
економічному розвитку фактор однорідності ресурсів, 
сформувати туристичну спеціалізацію, покращити 
міжнародні відносини з прикордонними територіями. 
Регіонам треба надати статус країв, що відповідатиме 
завданням розвитку процесу децентралізації. Універ-
сальність такого адміністративно-територіального по-
ділу полягає в тому, що край — це і будь-яка місце-
вість, і значна за простором область, і місцевість, що 
тяжіє до будь-якого географічного об’єкта, й істори-
чно унікальна  місцевість. 

Ключові слова. адміністративно-територіальний 
устрій, євроінтеграція, край, область, регіон, реформа. 

 
Кучер А. В. Методичні засади оцінювання інвести-

ційної привабливості землекористувань аграрних підпри-
ємств. — С. 77. 

У статті запропоновано й апробовано науково-
методичний підхід щодо оцінювання інвестиційної 
привабливості землекористувань аграрних підпри-
ємств. Для інтерпретації результатів оцінювання ін- 
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вестиційної привабливості аграрного землекористу-
вання на основі функції бажаності Харінгтона виокре-
млено п’ять рівнів інвестиційної привабливості. Здій-
снено комплексне оцінювання й розроблено карто- 
граму інвестиційної привабливості землекористування 
аграрних підприємств регіонів України. Практичне за-
стосування результатів дослідження сприятиме ухва-
ленню обґрунтованих інвестиційних рішень щодо 
здійснення земельних інвестицій. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, зем-
лекористування, аграрне підприємство, комплексна 
оцінка, картограма, економічна родючість. 

Латишева О. В., Лєсова О. П. Затребувані професії 
в Україні, країнах пострадянського простору та розви-
нутих країнах світу: нові виклики і можливості на ринку 
праці. — С. 85. 

У статті представлено результат проведеного ана-
лізу майбутніх змін на ринку праці в Україні та інших 
країнах світу під впливом наукового прогресу. Визна-
чено, що в найближчий час питання врахування нових 
викликів і можливостей на ринку праці обов'язково 
виникнуть при формуванні нових програм розвитку та 
реформ в тих країнах світу, які прагнуть завчасно під-
готуватись до можливих загроз та розробити заходи 
щодо зниження їх негативних наслідків. Доведено, що 
компанії розвиватимуть людський капітал на базі но-
вих професійних навичок, реорганізовувати працю  
і впроваджувати нові методи управління для максима-
льно ефективного використання своїх нематеріальних 
активів. Обґрунтовано, що у цілому нерівність і соці-
альне розшарування, до яких можуть привести поточні 
технологічні зміни, вже зараз викликають серйозне за-
непокоєння. Породжують їх не лише ліквідація робо-
чих місць і поляризація ринку праці, але також зни-
ження соціальної мобільності і поглиблення розриву 
між країнами. Запропоновано заздалегідь підготува-
тись до нових викликів, які виникають унаслідок мо-
дернізації глобальної економіки, для чого представ-
лено результат аналізу нових вимог, ризиків та перс-
пектив на ринку праці, а також показано результати 
світових тенденцій змін на ринку праці згідно віддале-
них прогнозів закордонних науковців та фахівців між-
народних дослідницьких організацій.  

Ключові слова: затребувані професії, ринок 
праці, виклики, ліквідація робочих місць, компетенції, 
кадровий попит. 

Ляшенко В. І., Осадча Н. В., Галясовська О. В. 
Ринки малих розвинутих країн Африки: оцінка маркети-
нгових перспектив для традиційного експорту з Укра-
їни. — С. 90. 

У статті проаналізовано перспективу торгівельних 
відносин України з найбільш розвинутими країнами 
Східної Африки, які є достатньо ємким ринком збуту 
для українських підприємств, за допомогою методу 
аналізу інтенсивності розвитку країн (використову-
ються відносні величини динаміки) та адаптованої мо-
делі Раша. Проаналізовано динаміку експортно-ім- 
портних операцій України з країнами Африки за 
останні 6 років.  

Надано пропозиції щодо подальшої торгівлі та 
вибору потенційних партнерів із економічно розвину-
тих країн Африки. В ході дослідження вперше надано 
пропозиції щодо використання показників динаміч-
ного розвитку країн Східної Африки та адаптовано 

моделі Раша до аналізу зовнішньоторговельних відно-
син. Проведено оцінку привабливості товарних ім- 
портерів країн Африки на основі методів: аналізу по-
казників розвитку країн (використовується за допомо-
гою відносної величини динаміки) та адаптованої мо-
делі Раша (оцінки латентних змінних). Це дало змогу 
проаналізувати стабільність та ємкість ринків Африки 
за двома методами. Визначено які країни Африки є 
вигідними для проведення Україною з ними торгової 
політики.  

Ключові слова: торгівельні відносини, імпорт,  
експорт, товарні імпортери, адаптована модель Раша, 
привабливість, оцінка, торгівельна політика. 

Макогон Ю. В. Забезпечення енергетичної безпеки 
підприємства в умовах сталого розвитку. — С. 106. 

У сучасних умовах розвитку необхідним постає 
завдання забезпечення доступу до безпечних та сталих 
джерел енергії, екологізації та енергетичної безпеки 
підприємств. В Україні рівень енергоефективності 
економіки та частка відновлюваних джерел енергії ма-
ють вкрай низькі показники. На сьогодні також існує 
багато невирішених питань в енергетичному секторі. 
Саме тому ключовим мотивом вирішення питань за-
безпечення енергетичної безпеки підприємств є пог-
либлення їх співпраці, яка могла б сприяти забезпе-
ченню енергопотреб країни первинними вуглевод-
ними ресурсами та посиленню її енергобезпеки в ці-
лому. Україна має створювати та розвивати партнерс-
тво в енергетичній галузі з підприємствами Європи, а 
також підприємствами східних країн. Співробітництво 
підприємств  України на рівні енергетичної галузі має 
суттєві перспективи, а з метою посилення співпраці 
українських підприємств з європейськими країнами в 
енергетичній галузі, Україні необхідно зробити багато 
важливих кроків та вирішити певні важливі питання.  

Ключові слова: енергетична безпека підприєм- 
ства, джерела енергії, екологізація, енергоефектив-
ність економіки, співробітництво підприємств, енер-
гетична галузь. 

Падерін І. Д., Жадько К. С., Горященко Ю. Г. Те-
оретико-методологічні основи інтелектуального біз-
несу. — С. 110. 

У даній статті досліджено та узагальнено теоре- 
тичний і практичний досвід інтелектуального бізнесу 
в Україні. Одним з найважливіших аспектів інновацій-
ної діяльності на підприємстві є освоєння нових видів 
інтелектуальної продукції, методів її виробництва, до-
ставки, реалізації. Така діяльність має комплексний, 
системний характер, оскільки включає такі види робіт: 
пошук ліцензій, патентів, кадрів, організацію дослід-
ницької роботи, інженерно-технічну діяльність, яка 
об'єднує раціоналізацію, конструювання, створення 
інженерно-технічних об'єктів, інформаційну і марке-
тингову діяльність.  

Дається характеристика основних тематичних по-
нять: інтелект-інноватика, новація, життєвий цикл 
інновації, інтелектуальний продукт. Особлива увага 
приділяється питанням інноваційної підтримки. 

Важливе місце в дослідженні займає розгляд ін-
телектуального менеджменту, який націлений, голов-
ним чином, на ефективне управління процесом роз-
робки, впровадження, виробництва і комерціалізації. 
Наголошується, що ефективність інтелектуального 
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процесу визначається лише після впровадження інно-
вацій, при цьому важливим моментом є синхронізація 
роботи функціональних підсистем, удосконалення ко-
ординуючих дій операційної системи виробництва, 
управління персоналом і здійснення контролю за 
інноваційним процесом.  

Розглянуто приклад успішної реалізації інтелек-
туальних продуктів в Україні — інноваційна діяльність 
ПАТ «Інтерпайп Сталь», об'єднуюча інноваційні ста-
леплавильні технології, новий підхід до виробничої ку-
льтури і сучасні арт-інсталяції Олафура Еліассона, які 
стали невід'ємною частиною підприємства.  

Ключові слова: інтелект-інноватика, інтелектуа-
льний продукт, новація, нововведення, інновація, ін-
фраструктура, інноваційний фонд, ефективність. 

 
Палига Є. М., Обертан Д. В. Нові підходи щодо 

вдосконалення оцінки впливу базових інститутів на роз-
виток видавничо-поліграфічної діяльності в Україні. —  
С. 117. 

У статті досліджено наявні підходи щодо методо-
логічних основ оцінки впливу інституційного середо-
вища на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності 
в Україні із врахуванням регіональних особливостей. 

Наголошено на необхідності формування взаємо-
залежностей групи факторів, які впливають на систему 
інституційних факторів економічного зростання ви- 
робничих систем. 

Таким чином, у сучасних умовах господарювання 
є потреба вдосконалювати вплив базових інститутів на 
розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в регіо-
нах через вплив системи інституційних факторів еко-
номічного зростання виробничих систем та впрова-
дження і реалізацію системи факторів впливу базових 
інститутів на діяльність ВПД. 

Ключові слова: базові інститути, середовище, ін-
ституційні фактори, механізми, ресурси, видавничо-
поліграфічна діяльність. 

 
Подлужна Н. О. Передумови знаннєвого розвитку 

регіонів України. — С. 121. 
Зроблено оцінку освітнього потенціалу як ос- 

новного інструменту знаннєвого розвитку регіонів Ук-
раїни. Обґрунтовано цінність знаннєвого розвитку для 
усіх типів постіндустріальної економіки, основними 
видами якої є інформаційна економіка, економіка 
знань, SMART-економіка, програмована економіка. 
Встановлено, що інтенсифікація знаннєвого розвитку 
території є головною умовою формування економіки 
знань у регіоні. Обґрунтовано перелік показників, які 
треба використовувати для моніторингу стану знаннє-
вого розвитку регіонів, які дозволяють отримати пов-
ноцінну оцінку наявних диспропорцій у розвитку та 
розподілу потенціальних можливостей щодо отри-
мання освіти для населення регіону і країни; наявності 
студентів у загальній кількості населення певної тери-
торії; якісного забезпечення процесу оновлення та на-
громадження знань викладачами, які мають наукову 
ступінь. Зроблено групування регіонів України за по-
тенційними можливостями в освіті, що має стати ос-
новою для розробки обґрунтованих стратегій щодо 
формування ЕЗ у кожній області. Було визначено чо-
тири групи областей за рівнем потенціалу знаннєвого 
розвитку. 

Ключові слова: економіка знань, освіта, вищі на-
вчальні заклади, знання, студенти, регіон, знаннєвий 
розвиток. 

 
Придатько Е. М. Моделювання впливу внутрішніх і 

зовнішніх чинників на ефективність процесу формування 
персоналу промислового підприємства. — С. 125. 

Уточнено сутність та виокремлено етапи процесу 
формування персоналу промислового підприємства. 
Визначено чинники зовнішнього та внутрішнього 
впливів, що супроводжують процес формування пер-
соналу промислового підприємства та прямим або 
опосередкованим чином впливають на здійснення 
його певного етапу. Обґрунтовано вибір показників, 
що відіграють роль факторних ознак та характеризу-
ють вплив кожного з виокремлених зовнішніх і внут-
рішніх чинників на процес формування персоналу 
промислового підприємства. Здійснено моделювання 
впливу кожного з чинників на галузевому рівні на  
ефективність процесу формування персоналу підпри-
ємств промисловості. Наведено інтерпретацію залеж-
ностей, які є математично значущими та мають еко-
номічний зміст. Здійснено висновки щодо впливу 
найбільш дієвих чинників на процеси формування  
персоналу промислового підприємства. 

Ключові слова: персонал, промислове підприєм-
ство, процес, формування персоналу, ефективність, 
внутрішні та зовнішні чинники впливу, моделювання. 

 
Савельєв Є. В., Куриляк В. Є., Лизун М. В., Лі-

щинський І. О. Концептуальний дискурс вибору режиму 
валютно-курсової політики України. — С. 133. 

У статті досліджено процеси монетарної інтегра-
ції в умовах трансформації світової валютної системи. 
Встановлено, що опосередковуючи всі міжнародні 
економічні процеси в системі світового господарства, 
валютні відносини зазнають глибинних якісних змін 
разом із сферою міжнародного виробництва, надання 
послуг та інвестування. Досліджено соціально-еконо-
мічний розвиток України та наголошено на важливо-
сті монетарного фактора у формуванні благополуччя 
держави. Зазначено, що після двадцяти семи років зу-
силь Україна, схоже, зіткнулася з тими ж проблемами: 
інтеграції та участі в глобалізованому світі. Розглянуто 
два типи валютної інтеграції, яка найбільше відповідає 
країнам, що розвиваються: доларизація та валютна 
рада. Акцент зроблено на перевагах та недоліках дола-
ризації для країн, що розвиваються. Досліджено сут-
ність та теоретичні основи валютної ради. На основі 
проведеного дослідження визначено нові підходи ви-
бору режиму валютно-курсової політики України. Ви-
хідною посилкою концепції є аргументація, що в умо-
вах нинішнього стану соціально-економічного роз- 
витку країни можна підняти добробут населення до 
середньоєвропейських показників лише на основі за-
провадження ефективного валютного режиму. 

Ключові слова: валютна інтеграція, доларизація, 
валютна рада, режим валютного курсу, інфляційне та-
ргетування, світова валютна система, монетарна полі-
тика. 

 
Сердюк О. С. Енергетична парадигма як фундаме-

нтальний фактор економічного розвитку. — С. 150. 
У статті виконано ретроспективне дослідження 

фундаментального впливу енергії на процеси суспіль-
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ного розвитку. З урахуванням взаємозв’язку між здо-
бутком енергії та розвитком суспільства обґрунтовано 
доцільність ведення поняття «парадигма енергодо- 
бутку» і розкрито її зміст. Теоретико-методологічний 
аналіз категорії «енергії», через механізм перетворення 
первинних енергоресурсів, дозволив визначити прин-
цип здобутку енергії, з’ясувати детермінанти біологіч-
ної та теплової парадигм енергоздобутку. Обґрунто-
вано, що саме нова парадигма енергоздобутку є пере-
думовою економічного зростання, а інклюзивні інсти-
туції і фінансовий капітал виступають як інструменти 
її поширення в суспільстві. 

Ключові слова: енергетична парадигма, економі-
чний розвиток, парадигма енергоздобутку, принцип 
здобутку енергії, біологічна парадигма енергоздобутку, 
теплова парадигма енергоздобутку. 

Ситник Л. С., Бервенова Т. М. Правові та прак-
тичні аспекти створення і функціонування Центрів на-
дання адміністративних послуг. — С. 160. 

Предмет дослідження: державна політика і мето-
дологія надання адміністративних послуг шляхом 
створення Центрів надання адміністративних послуг.  

Надана загальна оцінка процесу реалізації ре- 
форми місцевого самоврядування та децентралізації 
державної влади. В Україні відбувається гальмування  
і викривлення соціально-економічних реформ, вибір-
кове їх здійснення. Децентралізація влади розтягнута 
у часі, передача повноважень на міста тільки почина-
ється. Широкого впровадження заходів соціально-
економічних реформ немає. Державне регулювання 
економіки не має цілісності, системності, стратегічної 
виразності, підпорядкованості суспільним інтересам. 

Виявлено основні задачі законодавчої і практич-
ної спрямованості відповідно до концепції створення 
Центрів надання адміністративних послуг, основні по-
зитиви закону України «Про адміністративні послуги», 
проблеми правового регулювання процесу надання ад-
міністративних послуг, корупційні ризики у цій сфері, 
напрями фінансових витрат і джерела ресурсів на 
створення Центрів надання цих послуг у Донецькій 
області. До складу витрат фінансових, людських і ма-
теріальних ресурсів належать: облаштування (будівни-
цтво, ремонт) приміщення, зони очікування, забезпе-
чення робочих місць меблями, комп’ютерною техні-
кою, принтерами, сканерами; новітні інформаційно-
комунікативні технології і засоби зв’язку, програмне 
забезпечення алгоритмізації процедур; інструменти 
електронного впорядкування черги, підвищення ква-
ліфікації персоналу (спілкування з відвідувачами, ко-
ристування електронними базами даних, інформа-
ційно-комунікаційними програмами); інформаційне 
забезпечення діяльності Центрів надання адміністра-
тивних послуг; преміювання працівників. 

Встановлено, що фінансове та матеріальне забез-
печення створення і функціонування Центрів надання 
адміністративних послуг здійснюється в основному за 
рахунок Державного бюджету України та відповідних 
місцевих бюджетів при незначній міжнародній техніч-
ній допомозі. Однак опора на державні асигнування 
спричиняє відсутність стимулів для зниження витрат, 
нераціональний розподіл ресурсів, слабку реакцію на 
потреби споживачів адміністративних послуг, меншу 
відповідність пропозиції попиту. 

Обґрунтовано перспективи розвитку сфери адмі-
ністративних послуг через прийняття нормативних ак- 

тів, які забезпечать гнучке регулювання роботи Цент-
рів у частині процедури надання адміністративних по-
слуг та визначення конкретних розмірів їх оплати. 

Сфера застосування: державні службовці, поса-
дові особи місцевого самоврядування, депутати місце- 
вих рад; навчальні заклади, що здійснюють підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації публічних 
адміністраторів. 

Ключові слова: адміністративні послуги; децент-
ралізація державної влади; адміністративний збір; фі-
нансування витрат Центрів надання адміністративних 
послуг; місцеве самоврядування; об’єднані територіа-
льні громади. 

Сохнич А. Я., Живко З. Б. Державне управління 
земельними ресурсами в системі управління економікою 
України: інституційний аспект. — С. 164. 

У статті досліджено науково-теоретичні аспекти 
інфраструктурної перебудови економіки України, її 
структурних елементів та інституційні аспекти дер- 
жавного управління земельними ресурсами. дослі-
джено загальні тенденції падіння економічних показ-
ників у найбільш значущих сферах економіки країни, 
у тому числі в земельній, на тлі продовження деструк-
тивного впливу кризових явищ через світову фінан-
сову кризу. 

Вказано на важливість радикальної зміни вектору 
інвестиційної політики держави з пасивно-вичікуваль-
ної на динамічно активну, що дасть можливість отри-
мати сучасні технології, які вкрай необхідні сьогодні, 
зважаючи на жалюгідний стан науки в державі. 

Ключові слова: державне управління, земельні 
ресурси, державний борг, іноземні інвестиції, цифрові 
технології, безробіття, управління економікою. 

Ткаченко Н. М. Пенсійне забезпечення, право на 
пенсію, розміри, нарахування, пенсійна реформа. — 
С. 170. 

Стаття присвячена вивченню та аналізу основних 
складових діючої пенсійної системи, зокрема: визна-
ченню суті пенсії, страхового стажу, державного пен-
сійного забезпечення, права на пенсії, розмірів пенсій, 
загального порядку визначення середньомісячного за-
робітку для обчислення пенсії, пенсії за віком, діючої 
методики нарахування пенсії, її недоліки, оподатку-
вання пенсії, нарахування пенсії. У статті досліджено 
проблемні питання, пов’язані із нарахуванням пенсій 
(криза 2014 р., оподаткування пенсій, методика нара-
хування пенсій) та надано пропозиції щодо покра-
щення функціонування пенсійної системи України. 

Ключові слова: пенсія, розмір, пенсіонери, Пен-
сійний форд України, Закони України, кошти, право, 
стаж для жінок, стаж для чоловіків, середньомісячна 
заробітна плата, страхування, податок, пенсія за віком, 
пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, соціа-
льні пенсії. 

Харазішвілі Ю. М., Грішнова О. А. Стратегічні 
пріоритети підвищення рівня життя населення: порів-
няльна оцінка розвитку України і Грузії. — С. 175. 

Запропоновано систему показників і методологію 
оцінювання їх (в тому числі — інтегрального), яка дає 
можливість найбільш точно визначити рівень життя 
населення на основі ключових макроекономічних по-
казників з урахуванням тіньової зайнятості та тіньової 
оплати праці. Проведено порівняльний аналіз рівня 
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життя України та Грузії. Науково обґрунтовано стра-
тегічні орієнтири рівня життя для цих країн до 2025 р. 

Ключові слова: рівень життя, система показників, 
методологія інтегрального оцінювання, тіньова оплата 
праці, стратегічні орієнтири рівня життя України та 
Грузії.  

 
Шелеметьєва Т. В. Узагальнення підходів до оціню-

вання туристично-рекреаційного потенціалу країни (ре-
гіону). — С. 187. 

У статті досліджено процес оцінювання туристи-
чно-рекреаційного потенціалу країни (регіону). Від-
значено необхідність оцінки наявного туристично-ре-
креаційного потенціалу країни. Виокремленно його 
основні завдання в залежності від ініціаторів прове-
дення такого оцінювання: державних, регіональних та 
місцевих органів влади, інвесторів, власників ресурсів, 
туристичних операторів. Запропоновано об’єднати 
складові компоненти туристично-рекреаційного поте-
нціалу в три основні: ресурсна, соціальна та економі-
чна. 

Ключові слова: оцінювання, туристично-рекреа-
ційний потенціал, країна, завдання, компоненти, по-
казники, етапи. 

Якимчук А. Ю., Семенова Ю. М. Аспекти управ-
ління еколого-економічною безпекою в умовах військово-
політичної нестабільності у контексті природокористу-
вання. — С. 191. 

Дана стаття охоплює концепцію еколого-еконо-
мічної безпеки держави як самостійної системи та в 
динаміці принагідно до умов військово-політичної не-
стабільності (ВПН). Ми характеризуємо ВПН як по-
точний процес і його вплив на формування системою 
еколого-економічної безпеки. Розглянуті аспекти  
функціонування такої системи у контексті природних 
ресурсів, з деталізацією стосовно земельних і водних 
ресурсів. Визначена проблематика власне ВПН у кон-
тексті природних ресурсів та її вплив на екологічну та 
економічну безпеку у країні. Ми розглядаємо застосу-
вання точної теорії оптимізації до неточних моделей.  
Розглянуто поточне законодавство у галузі ВПН і за-
пропоновано методи збереження рівня стабільності в 
умовах поточної політичної ситуації.  

Ключові слова: еколого-економічна безпека, вій-
ськово-політична нестабільність, природні ресурси, 
природокористування.  
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АННОТАЦИИ 

Андрушкив Б., Владимир О., Павлыкивска О., По-
гайдак О., Кирич Н. Наука и практика решения важ-
нейших социальных проблем Украины на перспективу. — 
С. 3. 

Статья посвящена раскрытию причин возникно-
вения и обострения социальных проблем в Украине, 
для выявления причинно-следственных связей между 
ними и с целью осуществления их классификации по 
сферам деятельности. В статье определены роль и ме-
сто общественных объединений, в том числе академи-
ческих формирований в решении социальных проблем 
государства. На примере Академии экономических 
наук Украины и высшего образования Украины пред-
ложена стратегия решения социальной проблематики 
на перспективу. Определены основные направления 
решения социальных проблем в Украине на период 
2018-2023 гг. 

Ключевые слова: социальные проблемы, ре-
формы, Академия наук высшего образования Укра-
ины, Академия экономических наук Украины, безра-
ботица, миграция, пенсионное обеспечение. 

Булеев И. П., Брюховецкая Н. Е. Социально-эко-
номические проблемы экономики Украины на современ-
ном этапе ее развития. — С. 11. 

Рассмотрены теоретические и практические ас-
пекты трансформации экономики постсоциалистиче-
ских стран в систему капиталистического способа 
производства. Отмечены недостатки либеральной и 
неолиберальной экономических теорий, показаны 
пути устранения недостатков формирования эконо-
мики путем шоковой терапии, коррупционных схем 
преобразования общественной собственности на сред-
ства производства в частную собственность узкого 
круга лиц, обладающих политической властью или 
приближенных к провластным структурам. Рассмот-
рены современные теории относительно происходя-
щих процессов преобразования капиталистической 
системы хозяйствования, когда политика имеет прио-
ритет относительно экономики, а финансовый капи-
тал властвует над производственным и торговым ка-
питалом. Показана необходимость формирования 
экономики будущего путем использования позитив-
ных черт капиталистической экономики и экономики, 
основанной на равноправии всех форм собственности, 
планирования, активной роли государства в регулиро-
вании социальных и экономических процессов. Инве-
стиционная деятельность всех субъектов современной 
экономики должна формироваться на основе активи-
зации творчества всего населения страны. 

Ключевые слова: капитализм, конвергенция, ги-
бридная экономика, ценности общества, экономиче-
ские теории, планирование, государственное регули-
рование. 

Задорожная О. Г. Постнеклассческая экономиче-
ская наука как новый формат антикризисного хозяйст-
венного мышления. — С. 25. 

Традиционная неолиберальная экономическая 
наука находится в длительном кризисе. Экономиче-
ская цивилизация со свойственной ей господству- 
ющей неолиберальной идеологией рыночного фунда-
ментализма в принципе не направлена на целостное 

понимание и развитие человека. Она рассматривает 
человека только как средство для получения прибыли 
и наращивания капитала. 

Переход исследований от экономики к хозяйству 
как целостной сферы жизнедеятельности человека 
становится главным вектором методологического ан-
тикризисного обновления современной экономиче-
ской науки. Такое методологическое обновление свя-
зано с формированием новой постнеклассической 
экономической науки, основным предметом анализа 
которой является человекоразмерные комплексы, где 
целостный человек выступает их ядром. 

Для преодоления глобального полисистемного 
кризиса должны происходить прежде всего качествен-
ные изменения в обществе. Значительно возрастает 
роль тех неэкономических факторов, которым эконо-
мическая наука до последнего времени не придавала 
надлежащего значения, но теперь неизбежно должна 
их учитывать в своих исследованиях — духовно-нрав- 
ственные ценности, культура, социокультурные фак-
торы. 

Формирование постнеклассической науки свя-
зано с переходом от целевой рациональности к более 
глубинному уровню ценностной рациональности, в 
которой надо искать истоки и пути решения наиболее 
острых социально-экономических проблем, которые 
до крайности заострили проблему выживания челове-
чества. Постнеклассическая экономическая наука тре-
бует кардинального обновления методологических ос-
нований антикризисных исследований. 

Ключевые слова: постнеклассическая экономиче-
ская наука, духовно-нравственные ценности, социо-
культурные факторы, духовно-био-социальная при-
рода человека, финансово-интеллектуальная власть. 

Зайцев В. С. Основные направления совершенство-
вания мотивации труда рабочих промышленных предпри-
ятий. — С. 29. 

В мотивационном механизме к эффективному 
труду выделены основные направления, которые ха- 
рактерны для промышленных предприятий: организа-
ционно-экономические, материальные, социальные, 
моральные и психологические, каждый из которых 
имеет свои способы. Проведены исследования пере-
дового опыта по совершенствованию и внедрению ин-
новационных направлений эффективной мотивации 
труда рабочих основного производства, которые пред-
ложены для применения на промышленных предпри-
ятиях Украины, что является крайне необходимым для 
их эффективного функционирования, особенно это 
касается машиностроительных и станкостроительных 
предприятий. 

Ключевые слова: мотивация труда, инновации, 
стратегия развития, основное производство, матери-
альное стимулирование, оплата труда, конкурентоспо-
собность. 

Залознова Ю. С., Трушкина Н. В. Совершенство-
вание управления материальными потоками на угольном 
предприятии. — С. 36. 

Целью статьи является разработка предложений 
по совершенствованию управления материальными 



АННОТАЦИИ 
 

 

 
 

236 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

потоками на угольном предприятии, исходя из осо-
бенностей его функционирования. 

В статье уточнено содержание понятия «матери-
альный поток на промышленном предприятии». Это 
определение является достаточно комплексным и от-
ражает непрерывное движение совокупности необхо-
димых видов ресурсов на промышленном предприя-
тии при последовательном осуществлении всего пе- 
речня процессов логистической деятельности. 

В результате исследования выявлены особенно-
сти материальных потоков на угольном предприятии 
и их взаимосвязь. Построена схема движения матери-
альных потоков на угольном предприятии. Раскрыто 
содержание термина «управление материальными по-
токами на угольном предприятии». Приведен ком-
плекс функций и задач управления материальными 
потоками на угольном предприятии. Определены 
направления совершенствования управления матери-
альными потоками на угольных предприятиях и со-
ставляющие эффекта от их реализации. 

Ключевые слова: угольное предприятие, матери-
альный поток, управление, функции, направления со-
вершенствования, эффект, составляющие. 

 
Иванов С. В., Рогоза М. Е., Перебийнос В. И., 

Вергал К. Ю., Олексенко Л. В., Перебийнос Ю. В. Ин-
теграционные связи в системе агропродовольственного 
комплекса национальной экономики. — С. 42. 

Доказано, что развитие интеграционных связей в 
системе агропродовольственного комплекса преду-
сматривает интеграцию и кооперацию производства 
сельскохозяйственной продукции, ее переработки и 
торговли продовольствием. Рассмотрены существен-
ные особенности агропродовольственной интеграции, 
ее результативность. Проанализированы существу- 
ющие модели и механизмы функционирования верти-
кально интегрированных структур. Обоснованы мето-
дические подходы к кооперации сельскохозяйствен-
ных предприятий и предприятий пищевой промыш-
ленности, в частности, формирования интегрирован-
ной агропродовольственной компании. 

Ключевые слова: агропродовольственный ком-
плекс, интеграция, кооперация, вертикально интегри-
рованная структура, модель. 

 
Колтунович А. С. Перспективы и сценарии импле-

ментации зарубежного опыта инновационно-технологи-
ческой модернизации водохозяйственного комплекса в 
отечественную практику. — С. 52. 

В публикации рассмотрены пути достижения 
нормативных показателей ЕС в водохозяйственном 
комплексе Украины. Проанализированы Директивы 
Европейского Союза по воде, а также рассмотрены 
механизмы по реализации их отдельных положений в 
промышленности, агропромышленном комплексе, во-
допроводно-канализационном хозяйстве и других сек-
тора экономики страны. Рассмотрена суть устойчи-
вого водопользования как нового альтернативного ме-
тода сохранения и возобновления водных ресурсов. 
Исследовано и проанализировано состояние водного 
сектора Украины, а также обеспечение населения вод-
ными ресурсами. Описаны теоретические и практиче-
ские методы имплементации водных директив в оте-
чественную практику. 

Ключевые слова: водохозяйственный комплекс, 
имплементации положений, директивы по воде, ра-
мочная директива, экологическая безопасность. 

 
Костин Ю. Телегин В. Костин Д. Зарубежный 

опыт регулирования электроэнергетической отрасли. — 
С. 56. 

В статье приведена методология либерализации 
рынка электроэнергии в ряде стран мира. Модель ре-
гулирования электроэнергетической отрасли «за-
траты — плюс» широко применяется в Европе. Одной 
из целей европейских регуляторов является стремле-
ние к более качественному обслуживанию за меньшие 
деньги. Регуляторы продолжат бенчмаркинг друг 
друга, поиск новых путей для достижения наилучшего 
обслуживания и повышения нормативной производи-
тельности за счет адекватных затрат. Продолжат уси-
ливаться национальные особенности моделей элек- 
троэнергетического регулирования. 

Ключевые слова: электроэнергетика, зарубежный 
опыт регулирования, модели регулирования, Европей-
ская комиссия, доход от активов, амортизация, транс-
портировка электроэнергии. 

 
Крапивина Г. А. Моделирование туризма как заня-

тости населения в современных условиях. — С. 60. 
Разработана онто-гносеологическую модель ту-

ризма (многоотраслевой научной системы) как заня-
тости населения и модель ее предметной области как 
основу для дальнейшего формализованного ее иссле-
дования. Определены теоретико-методологические 
основания и основные аспекты создания модифика-
ционных рядов типологии туризма как занятости 
населения, для чего исследованы типологические при-
знаки классификационных рядов предметной области 
туризма как занятости населения. Выявлено значение 
модификационную рядов типологии туризма как за-
нятости населения для формирования идеального 
типа туризма как занятости населения в современных 
условиях.  

Ключевые слова: онтология, модель, объект, 
связь, логика, семантика, предметная область, моди-
фикационный ряд. 

 
Куриляк М. Ю. Парадигма реформирования адми-

нистративно-территориального устройства Украины 
на уровне NUTS-1. — С. 70. 

Целью статьи является обоснование предложе-
ний по реформе административно-территориального 
устройства Украины в контексте евроинтеграционного 
развития. Показано, что расширение ЕС сопровожда-
ется проведением реформ административно-террито-
риального устройства страны, которые ориентируются 
на создание структур, оптимизирующих процессы до-
стижения общего благосостояния населения. Общее 
районирования в ЕС осуществлялось на основе еди-
ного стандарта — номенклатуры территориальных еди-
ниц для целей статистики (NUTS). 

Система идей статьи включает положения, при 
проведении региональных реформ приоритет должен 
быть предоставлен более высокому уровню, ведь иначе 
образуется разрыв в цепочке территориальных транс-
формаций. В то же время должен быть учтен опыт 
проведения региональных реформ в странах ЕС. Со-
ответственно в Украине целесообразно существенно 
повысить историко-этнографическое направление при 
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определении границ и названий регионов с тем, чтобы 
полнее учесть географические особенности страны, 
эффективно использовать синергию общего ментали-
тета и опыта, комплексно применить в экономиче-
ском развитии фактор однородности ресурсов, сфор-
мировать туристическую специализацию, улучшить 
международные отношения с пограничными террито-
риями. Регионам надо предоставить статус краев, со-
ответствующий задачам развития процесса децентра-
лизации. Универсальность такого административно-
территориального деления заключается в том, что 
край — это и любая местность, и значительная по про-
странству область, и местность, тяготеющая к любому 
географическому объекту, и исторически уникальная 
местность. 

Ключевые слова. административно-территори-
альное устройство, евроинтеграция, край, область, ре-
гион, реформа. 

Кучер А. В. Методические основы оценки инвести-
ционной привлекательности землепользования аграрных 
предприятий. — С. 77. 

В статье предложен и апробирован научно-мето-
дический подход к оценке инвестиционной привлека-
тельности землепользования аграрных предприятий. 
Для интерпретации результатов оценки инвестицион-
ной привлекательности аграрного землепользования 
на основе функции желаемости Харрингтона выде-
лены пять уровней инвестиционной привлекательно-
сти. Осуществлено комплексное оценивание и разра-
ботана картограмма инвестиционной привлекательно-
сти землепользования аграрных предприятий регио-
нов Украины. Практическое применение результатов 
исследования будет способствовать принятию обосно-
ванных инвестиционных решений по осуществлению 
земельных инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекатель-
ность, землепользования, аграрное предприятие, ком-
плексная оценка, картограмма, экономическое плодо-
родие. 

Латышева Е. В., Лессовая О. П. Востребованные 
профессии в Украине, странах постсоветского про-
странства и развитых странах мира: новые вызовы и 
возможности на рынке труда. — С. 85. 

В статье представлен результат проведенного ана-
лиза будущих изменений на рынке труда в Украине и 
других странах мира под воздействием научного про-
гресса. Определенно, что в ближайшее время вопросы 
учета новых вызовов и возможностей на рынке труда 
обязательно возникнут при формировании новых про-
грамм развития и реформ в тех странах мира, которые 
стремятся заблаговременно подготовиться к возмож-
ным угрозам и разработать мероприятия относительно 
снижения их негативных последствий. Доказано, что 
компании будут развивать человеческий капитал на 
базе новых профессиональных навыков, реорганизо-
вывать труд и внедрять новые методы управления для 
максимально эффективного использования своих не-
материальных активов. Обосновано, что в целом не-
равенство и социальное расслоение, к которым могут 
привести текущие технологические изменения, уже 
сейчас вызывают серьезную обеспокоенность. Порож-
дают их не только ликвидация рабочих мест и поля-
ризация рынка труда, но также снижение социальной 
мобильности и углубление разрыва между странами.  

Предложено загодя подготовиться к новым вызовам, 
которые возникают в результате модернизации гло-
бальной экономики, для чего представлен результат 
анализа новых требований, рисков и перспектив на 
рынке труда, а также показаны результаты мировых 
тенденций изменений на рынке труда по отдаленным 
прогнозам зарубежных ученых и специалистов между-
народных исследовательских организаций. 

Ключевые слова: востребованные профессии, ры-
нок труда, вызовы, ликвидация рабочих мест, компе-
тенции, кадровый спрос. 

Ляшенко В. И., Осадчая Н. В., Галясовская А. В. 
Рынки малых развитых стран Африки: оценка марке-
тинговых перспектив для традиционного экспорта из 
Украины. — С. 90. 

В статье проанализированы перспектива торго-
вых отношений Украины с наиболее развитыми стра-
нами Восточной Африки, которые являются доста- 
точно емким рынком сбыта для украинских предпри-
ятий, с помощью метода анализа интенсивности раз-
вития стран (использует относительные величины ди-
намики) и адаптированной модели Раша. Проанали-
зирована динамика экспортно-импортных операций 
Украины со странами Африки за последние 6 лет. 

Даны предложения по дальнейшей торговли и 
выбору потенциальных партнеров из экономически 
развитых стран Африки. В ходе исследования впервые 
даны предложения по использованию показателей ди-
намичного развития стран Восточной Африки и адап-
тированы модели Раша к анализу внешнеторговых от-
ношений. Проведена оценка привлекательности то-
варных импортеров стран Африки на основе методов: 
анализа показателей развития стран (используется с 
помощью относительной величины динамики) и адап-
тированной модели Раша (оценки латентных перемен-
ных). Это позволило по проанализировать стабиль-
ность и емкость рынков Африки по двум методам. 
Определено, какие страны Африки являются выгод-
ными для проведения Украиной с ними торговой по-
литики. 

Ключевые слова: торговые отношения, импорт, 
экспорт, товарные импортеры, адаптированная модель 
Раша, привлекательность, оценка, торговая политика. 

Макогон Ю. В. Обеспечения энергетической без-
опасности предприятия в условиях устойчивого разви-
тия. — С. 106. 

В современных условиях развития необходимым 
становится задание обеспечения доступа к безопас-
ным и устойчивым источникам энергии, экологиза-
ции и энергетической безопасности предприятий. В 
Украине уровень энергоэффективности экономики и 
доля возобновляемых источников энергии имеют 
крайне низкие показатели. Сегодня также существует 
множество нерешенных вопросов в энергетическом 
секторе. Именно поэтому ключевым мотивом реше-
ния вопросов обеспечения энергетической безопасно-
сти предприятий является усиление их сотрудниче-
ства, которое могло бы способствовать обеспечению 
энергетических потребностей страны первичными уг-
леводными ресурсами и усилению ее энергобезопас-
ности в целом. Украина должна создавать и развивать 
партнерство в энергетической отрасли с предприяти-
ями Европы, а также с предприятиями восточных 
стран. Сотрудничество предприятий Украины в энер- 
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гетической отрасли имеет существенные перспективы, 
а с целью усиления сотрудничества украинских пред-
приятий с европейскими странами в энергетической 
отрасли, Украине необходимо сделать много важных 
шагов и решить определенные важные вопросы.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность 
предприятия, источники энергии, экологизация, 
энергоэффективность экономики, сотрудничество 
предприятий, энергетическая отрасль. 

 
Падерин И. Д., Жадько К. С., Горященко Ю. Г. 

Теоретико-методологические основы интеллектуального 
бизнеса. — С. 110. 

В данной статье исследован и обобщен теорети-
ческий и практический опыт интеллектуального биз-
неса в Украине. Одним из важнейших аспектов инно-
вационной деятельности на предприятии является 
освоение новых видов интеллектуальной продукции, 
методов ее производства, доставки, реализации. Такая 
деятельность имеет комплексный, системный харак-
тер, поскольку включает следующие виды работ: по-
иск лицензий, патентов, кадров, организацию иссле-
довательской работы, инженерно-техническую дея-
тельность, которая объединяет рационализацию, кон-
струирование, создание инженерно-технических объ-
ектов, информационную и маркетинговую деятель-
ность.  

Дается характеристика основных тематических 
понятий: интелект-инноватика, новация, жизненный 
цикл инновации, интеллектуальный продукт. Особое 
внимание уделяется вопросам инновационной под- 
держки. 

Важное место в исследовании занимает рассмот-
рение интеллектуального менеджмента, который 
нацелен, главным образом, на эффективное управле-
ние процессом разработки, внедрения, производства и 
коммерциализации. Отмечается, что эффективность 
интеллектуального процесса определяется лишь после 
внедрения инноваций, при этом важным моментом 
является синхронизация работы функциональных 
подсистем, усовершенствование координирующих 
действий операционной системы производства, управ-
ление персоналом и осуществление контроля за инно-
вационным процессом.  

Рассмотрен пример успешной реализации интел-
лектуальных продуктов в Украине — инновационная 
деятельность ПАТ «Интерпайп Сталь», объединяющая 
инновационные сталеплавильные технологии, новый 
подход к производственной культуре и современные 
арт-инсталляции Олафура Элиассона, которые стали 
неотъемлемой частью предприятия.  

Ключевые слова: интеллект-инноватика, интел-
лектуальный продукт, новация, нововведение, инно-
вация, инфраструктура, инновационный фонд, эф-
фективность. 

 
Палыга Е. Н., Обертан Д. В. Новые подходы к со-

вершенствованию оценки влияния базовых институтов 
на развитие издательско-полиграфический деятельно-
сти в Украине. — С. 117. 

В статье исследованы имеющиеся подходы к ме-
тодологическим основам оценки влияния институци-
ональной среды на развитие издательско-полиграфи-
ческой деятельности в Украине с учетом региональных 
особенностей. 

Отмечена необходимость формирования взаимо-
зависимостей группы факторов, влияющих на систему 
институциональных факторов экономического роста 
производственных систем. 

Таким образом, в современных условиях хозяй-
ствования есть потребность совершенствовать влия-
ние базовых институтов на развитие издательско-по-
лиграфической деятельности в регионах из-за влияния 
системы институциональных факторов экономиче-
ского роста производственных систем и внедрение и 
реализацию системы факторов влияния базовых ин-
ститутов на деятельность ВПД. 

Ключевые слова: базовые институты, среда, ин-
ституциональные факторы, механизмы, ресурсы, из-
дательско-полиграфическая деятельность. 

 
Подлужная Н. А. Предпосылки знаниевого разви-

тия регионов Украины. — С. 121. 
Произведена оценка образовательного потен-

циала как основного инструмента знаниевого разви-
тия регионов Украины. Обоснована ценность знани-
евого развития для всех типов постиндустриальной 
экономики, основными видами которой являются  
информационная экономика, экономика знаний, 
SMART-экономика, программируемая экономика. 
Установлено, что интенсификация знаниевого разви-
тия территории является главным условием формиро-
вания экономики знаний в регионе. Обоснован пере-
чень показателей, которые нужно использовать для 
мониторинга состояния знаниевого развития ре-
гионов, которые позволяют получить полноценную 
оценку имеющихся диспропорций в развитии и рас-
пределении потенциальных возможностей по получе-
нию образования для населения региона и страны; на-
личии студентов в общей численности населения 
определенной территории; качественного обеспечения 
процесса обновления и накопления знаний препода-
вателями, которые имеют научную степень. Сделана 
группировка регионов Украины в зависимости от по-
тенциальных возможностей в образовании, что являе-
тся основой для разработки обоснованных стратегий 
по формированию экономики знаний в каждой обла-
сти Украины. Были определены четыре группы обла-
стей в зависимости от уровня потенциала знаниевого 
развития. 

Ключевые слова: экономика знаний, образова-
ние, высшие учебные заведения, знания, студенты, ре-
гион, экономика знаний развитие. 

 
Придатько Э. Н. Моделирование влияния внутрен-

них и внешних факторов на эффективность процесса 
формирования персонала промышленного предприятия. — 
С. 125. 

Уточнена сущность и выделены этапы процесса 
формирования персонала промышленного предпри- 
ятия. Определены факторы внешнего и внутреннего 
воздействий, сопровождающих процесс формирова-
ния персонала промышленного предприятия и пря-
мым или косвенным образом влияющих на осуществ-
ление его определенного этапа. Обоснован выбор по-
казателей, которые играют роль факторных призна-
ков, и характеризуют влияние каждого из выделенных 
внешних и внутренних факторов на процесс форми-
рования персонала промышленного предприятия. 
Осуществлено моделирование влияния каждого из 
факторов на эффективность процесса формирования 
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персонала предприятий промышленности на отрасле-
вом уровне. Выполнена интерпретация зависимостей, 
являющихся математически значимыми и имеющих 
экономическое содержание. Сделаны выводы о влия-
нии наиболее действенных факторов на процессы 
формирования персонала промышленного предприя-
тия. 

Ключевые слова: персонал, промышленное пред-
приятие, процесс, формирование персонала, эффек-
тивность, внутренние и внешние факторы влияния, 
моделирование. 

Савельев Е. В., Куриляк В. Е., Лизун М. В., Ли-
щинский И. О. Концептуальный дискурс выбора режима 
валютно-курсовой политики Украины. — С. 133. 

В статье исследованы процессы монетарной ин-
теграции в условиях трансформации мировой валют-
ной системы. Установлено, что опосредующие все 
международные экономические процессы в системе 
мирового хозяйства, валютные отношения испыты-
вают глубинные качественные изменения вместе со 
сферой международного производства, оказания услуг 
и инвестирования. Исследовано социально-экономи-
ческое развитие Украины и отмечена важность моне-
тарного фактора в формировании благополучия госу-
дарства. Отмечено, что после двадцати семи лет уси-
лий Украина, похоже, столкнулась с теми же пробле-
мами: интеграции и участия в глобальном мире. Рас-
смотрены два типа валютной интеграции, которая 
наиболее соответствует развивающимся странам: дол-
ларизация и валютный совет. Акцент сделан на пре-
имуществах и недостатках долларизации для развива-
ющихся стран. Исследована сущность и теоретические 
основы валютного совета. На основе проведенного ис-
следования определены новые подходы выбора ре-
жима валютно-курсовой политики Украины. Исход-
ной посылкой концепции является аргументация, что 
в условиях нынешнего состояния социально-эконо-
мического развития страны можно поднять благосо-
стояние населения до среднеевропейских показателей 
только на основе внедрения эффективного валютного 
режима. 

Ключевые слова: валютная интеграция, доллари-
зация, валютный совет, режим валютного курса, ин-
фляционное таргетирование, мировая валютная си-
стема, монетарная политика. 

Сердюк А. С. Энергетическая парадигма как фун-
даментальный фактор экономического развития. — 
С. 150. 

В статье выполнено ретроспективное исследова-
ние фундаментального влияния энергии на процессы 
общественного развития. С учетом взаимосвязи между 
получением энергии и развитием общества обосно-
вана целесообразность ведения понятие «парадигма 
энергодобычи» и раскрыто ее содержание. Теоретико-
методологический анализ категории «энергии», через 
механизм преобразования первичных энергоресурсов, 
позволил определить принцип добычи энергии, выяс-
нить детерминанты биологической и тепловой пара-
дигм энергодобычи. Обосновано, что именно новая 
парадигма энергодобычи является предпосылкой эко-
номического роста, а инклюзивные институты и фи-
нансовый капитал выступают как инструменты ее рас-
пространения в обществе. 

Ключевые слова: энергетическая парадигма, эко-
номическое развитие, парадигма энергодобычи, прин-
цип получения энергии, биологическая парадигма 
энергодобычи, тепловая парадигма энергодобычи. 

Сохнич А. Я., Живко З. Б. Государственное управ-
ление земельными ресурсами в системе управления эко-
номикой Украины: институционный аспект. — С. 160. 

В статье исследованы научно-теоретические ас-
пекты инфраструктурной перестройки экономики 
Украины, ее структурных элементов и институцио-
нальные аспекты государственного управления зе-
мельными ресурсами. Исследованы общие тенденции 
падения экономических показателей в наиболее зна-
чимых областях экономики страны, в том числе в зе-
мельной, на фоне продолжающегося деструктивного 
влияния кризисных явлений из-за мирового финансо-
вого кризиса. 

Указано на важность радикального изменения 
вектора инвестиционной политики государства с пас-
сивно-выжидательной на динамически активную, что 
даст возможность получить современные технологии, 
которые крайне необходимы сегодня, учитывая пла-
чевное состояние науки в государстве. 

Ключевые слова: государственное управление, зе-
мельные ресурсы, государственный долг, иностранные 
инвестиции, цифровые технологии, безработица, 
управление экономикой. 

Сытник Л. С., Бервенова Т. Н. Правовые и прак-
тические аспекты создания и функционирования Цент-
ров предоставления административных услуг. — С. 164. 

Предмет исследования: государственная поли-
тика и методология предоставления административ-
ных услуг путем создания центров предоставления ад-
министративных услуг. 

Дана общая оценка процесса реализации ре-
формы местного самоуправления и децентрализации 
государственной власти. В Украине происходит тор-
можение и искривление социально-экономических 
реформ, избирательное их осуществление. Децентра-
лизация власти растянута во времени, передача пол-
номочий в города (села) только начинается. Широкого 
внедрения мероприятий социально-экономических 
реформ нет. Государственное регулирование эконо-
мики не имеет целостности, системности, стратегиче-
ской выразительности, подчиненности общественным 
интересам. 

Выявлены основные задачи законодательной и 
практической направленности в соответствии с кон-
цепцией создания центров предоставления админи-
стративных услуг, основные позитивы Закона Укра-
ины «Об административных услугах»; проблемы пра-
вового регулирования процесса предоставления адми-
нистративных услуг, коррупционные риски в этой 
сфере, направления финансовых затрат и источники 
ресурсов на создание Центров предоставления этих 
услуг в Донецкой области. В состав расходов финан-
совых, человеческих и материальных ресурсов отно-
сятся: обустройство (строительство, ремонт) помеще-
ния, зоны ожидания; обеспечение рабочих мест мебе-
лью, компьютерной техникой, принтерами, скане-
рами; новейшие информационно-коммуникативные 
технологии и средства связи, программное обеспече-
ние алгоритмизации процедур; инструменты элек-
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тронного упорядочения очереди, повышение квали-
фикации персонала (общение с посетителями, ис-
пользование электронных баз данных, информаци-
онно-коммуникационных программ); информацион-
ное обеспечение деятельности центров предоставле-
ния административных услуг; премирование работни-
ков. 

Установлено, что финансовое и материальное 
обеспечение создания и функционирования центров 
предоставления административных услуг осуществля-
ется в основном за счет Государственного бюджета 
Украины и соответствующих местных бюджетов при 
незначительной международной технической помощи. 
Однако опора на государственные ассигнования вы-
зывает отсутствие стимулов для снижения издержек, 
нерациональное распределение ресурсов, слабую ре-
акцию на нужды потребителей административных 
услуг, меньше соответствия предложения спросу. 

Обоснованы перспективы развития сферы адми-
нистративных услуг путем принятия нормативных ак-
тов, которые обеспечат гибкое регулирование работы 
Центров в части процедуры предоставления админи-
стративных услуг и определения конкретных размеров 
их оплаты. 

Сфера применения: государственные служащие, 
должностные лица местного самоуправления, депу-
таты местных советов; учебные заведения, осуществ-
ляющие подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации публичных администраторов. 

Ключевые слова: административные услуги; де-
централизация государственной власти; администра-
тивный сбор; финансирование расходов центров 
предоставления административных услуг; местное са-
моуправление; объединены территориальные общины. 

 
Ткаченко Н. М. Пенсионное обеспечение, право на 

пенсию, размеры, начисления, пенсионная реформа. —  
С. 170. 

Статья посвящена изучению и анализу основных 
составляющих действующей пенсионной системы, в 
частности: изучению сути пенсии, страхового стажа, 
государственного пенсионного обеспечения, права на 
пенсию, размеров пенсий, общего порядка определе-
ния среднемесячного заработка для расчета пенсии, 
пенсии по возрасту, действующей методики начисле-
ния пенсии, ее недостатки, налогообложение пенсии, 
начисление пенсии. В статье исследованы проблемные 
вопросы в связи с начислением пенсий (кризис 
2014 г., налогообложение пенсий, методика расчета 
пенсий) и поданы предложения для улучшения функ-
ционирования пенсионной системы Украины. 

Ключевые слова: пенсия, размер, пенсионеры, 
Пенсионный фонд Украины, Законы Украины, сред-
ства, право, стаж для женщин, стаж для мужчин, сред-
немесячная заработная плата, страхование, налоги, 
пенсия по возрасту, пенсионное обеспечение, пенси-
онное страхование, социальные пенсии. 

 
Харазишвили Ю. М., Гришнова Е. А.  Стратеги-

ческие приоритеты повышения уровня жизни населения: 

сравнительная оценка развития Украины и Грузии. —  
С. 175 

Предложена система показателей и методология 
их оценки (в том числе — интегральной), которая дает 
возможность наиболее точно определить уровень  
жизни населения на основе ключевых макроэкономи-
ческих показателей с учетом теневой занятости и те-
невой оплаты труда. Проведен сравнительный анализ 
уровня жизни Украины и Грузии. Научно обоснованы 
стратегические ориентиры уровня жизни для этих 
стран до 2025 г. 

Ключевые слова: уровень жизни, система показа-
телей, методология интегральной оценки, теневая оп-
лата труда, стратегические ориентиры уровня жизни 
Украины и Грузии. 

 
Шелеметьева Т. В. Обобщение подходов к оценке 

туристско-рекреационного потенциала страны (реги-
она). — С. 187. 

В статье исследован процесс оценивания турист-
ско-рекреационного потенциала страны (региона). 
Отмечена необходимость оценки имеющегося турист-
ско-рекреационного потенциала страны. Выделены 
его основные задачи в зависимости от инициаторов 
проведения такой оценки: государственных, регио-
нальных и местных органов власти, инвесторов, вла-
дельцев ресурсов, туристических операторов. Предло-
жено объединить составляющие компоненты турист-
ско-рекреационного потенциала в три основные: ре-
сурсную, социальную и экономическую. 

Ключевые слова: оценка, туристско-рекреацион-
ный потенциал, страна, задачи, компоненты, показа-
тели, этапы. 

 
Якимчук А. Ю., Семенова Ю. М. Аспекты управ-

ления эколого-экономической безопасностью в условиях 
военно-политической нестабильности в контексте при-
родопользования. — С. 191. 

Данная статья охватывает концепцию эколого-
экономической безопасности государства как само-
стоятельной системы и в динамике относительно к 
условиям ВПН. Мы характеризуем ВПН как текущий 
процесс, а также его влияние на формирование си-
стемы эколого-экономической безопасности. Рас-
смотрены аспекты функционирования такой системы 
в контексте природных ресурсов, с детализацией от-
носительно земельных и водных ресурсов. Определена 
проблематика собственно ВПН в контексте природ-
ных ресурсов, и ее влияние на экологическую и эко-
номическую безопасность страны. Мы рассматриваем 
использование точной теории оптимизации для неточ-
ных моделей. Рассмотрено текущее законодательство 
в отрасли ВПН и предложены методы сохранения 
уровня стабильности в условиях текущей политиче-
ской ситуации.  

Ключевые слова: эколого-экономическая без-
опасность, военно-политическая нестабильность, 
природные ресурсы, природопользование.  
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Andrushkiv B., Vladymyr O., Pavlykivska O., Pohay-
dak O., Kyrych N. The Most Important Social Problems of 
Ukraine: Science and Practice of Solving for the Future. — 
Р. 3. 

The article is devoted to the disclosure of the causes 
of occurrence and aggravation of social problems in 
Ukraine, in order to identify the cause-effect relationships 
between them and for the purpose of their classification 
according to the spheres of activity. The article defines the 
role and place of public associations, including academic 
formations, in solving social problems of the state. On the 
basis of the Academy of Economic Sciences of Ukraine 
and higher education of Ukraine, a strategy for solving so-
cial problems for the future is proposed. The main direc-
tions of solving social problems in Ukraine for the period 
2018-2023 are outlined. 

Keywords: social problems, reforms, Academy of 
higher education of Ukraine, Academy of Economic Sci-
ences of Ukraine, unemployment, migration, pension pro-
vision. 

Buleev I., Bryukhovetskaya N. Socio-Economic Prob-
lems of the Ukrainian Economy at the Present Stage of its 
Development. — Р. 11. 

The article deals with theoretical and practical aspects 
of transformation in the economy of post-socialist coun-
tries into the system of the capitalist mode of production. 
Weaknesses were noted in the shortcomings of the liberal 
and neoliberal economic theories, ways to address short-
comings of the formation in the economy through shock 
therapy, corruption schemes for transforming public own-
ership of the means of production into private ownership 
of a narrow circle of persons possessing political power or 
close to pro-government structures are shown. The article 
considered the modern theories of the ongoing processes 
of transformation of the capitalist system of management, 
convergence, hybrid economy, when politics has priority 
over the economy and financial capital dominates produc-
tion and trade. The necessity of forming the economy of 
the future by using the positive features of the capitalist 
economy and economy, which based on the equality all 
forms of ownership, planning, the active role of the state 
in regulating social and economic processes are shown. It 
is proved that the investment activity of economic entities 
of the modern economy should be based on activating the 
creative potential of the country's population. 

Keywords: socio-economic problems of the economy, 
capitalism, convergence, hybrid economy, values of soci-
ety, economic theories, planning, state regulation. 

Ivanov S., Rogoza M., Perebyynis V., Verhal K., 
Oleksenko L., Perebyinis Y. Integration Relations in System 
of Agro-Food Complex of National Economy. — Р. 42. 

It has been proved that development of integration 
links in the system of the agro-food complex involves in-
tegration and cooperation of agricultural production, pro-
cessing and trade of food. Essential features of agro-food 
integration, its effectiveness have been considered. Existing 
models and mechanisms of functioning of vertically inte-
grated structures have been analyzed. Methodical ap-
proaches to cooperation of agricultural enterprises and food 
industry enterprises, in particular, formation of an inte-
grated agro-food company, have been grounded. 

Keywords: agro-food complex, integration, coopera-
tion, vertically integrated structure, model. 

Kharazishvili Y., Grishnova O. Strategic Priorities for 
Raising the Standard of Living of the Population: a Compar-
ative Assessment of the Development of Ukraine and Geor-
gia. — Р. 175. 

The system of indicators and the methodology of its 
estimation (including — integrated) which gives the chance 
most precisely determine the living standards of the popu-
lation on the basis of key macroeconomic indicators taking 
into account shadow employment and shadow wages is of-
fered. A comparative analysis of the living standards of 
Ukraine and Georgia is carried out. The strategic bench-
marks of living standards for these countries are scientifi-
cally substantiated by 2025. 

Keywords: living standards, system of indicators, 
methodology of integrated assessment, shadow wages, stra-
tegic benchmarks of living standards of Ukraine and Geor-
gia. 

Koltunovych O. The prospects and scenarios of imple-
mentation of foreign experience of innovative and technologi-
cal modernization of the water management complex in the 
domestic practice. — Р. 52. 

The publication considers ways to achieve EU nor-
mative indicators in Ukraine's water management sector. 
Water Directives of the European Union have been ana-
lyzed, as well as mechanisms for implementing their indi-
vidual provisions in industry, agro-industrial complex, wa-
ter supply and sewerage sector and other sectors of the 
country's economy. The essence of sustainable water use as 
a new alternative method for the conservation and renewal 
of water resources is considered. The state of Ukraine's wa-
ter sector, as well as providing the population with water 
resources, has been studied and analyzed. Theoretical and 
practical methods of implementing water directives into 
domestic practice are described. 

Keywords: water management complex, implementa-
tion of regulations, water directives, framework directive, 
environmental safety. 

Kostin Y. Telegin V. Kostin D. Foreign experience in 
regulating the electric power industry. — Р. 56. 

The article shows the methodology for liberalizing the 
electricity market in a number of countries around the 
world. The "cost-plus" electric power industry regulation 
model is widely used in Europe. One of the goals of Euro-
pean regulators is the desire for better service for less 
money. Regulators will continue benchmarking each other, 
seeking new ways to achieve the best possible service and 
improve regulatory performance at the expense of adequate 
costs. National characteristics of models of electric power 
regulation will continue to strengthen. 

Keywords: electric power industry, foreign experience 
of regulation, regulation models, the European Commis-
sion, income from assets, depreciation, transportation of 
electricity. 

Krapivina G. Simulation of Tourism as the Employment 
of Population in Modern Conditions. — Р. 60. 

An ontological-geological model of tourism (a diver-
sified scientific system) as a population employment and a 
model of its subject area have been developed as a basis for 
further formalized research. The theoretical and methodo-
logical foundations and main aspects of the creation of the 
modification series of the typology of tourism as employ-
ment of the population are determined, for which the ty-
pological features of the classification series of the subject 
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area of tourism as employment of the population are in-
vestigated. The importance of a modification of the typol-
ogy of tourism as an employment of the population for the 
formation of an ideal type of tourism as an employment of 
the population in modern conditions is revealed. 

Keywords: ontology, model, object, communication, 
logic, semantics, subject area, modification number. 

 
Kucher A. V. Methodical Bases of Evaluation of Invest-

ment Attractiveness of Land Use of Agricultural Enterprises. — 
Р. 77. 

It is proposed and tested scientific and methodical 
approach to evaluation of investment attractiveness of land 
use of agricultural enterprises. To interpret the results of 
the assessment of the investment attractiveness of agricul-
tural land use on the basis of the Harrington’s desirability 
function, five levels of investment attractiveness are iden-
tified. The complex estimation is carried out and the car-
togram of investment attractiveness of land use of agricul-
tural enterprises of Ukraine’s regions is developed. Practi-
cal application of the research results will contribute to 
make informed investment decisions on the implementa-
tion of land investment. 

Keywords: investment attractiveness, land use, agri-
cultural enterprise, integrated assessment, cartogram, eco-
nomic fertility. 

 
Kuryliak M. Y. The Paradigm of Reforming the Admin-

istrative-Territorial Structure of Ukraine at the NUTS-1 
Level. — P. 70. 

The purpose of the article is to substantiate the pro-
posals on the reform of the administrative-territorial struc-
ture of Ukraine in the context of Euro-integration devel-
opment. It is shown that EU enlargement is accompanied 
by reforms of the administrative and territorial structure of 
the country, which are oriented on the creation of struc-
tures that optimize the processes of achieving the general 
welfare of the population. The overall regionalization in the 
EU was based on a single standard — nomenclature of ter-
ritorial units for statistical purposes (NUTS). 

The system of ideas of the article includes the provi-
sion that in the course of regional reforms the priority 
should be given to the highest level, otherwise the gap in 
the chain of territorial transformations will be formed. At 
the same time, the experience of conducting regional re-
forms in the EU countries should be taken into account. 
Accordingly, it is expedient for Ukraine to significantly in-
crease the historical and ethnographic direction in deter-
mining the boundaries and names of the region in order to 
more fully take into account the geographical features of 
the country, to effectively use the synergy of the common 
mentality and local experience, to apply in a coherent 
manner the factor of homogeneity of resources in eco-
nomic development, to form tourism specialization, to im-
prove international relations with border areas. Regions 
need to be given the status of the regions, which will meet 
the challenges of the decentralization process. The versa-
tility of such an administrative-territorial division consists 
in the fact that the land is any area and a vast area, and a 
territory gravitating towards any geographical object, and 
historically unique terrain. 

Keywords. administrative-territorial unit, eurointe-
gration, land, region, reform. 

 
Latysheva О., Lesova O. Claimed Professions in 

Ukraine, Countries of Post-Soviet Space and Developed 
Countries of the World: New Calls and Possibilities at the 
Market of Labour. — Р. 85. 

In the article the result of the conducted analysis of 
future changes is presented at the market of labor in 
Ukraine and in other countries of the world under act of 
advance of science. Certainly, that in the near future of 
question of account of new calls and possibilities at the 
market of labor necessarily will arise up at forming of the 
new programs of development and reforms in those coun-
tries of the world, that aim in advance to prepare к to the 
possible threats and to work out measures in relation to the 
decline of them negative consequences. It is well-proven 
that companies will develop a human capital on the base 
of new professional skills, to reorganize labor and inculcate 
the new methods of management for the maximally effec-
tive use of the non-material assets. Reasonably, that on the 
whole inequality and social stratification, to that can bring 
current technological changes over, already now cause a 
serious disturbance. Liquidation of workplaces and polari-
zation of labor-market generate them not only, but also 
decline of social mobility and deepening of break between 
countries.  It is suggested in good time to prepare к to the 
new calls that arise up as a result of modernization of global 
economy, for what the result of analysis of new require-
ments, risks and prospects is presented at the market of 
labor, and also  the results of world tendencies of changes 
are shown at the market of labor in obedience to the re-
mote prognoses of foreign scientists and specialists of in-
ternational research organizations. 

Keywords: the claimed professions, labor-market, 
calls, liquidation of workplaces, competence, skilled de-
mand. 

 
Lyashenko V., Osadcha N., Galyasovska O. Markets 

of Small Developed African Countries: Evaluation of Market-
ing Prospects for Traditional Exports from Ukraine. — Р. 90. 

The article analyzes the prospect of Ukraine's trade 
relations with the most developed countries of East Africa, 
which is a sufficiently large market for Ukrainian enter-
prises, using the method of analysis of the country's devel-
opment intensity (used by the relative magnitude of dy-
namics) and the adapted model of Rash. The dynamics of 
export-import operations of Ukraine with the countries of 
Africa over the past 6 years has been analyzed. 

Proposals on further trade and choice of potential 
partners from the economically developed countries of Af-
rica are given. During the study, for the first time, pro-
posals were made to use the indicators of the dynamic de-
velopment of the Eastern countries and adapted the model 
of Rash to the analysis of foreign trade relations. The study 
assessed the attractiveness of African commodity importers 
on the basis of methods: the analysis of country develop-
ment indicators (used by relative magnitude of dynamics) 
and the adapted model of Rash (latent variables estima-
tion), which allowed analyzing the stability and capacity of 
African markets in two ways. Determined which countries 
in Africa are beneficial for Ukraine to conduct trade policy 
with them. 

Keywords: trade relations, import, export, commodity 
importers, adapted model Rash, attractiveness, estimation, 
trade policy. 

 
Makogon Y. Ensuring Energy Security of the Enterprise 

in Conditions of Sustainable Development. — Р. 106. 
In modern conditions of development, it is necessary 

to ensure access to safe and sustainable sources of energy, 
ecology and energy security of enterprises. In Ukraine level 
of energy efficiency of the economy and part of renewable 
energy sources are extremely low. Today, there are also 
many unresolved issues in the energy sector. That is why 
the key motive for solving the issues of ensuring the energy 
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security of enterprises is to strengthen their cooperation, 
which could contribute to ensuring the country's energy 
needs with primary carbohydrate resources and enhancing 
its energy security in general. Ukraine should create and 
develop partnerships in the energy sector with enterprises 
in Europe, as well as with enterprises of eastern countries. 
The cooperation of Ukrainian enterprises in the energy sec-
tor has significant prospects, and in order to strengthen the 
cooperation of Ukrainian enterprises with European coun-
tries in the energy sector, Ukraine needs to take many im-
portant steps and solve certain important issues. 

Keywords: energy security of the enterprise, energy 
sources, ecologization, energy efficiency of the economy, 
cooperation of enterprises, energy sector. 

Paderin I., Zhadko K., Horyaschenko J. Theoretical 
and methodological foundations of intellectual business. — 
Р. 110. 

This article explores and summarizes the theoretical 
and practical experience of intellectual business in Ukraine. 
One of the most important aspects of innovation activity at 
the enterprise is the development of new types of intellec-
tual products, methods of its production, delivery, and sale. 
Such activities are of a complex, systemic nature, since it 
includes the following types of work: the search for li-
censes, patents, personnel, organization of research work, 
engineering and technical activities that combine rational-
ization, design, engineering facilities, information and 
marketing activities. 

The characteristics of the main thematic concepts are 
given: intellect-innovation, innovation, the life cycle of in-
novation, an intellectual product. Particular attention is 
paid to the issues of innovative support. 

An important place in the study is the consideration 
of intellectual management, which is aimed mainly at ef-
fective management of the process of development, imple-
mentation, production and commercialization. It is noted 
that the effectiveness of the intellectual process is deter-
mined only after the introduction of innovations, while an 
important point is the synchronization of the functional 
subsystems, improving the coordinating actions of the op-
erating system of production, personnel management and 
control over the innovation process. 

An example of the successful implementation of in-
tellectual products in Ukraine is considered - the innova-
tive activity of the Interpipe Steel PAT, combining inno-
vative steelmaking technologies, a new approach to pro-
duction culture and modern art installations of Olafur Eli-
asson, which have become an integral part of the enter-
prise. 

Keywords: intellect-innovation, intellectual product, 
innovation, innovation, innovation, infrastructure, innova-
tion fund, efficiency. 

Palyha Ye., Obertan D. New Approaches on Improve-
ment of the Assessment of the Influence of Basic Institutes on 
the Development of Publishing and Printing Activity in 
Ukraine. — Р. 117. 

In the article the existing approaches to the method-
ological foundations of the impact of the institutional en-
vironment on the development of publishing and printing 
activities in Ukraine, the regional peculiarities, are investi-
gated. 

The necessity of formation of interdependencies of a 
group of factors that influence the system of institutional 
factors of economic growth of production systems is em-
phasized. 

Therefore, in today's economic conditions there is a 
need to improve the influence of basic institutions on the 

development of publishing and printing activities in the re-
gions due to the influence of the system of institutional 
factors on the economic growth of production systems and 
the implementation and introduction of the system of fac-
tors of influence of the basic institutions on the publishing 
and printing activities. 

Keywords: basic institutions, environment, institu-
tional factors, mechanisms, resources, publishing and 
printing activity. 

Podluzhna N. Preconditions of Knowledgeable Develop-
ment of the Regions of Ukraine. — Р. 121. 

The estimation of educational potential as the basic 
tool of knowledge development of regions of Ukraine is 
made. The value of knowledge development for all types of 
postindustrial economy, the main types of which is infor-
mation economy, knowledge economy, SMART-
economy, programmable economy, is grounded. It is es-
tablished that the intensification of the knowledge-based 
development of the territory is the main condition for the 
formation of a knowledge economy in the region. The list 
of indicators that should be used to monitor the state of 
knowledge development of the regions is substantiated, 
which allows to get a full assessment of the existing dispro-
portions in the development and distribution of potential 
opportunities for obtaining education for the population of 
the region and the country; presence of students in the total 
population of a certain territory; quality maintenance of 
the process of renewal and accumulation of knowledge by 
teachers who have a scientific degree. A grouping of the 
regions of Ukraine is made depending on the potential op-
portunities in education, which is the basis for the devel-
opment of sound strategies for the formation of knowledge 
economy in each region of Ukraine. Four groups of regions 
have been identified, depending on the level of the poten-
tial of knowledge development. 

Keywords: knowledge economy, education, higher 
education institutions, knowledge, students, region, 
knowledge economy development. 

Pridatko E. Modeling the Influence of Internal and Ex-
ternal Factors on the Effectiveness of the Process of Forming 
the Personnel of an Industrial Enterprise. — Р. 125. 

The essence is specified and stages of process of for-
mation of the personnel of the industrial enterprise are al-
located. The factors of external and internal influences ac-
companying the process of forming the personnel of an in-
dustrial enterprise and directly or indirectly influencing the 
implementation of its specific stage are determined. The 
selection of indicators that play the role of factor charac-
teristics is substantiated, and the influence of each of the 
identified external and internal factors on the process of 
forming the personnel of an industrial enterprise is charac-
terized. The modeling of the influence of each factor on 
the efficiency of the process of forming the personnel of 
industrial enterprises at the sectoral level is carried out. In-
terpretation of dependences, which are mathematically 
meaningful and having an economic content, is performed. 
Conclusions are drawn about the influence of the most ef-
fective factors on the processes of forming the personnel of 
an industrial enterprise. 

Keywords: personnel, industrial enterprise, process, 
staff development, efficiency, internal and external factors 
of influence, modeling. 

Savelyev Yev., Kuryliak V., Lyzun M., Lishchynskyy I. 
Conceptual Discourse on the Choice of the Regime of the Cur-
rency and Exchange Rate Policy of Ukraine. — Р. 133. 



ABSTRACTS 
 

 

 
 

244 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

The article investigates the processes of monetary in-
tegration under the conditions of transformation of the 
world monetary system. Mediating all international eco-
nomic processes in the world economy, monetary relations 
undergo profound qualitative changes, along with the 
sphere of international production, service provision and 
investment. The social and economic development of 
Ukraine and monetary factor in shaping the welfare of the 
state are marked. After twenty five years of efforts, Ukraine 
seems to have encountered the same challenges: the chal-
lenges of integration and participation in the globalized 
world. Two types of monetary integration that fits best to 
developing countries are heighlighted: dollarization and 
currency board. The types and evolution of dollarization 
models are described. The accent is focused on advantages 
and disadvantages of dollarization for developing countries. 
The essnence and theoretical backgrounds of currency 
board is considered. On the basis of the study, new ap-
proaches to the choice of the regime of foreign exchange 
policy of Ukraine were determined. The essence of the 
concept is that the monetary policy should form the basis 
to solve the issue of welfare and approach it to the average 
European indicators. 

Keywords: monetary integration, dollarization, cur-
rency board, exchange rate regimes, inflation targeting, 
world monetary system, monetary policy. 

 
Serdiuk A. Energy Paradigm as a Fundamental Factor 

in Economic Development. — Р. 150. 
The article presents a retrospective study of the fun-

damental influence of energy on social development pro-
cesses. Taking into account the relationship between the 
energy gain and the development of society, the feasibility 
of maintaining the concept of "energy output paradigm" is 
substantiated and its content is disclosed. The theoretical 
and methodological analysis of the category of "energy" 
through the mechanism of transformation of primary en-
ergy resources allowed to define the principle of energy 
production, to find out the determinants of the biological 
and thermal of energy production. It is substantiated that 
the new energy production paradigm is a prerequisite for 
economic growth, and inclusive institutions and financial 
capital serve as instruments for its dissemination in society. 

Keywords: energy paradigm, economic development, 
energy production paradigm, principle of energy produc-
tion, biological paradigm of energy production, thermal 
paradigm of energy production. 

 
Shelemetieva T. Generalization of approaches to the 

evaluation of the tourist and recreational potential of the 
country (region). — Р. 187. 

The article analyzes the process of assessing the tourist 
and recreational potential of the country (region). The 
need to assess the existing tourist and recreational potential 
of the country is noted. Its main tasks are singled out de-
pending on the initiators of such an assessment: state, re-
gional and local authorities, investors, resource owners, 
tourist operators. It is proposed to combine the compo-
nents of the tourist-recreational potential into three main 
areas: resource, social and economic. 

Keywords: evaluation, tourist and recreational poten-
tial, country, tasks, components, indicators, stages. 

 
Sokhnich A., Zhvko Z. State Management of Land Re-

sources in the System of Economic Management of Ukraine: 
Institutional Aspect. — С. 164. 

The article deals with the scientific and theoretical 
aspects of infrastructure restructuring of the Ukrainian 
economy, its structural elements and institutional aspects 

of state land management. The general trends of the de-
cline of economic indicators in the most significant areas 
of the country's economy, including land, are analyzed, 
against the backdrop of the continuing destructive impact 
of the crisis phenomena due to the global financial crisis. 

It is pointed out the importance of a radical change 
in the vector of the investment policy of the state from the 
passive-expectant to the dynamically active, which will give 
an opportunity to obtain modern technologies that are ur-
gently needed today, given the deplorable state of science 
in the state. 

Keywords: public administration, land resources, 
public debt, foreign investment, digital technologies, un-
employment, economic management. 

 
Sytnyk L., Bervenova T. Legal and Practical Aspects 

of Creation and Operation of Centers for Administrative Ser-
vices Provision. — Р. 160. 

Subject of the research: state policy and methodology 
of administrative services provision through creation of 
Centres for Administrative Services Provision. 

The overall assessment of the implementation of the 
local self-government reform and decentralization of state 
powers is provided. In Ukraine socio-economic reforms are 
being decelerated and distorted, being implemented selec-
tively. Decentralization of powers is happening very slowly, 
and the authorities transfer to towns and cities is just be-
ginning. Socio-economic reforms are not being imple-
mented widely. The state regulation of the economy lacks 
integrity, systemacy, strategic expression and subordination 
to public interests.  

Identified are the major legislative and practical tasks 
in accordance with the concept of creation of Centres for 
Administrative Services Provision, the main positive as-
pects of the law of Ukraine “On Administrative Services”, 
the problems of legal regulation of administrative services 
provision, the risks of corruption in this area, the directions 
of financial expenses and sources of resources for creating 
Centers for Administrative Services Provision in Donetsk 
region. The costs of financial, human and material re-
sources include the arrangement (construction, repair) of 
the premises and waiting areas; workplace furnishing and 
equipping with computers, printers and scanners. They also 
include the latest information and communication tech-
nologies and communication tools, software algorithmic 
procedures; tools for streamlining electronic queuing, staff 
training (communication with visitors, use of electronic da-
tabases, information and communication programs); infor-
mational support of the activity of the Centres for Admin-
istrative Services Provision; paying bonus to employees. 

It was established that the financial and material sup-
port for the creation and operation of the Centers for Ad-
ministrative Services Provision is mainly carried out at the 
expense of the State Budget of Ukraine and corresponding 
local budgets with insignificant foreign technical support. 
However, reliance on state funding leads to lack of incen-
tives to reduce costs, misallocation of resources, poor re-
sponse to the needs of consumers of administrative ser-
vices, inability to balance demand and supply. 

Grounded are the prospects for the development of 
administrative services through the adoption of regulations 
that will provide flexible regulation of the Centers regarding 
the procedure for administrative services provision and 
charging their fixed prices. 

Scope of application: public servants, officials of local 
self-government, deputies of local councils; educational in-
stitutions engaged in training, retraining and improving the 
qualifications of public administrators. 
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Key words: administrative services, decentralization 
of state powers, administrative fee, financing the expenses 
of the Centers for Administrative Services Provision, local 
self-government, united territorial units. 

Tkachenko N. Pension Provision, Pension Right, Rate, 
Accrual, Pension Reform. — Р. 170. 

The article is devoted to the study and analysis of the 
main components of the current pension system, in partic-
ular: the definition of the essence of pension, insurance 
period, state pension provision, pension rights, pension 
rates, general procedure for determining the average 
monthly earnings for calculating the pension, old-age pen-
sion, the current methodology for calculating the pension, 
its disadvantages, taxation of pensions, accrual of pension. 
The article researches problematic issues related to the cal-
culation of pensions (crisis of 2014, taxation of pensions, 
methods of accrual of pensions) and offers on improving 
the functioning of the pension system of Ukraine. 

Keywords: pension, rate, pensioners, the pension fund 
of Ukraine, laws of Ukraine, funds, experience for women, 
experience for men, average monthly salary, insurance, 
taxes, old-age pension, pension provision, pension insur-
ance, social pensions. 

Yakimchuk A., Semenova Y. Aspects of Ecological-Eco-
nomic Safety Management in the Conditions of Military and 
Politic Instability in Nature Resources Use Context. — Р. 191. 

In this article we coverage the concept of ecological-
economic governmental safety as the independent system 
and also in the dynamics to the conditions of military and 
politic instability. We characterize the MPI as a current 
process and also its influence at forming of the ecological-
economic safety system. We consider the aspects of this 
system functioning in the context of nature resources, ac-
centing on the water resources. We determine the prob-
lematic of MPI in the context of nature resources and its 
influence at the ecologic and economic governmental 
safety. We analyze the usage of exact optimization theory 
for the not exact models. We consider the current legisla-
tion in the MPI sphere and propose some methods for the 
stability level saving in the conditions of nowadays political 
situation.  

Keywords: ecological-economic safety, military and 
politic instability, nature resources, nature resources use. 

Zadorozhna O. Post-Classical Economic Science as a 
New Format of Anti-Crisis Economic Thinking. — Р. 25. 

Traditional neoliberal economic science is in a pro-
longed crisis. Economic civilization, with its inherent neo-
liberal dominant ideology of market fundamentalism, in 
principle, is not aimed at a holistic understanding and de-
velopment of man. It sees man only as a means to profit 
and increase capital. 

The transition of research from economy to economy 
as an integral sphere of human life becomes the main vec-
tor of methodological anti-crisis renewal of modern eco-
nomic science. Such methodological renewal is connected 
with the formation of a new post-non-classical economic 
science, the main subject of analysis of which is human-
size complexes, where the whole man acts as their nucleus. 

To overcome the global polysystemic crisis, first of all, 
there must be qualitative changes in the society. The role 
of those non-economic factors to which economic science 
has not given proper importance until recently has become 
much more important, but now they must inevitably take 
them into account in their research - spiritual and moral 
values, culture, and sociocultural factors. 

The formation of post-non-classical science is associ-
ated with the transition from targeted rationality to a 
deeper level of value rationality, in which it is necessary to 
search for sources and ways of solving the most acute so-
cio-economic problems that have exacerbated the problem 
of human survival to the extreme. Postnonclassical eco-
nomics requires a fundamental renewal of the methodolog-
ical foundations of anti-crisis research. 

Keywords: post-non-classical economic science, spir-
itual and moral values, socio-cultural factors, the spiritual 
and bio-social nature of man, financial and intellectual 
power. 

Zaloznova Yu., Trushkina N. Improvement of Manage-
ment of Material Flows at the Coal Enterprise. — Р. 36. 

The purpose of the article is to develop proposals for 
improving the management of material flows in the coal 
enterprise, based on the peculiarities of its functioning. 

The article clarifies the meaning of the concept of 
«material flow at an industrial enterprise». This definition 
is sufficiently complex and reflects the continuous move-
ment of a combination of necessary types of resources at 
an industrial enterprise with the consistent implementation 
of the entire list of processes of logistics. 

As a result of the study, the peculiarities of material 
flows in the coal enterprise and their interrelation were re-
vealed. The scheme of movement of material flows at the 
coal enterprise was constructed. The content of the term 
«management of material flows at a coal enterprise» is dis-
closed. The complex of functions and tasks of management 
of material flows at the coal enterprise is given. The direc-
tions of improvement of management of material flows at 
coal enterprises and components of the effect of their im-
plementation are determined. 

Keywords: coal enterprise, material flow, manage-
ment, functions, directions of improvement, effect, com-
ponents. 

Zaytcev V. The Main Directions of Improvement of the 
Motivation of Workers are Industrial Enterprises. — Р. 29. 

In the motivational mechanism, the main directions 
are singled out for effective work, which are characteristic 
for industrial enterprises: organizational, economic, mate-
rial, social, moral and psychological, each of which has its 
own methods. Studies of best practices on the improvement 
and introduction of innovative areas of effective motivation 
of the labor of the main production workers were proposed, 
which are proposed for use in industrial enterprises in 
Ukraine, which is extremely necessary for their effective 
functioning, especially for machine-building and machine-
tool enterprises. 

Keywords: labor motivation, innovations, develop-
ment strategy, basic production, material incentives, labor 
remuneration, competitiveness. 
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