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ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ДОНБАСУ1
Постановка проблеми. Сучасний соціальноекономічний стан України не влаштовує майже ні
одного суб’єкта спільноти і більшість суб’єктів
внутрішніх ринкових відносин суспільства, громадян країни. У курсах навчальних закладів наша країна може бути використана як зразок того, як республіка у складі союзу входила до першої двадцятки
найбільш розвинених країн світу, а за чверть століття відкотилась в аутсайдери Європи та світу.
Отримавши незалежність, Україна вступила у
затяжну системну соціально-економічну кризу і до
цього часу має ВВП на рівні близько 80% від показника 1991 р. За оцінками експертів у середньому за
рік упродовж своєї незалежності країна втрачала
ВВП на рівні 0,8-1,2%. Ситуація значно погіршилась у 2015 р., коли за оцінками прем’єр-міністра
А. Яценюка Україна втратила 25% своєї економіки,
а за оцінками Президента П. Порошенка – 30%, є і
інші оцінки. Але всі вони недостатньо обґрунтовані
і надійні. Держкомстат України також робить акцент на показниках, які влаштовують владу. Аналогічна ситуація і в регіонах, особливо в Донбасі, де
частка Донецької і Луганської областей непідконтрольні центральній владі України, дають свою статистику, яка також потребує критичного аналізу. На
протязі всього часу, як виник збройний конфлікт на
південно-східній частині України, більшість населення України та її регіонів бажає зупинення конфлікту, встановлення миру, вирішення питань, що
привели до протистояння олігархів та їх “добровільних батальйонів”. У ці процеси втягнута значна кількість громадян України, які вельми слабо представляють глибинні причини конфлікту та бажають
миру, відновлення економіки, поліпшення соціально-економічного стану в Україні.
Відновлення економіки потребує, перш за все,
якісної оцінки реального стану економіки країни,

регіонів, що втягнуті у збройний конфлікт, прийняття обґрунтованої, підтриманої більшістю населення концепції розвитку України, як політично і
економічно незалежної держави із соціально-орієнтованою економікою. На основі концепції слід
прийняти науково обґрунтовані економічну, промислову, агропромислову політики, які необхідно конкретизувати у програми, проекти, напрями розвитку, де вказано терміни виконання, конкретні виконавці, дорожні карти, джерела фінансування, відповідальність за виконання повинна бути персоналізована. Проведення такої роботи повинно ґрунтуватися на обраних та науково обґрунтованих напрямах
виходу із кризи, що мають економічні, політичні, соціальні та інституціональні чинники. Ця робота повинна виконуватись не лише владними структурами, а перш за все громадянськими інститутами. В
якості експертів повинні виступати економічні інститути, перш за все інститути Національної академії наук України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, які ставляться у даній роботі, присвячено
багато публікацій, вони оприлюднені у програмах
різних політичних сил та їх лідерів, у виступах політиків та державних діячів, у спеціальній фаховій
економічній літературі. Серед останніх можна назвати роботи зарубіжних вчених [1-7] та авторів рекомендацій так званого Вашингтонського консенсусу. Ці роботи достатньо детально проаналізовані
вітчизняними фахівцями, які відмічають як позитивні сторони робіт закордонних авторів, так і їх недоліки. Додатково слід відмітити, що аналізуємі роботи не враховують реалій України, менталітету її
населення та його цінностей, стан економіки. Вони
виходять із процесів, які пройшли західні країни керуючись ліберальною економічною теорією і
прогнозують можливі варіанти розвитку суспільств

1

Статтю підготовлено в результаті виконання НДР Інституту економіки промисловості НАН України “Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін” (20122015 рр., номер держреєстрації 0112U006882).
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Україні, а тим більше питанням мобілізації суспільства України та її окремих регіонів на відбудову
зруйнованих об’єктів, виробничих зв’язків, відновлення виробництва регіонів, що постраждали, ще
вкрай мало. Тому на сьогодні та недалеку перспективу ця проблема є вельми актуальною.
Мета роботи – аналіз сучасного стану економіки України та деяких її регіонів, де відбувається
збройний конфлікт, обґрунтування пропозицій та
рекомендацій щодо виходу економіки із кризи, відновлення процесів нормального функціонування суспільства та економіки.
Викладення основного матеріалу. Загально
визначеним є положення, що починаючи із 90-х років минулого століття до теперішнього часу економіка України і її суспільство знаходяться у стані системної соціально-економічної кризи. На цьому
фоні відбувається нелінійне функціонування її економіки, про що свідчать роботи фахівців та науковців [24-25]. Економіка України мала як підйоми до
10-12% за рік (2004-2005 рр.), такі падіння ВВП на
20-40%, а інфляцію – до 10 тис. відсотків. Чергове
падіння економіки має місце після 2011 року. На цей
час (кінець 2014 р. – початок 2015 р.) економіка має
показники за різними оцінками (офіційними, експертів, політиків):
- за рівнем ВВП (близько 80% до 1991 р.), чисельності населення (близько 76%), зайнятості населення (безробіття близько 7%, за офіційними даними, 12-15% за оцінками експертів), за рівнем заробітної плати та продуктивності праці все ще не досягнуто показників 1991 р. І якщо у 1988 р. Україна
виробляла 2% ВВП світу, то зараз – 0,2% [23, с. 37].
Має місце падіння якості життя, освіти, науки, культури, загострились протиріччя в суспільстві на основі майнових, національних, релігійних та інших
відносин та інтересів;
- у 2014 р. за оцінками експертів падіння ВВП
склало більш ніж 15%. Погіршились інші показники, деякі з них наведено у табл. 1.

постсоціалістичних країн. Реальні процеси в економіці країн СНД свідчать, що рекомендації західних
фахівців далекі від реалій і часто орієнтовані на інтереси розвинутих країн Заходу, що стали на шляхи
постіндустріального, інноваційного розвитку.
Роботи російських вчених побудовані на аналізі та досвіді Російської Федерації та деяких країн
СНД [8-12]. Вони ближчі до вирішення питань, що
стоять перед Україною. Але й вони не повною мірою можуть бути використані, оскільки також орієнтовані на інтереси інших держав, які не завжди
співпадають з інтересами українського суспільства.
Роботи українських вчених регулярно виконуються і публікуються у фахових виданнях, на які
мало уваги звертають можновладці. У свій час у роботах економістів інститутів НАН України зверталась увага на ризики, які можливі при використанні
тих чи інших моделей переходу України до ринкових відносин. У більшості випадків ці загрози мали
місце на шляхах переходу України до нових методів
господарювання. Більшість цих робіт мали форму
наукових та науково-аналітичних доповідей, аналітичних та доповідних записок, які надсилались органам законодавчої, виконавчої влади, керівникам
галузей та відомств. Їх можна знайти на сайтах інститутів НАН України. Але реакції політиків та державних чиновників майже не було. Серед відносно
нових та сучасних публікацій слід назвати роботи
А.А. Чухна [13-14]; роботи виконані під керівництвом В.М. Гейця [15;16], роботи В. Медведчука
[17], О. Пасхавера [18], роботи Інституту економіки
промисловості НАН України [19-20], роботи, що виконувались фахівцями ряду інститутів під егідою
Академії економічних наук України [21-23] та інші.
Тобто, проблемі, що поставлено у цій статті присвячена достатньо велика кількість робіт і публікацій.
Але вони відображають ті чи інші сторони функціонування економіки України в умовах мирного
стану та розвитку суспільства. Дослідження процесів, що проходять в умовах збройного конфлікту в

Таблиця 1
Динаміка деяких показників економіки України, % до попереднього року *)
Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Індекс промислової продукції
Експорт товарів (січень-листопад відповідного року)
Імпорт товарів (січень-листопад відповідного року)
Індекс номінальної середньомісячної заробітної плати
Індекс зареєстрованих безробітних (грудень
до грудня відповідного року)

107,6

99,3

95,7

89,9

134,3

101,9

90,7

88,7

138,1

102,9

90,9

72,4

117,6

114,9

107,9

105,9

88,6

105,0

107,0

109,2

*)

Складено за даними Державної служби статистики України [26].
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Станом на початок квітня 2015 р. непідконтрольні владі України території Донецької і Луганської
областей складають близько третини цих адміністративно-територіальних одиниць, в яких живуть і
працюють понад 50% населення цих областей.
Внаслідок військових дій, що розгорнулися на
території Донецької і Луганської областей у 20142015 рр. ситуація у промисловості погіршилася в результаті:
- розриву господарсько-виробничих зв’язків
підприємств, розташованих на непідконтрольній
уряду України території із контрагентами, розташованими на інших територіях України, а також із
більшістю закордонних партнерів;
- фізичної руйнації значної кількості промислових об’єктів, промислової та громадської інфраструктури.
За оцінками експертів до 80 % порушено або
зруйновано шахтного фонду, до 75 % – коксових потужностей, до 60 % – доменних потужностей.
Подальший розвиток військових дій загрожує
безповоротнім занепадом гірничо-металургійного
та вугільного комплексів і суміжних із ними видів
діяльності у Донецький та Луганській областях.
За даними Мінрегіону України, станом на 1 вересня 2014 року у Донецький і Луганській областях
пошкоджено або зруйновано 217 об’єктів освіти,
45 – охорони здоров’я, 51 – культурного і спортивного призначення, 81 адміністративна будівля,
14 об’єктів торгівлі, 132 промислових об’єктів на загальну суму 4 млрд 788 млн грн. Без житла залишилось понад 710 тис. осіб. У Донецький та Луганській
областях пошкоджено близько 5,5 тис. житлових будинків. За даними Мінінфраструктури України руйнування різної міри складності отримали майже
962 км автомобільних доріг загального користування (250,5 км у Донецькій та 711,5 км у Луганській областях), пошкоджено або взагалі зруйновано
30 мостів та шляхопроводів загальною протяжністю
2708 м. Пошкоджено 483 об’єкти залізничної інфраструктури (включаючи шляхи, контакті мережі,
пристрої електропостачання).
За інформацією Міненерговугілля України внаслідок бойових дій пошкоджень різного ступеню завдано об’єктам інфраструктури (будівлі, комунікації) всіх ТЕС Донбаської енергосистеми.
За даними НАК “Нафтогаз України” станом на
12.08.2014 р. пошкоджено майже одну тисячу розподільчих газопроводів (767 – низького, 158 середнього та 54 – високого тиску), зруйновано (демонтовано) 1400 м газопроводів, один газонаповнювальний пункт, відновлення потребують 53 газорозподільчі пункти та біля 200 шафових газорозподільних
пунктів газопостачальних компаній. Зупинена експлуатація 5 АЗС та 4 АГНКС, викрадено або пошкоджено 70 одиниць автотранспортної та спеціальної
техніки.

У 2015 р. ситуація погіршилася. За даними
В. Волги (народного депутата Верховної Ради України декількох скликань), які він озвучив 7 березня
2015 р. на Радіо-Ера ФМ, посилаючись на держкомстат України, показники січня 2015 р. до січня
2014 р. склали, %: промисловість – 78,7; сільське
господарство – 57,4; вантажоперевезення – 75,5; пасажирські перевезення – 86,7; експорт – 80,6; імпорт – 72,0; роздрібна торгівля – 73,4; реальна заробітна плата – 71,4; ціни товаровиробників – 134,1;
інфляція – 128,7.
Зовнішній борг України зріс на 21% і наблизився до річного ВВП (96,5%). Кредитів МВФ вистачає лише на обслуговування кредитів, що взяті Україною у попередні роки. Золотовалютний резерв за
останні три роки знизився із більш як 30 млрд дол.
США, до 5,46 млрд у березні 2015 р.
Особливо значно знизились обсяги промислової продукції у Донецькій та Луганській областях
(табл. 2).
Таблиця 2
Індекси промислової продукції, % *
Країна та 2013 р. до 2014 р. до
Січень
області
2012 р.
2013 р.
2015 р.
до січня
2014 р.
Україна
95,7
84,4
78,7
Донецька
область
93,6
68,5
50,4
Луганська
область
91,1
58,0
13,0
* Складено за даними Державної служби статистики України [26].

За даними Головного управління статистики у
Донецькій області за 2014 р. відносно 2013 р. промислове виробництво у Донецькій області скоротилося на 31,5%, а у грудні 2014 р. до грудня 2013 р.
скорочення відбулося майже вдвічі, і затронуло
воно підприємства всіх видів економічної діяльності
без виключення, склавши від 74,0% у постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря до 46,5% у харчовій промисловості, 6,3% у
текстильному виробництві [27]. Певну частину промислових підприємств та інфраструктури було зруйновано у ході збройного конфлікту 2014-2015 рр. а
деякі підприємства взагалі зупинили свою роботу.
За даними Державної служби статистики України у 2014 р. обсяг реалізованої продукції (товарів та
послуг) у Луганській області відносно 2013 р. скоротився на 33%, у порівнянні із 2012 р. – на 44% [28].
І починаючи із червня 2014 р. дані Луганської області органами статистики області не публікуються.
Території та економіка Донецької і Луганської
областей складаються із підконтрольних і непідконтрольних центральній київській владі.
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Згідно даним Донецької обласної державної адміністрації в результаті бойових дій в Донецькій області нанесено збиток жилим об’єктам на суму 3,2
млрд грн, в Луганській області – на 3 млрд грн [29].
За даними Державного агентства автодоріг України
станом на 10 жовтня 2014 р. для відновлення
об’єктів господарської інфраструктури, що пошкоджені або зруйновані в ході бойових дій у Донецькій
та Луганській областях необхідно близько 2,2 млрд
грн [30]. За попередніми даними вартість робіт по
відновленню громадянської інфраструктури в Донецькій області складає 735,1 млн грн, в Луганській –
1423,3 млн грн. Наведені вище оцінки збитків є орієнтовними, приблизними. Для більш достовірної
оцінки необхідно створити міжгалузеві комісії (у
кожній із областей) за участі фахівців-експертів регіону та центральної української влади. В обов’язки
цієї комісії треба вмінити не лише оцінку збитків,
пошуки джерел фінансування відновлення відповідного потенціалу, а й стан основних фондів інфраструктури взагалі, оцінку можливості використання
наявних ресурсів (навіть і морально застарілих),
пропозиції щодо ринків реалізації продукції та послуг, які можуть бути вироблені підприємствами у
зоні АТО. Доцільно також надати пропозиції відносно того, які роботи можуть бути виконані колективами та власниками конкретних об’єктів, а які потребують залучення зовнішніх джерел фінансування (закордонних та внутрішніх інвесторів, кредитів українських і зарубіжних банків та різних фондів, коштів державного та місцевих бюджетів і
тощо). До складу таких комісій обов’язково повинні
бути включені фахівці НАН України, провідні вчені,
представники громадських організацій, місцевого
населення та колективів організацій (підприємств),
що постраждали.
Попередньо, виходячи навіть з наведених та
опублікованих даних, на оновлення виробничого
потенціалу зони АТО потребуються десятки млрд
гривень.
Правомірно виникає питання, чому українське
суспільство, яке завжди відрізнялося толерантністю,
розсудливістю, терпінням дійшло до такого критичного стану?
Однозначної відповіді тут немає. Мабуть слід
починати аналіз із того, як партії, еліти, громадські
організації, що прийшли до влади в умовах отриманої Україною незалежності, використали можливість побудови демократичної держави із соціально
орієнтованою економікою інноваційного типу, які у
сукупності ведуть до постіндустріального суспільства.
Населенню нав’язується думка, що від суспільства правляча еліта очікує відповіді на питання яку
державу ми будуємо. Це питання розраховане на непідготовлену теоретично громадськість. Адже ні
одна партія, ні один лідер не може працювати, не
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знаючи що вони хочуть. В Україні постійно йде політична, ідеологічна, а зараз і збройна боротьба не за
побудову суспільства, яке відповідає бажанням народу, а за владу політичних партій, певних груп та
їх лідерів. Отримавши владу, вони направляють
свою діяльність на збереження влади, що можливо
при умові укріплення економічного стану не держави, а провладних партій, груп та їх лідерів. З цією
метою проводяться реформи власності, інститутів,
виробничих та громадських відносин.
Із всього різноманіття економічних шкіл реалізації інтересів партій та рухів в Україні більш за все
підходить ліберальна економічна теорія. Вона передбачає пріоритет приватної власності в економіці,
індивідуалізм громадян, конкуренцію, ринкові відносини, широкий діапазон розриву рівня доходів
різних груп громадян і трудящих, обмеженість соціального захисту населення і т.п. Саме ця теорія була
прийнята провладними структурами. І звелась вона
головним чином до практично нелегітимного присвоєння державної (суспільної) власності незначною часткою населення. Ця процедура названа “ваучерною приватизацією”, процес названо “шоковою
терапією”, а результати – формування олігархічної
власності, деіндустріалізація промисловості, розрив
економічних зв’язків підприємств, розрив технологій виробництва повного (завершеного) циклу. Суспільство, його основна маса населення отримали
стійкий стресовий стан, масове безробіття, постійно
падаючий рівень соціального забезпечення.
Ліберальна теорія передбачає демократію, свободу. Провладні партії та групи теж за демократію,
за свободу, але для себе. Це свобода на повселюдне
розповсюдження своїх поглядів і заборона поглядів,
що не співпадають із поглядами провладних структур, свобода безоглядного використання природних
ресурсів країни, свобода від відповідальності за невиконання програм, з якими йшли на вибори, це свобода недотримання конституційних положень, вимог законів, свобода не чути вимог населення відносно державного облаштування, місцевого самоврядування, мовної політики, віросповідання і т.п. В
кінцевому підсумку ця “свобода” довела до збройного конфлікту на південно-східній частині України. В результаті до стресу від “шокової терапії” добавився стрес від бойових дій.
Як показано вище, економіка підірвана, суспільство у стресі, політики зважують, скільки ще його
електорат у змозі це витримати.
Рано чи пізно все закінчується. Закінчаться бойові дії, де країна отримала за різними оцінками від
5 тис. (дані ООН) до 50 тис. (дані розвідки ФРН) так
званих “двохсотих”, разів у десять більше “трьохсотих”, до 50 тис. працездатних чоловіків ведуть між
собою збройну боротьбу, паралізована робота підприємств у зонах бойових дій Донецької та Луган-
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ської областей, значна частина машинобудівних підприємств працює на збройні сили.
Останнє на перший погляд сприяє зростанню
зайнятості на виробництві, але це не дає зростання
ВВП, який позитивно впливає на розвиток внутрішнього ринку. Громадяни, що працюють на виготовлення та ремонт зброї, отримують заробітну плату,
яка не забезпечена товарами і дає результат той же,
що і викид в оборот нічим не забезпечених грошей,
тобто йде процес збільшення інфляції. Адже відомі
висловлювання мудрих вчених, що витрати суспільства на війну рівнозначні тому як частина національного багатства викинута у небуття, а гроші, отримані за виготовлення зброї та отримані людьми, що
воюють, є “пусті”, нічим не забезпечені гроші. Навіть експорт зброї дає доход експортеру, а імпортер
отримує збитки, підриває свою економіку. Тому заяви деяких політиків і фахівців, що ВПК підніме
економіку України є безпідставними, теоретично
необґрунтованими, а практично – шкідливими для
економіки і держави в цілому. Тому лише встановлення миру в країні дає можливість створення умов
виходу економіки із кризи, а населення із стресу.
Встановлення миру забезпечує припинення подальших витрат на бойові дії, як прямі, так і опосередковані. За різними оцінками Україною витрачається на війну від 200 млн до 8 млрд дол. США. Припинення війни дозволить скоротити витрати наступного періоду у розрахунку на рік на цю величину.
Крім того, припинення збройного конфлікту дозволить вивільнити із бойових підрозділів до 50 тис.
працездатних чоловіків, із яких можна сформувати
будівельні батальйони, які будуть відбудовувати
зруйновані об’єкти (промислові та громадянські),
громадянську та промислову інфраструктуру. Стане
можливим припинити планові мобілізації резервістів, забезпечив тим можливість їх роботи в реальному секторі економіки. Це також позитивно вплине
на стан громадян, на їх вихід із стресового стану.
Наступним кроком, що може позитивно вплинути на зняття напруги у суспільстві може стати відміна дії законів, що ставлять у нерівне положення
громадян у залежності від регіону, де вони постійно
чи тимчасово знаходяться та проживають, від належності до різних конфесій за віросповіданням, від
мови, якою громадяни користуються як рідною, від
регіонального менталітету населення, його цінностей, культури і т.п. Це може бути досягнуто прийняттям відповідних Указів Президента, чіткої роботи силових та правових структур щодо реалізації
цих Указів.
Одночасно необхідно створити центральну та
регіональні комісії, які отримають повноваження
об’єктивно оцінити збитки від бойових дій у зоні
АТО господарчих структур і громадян, джерела фінансування відновлення руйнацій, матеріальних,
моральних та психологічних збитків громадян зони

АТО та вимушених переселенців. У своїх планах комісії повинні чітко виділити частку фінансування
викладених процесів із державного бюджету, місцевих бюджетів, доходів суб’єктів господарської діяльності, власних коштів громадян. Частково витрати бюджетів мають використовуватися на зворотній основі.
Що стосується відродження економіки України, то стратегія цього процесу повинна бути орієнтована на розвиток на основі власного внутрішнього
потенціалу. Лише країна, що досягла позитивних результатів у своєму розвитку може розраховувати на
рівноправне членство у будь-якому союзі, асоціації,
міжнародному об’єднанні. Ризики і позитиви такого
процесу детально розкрито у ряді робіт [19; 20], у
яких доведено, що як вступ України у ВТО, так і підписання угоди щодо асоціації із ЄС має більше ризиків та негараздів, а ніж позитиву. Адже навіть у
старих та нових членів ЄС значна кількість населення має сумніви щодо користі участі у ЄС. Так,
своїм членством у ЄС незадоволена значна кількість
населення (за даними експерта Всеволода Степанюка – Радіо Ера ФМ, 27.12.2013 р.): Франції, Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Греції, Португалії,
Болгарії, Румунії, країн Балтії; кандидатів у члени
ЄС: Туреччини, Молдови, Грузії.
Тому стратегія розвитку економіки України
має бути орієнтована на забезпечення якості життя
населення, розвиток внутрішнього ринку за рахунок
внутрішнього потенціалу і ресурсів, забезпечення
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках і
лише після цього визначати вектор інтеграції із тими
чи іншими світовими, регіональними союзами, асоціаціями і т. ін.
Послабленню напруги в суспільстві можуть
сприяти: перехід на вільне пересування громадян
України по всій її території, включаючи райони непідконтрольні на даний момент центральній українській владі. Пропускний режим слід відмінити, оскільки він не сприяє зміцненню безпеки в країні, одночасно забирає багато часу на оформлення перепусток, перетинання мережі протистояння збройних
сил України і так званих ополченців самопроголошених ДНР та ЛНР.
Крім того, оформлення перепусток, організація
виконання пропускного режиму привели до додаткового навантаження на бюджет, створило ще одну
достатньо широку корупційну систему. На даний
момент для населення України, південних та східних регіонів більш актуальним є не перехід на безвізовий режим до Європи, а вільне без пропускне переміщення по всій території України, включаючи
зону АТО і лінію протистояння збройних сил України та самопроголошених “незалежних” районів;
пом’якшення політики держави у галузі комунальних тарифів для населення та платежів за енергоносії (на територіях непідконтрольних уряду Ук8
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раїни тарифи не переглядаються). Для цього достатньо перейти на використання у ЖКХ газу, що видобувається в Україні, а електроенергії, що виробляють АЕС. Імпортний газ та інші види енергоносіїв
направляти промисловим підприємствам. Форма постачання – прямі контракти підприємств із постачальниками. Із системи відносин приватних підприємств “покупець-постачальник” держава повинна
вийти. Це підірве ще одну корупційну систему, на
якій сформувалась значна кількість українських олігархів;
припинити на державному рівні героїзацію учасників збройного протистояння з обох протистоячих
боків. Створити групу фахівців із розслідування
протиправних дій осіб, що сприяли розв’язанню
збройного конфлікту, вчинили тяжкі злочини. Учасників АТО з обох боків виключити із числа учасників бойових дій, відмінити їм пільги як учасників бойових дій, за виключенням лікування отриманих поранень та втрати працездатності;
зняти економічну блокаду територій та населення так званих ДНР та ЛНР. Відновити економічні
та логістичні зв’язки підприємств – партнерів всіх
регіонів України. Одним із напрямів може бути перехід на вугілля, що видобувається в Україні у зоні
АТО, відказавшись від імпорту, який склав у 2014 р.
понад 1,5 млрд дол. США. Може бути реалізована
схема: вугільні підприємства, що розташовані на непідконтрольних центральній владі території (“ДНР”
або “ЛНР”) постачають вугілля підприємствам, що
знаходяться на підконтрольній владі території за ціною собівартості. Держава відшкодовує підприємству-споживачу збиток від отриманого вугілля на
рівні різниці між цінами поставки та ринковими цінами. Така схема використовувалась у 90-ті роки
минулого сторіччя в Німеччині і може бути корисною для України;
розпочати роботу щодо поступового переходу
від фіскальної системи оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб (оподаткування прибутку,
заробітної плати і навіть пенсії) до принципів рентного оподаткування, формування національного дивіденду (за досвідом штату Аляска, деяких регіонів
Канади, Скандинавських країн, Австралії, Арабських Еміратів [12]) з метою реалізації принципу, що
все створене Богом має бути використане для блага
всіх людей нині живучих на даній території і майбутніх поколінь;
розпочати роботу по формуванню різних фондів відтворення громадянської інфраструктури,
житла. З цією метою створюються державно-приватні фонди, перебудовується система функціонування малих підприємств, що працюють у даній
сфері (ремонт та відновлення житла, водо- та газопостачальних систем, будівництво житла, ремонт
доріг і т.п.). На 2-3 роки такі МП мають отримати
податкові канікули;

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

корисним може стати досвід КАМАЗА (Росія).
У даний час підприємство має виробниче навантаження на 3 доби у неділю. Із регіонального та федерального бюджетів підприємство отримує фінансування ще на 2 дні у неділю. Тобто підприємство працює 5 днів у неділю: три дні виробляє продукцію
свого профілю, а два дні всі працюють на модернізацію, відновлення, ремонт виробничих фондів, виробничої та громадянської інфраструктури, проходять курси підвищення кваліфікації, набуття суміжних професій, економічних і професійних знань,
професій, що будуть потрібні у наступні 2-5 років.
Одночасно вдосконалюється організаційна структура підприємства, форми участі трудящих в управлінні виробництвом.
Названі вище пропозиції щодо пом’якшення
напруги у суспільстві будуть сприяти зростанню довіри населення до держави, що дозволить мобілізувати їх, їх резерви на відновлення економіки країни.
Вже зараз без додаткового фінансування у Горлівці
почали працювати чотири шахти, у Донецьку газифіковано мікрорайон у Пролетарському районі, відбудовується придатне до ремонту та подальшого
проживання житло у Слов’янську, Краматорську,
Дебальцево і т. ін. Люди готові і згодні працювати
декілька місяців без оплати на відновлені виробництва і інфраструктури, якщо є впевненість, що влада
та приватні володарі їх не обмануть, та через 2-3 місяці віддадуть все ними зароблене. Самі господарі
підприємств можуть стати ініціаторами та активними основними вкладачами коштів у фонди відродження, які мусять працювати під контролем громадських інститутів.
У найкоротший час доцільно сформувати концепцію відновлення та розвитку України, її економічну та промислову політику. На основі об’єктивної оцінки стану виробничих сил, основних фондів,
інфраструктури слід скласти програму оновлення
зруйнованого, демонтажу й виведення з експлуатації того, що неможливо відновити. Виробничі
фонди, навіть застарілі, повинні отримати повне завантаження, як це робиться в Китаї, що дозволить
наповнити товарами вітчизняний ринок, працівникам отримувати заробітну плату, населенню – підвищити доходи. Економічна політики повинна базуватись не на ліберальній, а на еволюційній та інституціональній економічних теоріях, сучасних стратегіях [12; 16; 20; 31; 32]. В економіці та у промисловості доцільно впроваджувати інтеграцію (вертикальну та горизонтальну) капіталу, труда, власності,
будувати та відновлювати об’єднання повного
циклу виробництва товару, децентралізацію власності у межах крупних компаній та корпорацій, розвитку за рахунок власних ресурсів та резервів, участі працівників та населення у власності, в управлінні виробничими та громадськими проектами.
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ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т екон.
пром-сті. – Донецьк, 2014. – 200 с. 21. Перший стан
модернізації економіки України: досвід та проблеми
/ О.М. Климов, О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ,
2014. – 798 с. 22. Украина и ее регионы на пути к
инновационному обществу: монография: [в 2-х томах] / [И.П. Булеев, В.И. Дубницкий, М.П. Войнаренко и др.]; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П.
Булеева; ИЭП НАН Украины; ДЭГИ; АЭН Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2011. 23. Структурні
реформи економіки: світовий досвід, інститути,
стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С.
Аптекарь, М.Г. Білопольський та ін. – Тернополь:
Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. 24. Булеев
И.П. Трансформация общества и экономика: опыт и
перспективы: монография / И.П. Булеев / НАН
Украины, Ин-т экон. пром-сти. – Донецк, 2006. – 336

Висновки. Незважаючи на переговори у Мінському та Нормандському варіантах на південносхідних територіях України продовжуються збройні
протистояння різної інтенсивності. Це погіршує
стан економіки держави, руйнує й далі виробничий
потенціал, ускладнює фінансовий стан економіки,
промисловості, знижує людський та інтелектуальний потенціал країни. Достовірні дані збитків, що
виникли в результаті бойових дій, відсутні. Тому необхідно провести інвентаризацію стану виробничих
сил, рівень їх завантаження, дорожню карту відновлення та модернізації.
Від ліберальної економічної теорії, як бази економічної політики доцільно перейти до еволюційної
та інституціональної економічних шкіл. Необхідно
сформувати довіру українського суспільства до
влади, для чого перш за все, необхідно припинити
бойові дії, розформувати нелегітимні збройні підрозділи, припинити мобілізацію резервістів, оптимізувати витрати бюджету та населення на АТО, ВПК,
збройні сили. Докорінно перебудувати відносини
«влада-суспільство», жорстко вимагаючи відповідальності державних чиновників, політиків, законодавців перед народом. Реально проводити економічні, адміністративні та інші реформи, які нині зводяться до зростання комунальних платежів і тарифів, стягнення податків із всього, що тільки можливо (навіть із пенсій окремих категорій населення,
податку на війну і т.п.). Доцільно використати позитивний досвід, який є у інших країн світу щодо виходу із системних фінансово-економічних криз.
Напрямки подальших досліджень. Шляхи
переходу до нової стратегії, економічної політики,
що базуються на сучасних економічних теоріях і позитивному досвіді інших країн світу, що перебували
в аналогічній ситуації. Методи формування довіри
між владою і суспільством, залучення населення до
участі в капіталі, власності, управлінні виробництвом та суспільними інститутами. Принципи формування науково обґрунтованої програми відновлення
виробничого та людського капіталу економіки України та її регіонів.
Література
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия
(теория и практика) / И. Ансофф. Пер. с англ. – СПб.:
Питер, 2003. – 414 с. 2. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер / Пер. с англ. – М.:
Изд. – Дом «Вильямс», 2001. – 272 с. 3. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Б. Гаврилишин /
Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 233 с. 4. Гэлбрейт
Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт
/ Пер. с англ. – М.: Изд.-во АСТ; Транзиткнига. –
СПб., 2004. – 602 с. 5. Корнан Я. Дефицит / Я.Корнан / Пер. с англ. – М.: Наука, 1990. – 391 с. 6. Леонтьев В. Межстрановая экономика / В.Леонтьев /
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Булеев И. П., Брюховецкая Н. Е. Пути возрождения экономики Украины и Донбасса
Проанализированы причины системного социально-экономического кризиса в Украине, который
в 2014-2015 гг. перерос в форму вооруженного противостояния центральной власти и отдельных городов и районов Донецкой и Луганской областей. Вооруженный конфликт принял форму гражданской
войны. В его основе – конфликт отдельных олигархических групп, а также насильственное навязывание населению Юго-Востока Украины неприемлемой для него идеологии радикальных сил и откровенного национализма. Показаны потери и разрушения, которые получили регионы Юго-Востока Украины и экономика в целом. Обоснованы пути выхода
из кризиса и вооруженного конфликта Украины и её
отдельных регионов.
Ключевые слова: кризис, вооруженный конфликт, убытки, промышленность, инфраструктура,
финансирование, ценности, менталитет, консенсус,
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Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Шляхи відновлення економіки України та Донбасу
Проаналізовано причини системної соціальноекономічної кризи в Україні, яка в 2014-2015 рр. переросла у форму збройного протистояння центральної влади та окремих міст і районів Донецької та Луганської областей. Збройний конфлікт набув форми
громадянської війни. У його основі – конфлікт окремих олігархічних груп, а також насильницьке
нав’язування населенню Південного Сходу України
неприйнятної для нього ідеології радикальних сил і
відвертого націоналізму. Показано втрати і руйнування, які отримали регіони Південного Сходу України і економіка в цілому. Обґрунтовано шляхи виходу з кризи і збройного конфлікту України та її окремих регіонів.
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ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИКОНОВ ДОНБАССА
В Донецкой области сосредоточена пятая часть
промышленного потенциала государства. Здесь расположено около 1,5 тыс. крупных предприятий основных отраслей промышленности: угольной, металлургической, химической, машиностроительной,
энергетической и строительной. Регион занимает
второе место после г. Киева по производству валового регионального продукта – 170775 млн грн, второе по экспорту продукции – 18, 4%, вновь уступая
лишь столице, при этом чистый экспорт региона является наибольшим в Украине – 5288748,2 тыс. долларов. Основные показатели Донецкой области по
отношению к Украине представлены на рис. 1 и 2.

Донбасс является наиболее промышленно-развитым регионом Украины, который имеет много
особенностей, самой главной из них является
наибольшая в Украине концентрация промышленных мощностей, которая возникла на основании
уникальной сырьевой базы. Сердце Донбасса – Донецкая область, крупнейшая по населению, экономическому потенциалу и природным ресурсам административная территория Украины. Область расположена на юго-востоке страны и имеет непосредственный выход к государственной границе и морскому побережью, является наибольшей в стране по
численности населения – 4343,9 тыс. чел. (на 1 января 2014 г.), плотность которого достигает показателя 163,8 чел. на км2 [1].

Рис. 1. Доля Донецкой области
в производстве Украины [2]

Рис. 2. Доля Донецкой области
в экономике Украины [2]

Как видно из рис. 1, Донецкая область занимает
ведущее положение в производственной сфере
Украины. Область обеспечивает каждую вторую
тонну добытого в стране угля, 45% чугуна, 44%

стали, 47% проката черных металлов, шестую часть
производства труб и почти половину добытого кокса. Важно отметить, что регион является
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безусловным лидером по производству бытовых холодильников.
С экономической точки зрения (рис. 2), область
является достаточно весомым субъектом в народнохозяйственном комплексе Украины. На ее долю
приходится почти 10% инвестиций, около 20% реализации промышленной продукции, 5,3% сельскохозяйственного производства страны, при этом территория области составляет лишь 4,4% от общей
территории Украины, а население – около 10%.
Сегодня на территории Донецкой области в
государственном балансе насчитывается около 750
месторождений полезных ископаемых с 36 видами
сырья общегосударственного и местного значения,
из них эксплуатируется 355 месторождений с 25 видами минерального сырья.
Богатство полезных ископаемых области определяется в первую очередь, Донецким каменноугольным бассейном, одним из крупнейших месторождений угля в Европе. Важное значение для развития региона имеют месторождения каменной
соли, гипса, цементного сырья, флюсовых известняков и доломитов, гранита, огнеупорных и тугоплавких глин и др.
В области функционируют 109 шахт, 87 из которых входят в состав восьми холдинговых компаний и шести производственных объединений;
9 шахт и одно шахтоуправление имеют статус самостоятельных. Кроме того, в состав холдинговых
компаний входят 20 углеобогатительных фабрик
[2].
Основным видом топливной промышленности
региона является угольная – коксующийся уголь
(Донецкая область) и энергетический уголь (Луганская область). Именно специализацией региона и
обусловлено огромное количество терриконов на
территории рассматриваемых областей. Естественно, что в этой связи ежегодно растет количество отвалов шахтных пород, что значительно вредит экологической ситуации края. Решение подобного рода вопросов становится, таким образом,
наиболее актуальной задачей стратегии развития области. Актуальность данной проблематики признана и на государственном уровне, где среди приоритетов развития выделены необходимость обеспечения устойчивого экологического развития территории, снижения нагрузки на окружающую среду,
восстановления деградированных природных ресурсов.
Визитная карточка Донбасса, терриконы, требуют немедленного изменения отношения к себе.
Угольные отвалы все чаще становятся мусорными
свалками, которые загрязняют атмосферу, портят
городской ландшафт и все больше препятствуют созданию позитивного имиджа края.

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

Решению проблемы терриконов посвящено
много работ ученых Донецкой области и ряда других угледобывающих регионов. Особенно выделяются исследования Н.В. Папуны, В.В. Кочуры [3],
которые рассматривают возможность переработки
терриконов методом агломерации. Этой проблематикой уже долгое время занимаются профессор кафедры геомеханики ДонНТУ М.П. Зборщик и его
коллега – профессор кафедры холодильной и торговой техники ДонГУЭТ В.В. Осокин [4]. В своей работе ученые предлагают различные варианты рекультивации и использования природных отвалов.
Анализ результатов работ других исследователей
также свидетельствует о признании рекультивации
необходимой и обязательной процедурой, так как
терриконы являются причинами химического и радиологического загрязнения грунта, пылегазового
слоя атмосферы и оказывают негативное влияние на
окружающую среду [5].
Помимо всего под терриконами находится множество земли, которая могла бы быть использована
с целью экономического развития региона. Именно
в этом и заключается цель исследования – нахождение эффективных путей решения проблемы терриконов Донбасса.
Для того, чтобы получить полномасштабную
картину экономической и экологической ситуации в
Донецкой области, было решено рассмотреть динамику ВРП на душу населения в 2007 – 2011 гг. и сопоставить ее с тенденцией роста объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу за этот же период времени (рис. 3) [6, 7].
Как видно из рис. 3, ВРП на душу населения
имеет тенденцию роста из года в год, однако в
2009 г. в связи с мировым экономическим кризисом
было зафиксировано его снижение. Если говорить
об экологии, то здесь ситуация выглядит не лучшим
образом, неожиданное уменьшение показателя в
2009 г. связано с уменьшением объема производства
в период мирового экономического кризиса. Сами
же объемы выбросов загрязняющих веществ и диоксида карбона в атмосферу – достаточно впечатляющие показатели, которые свидетельствуют о глубине экологического кризиса на данной территории.
В связи со сложившейся ситуацией в регионе
хотелось бы обратить внимание на рассчитанный
нами коэффициент экологической нагрузки, который показывает, какое количество килограмм загрязняющих веществ приходится на 100 грн вновь
созданного валового регионального продукта области. Коэффициент позволяет определить «цену»
экономического благосостояния региона, которая,
на самом деле, проявляется в ухудшении экологической ситуации в обмен на приумножающиеся в регионе экономические блага.
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Рис. 3. Индикативное отображение экономической и экологической ситуации в Донецкой области
Для получения возможности объективно оценить ситуацию в Донецкой области в разрезе других
регионов авторами были рассчитаны значения коэффициента по наиболее промышленно-развитым областям Украины в период с 2007 по 2011 г., результаты представлены в табл. 1.
Видно, что в целом коэффициент имеет положительную динамику для промышленно-развитых
областей Украины. Однако при общей видимой тен-

Данный показатель определяется по следующей формуле:

КЭН =

ВЗВ∗

ВРП

,

(1)

где КЭН – это коэффициент экологической
нагрузки,
ВЗВ – объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области,
ВРП – валовый региональный продукт области.

Таблица 1
Коэффициент экологической нагрузки по областям Украины
Области
Днепропетровская
Донецкая
Киевская
Харьковская

2007
1,86138
2,03186
0,95877
0,67635

2008
1,11265
1,70351
0,81206
0,52266

2009
1,06010
1,17323
0,71029
0,45161

2010
0,98204
0,98739
0,59840
0,43098

(кг/100 грн ВРП)
2011
0,82695
1,07396
0,47097
0,39419

Примечание. Рассчитано авторами на основе данных Государственного комитета статистики Украины [6,
7].

денции к улучшению ситуации, на самом деле значения коэффициента не внушают оптимизма. Так,
для Донецкой области наихудшим является показатель 2007 г., когда его значение превысило 2 кг на
100 грн ВРП. Оказывается, для того, чтобы регион
заработал 100 грн, Наилучшая ситуация наблюдалась в 2010 г. при значении коэффициента меньше
1 кг/100 грн ВРП. В менее промышленно развитых
областях Украины, таких как Киевская и Харьковская, значения коэффициента значительно меньше,
что свидетельствует о лучшей экологической ситуации. На наш взгляд, данный коэффициент наилучшим образом отображает глубину и серьезность

экологического кризиса, который имеет место в
промышленно-развитых областях, особенно на Донбассе.
Итак, с одной стороны в регионе наблюдается
экономический рост, но с другой область сталкивается с экологической проблемой, в результате которой в первую очередь возникает демографическая
проблема. Данная ситуация вызвана индустриальной специализацией региона. Донецк – центр добывающей промышленности Украины. Именно этим и
объясняется огромное количество шахт и фабрик в
регионе. Добыча угля непосредственно связана с ко-
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личеством терриконов в регионе, которых более полутысячи.
На рис. 4 представлена карта терриконов, расположенных на территории города Донецка [8].
В Донецкой области расположено 582 породных отвала угольных и обогатительных фабрик (120
из которых расположено именно в Донецке), в том
числе горящих – 132. Сейчас эксплуатируются 125

терриконов, половина из которых – горящие. Только
в областной дирекции ликвидируемых шахт находятся на учете 175 отвалов, из которых 47 – горящие, тушение которых не осуществлялось на протяжении 2006-2007 годов. Наибольшее количество горящих отвалов в Донецке (20), Енакиево (20), Макеевке (21) [9].

Рис. 4. Месторасположение терриконов города Донецка [8]
Горящие породные отвалы являются источником выбросов целого ряда веществ, а именно: окиси
углерода, окислов азота, сернистого газа и твердых
частиц (в частности, пыли углепородной), тяжелых
металлов.
Объем выбросов загрязняющих веществ от терриконов составляет около 70 тыс. тонн в год, в том
числе окисиуглерода – 38 тыс. тонн, твердых частиц
(в т. ч. пыли углепородной) – более 14 тыс. тонн,
окислов азота – более 5 тыс. тонн [9].
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В период горения из этих пород выделяются
газы, загрязняющие атмосферу. Процессы вымывания и выщелачивания дождевой водой приводят к
загрязнению близлежащих территорий тяжелыми
металлами и радионуклидами. При сравнении областей Украины в разрезе данных коэффициента экологической нагрузки (см. табл. 1), можно увидеть,
что ситуация в Донецкой области оставляет желать
лучшего. Наиболее близкая к ней по отраслевой специализации – это Днепропетровская область. Но при
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сравнении областей можно увидеть, что значения
коэффициента в Днепропетровской области ниже и
там наблюдается лучшая динамика. При этом хочется обратить внимание на тот факт, что при учете
выбросов в государственную службу статистики
Украины поступают данные только от предприятий,
которые осуществляют выбросы, а загрязнения, которые возникают в ходе горения терриконов, практически не учитываются. Следовательно, можно
сказать, что коэффициент экологической нагрузки
для Донбасса в реальности превышает рассчитанные значения. Соответственно, ситуация в области
куда больше близка к критической, нежели в ряде
других промышленных регионов Украины.
Площадь, которая на данный момент времени
находится под терриконами города Донецка, оценивается примерно в 1000 га, и все мы понимаем, что
она никаким образом не используется для его развития.
Если проблеме терриконов не уделять должного внимания, то мы можем столкнуться с реальной экологической катастрофой. Для этого необходимо основательно исследовать возможные пути ее
решения, приемлемые как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
В мировой практике можно выделить три
направления решения проблемы терриконов:
- возврат отвалов обратно в шахты. Этот путь
считается наиболее трудоемким, и его стоимость
превышает стоимость угледобычи;
- озеленение поверхности терриконов. Данный
путь помогает лишь сократить санитарную зону
около терриконов;
- утилизация терриконов. Это направление
наиболее перспективное в решении нашей проблемы. Цена утилизации террикона зависит от того,
какой материал будет добываться в процессе переработки отвала.
Одним из перспективных направлений утилизации является использование отходов угольной добычи в строительной отрасли. Также терриконы являются складами различных химических элементов
таких как:
- германий – может использоваться при производстве пластмассы, в металлургии и электротехнической промышленности, в медицине, оптике и гелиоэнергетике. Стекла и линзы могут применяться в
приборах ночного видения и в военных системах
наведения. Стоимость германия, извлеченного из
террикона, превышает $1 тыс. за килограмм;
- скандий – мягкий материал, который легко
поддается обработке. Может быть использован в
авиационной и космической промышленности, автопроме и даже в зубном протезировании. Добавки
скандия в сплавы чугуна и стали повышают их ценность. Стоимость скандия колеблется от 42 до 45
тыс. долларов за килограмм;

- галлий – металл, который используется в производстве клеящихся и смазочных материалов, в
конструировании отдельных видов лазеров и термоэлементов для солнечных батарей. Считается, что
потребность мира в галлии превышает его добычу.
Стоимость галлия колеблется от 1,3 до 1,5 тыс. долларов за килограмм [10].
Перечисленные способы решения проблемы
терриконов не новы и широко используются в различных странах мира. Этой проблематикой занимаются специалисты такие стран, как:
- Япония (при переработке терриконов происходит извлечение редких материалов);
- США (восстановленные земли пускаются под
лесонасаждения);
- страны Центральной и Восточной Европы
(производят сельскохозяйственное освоение рекультивированных земель);
- Россия (отходы угледобычи приравниваются
к полезным ископаемым);
- Великобритания (рекультивированные земли
передаются, главным образом, для рекреационного
освоения, промышленного и гражданского строительства, реже – для сельского хозяйства).
Считается, что третий путь решения проблемы
является наиболее эффективным, поэтому нами
было принято решение рассчитать стоимость земли,
которая находится под терриконами города Донецка
и тем самым определить потенциальные возможности получения денег в бюджет города от продажи
высвобожденной земли. Информация о квадратуре
земли, находящейся под терриконами города Донецка была получена у экспертов ПАО шахтоуправление «Донбасс».
Во всех 9 районах города расположены отвалы,
приблизительное распределение которых отображено в табл. 2.
Таблица 2
Занимаемая терриконами площадь
в районах города Донецка
Район
Площадь (га)
%
Буденовский
150
15
Калининский
100
10
Киевский
100
10
Кировский
150
15
Куйбышевский
50
5
Ленинский
100
10
Петровский
150
15
Пролетарский
150
15
Ворошиловский
50
5
Донецк
1000
100
В наиболее индустриальных районах города,
таких как Буденовский, Кировский, Петровский и
Пролетарский, площадь, занимаемая терриконами
гораздо больше, чем в центральных районах города.
В сумме в промышленных районах находится – 60%
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занятой терриконами земли, а в центральных – 10%.
Хотелось бы отметить, что проблемой остается то,
что некоторые терриконы расположены в центральных районах города, что крайне небезопасно для
жителей этих районов. А если принять во внимание,
что плотность населения города составляет – 163,8
человека на км2, то масштаб проблемы не нуждается
в комментариях.
Если говорить о том, каким образом государство пытается защитить население региона от пагубного влияния терриконов, то ежегодно оно выделяет
средства на очищение окружающей среды регионов
Украины из бюджета государства. Авторами было
принято решение рассчитать коэффициент утилизации загрязнений, который показывает, сколько килограмм загрязняющих веществ утилизируется на
100 гривен, выделенных целевых средств государства. Данный коэффициент показывает, насколько
эффективно расходуются деньги, предназначенные
для очищения окружающей среды, и рассчитывается по следующей формуле:

КУЗ =

ВЗВ∗
ЦСГ

,

(2)

где КУЗ – коэффициент утилизации загрязнений;
ВЗВ – объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу;
ЦСГ – целевые средства государства, которые
расходуются на очищение атмосферы.
Результаты расчета данного коэффициента для
Донецкой области отображены на рис. 5.
Как видно на рисунке, коэффициент имеет тенденцию к снижению. Это связано с тем, что экологическая ситуация в регионе ухудшается, то есть
растут объемы выбросов загрязняющих веществ, а
средства, которые выделяет государство на защиту
окружающей среды, сокращаются. Следует обратить внимание на тот факт, что коэффициент
больше подвержен изменению со стороны целевого
финансирования, нежели изменению объемов выбросов.

Рис. 5. Коэффициент утилизации загрязнений в Донецкой области
Примечание. Рассчитано на основе данных Государственного Комитета статистики Украины [6, 7].

Как видно из табл. 3, цена земли в центральных
районах города намного выше, чем в промышленных. Разбег в ценообразовании составляет 8128 долларов за сотку. Далее нами была предпринята попытка рассчитать стоимость земли, которую занимают все терриконы города Донецка на момент проведения исследования. Результаты представлены в
табл. 4.
Как видим, сумма, которую может получить город, огромна. Она превышает 360 млн долларов.
Для Донецка, который нуждается в инвестициях и
серьезном финансировании, это перспективы развития и скрытые возможности пополнения бюджета за
счет продажи земли, высвободившейся после утили-

На основании всего вышеизложенного следует
отметить, что к проблеме терриконов нужно относиться двояко, с одной стороны – это экологическое
бедствие, а с другой – источник экономического
благополучия области. При правильном подходе к
решению проблемы терриконов, в ней можно увидеть экономические выгоды, которые может получить территория при правильной политике утилизации этих вредных образований.
Начнем с финансовой стороны вопроса. На момент начала исследования (февраль 2014 года) цена
земли в Донецке варьировалась от 1623 долларов за
сотку до 9751 доллара в зависимости от расположения района в городе. Основной порядок цен представлен в табл. 3.
Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015
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Таблица 3
Цена земли по районам города Донецка [11]

зации терриконов. Если начать утилизацию терриконов с центральных районов, то вероятность того,
что данная территория будет выкуплена, достаточно
высока. Она может быть использована как с целью
озеленения города (обустройство парков), так и для
развития города (строительство жилых комплексов,
супермаркетов и т.д.). В последнем варианте использования освобожденных территорий возможно
извлечение дополнительных средств, которые могут
пойти на благоустройство города и развитие его инфраструктуры.

Район
Буденовский
Ворошиловский
Калининский
Киевский
Кировский
Куйбышевский
Ленинский
Петровский
Пролетарский

Цена, долларов США/сотка
3450
9751
7083
5821
2753
4706
3344
1623
1714

Таблица 4
Стоимость земли, занимаемой терриконами города Донецка
Район
Буденовский
Калининский
Киевский
Кировский
Куйбышевский
Ленинский
Петровский
Пролетарский
Ворошиловский
Донецк

Площадь под терриконами
150
100
100
150
50
100
150
150
50
1000

Стоимость 1 га ($)

Стоимость общая ($)

230 000
708 300
582 100
275 300
470 600
334 400
162 300
171 400
975 100
х

34 500 000
70 830 000
58 210 000
41 295 000
23 530 000
33 440 000
24 345 000
25 710 000
48 755 000
360 615 000

Примечание. Рассчитано авторами на основе данных табл. 2 и 3.

товке к ЕВРО-2012 порода одного из старых терриконов города была использована в дорожном строительстве.
Донецкий ботанический сад также уже неоднократно брался за озеленение терриконов, и еще в
80-е годы для этих целей было отобрано более 110
видов растений, с помощью которых была проведена рекультивация более 100 шахтных отвалов.
Некоторые страны, такие как США, Великобритания, Германия, заинтересованы в инвестициях
в данную сферу Донецкой области. К примеру, такая
компания как “All minerals” рассматривает возможность внедрения инвестиционного проекта по переработке терриконов.
В целом, можно сказать, что ситуация в регионе
благоприятная для внедрения одной из рассмотренных идей, так как количество терриконов только
растет, а их утилизация происходит очень медленными темпами. Регион обладает огромным потенциалом для привлечения зарубежных инвесторов, что
является важным фактором для его экономического
развития в перспективе.
Таким образом, в данной работе была предпринята попытка всесторонне рассмотреть проблему
терриконов в Донецкой области, которая усугубляет
экологическую ситуацию в регионе. В процессе исследования был рассчитан коэффициент экологической нагрузки, значения которого только подтверждают факт ухудшения сложившейся ситуации.
Был также рассчитан коэффициент утилизации загрязнений, который показал, что финансирование,
выделяемое государством из бюджета на улучшение
экологической ситуации региона, недостаточно для

Конечно, нельзя не сказать, о предполагаемой
пользе терриконов, в частности горящих, где внутренняя температура достигает 1000 градусов. Процесс горения терриконов длится до 20 лет. Использование тепла, которое образуется внутри породного отвала, может решить 3 задачи:
- экологическую (при правильном контроле
процесса горения можно уменьшить количество
вредных выбросов в атмосферу, а при определенных
условиях возможно полное сгорание отвала);
- экономическую (возможность использования
природного тепла при небольших финансовых затратах);
- социальную (создание рабочих мест с целью
технического обслуживания установок необходимых для использования тепловой энергии терриконов).
Соответственно, если существуют терриконы,
которые нельзя утилизировать, они могут быть использованы также для извлечения выгоды. Имеется
возможность озеленения потухших терриконов и
превращения их в своеобразные парки отдыха. Другим же вариантом, как указывалось выше, является
использование тепла внутри террикона.
Необходимо отметить, что Донецк уже имеет
опыт утилизации терриконов. Несколько девятиэтажных домов по одной из центральных улиц города (ул. Университетская), радиорынок, отдел милиции Киевского района и гипермаркет «Метро» построены на их территории, которая не так давно
находилась еще под терриконами. Также при подго-
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11. Стоимость земли в Донецке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ostro.org/donetsk/economics/news/414715/, 22.02.2014.

изменения ситуации. После рассмотрения возможных путей решения вопроса, было установлено, что
утилизация природных отвалов – наиболее эффективный и перспективный метод решения проблемы
терриконов Донбасса. Утилизируя природные отвалы, возможно, с одной стороны, улучшить экологическую ситуацию в области, а с другой – получить
ряд экономических выгод. Приняв во внимание вышесказанное, была рассчитана общая стоимость
земли, которая находится под отвалами города Донецка. При условии высвобождения данная территория может быть использована для строительства как
жилищных комплексов, так и общественно полезных мест. Было также установлено, что Донецк является перспективным городом для зарубежного инвестирования, так как процесс утилизации сопровождается получением массы различных материалов, которые используются в строительстве, производстве стекла и т.д. Такая постановка вопроса
только увеличивает экономическую привлекательность Донецкого края.

Хоменко Я. В., Солдатова А. C. Оцінка проблеми териконів Донбасу
Ця робота присвячена актуальній для Донецької області тематиці – утилізації териконів. Проаналізовано екологічну ситуацію в регіоні, розглянуто
шляхи вирішення проблеми природних відвалів. У
роботі встановлено, які екологічні загрози приховують у собі терикони та які економічні переваги можуть бути отримані у разі розв’язання проблеми, що
розглядається. Також розглянуто досвід інших країн
світу у цій сфері. За результатами дослідження проблеми запропоновано шляхи утилізації природних
відвалів міста Донецька. Визначено, які економічні
переваги може отримати місто за умов утилізації
усіх териконів на його території.
Ключові слова: терикони, природні відвали,
утилізація, екологія, коефіцієнт екологічного навантаження.
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Хоменко Я. В., Солдатова А. C. Оценка
проблемы терриконов Донбасса
Данная работа посвящена актуальной для Донецкой области теме утилизации терриконов. Проанализирована экологическая ситуация в регионе,
рассмотрены пути решения проблемы природных
отвалов. В работе установлено, какие экологические
угрозы таят в себе терриконы и какие экономические выгоды могут быть извлечены в ходе решения
рассматриваемой проблемы. Также рассмотрен
опыт различных стран в данной сфере. На основании изучения проблемы предложены варианты утилизации природных отвалов города Донецка. Рассмотрено, какие экономические выгоды может получить город в случае утилизации всех терриконов
на его территории.
Ключевые слова: терриконы, природные отвалы, утилизация, экология, коэффициент экологической нагрузки.
Khomenko Y. V., Soldatova A. S. The Problem
of Waste Banks of Donbass
This work is devoted to the actual topic of waste
banks recycling in Donetsk region. The ecological situation in the region was analyzed and possible ways of
solving the problem were investigated. It was found
what the ecological threats of waste banks exist and
which economic benefits might be received in the case
of solving this issue. The experience of different countries, which have faced the problem, was considered.
Basing on the study of the issue, some possible solutions
of the waste banks utilization were suggested for Donetsk. The economic benefits of waste banks utilization
in the city were also investigated in the work.
Keywords: waste banks, utilization, ecology, coefficient of ecological loading.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ*
Постановка проблеми. Трансформаційний
стан, в якому зараз перебуває економіка України,
привів до появи нових типів перехідних процесів,
непритаманних соціалістичній економіці та обумовлених станом світової економіки, головною характеристикою якої є глобалізація як якісно новий етап
розвитку інтернаціоналізації господарського життя.
Економіка ж України, як частина світової економіки, теж бере участь у зазначеному процесі. Крім
трансформаційних процесів, пов’язаних із трансформацією світової економічної системи (інтернаціоналізація капіталу; глобалізація виробничих сил;
формування глобальної інфраструктури; посилення
інтернаціоналізації обміну; зростання масштабів
міжнародної міграції робочої сили; зростання інтернаціоналізації впливу виробництва на споживання
та навколишнє середовище) [1, с. 6], в Україні наявні трансформаційні процеси, що характеризують
перехід української економіки до ринкового типу.
Є система критеріїв, відповідно до якої вимірюється ступінь переходу економічної системи України до нових умов господарювання: досягнення передкризового максимуму обсягу ВВП; перехід до
переважно приватної власності на засоби виробництва; відтворення матеріального носія нової приватної власності на його власному підґрунті, економічне завершення первісного нагромадження індивідуальних капіталів у більшості галузей; створення
реальних умов для ринкової поведінки суб'єктів
господарювання, особливо в сучасних умовах відновлення (модернізації) інфраструктури економіки
Східних регіонів країни; формування національного
ринку праці з відповідною мобільністю та мотивацією праці; формування ринкової інфраструктури
економіки й адекватних механізмів перепливу капіталів; перехід до циклічного характеру національного відтворення; формування інституціонального
середовища, що відповідає ринковій економіці.

Стратегічним пріоритетом економічної політики України є інноваційний розвиток і його складова – науково-технічна діяльність з визначальним
чинником прискорення економічного зростання –
активізацією інноваційної діяльності підприємств.
А «…домінантою державної політики стосовно вугільної промисловості є підвищення ефективності
видобування вугілля, а не досягнення наперед заданих його обсягів за будь-яку ціну» [2]. Активізація
інноваційної діяльності потребує пошуку нових підходів до організації взаємовідносин між усіма учасниками інноваційного процесу, закріплення певних
функцій за відповідними органами управління.
Державне регулювання інноваційної діяльності
з урахуванням ринкових трансформацій в економіці
України полягає в: удосконаленні нормативно-правової бази інноваційної діяльності, у тому числі
адаптації національного законодавства до відповідних стандартів СОТ; побудові загальнообов’язкового страхування інноваційних проектів; узгодженні нормативно-правових актів щодо наукової
та науково-технічної діяльності й відносин інтелектуальної власності; забезпеченні достатності та
ефективності фінансування освіти та науки, інноваційного бізнесу; посиленні кредитного забезпечення
впровадження науково-технічних розробок; створенні дієвої інноваційної інфраструктури, що відображає сукупність взаємозумовлених та цілеспрямованих засобів і способів досягнення загальної
мети – інноваційного розвитку країни (регіону).
До основних чинників державного регулювання інноваційної діяльності у вугільній промисловості з урахуванням ринкових трансформацій в економіці України, що розглядаються в даній роботі,
віднесено інвестиційні, галузеві та інституціональні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти державного регулювання інноваційної діяльності в галузях промисловості знаходяться в полі
зору дослідників, серед яких слід відзначити:

*

Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Розвиток інституціонального середовища
промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки» (№ держреєстрації 0113U004371).
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розглянуто складові елементи механізму інституціонального забезпечення економічної безпеки
промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Здійснення інноваційних перетворень передбачає
застосування ефективних механізмів, спрямованих
на перебудову інноваційної діяльності та формування єдиного механізму державного регулювання
інноваційного розвитку країни.
Звертаючись до аналізу обсягів інвестиційного
забезпечення розвитку вугільної галузі в Україні,
слід позначити сучасний стан вугільної промисловості, де внаслідок військових дій у Донбасі у
2014 р. значна частина шахт припинила виробничу
діяльність. Станом на середину вересня не діяли
74 шахти із 119 (62%), у тому числі в державному
секторі – 64 шахти з 81 (79%) і в недержавному секторі – 10 шахт з 38 (26%). Багато шахт зазнали руйнувань комплексів поверхні, ряд шахт затоплено;
пошкоджено промислову інфраструктуру вугледобувних підприємств. Разом з тим продовжувалось
видобування вугілля з нелегальних «копанок».
Станом на початок листопада 2014 р. більшість – 81 вітчизняна шахта (62%), у тому числі
62 шахти (67%) державного сектору і 19 шахт (50%)
недержавного сектору, опинилися на території, непідконтрольній українській владі, та поза системою
господарювання, що регламентується нормативноправовими актами української держави (зокрема,
щодо ціноутворення, збуту вугільної продукції, державної підтримки збиткових вугледобувних підприємств).
Вугледобувні підприємства на цій території зараз намагаються продовжити або відновити господарську діяльність у нових умовах, але перспективи
їх функціонування представити ще дуже важко. Так,
через порушення зв’язків з партнерами, а також пошкодженням промислової інфраструктури на ряді
шахт, як державних, так і недержавних, виникли
серйозні проблеми зі збутом видобутого вугілля
(при наявності його дефіциту на українських ТЕС);
з державною фінансовою підтримкою збиткових
державних шахт , яка припинилася у другій половині 2014 року.
Потребує особливої уваги критерії закриття
шахт, які пропонуються у програмі Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України, бо
одним з негативних наслідків закриття шахт за всі
роки реструктуризації вугільної галузі було те, що
багато з них мали містоутворююче значення, що й
стало причиною депресивного стану переважної більшості шахтарських міст, який тільки погіршився
внаслідок бойових дій [4, с. 18].
Виведення шахти з експлуатації потребує тривалої відповідальності. Заходи із закриття підприємства спрямовані швидше за все на короткострокову
підтримку місцевої економіки, тоді як соціально-

О.І. Амошу, В.П. Антонюк, І.П. Булєєва, В.В. Дементьєва, В.П. Вишневського, А.І. Землянкіна, Р.М.
Лепу, В.І. Ляшенка, Л.Л. Стариченка, Д.Ю. Череватського та багатьох ін.
Для оздоровлення та стабілізації роботи вугільної промисловості науковцями відзначено: відновлення (модернізація) промислового потенціалу,
прискорення реструктуризації галузі з подальшим
виведенням з експлуатації (переважно шляхом консервації) глибокозбиткових шахт і модернізації
перспективних шахт (з відповідним соціальним захистом працівників, що вивільняються); законодавче врегулювання системи державної підтримки
вугледобувних підприємств з наданням їй стимулюючого характеру; створення нормативно-методичної бази для залучення недержавних інвестицій у
державний сектор галузі шляхом спільної розробки
вугільних родовищ державними та приватними підприємствами; реалізацію випереджальної стратегії
щодо створення принципово нових, нетрадиційних
засобів і технологій виймання кам’яного вугілля з
тонких пластів зі складними умовами, які необхідні
для українських шахт [2].
На думку провідних вчених, «формирование
инновационной экономики предполагает создание
таких институциональных условий, при которых
именно инновации выступают основным источником максимизации индивидуального дохода собственника» [3].
Метою даної статті є розгляд чинників державного регулювання інноваційного розвитку вугільної промисловості з урахуванням ринкових
трансформаційних процесів в економіці України, до
яких віднесено: інвестиційні чинники інноваційної
діяльності підприємств; чинники, що впливають на
галузеві ризики інвестування інноваційної діяльності підприємств; чинники інституціонального забезпечення венчурного фінансування інноваційного
розвитку та економічної безпеки вугільних підприємств.
Для досягнення поставленої мети виконано наступне:
проаналізовано обсяги інвестиційного забезпечення розвитку вугільної галузі в Україні;
розглянуто зміст чинників державного регулювання інноваційного розвитку вугільної промисловості;
досліджено чинники інноваційної діяльності
вугільних підприємств при використанні методу
аналітичного вирівнювання рядів динаміки (рангової кореляції Спірмена та лінійної кореляції
Пірсона);
визначено напрями інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості;
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економічне відродження розраховане на десятки років або навіть довше. Значних коштів потребує європейський стандарт закриття шахти «від чорного – до
зеленого». Треба зазначити, що вугільна галузь, як і
вся країна в цілому, потребує якісних змін, тому слід
не тільки враховувати всі можливі негативні наслідки закриття шахт, щоб унеможливити їх, а й надзвичайно ефективно і прозоро використовувати
кошти, які надасть держава та міжнародна спільнота
для відновлення не тільки галузі, а й всієї інфраструктури шахтарських міст, підвищення рівня якості життя населення в них та досягнення відповід-

ного рівня екологічної безпеки [4, с. 19], щоб не
повторювати негативний досвід реалізації одного з
найдорожчих проектів Євросоюзу – проекту реструктуризації вугільної галузі, – на який ЄС за три
роки витратив понад 10 млн євро.
Результати проведеного дослідження в рамках
науково-дослідної роботи «Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з
урахуванням галузевої специфіки» дозволили систематизувати чинники, які слід враховувати при розробці комплексу заходів з державного регулювання
інноваційного розвитку вугільної галузі (рис. 1).

Чинники державного регулювання інноваційної
діяльності вугільних підприємств
Інвестиційні чинники інноваційної діяльності підприємств
Чинники, що впливають на галузеві ризики інвестування
інноваційної діяльності підприємств
Чинники інституціонального забезпечення венчурного
фінансування інноваційного розвитку підприємств
Чинники інституціонального забезпечення
економічної безпеки вугільних підприємств
Рис. 1. Основні чинники державного регулювання інноваційного розвитку у вугільній
промисловості з урахуванням ринкових трансформаційних процесів в економіці України
[5, 6]. Таким чином, аналіз інвестицій в розвиток вугільних підприємств України свідчить, що основним
інвестором залишається держава (табл. 1).
Таблиця 1
Структура джерел інвестування діяльності
вугледобувних підприємств за 2001-2013 рр.

Дослідження показали, що важливою проблемою формування та реалізації інноваційної моделі
розвитку економіки за участі держави є її інвестиційне забезпечення. Однією з важливих проблем в
умовах ринкової економіки є залучення ресурсів під
фінансове забезпечення нових або підтримку наявних у промисловості інвестиційних проектів. Сучасні тенденції господарювання, висока ступінь зношеності устаткування промислових підприємств і
необхідність освоєння та впровадження новітніх технологій визначають актуальність даної проблеми,
особливо – для умов вугільної галузі. На формування та становлення інноваційного розвитку вітчизняних вугледобувних підприємств впливають
зовнішні та внутрішні чинники (рис. 2).
За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, питома вага державного
бюджету в загальному обсязі інвестицій у розвиток
вугледобувних підприємств зросла за 2001-2013 рр.
на 32,5%, а питома вага власних джерел скоротилася
на 35,4%. Питома вага інших джерел майже не змінилась і становила 7,1% загального обсягу інвестиційних ресурсів підприємств вугледобувної галузі

Рік
2001
2012
2013

Структура джерел інвестування,%
У тому числі:
власні
Усього
держінші
джебюджет
джерела
рела
100,0
36,0
60,8
3,2
100,0
67,4
28,5
4,0
100,0
68,5
25,4
7,1

За період 2001-2013 рр. відзначено тенденцію
скорочення загальних обсягів інвестицій у діяльність вугледобувних підприємств на 8,3% у результаті суттєвого зменшення власних джерел підприємств на 61,7%. За цей період обсяги державного
бюджету в розвиток вугледобувної промисловості
зросли на 74,5% (табл. 2).
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Зовнішні чинники

Наявність фінансування науково-технічних досліджень
Досконалість нормативно-правової системи
Сформованість ринку інноваційної продукції
Готовність апарату управління до інноваційного розвитку
Наявність фахівців високого рівня

Внутрішні чинники

Сприятність гірничо-геологічних умов
Термін роботи вугільних підприємств
Ефективність технологій та технічного оснащення очисних вибоїв

Якість рядового вугілля
Фінансова стійкість розвитку вугільних шахт

Рис. 2. Комплекс чинників, що впливають на інноваційну діяльність вугледобувних підприємств
Таблиця 2
Динаміка обсягів інвестицій у вугледобувні підприємства
Інвестиції у підприємства вугледобувної промисловості [5, 6]
У тому числі:
Держбюджет
власні кошти
темпи зростемпи зростемпи зростання,%
млн грн
млн грн
тання,%
тання,%
100,0
648,7
100,0
1095,7
100,0
85,9
629,1
97,0
918,9
83,9
105,3
1086,4
167,5
812,1
74,1
153,8
1325,5
204,3
1447,4
132,1
95,7
1279,8
197,3
445,1
40,6
98,7
1382,1
213,1
397,6
36,3
142,3
1797,0
277,0
554,4
50,6
145,9
1703,0
262,5
846,8
77,3
109,9
778,8
120,1
1065,6
97,3
140,1
378,0
58,3
1563,1
142,7
189,9
1354,3
208,8
1613,7
147,3
97,6
1186,2
182,9
502,1
45,8
91,7
1131,8
174,5
420,0
38,3

Усього
Рік

млн грн

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*

1802,7
1548,0
1898,5
2772,9
1724,9
1779,7
2565,3
2630,5
1981,8
2525,3
3423,6
1759,5
1652,6

Примітка: за базисний прийнято 2001 рік (100,0%); у 2013 р. наведено розрахункові дані, які одержано на
основі використання методів прогнозування.

Економічною основою в процесах модернізації
й відновленні шахтного фонду є власні кошти й фінансові можливості держави.
Для вивчення закономірностей розвитку інвестування вугледобувних підприємств використано
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метод аналітичного вирівнювання рядів динаміки
загальних обсягів інвестицій (табл. 3), де для порівняння швидкості змінювання двох або більше взаємопов’язаних показників використовується метод
приведення рядів динаміки до єдиної основи.
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Сутність методу аналітичного вирівнювання
полягає у тому, що вихідні ряди динаміки абсолютних значень показників замінюються ланцюговими
темпами зростання, котрі визначено відносно однакового моменту (періоду) часу. Порівняння базисних величин дозволяє зробити висновок, який з показників зростає або зменшується швидше.
Розрахунки показують, що в одержаному ряді
на основі методу аналітичного вирівнювання спостерігається рівномірне зростання загального обсягу інвестицій в розвиток вугледобувних підприємств – у середньому на 1,8% за рік. Аналогічно досліджено закономірності інвестування діяльності
вугледобувних підприємств з державного бюджету
(табл. 4).

Розрахунки свідчать про рівномірне зростання
обсягу інвестицій в розвиток вугледобувних підприємств з державного бюджету – в середньому на 1,6%
за рік.
Структуру витрат на інноваційну діяльність у
вугільній сфері за статистичними даними представлено нижче (табл. 5).
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у сфері видобування паливно-енергетичних ресурсів протягом 2005-2013 рр., як свідчить
аналіз статистичних даних Державної служби статистики України, є власні кошти підприємств, частка
яких скоротилась у 2013 р. порівняно з 2005 р. на
37,3% у загальній структурі фінансування діяльності галузі.
Таблиця 3

Розрахунок загального обсягу інвестицій методом аналітичного вирівнювання
Розрахункові показники
Роки

Загальний обсяг інвестицій (y),
млн грн

t2

t

Yt = α + βt

Yt

млн грн
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Всього

1802,7
1548,0
1898,5
2772,9
1724,9
1779,7
2565,3
2630,5
1981,8
2525,3
3423,6
1759,5
1652,6
28065,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
91

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
819

1802,7
3096,0
5695,5
11091,6
8624,5
10678,2
17957,1
21044,0
17836,2
25253,0
37659,6
21114,0
21483,8
203336,2

1932,1
1969,9
2007,7
2045,5
2083,3
2121,1
2158,9
2196,7
2234,5
2272,3
2310,1
2347,9
2385,7

Темпи зростання,%
100,0
102,0
101,9
101,9
101,8
101,8
101,8
101,8
101,7
101,7
101,7
101,6
101,6
101,8

Таблиця 4
Розрахунок обсягу інвестицій за рахунок коштів державного бюджету методом
аналітичного вирівнювання
Роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Всього

Кошти державного бюджету (y),
млн грн
648,7
629,1
1086,4
1325,5
1279,8
1382,1
1797,0
1703,0
778,8
378,0
1354,3
1186,2
1131,8
14680,7

Розрахункові показники
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
91

t2

Yt = α + βt

Yt

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
819

648,7
1258,2
3259,2
5302,0
6399,0
8292,6
12579,0
13624,0
7009,2
3780,0
14897,3
14234,4
14713,4
105997,0

24

млн грн
1022,4
1040,2
1058,0
1075,8
1093,6
1111,4
1129,2
1147,0
1164,8
1182,6
1200,4
1218,2
1236,0

Темпи зростання,%
101,7
101,7
101,7
101,7
101,6
101,6
101,6
101,6
101,5
101,5
101,5
101,5
101,6

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна
Визначений у роботі зв’язок між загальними
обсягами інвестицій і фінансуванням інноваційної
діяльності у вугільній галузі за коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена [8; 9] дозволяє визначити тісноту (силу) і напрям кореляційного зв’язку між
двома признаками або двома ієрархіями признаку
(табл. 7).

Таблиця 5
Питома вага витрат на інноваційну діяльність у
вугільній галузі,%
Напрями
Роки
інноваційної
2005 2010 2011 2012 2013
діяльності
Дослідження 24,1
3,5
6,7
1,66
9,78
і розробки1
Придбання
машин, уста- 74,6 93,9 89,9 98,26 89,70
ткування та
програмного
забезпечення
Придбання
–
0,08 0,09 0,07
0,02
нових технологій2
Інші напрями 1,3
2,5
3,3
0,01
0,50
1

Таблиця 7
Дані для розрахунку коефіцієнта рангової
кореляції
Загальний
Обсяги фіобсяг інвеснансування
Ранг Ранг (dx–
тицій у вугі- інноваційної
x, dx y, dy dy)2
льну галузь
діяльності
(x), млн грн
(y), млн грн
2525,3
187,2
2
1
1
3423,6
852,2
3
3
0
1759,5
438,4
1
2
1

у 2010–2011 рр. – зовнішні науково-дослідні ро-

боти;
2

у 2010–2011 рр. – придбання інших зовнішніх

Розрахунки показують, що за 2010-2012 рр.
між обсягами інвестицій та фінансуванням інноваційної діяльності вугільної галузі відзначається помірна тіснота зв’язку, оскільки значення коефіцієнта
кореляції складає 0,5, тобто 0.4 ≤ r ≤ 0.7 .
Сила зв’язку між двома признаками визначається на основі розрахунку лінійного коефіцієнту
кореляції Пірсона (табл. 8).
У статистиці коефіцієнт кореляції Пірсона (позначається «r») є показником кореляції (лінійної залежності) між двома змінними X та Y, який набуває
значень від -1 до +1 включно. Він широко використовується в науці для вимірювання ступеня лінійної
залежності між двома змінними [10; 11].

знань.
Джерело: [6, с. 177, 179, 181; 7, с. 174].

За 2005–2012 рр. питома вага обсягів фінансування галузі для інноваційної діяльності з державного бюджету зросла на 9,6%, а в 2013 р. скоротилась і становила 3,2%. За 2011-2013 рр. частка коштів вітчизняних інвесторів збільшилась у загальній
структурі фінансування діяльності галузі на 35,5%
(табл. 6).
Таблиця 6
Питома вага обсягів фінансування
інноваційної діяльності в видобуванні
паливно-енергетичних ресурсів в Україні,%
Роки
Джерела фінансування
2005 2011 2012 2013
Власні кошти підп- 96,7 94,5 67,0 59,4
риємств
Кошти державного 3,3
0,1
12,9
3,2
бюджету
Кошти вітчизняних
–
1,9
20,1 37,4
інвесторів

Таблиця 8
Дані для розрахунку лінійного коефіцієнта
кореляції
Обсяг інвестицій
у вугільну галузь (x),
млн грн

Джерело: [6, с. 188, 190, 192; 7, с. 180].

x2

y2

187,2
852,2
438,4

6377140,09
11721036,96
3095840,25

35043,84
726244,84
192194,56

2525,3
3423,6
1759,5

Згідно з даними Державної служби статистики
України, в 2008-2010 рр. питома вага видобувних
підприємств із технологічними інноваціями становила: поліпшення якості товарів або послуг – 38,7%
загальної кількості підприємств з технологічними
інноваціями; заміна застарілих продуктів або процесів – 29,5%; збільшення потужності для виробництва товарів – 24,1%; вихід на нові ринки або
збільшення частки ринку – 24%; розширення номенклатури товарів або послуг – 23,6%; зменшення
витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції –
20,3% [5, с. 273].
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Обсяги фінансування
інноваційної діяльності (y), млн
грн

Розрахунки свідчать про достатній кореляційний зв’язок між обсягами інвестицій та фінансуванням інноваційної діяльності вугільної галузі, оскільки значення коефіцієнта кореляції становить 0,65,
тобто 0.5 ≤ r ≤ 0.7 .
xy

За специфікою сучасного розвитку економіки,
орієнтованою на інноваційну модель, пропонується
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до розгляду один з інноваційних аспектів, а саме застосування портфельного підходу до управління
інноваційними проектами на підприємстві, де за
концепцією Г. Марковіца [12] увага учасників ринку
зводиться не тільки до одержання очікуваного доходу на свої інвестиції, а й на всі цінні папери, які
обертаються на ринку й мають попит. Тобто, інвестор визначає свій вибір цінного паперу не тільки
одержанням очікуваного доходу, а й можливим ризиком. Основною проблемою, яку має вирішувати
інвестор, є досягнення максимального рівня очікуваної доходності інвестицій за певного рівня ризику
і скороченням можливого ризику за очікуваної доходності. Мета кожного інвестора – більше доходу
за меншого ризику.
За умов, у яких сьогодні функціонує вугільна
промисловість України, шляхами її ефективного реформування визнано приватизацію підприємств галузі, а також залучення надійного приватного інвестора для управління державною власністю об’єктів
паливно-енергетичного комплексу на умовах оренди чи концесії. За оцінками фахівців проекту Європейського Союзу «Програма підтримки вугільного
сектору в Україні» [13], важливою передумовою
цього має стати забезпечення ефективності фінансового менеджменту інвестиційних проектів – як з
боку держави, так і з боку потенційних інвесторів, з
метою зниження рівня інвестиційних ризиків. Головні завдання проекту реструктуризації вуглевидобувної галузі – підтримка розробки та впровадження
реформ у вугільному секторі; удосконалення безпеки праці та екологічної безпеки; допомога у приватизації та закритті шахт і пов’язані з цим процесом соціальні проблеми.
В умовах інноваційного розвитку особливого
значення набувають інвестиційні чинники інноваційної діяльності підприємств. Досліджено заходи з
активізації фінансового забезпечення розвитку інноваційного регіону за рахунок створення спеціалізованих інноваційних банків, забезпечення попиту і
пропозиції на інноваційному ринку, що є головним
чинником стимулювання інноваційної діяльності
[14, с. 150].
На основі результатів аналізу визначено, що
економічний апарат держави повинен працювати на
перспективу – забезпечувати функціонування інноваційної моделі розвитку економіки і промисловості, розробляти гнучкі механізми підтримки інноваційних виробництв, реформувати амортизаційну політику, вживати заходів щодо підвищення рівня самофінансування компаній, активніше інтегруватися
в міжнародний інвестиційний ринок тощо. Нормативно-правова база інноваційної діяльності в Україні потребує істотних змін і доповнень у таких сферах, як: кадрове і фінансове забезпечення науково-

дослідної та інноваційної діяльності, визначення доцільності пільгових банківських ставок при кредитуванні інноваційних підприємств [15, с. 220].
Важливе теоретичне й практичне значення для
вирішення сучасних задач в галузі інвестування, реконструкції і модернізації виробництва мають проблеми стимулювання інноваційної діяльності. За даними опитувань доцільними методами й шляхами
стимулювання інноваційної діяльності на вугільних
підприємствах виокремлено податкове регулювання
та змішані форми заохочення інноваційної діяльності, серед яких до пріоритетних слід віднести: диференціацію ставок податку та зміну пільг і знижок;
використання поряд з податковими пільгами ефективної амортизаційної політики; сполучення у різних варіантах фінансування й оподаткування ризикових проектів, контрактних досліджень із зовнішніми джерелами фінансування; створення безподаткових зон на обговорений термін.
Основними заходами активізації інноваційної
діяльності в Україні на сучасному етапі розвитку
вітчизняної економіки слід вважати: розробку і запровадження механізму надання пільг промисловим
підприємствам, які впроваджують і реалізують інноваційну продукцію; поширення практики надання
інноваційним підприємствам середньострокових
кредитів зі знижкою кредитної ставки; законодавчі
зміни у сфері інноваційної діяльності щодо пільг і
стимулів; розширення джерел фінансування; активізація діяльності технопарків шляхом державної
підтримки тощо [16, с. 145].
Інвестування в інноваційний розвиток виробництва за рахунок власних і позикових коштів має
охоплювати такі заходи, як: розробка та реалізація
стратегії широкомасштабного реінжинірингу виробництва; впровадження у структурні підрозділи
підприємства нового високотехнологічного устаткування; розробка та впровадження ексклюзивних
технологій у бізнес-процеси; системний підхід до
диверсифікації виробництва з урахуванням динамічних змін кон’юнктури світового ринку; створення доступної системи інформаційного забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємства, бази даних щодо досягнень науково-технічного прогресу, упровадження новітніх технологій та
технологічних ноу-хау; застосування сучасних інформаційних технологій у системі виробництва та
внутрішнього фірмового управління бізнес-процесами [17, с. 270-271].
Чинники, що впливають на галузеві ризики інвестування інноваційної діяльності підприємств,
представлено в роботах науковців Інституту економіки промисловості НАН України [4, с. 17; 18,
с. 28; 19, с. 43; 20, с. 193–194].
Для зниження загального ризику інвестиційного портфеля вирішальне значення має вибір галузей і диверсифікація інноваційно-інвестиційної ді26
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за такою структурою: 55% інвестицій у галузі з високим рівнем інвестиційної привабливості; 30% у
галузі з середніми умовами інвестування; 15% у галузі з несприятливими умовами для розвитку інвестиційної діяльності.
Представлений механізм визначення галузевої
спрямованості та диверсифікації інвестиційної діяльності дозволить проаналізувати отримані в результаті розрахунків траєкторії її розвитку для різних варіантів інвестування. Аналіз розрахункових
показників дозволить оцінити синергетичний ефект
здійснюваних інвестицій. При цьому інвестор зможе
сприяти прийняттю оптимальних управлінських рішень при визначенні галузевої структури інвестиційного портфеля.
Аналізуючи стан венчурного фінансування
інноваційного розвитку в Україні, можна стверджувати, що, незважаючи на значний науково-технічний потенціал у сфері технологій та інтелектуальний потенціал, існують фактори, що обмежують
розвиток венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні (рис. 3) [21, с. 52].
До можливих напрямів удосконалення інституційного забезпечення венчурного інвестування
інноваційного розвитку можна віднести: подальше
формування законодавства та активна державна
підтримка; залучення великих вітчизняних компаній до розвитку інноваційних технологій – забезпечення тісної взаємодії всіх ланок інноваційного ланцюжка; розвиток системи експертизи та сервісних
послуг; ефективне використання грантових коштів.
Отже, дослідження показують, що на даному
етапі актуальним є активізація інноваційних процесів в економіці України, у вугільній галузі зокрема,
вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку промисловості шляхом використання венчурного капіталу.
На основі узагальнення результатів аналізу різних підходів науковців до визначення сутності економічної безпеки підприємства та враховуючи, що
підприємство є системою, пропонується під цим
терміном розуміти захищеність інноваційного, технологічного, виробничого, фінансового та кадрового потенціалу від зовнішніх і внутрішніх економічних загроз і здатність до відтворення при ефективному використанні всіх його задіяних ресурсів
[22, с. 372].
Найбільшого поширення набуло виділення небезпек і загроз залежно від сфери їх виникнення. За
цією ознакою розрізняють внутрішні та зовнішні
(рис. 4) [23, с. 116].
Визначено напрями інституціонального забезпечення економічної безпеки промислового підприємства в системі економічної безпеки та державного
управління країни (рис. 5).
Головними цілями стратегії інноваційного розвитку вітчизняної вугільної галузі можна вважати:

яльності. Принцип галузевої диверсифікації полягає
в тому, щоб не допускати перекосів портфеля убік
інвестицій однієї галузі і запобігти галузевий ризик,
пов'язаний зі специфікою окремих галузей.
До чинників, що впливають на галузеві ризики
інвестування інноваційного розвитку вугільних підприємств можна віднести:
функціонування підприємств даної галузі, а також суміжних галузей за певний (обраний) період
часу;
наскільки діяльність підприємств даної галузі
стійка порівняно з економікою країни в цілому;
які результати діяльності різних підприємств
усередині однієї і тієї ж галузі, чи має місце значна
розбіжність у результатах.
Мінімізувати галузеві ризики можливо при
складанні портфеля з акцій компаній декількох галузей економіки. Формування збалансованого інвестиційного портфеля вимагає придбання активів в
інвестиційно-привабливих галузях і фінансово стійких суб’єктів ринку. Перед інвестором постає проблема вибору об’єкту інвестування тих галузей, які
мають кращі перспективи розвитку і можуть забезпечити найвищу ефективність інвестицій.
Основою такого вибору є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки. Галузева диверсифікація означає розподіл активів (пасивів) між клієнтами, які здійснюють свою
діяльність в різних галузях економіки.
Галузевий аналіз та прогнозування інвестиційної привабливості галузей і визначення галузевої
структури портфеля здійснюється за 4 етапами:
встановлення рівня галузевої концентрації або диверсифікації інвестиційної діяльності; дослідження
доцільності різних форм галузевої диверсифікації
інвестиційної діяльності в рамках певної групи галузей; визначення необхідності різних форм диверсифікації інвестиційної діяльності в розрізі різних,
не пов'язаних між собою груп галузей; поглиблений
аналіз діяльності окремих підгалузей з використанням більш широкої системи показників, який дозволяє оцінити можливу прибутковість і терміни повернення інвестованих коштів, а також виявити найбільш важливі за фінансовими результатами інвестиційні ризики.
Галузеву інвестиційну диверсифікацію доцільно здійснювати з урахуванням попередньої
оцінки прогнозованого розвитку окремих галузей за
трьома групами показників, розрахунок яких ґрунтується на відповідних статистичних даних та експертних оцінках: рівень перспективності розвитку
галузі; рівень середньогалузевої рентабельності діяльності підприємств галузі; оцінка галузевих інвестиційних ризиків.
Здійснюючи галузеву диверсифікацію, інвестору доцільно розподілити інвестиційні вкладення

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

27

Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна

Недостатнє стимулювання діяльності венчурних фондів
існуючим правовим та економічним середовищем
Недостатність нормативних правових актів, що забезпечують функціонування венчурного фінансування малого інноваційного бізнесу
нестача вітчизняних інвестиційних ресурсів (банки, пенсійні фонди, страхові організації
не беруть участь у роботі венчурних компаній) і, як наслідок, слабке формування національного інвестиційного портфеля

Неефективне використання коштів венчурних фондів
Нерозвиненість інфраструктури, здатної забезпечити ефективне співробітництво суб'єктів венчурної індустрії і малих інноваційних фірм, появу нових і розвиток діючих малих
і середніх інноваційних підприємств

Відсутність економічних стимулів для залучення прямих інвестицій у підприємства високотехнологічного сектора,
що забезпечують прийнятний ризик для венчурних інвесторів

Відсутність гнучкої системи оподаткування венчурного бізнесу
Нестача кваліфікованого менеджменту та кваліфікованих
керівників та менеджерів венчурних фондів
Слабка прозорість ринку інтелектуального капіталу і вітчизняних підприємств для венчурних інвесторів, що призводить до труднощів
у пошуку підприємств-реципієнтів та інноваційних проектів
під венчурні інвестиції
Рис. 3. Чинники, що негативно впливають на інституціональне забезпечення венчурного
фінансування інноваційного розвитку промисловості
збільшення вуглевидобутку, підвищення продуктивності та безпеки праці, покращення якості вугілля та зменшення його собівартості.
Виходячи із цих цілей, стратегія інноваційного
розвитку вугільної галузі має базуватися на реалізації таких пріоритетних напрямів:
технічне переоснащення вугледобувного виробництва, включаючи забезпечення розвитку технології підземного видобування з переважним використанням у очисних вибоях механізованих комплексів нового технічного рівня, промислову утилізацію шахтного метану;

здійснення заходів з підвищення потенціалу та
посилення ролі галузевої науки за науково-технологічним, проектно-конструкторським і дослідно-експериментальним напрямами;
відновлення матеріально-технічної бази галузевої науки та підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.
Концептуальні підходи до формування стратегії державного регулювання інноваційного розвитку
національної вугільної промисловості містяться у
чинних концепціях розвитку та модернізації галузі.
Проблема полягає у створенні дієвого механізму їх
реалізації.
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Екзогенні чинники
(зовнішні) небезпеки та загрози

несприятлива зміна політичної ситуації
макроекономічні потрясіння (кризи, порушення виробничих зв’язків, інфляція, втрата ринків сировини, матеріалів, енергоносіїв, товарів)
застосування корупційних схем при здійсненні господарської діяльності
зміна законодавства, що впливає на умови господарської діяльності (податкового, відносин
власності, договірного)
нерозвиненість інфраструктури ринку
використання недобросовісної конкуренції
промислово-економічне шпигунство
протиправні дії конкурентів, їх прагнення заволодіти контрольним пакетом акцій
протизаконні фінансові операції
несанкціонований доступ конкурентів до конфіденційної інформації, що становить комерційну таємницю
крадіжки фінансових коштів і цінностей
ушкодження будівель, приміщень

Ендогенні чинники
(внутрішні) небезпеки і загрози

Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна

недостатній рівень дисципліни
протиправні дії кадрових співробітників
порушення режиму збереження конфіденційної інформації
вибір ненадійних партнерів та інвесторів
відтік кваліфікованих кадрів, невірна оцінка кваліфікації кадрів, їх низька компетентність
недостатня патентна захищеність
аварії, пожежі, вибухи
перебої в енерго-, водо-, теплопостачанні
вихід з ладу комп’ютерної техніки
високий рівень корумпованості керівників
низький освітній рівень керівників
неефективне використання тактичного та стратегічного планування, пов’язаного
з вибором мети, невірною оцінкою можливостей підприємства, помилками в прогнозуванні
змін зовнішнього середовища

Рис. 4. Екзогенні та ендогенні чинники, які негативно впливають
на економічну безпеку підприємства
Система напрямів забезпечення економічної безпеки підприємства
Законодавчі та нормативно-правові акти
Нормативно-правові інститути

Регуляторні акти зі здійснення діяльності
суб’єктами господарювання

Державні інституції

Державні органи влади, які координують господарську
діяльність підприємств

Інструменти економічної безпеки

Фінансові, страхові, маркетингові, інвестиційні
та інноваційні інструменти

Методи державного регулювання

Методи державного регулювання
розвитку господарської діяльності

Загрози та ризики
економічної безпеки

Екзогенні та ендогенні загрози економічної безпеки
Фінансові, політичні, економічні, інвестиційні ризики

Рис. 5. Напрями інституціонального забезпечення економічної безпеки вугільного підприємства в
системі економічної безпеки та державного управління країни
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14. Драчук Ю.З. Обґрунтування концептуальних
положень щодо інституціонального забезпечення
інноваційного розвитку вугільної промисловості /
Ю.З. Драчук, Л.М. Рассуждай, Н.В. Трушкіна // Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: монографія / За заг. ред. В.Я.
Швеця, Ю.З. Драчука. – Дніпропетровськ: Нац. гірничий ун-т, 2014. – С. 147–156. 15. Драчук Ю.З.
Щодо фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільних підприємств / Ю.З. Драчук, В.В. Косарєв, Н.В. Трушкіна // Сучасний стан, проблеми та
тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку: колективна монографія / Під заг. ред. К.Ф. Ковальчука.
– Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 218–230.
16. Бондарчук Н.В. Аналіз інноваційної діяльності
промислових підприємств в Україні / Н.В. Бондарчук // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 143145. 17. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк,
А.І. Землянкін та ін. – Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАН України, 2007. – 328 с. 18. Гусак
А.С. Держава як суб’єкт страхового захисту інвес-

Висновки. В умовах інноваційного розвитку
особливого значення набувають інвестиційні чинники інноваційної діяльності підприємств, заходи з
активізації фінансового забезпечення розвитку галузі за рахунок створення спеціалізованих інноваційних банків, забезпечення попиту і пропозиції на
інноваційному ринку, що є головним чинником стимулювання інноваційної діяльності.
Для зниження загального ризику інвестиційного портфеля вирішальне значення має вибір галузей і диверсифікація інноваційно-інвестиційної діяльності. Запропонований механізм визначення галузевої спрямованості та диверсифікації інвестиційної діяльності дозволить проаналізувати отримані в
результаті розрахунків траєкторії її розвитку для
різних варіантів інвестування.
На даному етапі актуальним залишається активізація інноваційних процесів в економіці України,
вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку промисловості шляхом використання венчурного капіталу, напрями інституціонального забезпечення економічної безпеки промислового підприємства, де має бути механізм регулювання діяльності підприємства; забезпечення інформаційної безпеки його роботи; висока фінансова
ефективність, незалежність та стійкість функціонування підприємства; конкурентоспроможність технологічної бази підприємства; високий рівень організації управління підприємством; належний кадровий відбір; забезпечення відповідності екологічним
стандартам; гарантії безпеки працівників, а також
збереження їх майна та професійних інтересів.
Економічна безпека підприємства розглядається як захищеність інноваційного, технологічного,
виробничого, фінансового та кадрового потенціалу
від зовнішніх і внутрішніх економічних загроз і
здатність до відтворення при ефективному використанні всіх його задіяних ресурсів.
Напрями інституціонального забезпечення економічної безпеки промислового підприємства систематизовано в групи: нормативно-правові інститути, державні інституції, інструменти економічної
безпеки (фінансові, страхові, інноваційні, маркетингові), методи та принципи державного регулювання
розвитку суб’єктів господарювання, загрози та ризики (екзогенні та ендогенні загрози, фінансові, політичні, економічні, інвестиційні ризики).
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літичного вирівнювання рядів динаміки. Визначено
напрями інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості та економічної безпеки.
Ключові слова: вугільна промисловість, чинники, державне регулювання, інноваційний розвиток, інвестиційне забезпечення, венчурне фінансування, інституціональне забезпечення, економічна
безпека.

тицій у вуглевидобуванні / А. С. Гусак // Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал. – 2012.– № 5.– С. 27–30. 19. Гусак А.С. Ризик
інвестицій у вітчизняне вуглевидобування: ключові
чинники формування / А.С. Гусак // Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетинг: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 10–11 лютого 2012 р. – Львів: Львівська економічна фундація,
2012. – С. 42–44. 20. Драчук Ю.З. Чинники галузевих ризиків інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості / Ю.З. Драчук,
Н.В. Трушкіна // Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 5–6 грудня 2014 р. / За заг. ред. М.М. Палінчак, В.П. Приходько. – У 2-х частинах. – Ужгород:
Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 1. – С. 192–
197. 21. Драчук Ю.З. Факторы институционального
обеспечения венчурного инвестирования инновационного развития в Украине / Ю.З. Драчук,
Н.В. Трушкина // Проблеми розвитку економіки:
оцінка та перспективи вирішення: матеріали
міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 11–12
липня 2014 р. – Дніпропетровськ: Перспектива,
2014. – С. 51–54. 22. Драчук Ю.З. До основ економічної безпеки промислового підприємства: параграф 5.8 / Ю.З. Драчук, Н.І. Новікова, Н.В. Трушкіна
// Трансформаційні процеси економічної системи в
умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014.
– С. 368–378. 23. Драчук Ю.З. Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства / Ю.З. Драчук, Н.І. Новікова, Н.В. Трушкіна // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 3. –
С. 112–120.

Драчук Ю. З., Кочешкова И. М., Трушкина
Н. В. Определение факторов государственного
регулирования инновационной деятельности
угольных предприятий
Рассмотрено содержание факторов государственного регулирования инновационного развития
угольной промышленности: инвестиционные, отраслевые и институциональные. Исследовано влияние факторов на инновационную деятельность
угольных предприятий с использованием метода
аналитического выравнивания рядов динамики.
Определены направления институционального
обеспечения инновационного развития угольной
промышленности и экономической безопасности.
Ключевые слова: угольная промышленность,
факторы, государственное регулирование, инновационное развитие, инвестиционное обеспечение,
венчурное финансирование, институциональное
обеспечение, экономическая безопасность.
Drachuk Yu. Z., Kocheshkova I. М.,
Тrushkina N. V. Determination of Factors of Government Control of Innovative Activity of Coal enterprises
The contents factors of state regulation of innovative development of the coal industry are considered: investment, industrial and institutional. The influence factors on the innovation of coal enterprises are studied using the method of analytical smoothing of time series.
Directions institutional support of innovative development of the coal industry and economic security are defined.
Keywords: coal industry, factors, government regulation, innovative development, investment support,
venture financing, institutional support, economic security.

Драчук Ю. З., Кочешкова І. М., Трушкіна
Н. В. Визначення чинників державного регулювання інноваційної діяльності вугільних підприємств
Розглянуто зміст чинників державного регулювання інноваційного розвитку вугільної промисловості: інвестиційні, галузеві та інституціональні. Досліджено вплив чинників на інноваційну діяльність
вугільних підприємств з використанням методу ана-
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НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України, м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
влади, що є стимулом до залучення додаткових надходжень та розширення бази оподаткування;
по-третє, запровадження нової трансфертної
політики у взаємовідносинах державного та місцевих бюджетів і посилення відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики у
відповідних галузях (запроваджені нові види трансфертів – освітня та медична субвенції, субвенція на
підготовку робітничих кадрів, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру. Головними розпорядниками коштів визначено
галузеві міністерства);
по-четверте, започаткування переходу від триступеневої до двоступеневої бюджетної моделі та
стимулювання громад до об’єднання шляхом надання таким громадам повноважень міст обласного
значення та встановлення прямих міжбюджетних
відносин з державним бюджетом.
Дохідну базу місцевих бюджетів розширено за
рахунок:
- передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних послуг, державного мита;
- збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80%;
- закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел надходжень – податку на доходи фізичних осіб за новими нормативами та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки
(10%);
- запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакцизних товарів;
- розширення з 2015 року бази оподаткування
податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна та
введення податку на розкішні автомобілі.
В цілому ресурс місцевих бюджетів (включаючи Державний фонд регіонального розвитку) на
2015 р. склав 266,9 млрд грн або на 20,6% більше
проти 2014 р.
На формування видаткової частини місцевих
бюджетів у 2015 р. впливають наступні чинники:

Актуальність теми і постановка проблеми.
Становлення та розвиток бюджетного федералізму
орієнтований на принципово нове розмежування
джерел формування місцевих та державного бюджетів, а також забезпечення єдності натурально-речового та вартісного кругообігу фінансових ресурсів
за галузями соціальної сфери.
На сьогодні запровадження нової моделі міжбюджетних відносин в умовах децентралізації фінансового управління та впровадження окремих
елементів бюджетного федералізму орієнтовано на
зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування шляхом уточнення видаткових повноважень
місцевих та державних органів влади в соціальноекономічному розвитку.
Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на
2015 р. сформовано з урахуванням змін, внесених
Верховною Радою України за поданням Кабінету
Міністрів України наприкінці 2014 р. до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів
та міжбюджетних відносин. Прийняттям цих змін
розпочато проведення інституційних реформ у
бюджетній сфері та запроваджено нову модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин, яка передбачає:
по-перше, побудову нової моделі фінансового
забезпечення місцевих бюджетів – розширення дохідної бази місцевих бюджетів, спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій, забезпечення бюджетної самостійності та фінансової
незалежності;
по-друге, запровадження нового механізму
бюджетного регулювання – систему збалансування
усіх місцевих бюджетів замінено системою горизонтального вирівнювання податкоспроможності
територій по двох податках (податку на прибуток
приватних підприємств та податку на доходи фізичних осіб) в залежності від рівня надходжень на одного жителя. Вирівнювання за іншими платежами
не здійснюється, їх надходження в повному обсязі
залишаться в розпорядженні місцевих органів
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- зміни у розмежуванні видів видатків між державним та місцевими бюджетами за принципом
субсидіарності;
- зміни у трансфертній і соціальній політиці;
- зміна розміру єдиного соціального внеску та
зменшення в результаті видатків місцевих бюджетів
на оплату праці;
- передача функцій методичних кабінетів інститутам післядипломної освіти та методоб’єднанням
вчителів;
- перегляд меж зон радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- запровадження плати за навчання у дитячоюнацьких спортивних школах, крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітейінвалідів та із багатодітних та малозабезпечених сімей, та зменшення видатків;
- забезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на утримання спортивних шкіл, які
фінансувалися за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- передача у рамках децентралізації окремих закладів та заходів з державного бюджету до місцевих
бюджетів та ін.
В передмові «Наукові основи подальшого вдосконалення та розвитку концептуальних положень
оновленого Бюджетного кодексу України» науковопрактичного коментаря до Бюджетного кодексу України (друга редакція, 2011 рік – [1]) обґрунтовані
рекомендації та пропозиції щодо впровадження бюджетної децентралізації в Україні на основі оптимізації принципів бюджетного централізму та бюджетного федералізму.
Метою Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні, яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р,
є визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для
громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх
сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад [2].
Ступінь науково-методичного забезпечення
проблеми, яка досліджується. Розробка основних
положень практичної реалізації в Україні Концепції
людського розвитку як основи цивілізаційного
прогресу, а також національної методики оцінки Індексу соціально-економічного розвитку регіонів та
Індексу регіонального людського розвитку здійснена фахівцями Інституту стратегічних досліджень
при Президентові України, Радою з вивчення продуктивних сил України НАН України та Інституту
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демографії та соціальних досліджень НАН України
під загальним науковим керівництвом академіка
НАН України, д.е.н., професора Е.М. Лібанової [35].
Методичне вирішення проблем фінансування
людського розвитку на місцевому та регіональному
рівнях в контексті забезпечення комплексності соціально-економічного розвитку територій в сучасних
умовах було здійснено в Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України [6-8].
На підставі творчої співдружності науковців
НДЕІ Мінекономіки України та ПВНЗ «Буковинський університет» формується система прогнозування, програмування та бюджетування регіонального людського розвитку [9-14].
Натомість здійснення бюджетної децентралізації в Україні об’єктивно потребує детального аналізу реальної практики формування місцевих бюджетів в контексті людського розвитку та уточнення
і подальшого розвитку науково-методичних положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Виклад основного матеріалу. Детальному
аналізу фінансування розвитку регіону та людського потенціалу передує розгляд динаміки Індексу людського розвитку та його складових у Луганській області (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка Індексу людського розвитку
та його складових у Луганській області
в 2003-2010 рр.
Рівень охопІндекс Середня очілення дітей Валовий регіолюдсь- кувана триваРоки
навчальними нальний прокого ро- лості життя
закладами дукт (млн грн)
звитку
(років)
(%)
2003

0,422

67,18

49

13560

2004
2005

0,450
0,413

67,10
66,85

50
51

14672
19716

2006

0,390

67,14

52

24159

2007

0,414

67,54

52

32280

2008

0,450

67,48

52

42985

2009
2010

0,416
0,412

68,35
69,58

49
53

38451
40066

Джерело: розроблено авторами за статистичними
даними Головного управління статистики у Луганській
області.

Як бачимо з наведених даних, Індекс людського розвитку Луганської області на протязі 20032010 років залишався майже на одному рівні і є відносно низьким порівняно з іншими регіонами України (рис. 1). Так, у 2010 р. порівняно з 2003 р. Індекс
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людського розвитку регіону зменшився з 4,22 до
4,12.
При цьому, за статистичними даними Луганська область посідала 26/27 місце у рейтингу регіо-

нів України по рівню людського розвитку, що вказує на низку проблем у соціально-економічному регіональному розвитку.

Рис. 1. Динаміка Індексу людського розвитку Луганської області у 2003-2010 рр.
Характеристику причини такого низького рівня
людського розвитку у Луганській області доцільно
здійснити шляхом аналізу насамперед таких його
складових, як: тривалість життя населення області,
рівень охоплення дітей навчальними закладами, що
вказує на рівень освіченості населення області, та
виробництво реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у регіоні.
За досліджуваний період тривалість життя по
області явно збільшувалась (рис. 2). У 2010 р. проти

2003 р. середня очікувана тривалість життя населення збільшилась з 67,18 років до 69,58 років (на
3,5%). Але цей показник як складова Індексу людського розвитку має незначний вплив на його рівень.
Навпаки, позитивна динаміка тривалості життя
населення вказує на покращення умов життя у розрізі таких сфер як охорона здоров’я і соціальний захист населення та навколишнього природнього середовища. В ці роки відбувалось збільшення фінансування з місцевих бюджетів цих секторів.

Рис. 2. Динаміка середньої очікуваної тривалості життя населення Луганської області
у 2003-2010 рр.
Що стосується рівня освіти, то у 2003-2010 роках тенденція цієї складової Індексу людського розвитку регіону також мала позитивну динаміку.

У відсотковому відношенні рівень охоплення
дітей навчальними закладами збільшився на 4%
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(49% у 2003, 53% – 2010). Проте у 2009 р. кількість
охоплених дітей зменшилась до рівня 2003 р. (49%).
Прослідковується пряма залежність рівня людського розвитку від рівня освіченості по області.
Причинами низького рівня досліджуваного показника є недостатнє фінансування галузі освіти. Безпосередньо проблемами стають: формування фондів
на оплату праці працівникам освіти, недостатні
умови у навчальних закладах для надання освітніх
послуг населенню області, нестача самих навчаль-

них закладів у регіоні, особливо у сільській місцевості.
Іншим показником, що також впливає на Індекс
людського розвитку регіону є виробництво реального валового регіонального продукту (ВРП). Як і
попередні показники складових людського розвитку, рівень ВРП збільшувався (рис. 3). У 2010 р. порівняно до 2003 р. ВРП Луганської області зріс на
195% (40066 млн грн – 2010 р., 13560 млн грн –
2003 р.).

Рис. 3. Динаміка ВРП Луганської області у 2003-2010 рр.
на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 43909,8 тис. грн; додаткова дотація
з державного бюджету на забезпечення видатків на
оплату праці працівників бюджетних установ у
зв’язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі
– 9540,7 тис. грн.
У 2009 р. загальна кількість міжбюджетних
трансфертів місцевих бюджетів Луганської області
сягнула 1424462,888 тис. грн, з них дотації –
515254,5 тис. грн, а субвенції – 909208,388 тис. грн.
У порівнянні з 2008 р. загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у Зведеному бюджеті Луганської
області збільшилась на 5,3% (74948,104 тис. грн).
За даними звіту по виконанню місцевих бюджетів Луганської області, у 2010 р. обсяг міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів склав
3144439,034 тис. грн, з них дотації – 1996269,7 тис.
грн, субвенції – 1148169,334 тис. грн. Таким чином
наявна тенденція до збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів у місцевих бюджетах Луганської області. Для більш точнішої оцінки причин та
наслідків даної тенденції, проаналізуємо більш детально структуру наданих трансфертів (табл. 2).
Як бачимо з даних табл. 2, величина міжбюджетних трансфертів збільшувалась за рахунок збільшення величин наданих дотацій з Державного бюджету України з подальшим розподілом між місцевими бюджетами. Обсяг дотацій у 2010 р. порівняно

Отже незважаючи на низький рівень людського
розвитку в Луганській області, динаміка його складових має тенденцію до зростання, що вказує на покращення умов життєдіяльності у сферах соціального призначення.
Для того, щоб детальніше виявити причини низького рівня людського розвитку регіону доцільно
проаналізувати досліджувані показники у регіональному розрізі по Україні, а також охарактеризувати
та дослідити розподіл з Державного бюджету України міжбюджетних трансфертів на фінансування
сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, охорону навколишнього природнього середовища.
Необхідно визначити загальні проблеми соціально-економічного розвитку Луганської області та
пріоритетні напрями фінансування їх вирішення.
Розглянемо детальніше надання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України з
подальшим перерозподілом між місцевими бюджетами Луганської області.
Досліджуючи рух міжбюджетних трансфертів
між бюджетами Луганської області у 2008 р. було
виявлено, що загальна кількість міжбюджетних трансфертів у Зведеному бюджеті Луганської області
сягнула 1349514,176 тис. грн, з них дотації –
339889,8 тис. грн, субвенції – 1009624,376 тис. грн.
Так, дотація вирівнювання склала – 286439,3
тис. грн; додаткова дотація з державного бюджету
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з 2008 р. зріс майже на 500%, що вказує на зменшення самостійності місцевих бюджетів, скорочення видатків на соціальний розвиток регіону, надання суспільних послуг громадянам та неефек-

тивне планування дохідної частини бюджетів. Тобто
з кожним роком місцеві бюджети Луганської області ставали більш залежними від бюджетів вищих
рівнів.
Таблиця 2

Структура міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів Луганської області
у 2008-2010 рр., тис. грн
Відношення
Відношення
Міжбюдже2009 до 2008 р.
2010 до 2008 р.
тні трансфе2008 р.
2009 р.
2010 р.
рти
Абсолют.
%
Абсолют.
%
Дотації
339889,80
515254,50
1996269,70
175364,70
51,6
1656379,90
487,3
Субвенції
1009624,38 909208,39
1148169,33
-100415,99
-9,9
138544,96
13,7
Всього
1349514,18 1424462,89
3144439,03
74948,71
5,6
1794924,86
133,0
Джерело: розроблено авторами за даними Луганської державної обласної адміністрації.

До цього призводить не тільки нестача власних
фінансових ресурсів, а й неточності у розрахунку
видаткової частини, прогнозних показників доходів,
що враховуються при розрахунку міжбюджетних
трансфертів.
На противагу дотаціям, субвенції місцевих бюджетів не мають постійної динаміки. За проаналізовані три роки (2008-2010 рр.) їх кількість зменшувалась (у 2009 р. порівняно до 2008 на 10%) так і збільшувалась (у 2010 р. порівняно до 2008 р. на 133%).
Це характеризує в першу чергу нестабільне фінансування повноважень соціального спрямування,
що безпосередньо має негативний вплив на людський розвиток та його низькі показники у статистичному вимірі.
Проаналізуємо розподіл міжбюджетних трансфертів за рівнями місцевих бюджетів Луганської області.
Так, у 2010 р. обсяг міжбюджетних трансфертів
сягнув 3144439,03 тис. грн, з них субвенції склали –
1148169,333 тис. грн.
До числа субвенцій місцевим бюджетам області у 2010 р. належали:
- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми та
малозабезпеченим (902179,180 тис. грн);
- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (73952,582 тис. грн);
- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших
передбачених законодавством пільг (72367,304 тис.
грн);
- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(13819,845 тис. грн);
- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на придбання витратних матеріалів та
медичного обладнання для закладів охорони здоров'я (3908,420 тис. грн);

- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку регіонів (37423,594 тис.
грн);
- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг (8161,170 тис. грн);
- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
(36357,238 тис. грн);
Розподіл даних субвенцій між бюджетами різних рівнів Луганської області у 2010 р. представлено у табл. 3.
Так як субвенції є міжбюджетними трансфертами місцевих бюджетів, що безпосередньо впливають на рівень людського розвитку у регіоні, то їх більшу частину від загальної кількості наданих трансфертів з Державного бюджету України отримують
обласні та районні бюджети.
Це пояснюється тим, що на балансі саме цих
бюджетів знаходяться більшість закладів освіти, медичних закладів та статті щодо забезпечення соціального добробуту громадян.
Дослідивши структуру та динаміку надання та
розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на прикладі Луганської області,
можна вказати, що більш питому вагу у їх структурі
мають дотації, а саме дотації вирівнювання.
Це вказує на невелику величину субвенцій соціального спрямування, а отже недостатнє фінансування галузі освіти, охорони здоров’я, соціального
добробуту населення, які мають бути пріоритетними у бюджетній політиці регіону та держави загалом.
Бюджетна програма людського розвитку Луганської області на 2011-2013 рр. визначає наступні
проблеми соціально-економічного розвитку регіону
та завдання щодо їх вирішення.
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Таблиця 3
Розподіл субвенцій між місцевими бюджетами Луганської області у 2010 р., тис. грн
Виконано
у тому числі за видами бюджетів
міст обласного значення
міст
Найменування субвенцій
Обласний і
району т.ч. райони
Всього
міські бюрайонні
ного
у т.ч. райони
джети
значвсього
в містах
ення
На виплату допомоги сім'ям з
дітьми та малозабезпеченим 90217,918 163804,172 516360,497 137247,461 222014,512
0,00
верствам населення
На надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, во73952,583
0,00
63870,946
23746,938
10 081,637
0,00
допостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій)
На надання пільг з послуг
зв'язку та інших передбачених законодавством пільг
(крім пільг на одержання лі72 367,304 9 645,268
57 627,443
5 144,016
5 094,593
0,00
ків, зубопротезування, оплату
електроенергії, природного і
скрапленого газу на побутові
потреби)
На надання пільг та житлових
субсидій населенню на прид0,00
9 340,990
713,874
4 478,855
0,00
бання твердого та рідкого 13 819,845
пічного побутового палива і
скрапленого газу
На придбання витратних матеріалів та медичного облад3 908,420
3 908,420
0,00
0,00
0,00
0,00
нання для закладів охорони
здоров'я
На здійснення заходів щодо
соціально-економічного роз- 37 423,594 33 274,094
3 249,5
0,00
900
0,00
витку регіонів
На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 8 161,170
0,00
4 489,520
1 091,929
3 671649
0,00
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг
На проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце- 36357,238
2794,482
15143,253
954,147
8194,636
1756,8
вих рад та сільських, селищних, міських голів
Джерело: Звіт про виконання місцевих бюджетів Луганської області у 2010 році.
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Проблеми людського розвитку за секторами соціальної сфери до 2020 р.:
1. Охорона здоров’я:
- низька середня тривалість життя;
- високий рівень захворюваності, інвалідності і
смертності серед дітей та економічно активного населення;
- недостатня ефективність профілактичних заходів щодо протидії соціально небезпечним захворюванням (системи кровообігу, онкологічним захворюванням, туберкульозу, ВІЛ/СНІД, наркоманії);
- незадовільний стан матеріально-технічної
бази закладів первинної медико-санітарної ланки;
- кадрові проблеми (дефіцит лікарських кадрів,
особливо у сільській медицині, «старіння» персоналу);
- недостатній рівень фінансування для забезпечення стандартів якості надання медичної допомоги;
- недосконалість та протиріччя законодавчої
бази щодо реалізації платних медичних послуг;
- низький розвиток страхової медицини.
2. Освіта:
- дефіцит закладів дошкільної освіти, особливо
в сільській місцевості;
- недостатня кількість кваліфікованих педагогічних кадрів;
- недостатній рівень вивчення регіонального
ринку праці щодо потреб у кваліфікованих робітничих кадрах та фахівцях з вищою освітою;
- застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів усіх типів, недостатнє їх фінансове та
інформаційно-методичне забезпечення;
- низький рівень соціального забезпечення педагогічних працівників.
3. Охорона навколишнього природнього середовища:
- низька якість питної води;
- випереджене зростання накопичення побутових відходів за рахунок перевищення обсягів утворення над обсягами їх утилізації;
- екологічні наслідки діяльності вугледобувних
підприємств (підтоплення земель, горіння териконів, зниження рівня підземних вод та інше), як результат – невиконання екологічних складових проектів ліквідації вугільних шахт;
- високий рівень забруднення повітряного басейну області (за обсягами викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря Луганська область
посідає третє місце після Донецької та Дніпропетровської);
- недостатність фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (здійснення заходів з інженерного захисту те-

риторій області від зсувів, підтоплення тощо, створення матеріальних резервів для попередження та
ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення засобами індивідуального захисту).
Аналіз сучасного стану, тенденцій та проблем
соціально-економічного розвитку Луганської області дає підстави виділити пріоритетні напрями та
завдання розвитку людського потенціалу.
Операційні цілі:
Формування здорового покоління, починаючи з
моменту народження і впродовж життя людини
шляхом надання своєчасної та ефективної медичної
допомоги.
Розширення мережі дошкільних закладів. У
разі потреби відновлення роботи раніше закритих
дошкільних закладів. Прийняття відомчих дошкільних закладів у комунальну власність.
Забезпечення належного фінансування мережі
закладів інтернатного типу для дітей сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, санаторних
та спеціальних шкіл-інтернатів.
Оптимізація мережі професійно-технічних та
вищих навчальних закладів, створення галузевих
центрів професійно-технічної освіти, підготовка фахівців шляхом укладення контрактів на навчання на
основі виробничого замовлення, інформатизація та
комп’ютеризація навчально-виробничого процесу.
Розвиток системи охорони здоров’я:
- створення правових, економічних та організаційних передумов щодо профілактики захворювань
та надання доступної якісної медичної допомоги;
- охорона здоров’я матері і дитини, формування здорового покоління;
- впорядкування мережі медичних закладів і
максимальна адаптація їх діяльності до потреб населення в питаннях забезпечення доступної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги незалежно від місця мешкання;
- активізація кадрової політики, залучення і закріплення медичних кадрів шляхом забезпечення їх
житлом, передусім у сільській охороні здоров’я;
- запровадження ефективного менеджменту та
системи гнучкого планування і розподілу ресурсів;
утворення єдиного медичного та інформаційного
простору;
- поліпшення наступності і взаємодії поміж
різними етапами медичної допомоги;
- впровадження наукоємних технологій та підвищення конкурентоспроможності регіональної медицини на вітчизняному ринку медичних послуг.
Зменшення дитячої та материнської смертності, зниження серцево-судинних захворювань, а також туберкульозом та онкозахворюванням.
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Зміцнення матеріально-технічної бази та оснащення закладів первинної медико-санітарної ланки
сучасним медичним обладнанням.
Проведення збалансованої кадрової політики
на ринку праці, формування кадрового резерву.
Регіональна соціальна політика, передусім, повинна бути спрямована на подолання бідності, попередження найбільш глибинних її проявів, першочергове вирішення питань соціально незахищених
верств населення, зниження ступеня розшарування
суспільства за рівнем доходів, становлення середнього класу як основи матеріального благополуччя
сім’ї, головного чинника соціальної та політичної
стабільності в державі.
Необхідно забезпечувати державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії для мешканців усіх населених пунктів області. Насамперед,
шляхом створення умов для соціального становлення сімей, жінок, дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння впровадженню
здорового способу життя.
Державну фінансову підтримку та забезпечення Стратегії розвитку Луганської області передбачається здійснювати за рахунок:
- коштів державного та місцевих бюджетів регіону;
- коштів пенсійного та соціальних фондів;
- фондів охорони навколишнього природного
середовища;
- коштів підприємств та населення;
- інших джерел, не заборонених законодавством.
У структурі фінансових ресурсів Луганської
області провідне місце займають децентралізовані
фінанси, тобто кошти суб'єктів господарської діяльності та грошові доходи населення. Досить низькою
є частка доходів зведеного бюджету області та кредитів банків. Значною є питома вага дотацій із державного бюджету.
У структурі доходів місцевих бюджетів регіону
зовсім незначне місце займають і мають тенденцію
до зниження місцеві податки і збори. Крім того, спостерігаються значні диспропорції у рівнях податкоспроможності населення окремих адміністративнотериторіальних одиниць регіону.
Врахування таких особливостей місцевих бюджетів Луганської області вимагає використання
специфічних бюджетно-фінансових інструментів
реалізації людського розвитку. Інструментами бюджетно-фінансового регулювання мають виступати
податки. Податкове регулювання дозволяє ефективно стимулювати економічне зростання й організовувати перерозподіл доходів та коригування розподілу ресурсів, підтримувати конкурентоспроможність виробників.
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Тісно пов’язані бюджетно-фінансова та інвестиційна складові інструментів реалізації концепції
людського розвитку через те, що піднесення власної
фінансової бази та залучення зовнішніх інвестицій
для регіону є питаннями стабільного забезпечення
комплексного соціально-економічного розвитку регіону.
Досягнення результату у напрямку піднесення
власної економічної бази зумовлюється вдосконаленням бюджетного регулювання на основі розширення фінансової самостійності регіону та зміни методики розподілу його бюджетних ресурсів; розширення фінансової самостійності підприємств, організацій та стимулювання залучення їх коштів у виробничий процес; залучення тимчасово вільних
коштів населення на банківські рахунки та ін.
У свою чергу, залученню у регіон коштів сприятиме ґрунтовна інвестиційна політика у регіоні.
Така політика повинна спрямовувати зацікавленість
фінансово-кредитних установ у залученні їх ресурсів на виробничо-інвестиційні потреби; розвиток інвестиційної інфраструктури; створення сприятливого клімату для залучення іноземних інвестицій в
економіку, соціальну та екологічну сфери регіону;
складання планів, розробку регіональних програм
залучення інвестицій (в тому числі іноземних) в регіональний господарський комплекс.
Реалізація бюджетної політики соціально-економічного розвитку вимагає прискорення переходу
на програмно-цільовий метод формування місцевих
бюджетів. Останнє зумовлено ще й тим, що недостатньо ефективне використання бюджетних коштів
та поліпшення якості надання державних послуг є
назрілою проблемою, особливо в умовах нестачі
бюджетних коштів.
Висновки.
В Україні розпочато бюджетну децентралізацію шляхом перерозподілу джерел та обсягів фінансових ресурсів на національному, регіональному та
місцевому рівнях. Але нажаль, зазвичай бюджетна
децентралізація зумовлена прагненням центрального уряду поліпшити систему управління державою.
Центральний уряд намагається обмежити свою
діяльність стратегічними функціями управління, а
також загальнодержавними функціями, які важко
диференціювати щодо потреб конкретного громадянина, який проживає на конкретній території.
Тобто, центральний уряд намагається «розвантажити» себе від функцій, суть яких полягає в наданні послуг населенню і які вимагають врахування
особливостей потреб у цих послугах громадян залежно від їхнього місця проживання, етнічної належності, традицій та ін. Такі функції передаються
регіонам, муніципалітетам або їхнім об’єднанням із
закріпленням частини фінансових ресурсів держави
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та певних прав щодо встановлення і стягнення податків, здійснення запозичень.
Держава бере на себе функцію фінансового вирівнювання або забезпечення приблизно однакового
рівня надання одних і тих самих послуг на території
всієї країни. Для цього вона надає трансферти, а також здійснює контроль чи моніторинг стану надання таких послуг місцевими органами влади.
Проведення інституційних реформ у національній бюджетній сфері розпочато прийняттям наприкінці 2014 р. змін до Бюджетного та Податкового кодексів, а в подальшому планується внесення змін до
Конституції України (щодо повноважень органів
державної влади та місцевого самоврядування) та
ще до цілого ряду законів.
Натомість, реформи з децентралізації фінансового управління національною економікою доцільно було б починати з чіткого перерозподілу повноважень (функцій, компетенцій і відповідальності)
між центральною та місцевими владами та передачі
від вищих органів управління до нижчих від регіональних до муніципальних або місцевих видаткових
повноважень щодо соціально-економічного розвитку регіонів [13-14].
Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на
2015 р. сформовано з урахуванням змін, внесених до
Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих
бюджетів та міжбюджетних відносин.
І якщо раніше до 90% бюджетів різних рівнів в
Україні були дотаційними, то після запровадження
нововведень кількість дотаційних бюджетів повинна скоротитися вдвічі.
Чи дійсно стануть місцеві бюджети більш заможними побачимо в кінці цього року. А наразі вочевидь намагання центральної влади зберегти контроль за розподілом коштів.
Зміни до бюджетного законодавства не виключили повністю вплив центру над розподілом та використанням коштів в державі. Так, в умовах попередньої системи вирівнювання, видатки на фінансування установ освіти та охорони здоров’я були віднесені до видатків, які враховувались при визначені
обсягу міжбюджетних трансфертів з державного
бюджету місцевим бюджетам.
На даний час фінансовий ресурс на зазначені
видатки передбачається у вигляді галузевих субвенцій – освітньої та медичної.
Таким чином, місцеві органи отримали цільові
кошти, без будь-якої можливості їх перерозподілу
на інші видатки, в той час як попередня система вирівнювання цей перерозподіл дозволяла.
Разом з тим, розрахунок обсягу коштів на
освіту і охорону здоров’я проводиться як і раніше за
тими ж формулами, нормативи бюджетної забезпе-

ченості визначаються виходячи з наявного фінансового ресурсу. Галузеві соціальні стандарти до цього
часу державою не розроблені.
Отже, Міністерство фінансів України визначає
обсяг субвенцій (медичної, освітньої, на підготовку
робітничих кадрів) з державного бюджету місцевим
бюджетам, а органи місцевого самоврядування стають відповідальними за все на своїй території, не
маючи при цьому можливості впливати на обсяг виділених державою коштів, або здійснювати їх перерозподіл за потреби.
Залишила за собою держава і контроль за капітальними видатками. Так, збереження так званої
«концентрації» капітальних видатків в одній бюджетній програмі «Державні капітальні видатки, що
розподіляються Кабінетом Міністрів України» в
2015 р. на рівні 4 500,0 млн грн (особливо в умовах
обмеженого фінансового ресурсу), перекреслює
саме поняття децентралізації, оскільки механізм розподілу цих коштів та фінансування явно централізовані.
І найголовніше, централізованим залишається
контроль з боку держави за рухом коштів місцевих
бюджетів, які знаходяться на рахунках в Держказначействі. Нова норма Бюджетного кодексу стосовно
того, що операції по виконанню платіжних доручень
будуть виконуватись протягом п’яти операційних
днів тільки за умови виконання доходів зведеного
бюджету України (державного і всіх місцевих –
більше 11 тисяч), містить ризик неможливості використання місцевими органами влади власних надходжень при всій задекларованій їх самостійності.
Внаслідок проведених державою змін бюджети
сіл, селищ, міст районного значення отримують
100% акцизного податку, податку на майно, єдиного
податку, збору за паркування, туристичного збору,
плати за надання адміністративних послуг, податку
на прибуток, рентної плати за користування надрами місцевого значення, плати за ліцензії та за державну реєстрацію, адміністративних штрафів та
штрафних санкції, дивідендів, місцевих позичок та
плати за видачу місцевих гарантій, власних доходів
бюджетних установ.
Місцеві бюджети отримають також 25% екологічного податку, 90% коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення та інші доходи.
Разом з тим, після таких змін існують певні ризики недоотримання коштів в першу чергу маленькими громадами, які втратили надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), а ніякої інфраструктури не мають. Адже, згідно з проведеними змінами передбачається, що маленькі громади
кошти на свій розвиток будуть отримувати виключно завдяки новим податкам – акцизному збору на
роздрібний продаж нафтопродуктів та алкоголю та
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податку на нерухомість, та збільшенню ставки податку на землю від 0 до 3% і скороченню всіх місцевих пільг.
Зрозуміло, що місцеві органи влади не дуже хочуть встановлювати максимальні ставки податків і
скасовувати всі пільги, особливо перед місцевими
виборами.
Бюджетна децентралізація залежить від інших
реформ в Україні, що найбільше від адміністративно-територіальної, яка наразі також започаткована змінами до Бюджетного кодексу, внесеними
наприкінці 2014 р. Так, якщо громада бажає отримати більше повноважень, а відповідно і коштів, то
їй необхідно об’єднатися з іншою громадою, або
громадами.
Лише за цих умов громади сіл, селищ, міст районного значення отримують іншій статус (рівень
міст обласного значення та районів), владні повноваження та, головне, додаткові фінансові ресурси.
Звичайно це є вагомим стимулом для об’єднання, але для того, щоб процес відбувався ефективно, необхідно широке роз’яснення переваг таких
змін серед мешканців громад.
Адже наразі йдеться лише про добровільне
об’єднання, тож на місцях існує ризик саботування
цього процесу з боку місцевої влади з метою збереження своїх посад.
Крім того, основні положення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні не в повній мірі
враховують результати проведення державно-правового експерименту розвитку місцевого самоврядування в м. Ірпіні, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області (з 5 квітня
2001 р. по 5 квітня 2005 р.) матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні були рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому
числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що перебували у комунальній власності територіальних громад міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, а також об’єкти їх
спільної власності, що перебували в управлінні Ірпінської міської ради.
Крім того, в ході експерименту виділялися за
цільовим призначенням кошти з обласного бюджету, а також кошти, які були одержані від асоціації органів місцевого самоврядування, інші джерела.
Була передбачена можливість створення цільового позабюджетного фонду, порядок формування
та використання коштів якого визначається відповідним положенням, затвердженим міською радою.
Статтею 21 «Особливості формування місцевих бюджетів» Законом України «Про державно-
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правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області» від 5 квітня 2001 р. було передбачено, що:
- по-перше, фінансовою основою місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні були бюджети
міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (місцеві бюджети);
- по-друге, доходи місцевих бюджетів формувалися за рахунок власних, визначених законом
джерел, що знаходились відповідно на території міста та селищ, а також закріплених у встановленому
законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
- по-третє, для фінансування загально регіональних програм та заходів, утримання бюджетних установ і організацій, сфера діяльності яких поширювалася на територію усього регіону, а також для
утворення резервного фонду бюджету міста, певна
частина коштів з бюджетів селищ передавалась до
бюджету міста (відповідно до нормативів, визначених міською радою за погодженням із селищними
радами).
На період проведення експерименту до міського та селищних бюджетів зараховувались в повному обсязі податки на доходи фізичних осіб, на
промисел, що справлялись на відповідній території.
Особливості справляння податку на додану
вартість на території проведення експерименту полягали в тому, що у разі забезпечення органами місцевого самоврядування Ірпінського регіону перевиконання планових надходжень від цього податку до
Державного бюджету України, 50 відсотків сум їх
перевиконання зараховувались до місцевого бюджету. При цьому вони не включались до розрахунків доходної бази місцевого бюджету в процесі фінансового вирівнювання.
Одним з провідних елементів формування місцевих фінансів, які передбачались в ході проведення
даного експерименту були доходи від місцевих позик і місцевих лотерей, які могли включатись до позабюджетних коштів так само, як і прибуток, одержаний від проведення громадських робіт на добровільних засадах, а також добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій.
Але в ході проведення експерименту не були
вирішені проблеми формування комунальної власності та землекористування, не були визначені територіальні кордони експерименту та порядок формування і використання трансфертів з державного та
обласного бюджетів, не була запроваджена передбачена законом норма щодо зарахування в місцевий
бюджет 50% позапланових надходжень ПДВ з Ірпінського району та ін.

41

В. Ф. Столяров, О. І. Кушлак, Т. В. Овчаренко, В. В. Столярова
У той же час саме в положеннях цього державно-правового експерименту була закладена
можливість мобілізації фінансових ресурсів на тому
рівні місцевої влади, яка може забезпечити їх ефективне використання при наданні громадських (або
публічних) послуг в соціальній сфері.
Крім того, підвищення фінансової самостійності місцевих органів влади на сучасному етапі повинно базуватися на врахуванні вітчизняного досвіду діяльності Рад народного господарства (РНГ в
1957-1965 рр.) при переважно територіальному
принципі керування українською економікою в межах Укрраднаргоспу, розробки Соціальних паспортів адміністративних областей при переважно галузевому принципі керування українською економікою в системі Держплану України, а також впровадження соціальних нормативів створення матеріальної бази об’єктів соціальної сфери, які були кращими за європейські стандарти, які діяли у той час
(м. Славутич Київської області).
Підсумовуючи викладене слід зазначити, що
реформа з децентралізації бюджетних фінансів в
Україні все ж-таки зрушила з місця.
Основа подальшого існування України – чіткий
розподіл функціональних повноважень між рівнями
влади, коли сфери їх не перетинаються, а фінансування надається на здійснення відповідних повноважень. Уряд повинен усвідомити, що незавершеність
реформ створює конфлікт інтересів, продовжувати
діалог з усіма причетними інституціями та мати бажання дійсно поступитися частиною своїх повноважень в бік регіональних органів влади.
За умови вирішення законодавчих, організаційних та соціальних проблем місцеві бюджети зможуть досягти стабільної фінансової незалежності, а
громадяни України нарешті матимуть якісні публічні послуги.
Разом з цим, можна констатувати наступне,
завдяки бюджетним нововведенням місцеві бюджети вже у 2015 р. отримають додатковий фінансовий ресурс, що сприятиме створенню реального
підґрунтя для виконання місцевими органами влади
своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг.

р. – Режим доступу. – Електронний ресурс:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%
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области в 2003-2010 гг. Обобщены приоритеты социально-экономического развития региона в контексте разработки Бюджетной программы человеческого развития на период до 2020 года.
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Т. В., Столярова В. В. Фінансування людського
розвитку в Луганській області: тенденції та перспективи
У статті розглянуто аналітично-статистичні матеріали щодо фінансування провідних складових
людського розвитку в Луганській області у 20032010 рр. Узагальнено пріоритети соціально-економічного розвитку регіону в контексті розробки
Бюджетної програми людського розвитку на період
до 2020 року.
Визначено напрями подальшого вдосконалення концептуальних положень реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансування, людський розвиток.

Определены направления дальнейшего совершенствования концептуальных положений реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансирование, человеческое развитие.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
ДОНЕЦЬКОЇ Й ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Постановка проблеми. У 2014-2015 рр. Донецька і Луганська області зіштовхнулися з найбільшими за історію свого існування загрозами, які вилилися у збройне протистояння, що принесло значні
втрати матеріальних та людських ресурсів. Більше
третини території цих областей знаходиться в зоні
воєнного конфлікту. Внаслідок дій сепаратистів,
збройного конфлікту області втратили не лише свої
економічні позиції в національній економіці України, але й значну частку людських та матеріальних
ресурсів.
За оприлюдненими даними ООН сьогодні в
Україні нараховується більше 1,2 млн внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), які в основному є вихідцями із Донецької та Луганської областей, ще близько 600 тис. осіб виїхало в інші країни. Ці області
мають також значні матеріальні втрати, які пов’язані зі знищенням підприємств, об’єктів інфраструктури, житла. Призупинена діяльність значної кількості підприємств, приватних підприємців на окупованій території, значна їх кількість перемістилась в
інші регіони України. Все це позначається на соціальному та людському розвитку даних областей.
Слід відзначити, що проблеми східних областей України, які знаходяться в зоні конфлікту, розглядаються багатьма вченими, політиками, публіцистами, особлива увага приділяється аналізу проблем вимушених переселенців. Однак поки що від-

сутній комплексний науковий аналіз проблем соціального та людського розвитку цих регіонів, ефективне вирішення яких має вирішальне значення для
подальших перспектив розвитку цих територій.
Метою статті є комплексний аналіз сучасних
соціальних процесів та проблем людського розвитку
Донецької та Луганської областей, визначення пріоритетів їх вирішення.
Виклад основного змісту. В структурі економіки України Донецька та Луганська області були
найбільшими за своїм потенціалом. У загальному
обсязі валового регіонального продукту частка Донецької області в 2012 р. складала 11,7%, Луганської – 4% (табл. 1). Ще більшою була частка даних
регіонів у експорті продукції – відповідно 19,6 та
5,6%. У Донецькій області на початок 2014 р. функціонувало 93,6 тис. юридичних осіб, у Луганській
таких було 44,7 тис., значна кількість серед них відносилася до великих підприємств. В досліджуваних
областях була сконцентрована вугледобувна, металургійна, коксохімічна, хімічна, машинобудівна
промисловість, на підприємствах якої працювала
значна кількість висококваліфікованих працівників.
Обидва регіони мали досить високий рівень загальної зайнятості, у Донецькій області частка зайнятого
населення складала 9,7% від загального показника
по Україні, Луганська області забезпечувала 4,9%
загального обсягу зайнятості.
Таблиця 1

Окремі показники економічного потенціалу
Донецької та Луганської областей [1]
Показники
Україна
Донецька область
Кількість юридичних осіб станом на
01.01.2014 р.
1317094
93603
- у % до України
100
7,4
ВРП за 2012 р. млн грн
1450996
170775
- у % до України
100
11,7
Експорт за 2013 р., млн дол. США
63320,7
12408,6
- у % до України
100
19,6
Зайнятість населення, тис. осіб
21980,6
2133,7
- у % до України
100
9,7
Воєнні дії та окупація територій призвели до
значних втрат економічного потенціалу. Пресслужба обласної держадміністрації повідомляла, що
на початок 2015 р. в Донецькій області було по-

Луганська область
44748
3,4
58767
4,0
3543,6
5,6
1078,0
4,9

шкоджено або зруйновано більше 10 тисяч об'єктів,
які оцінюються в майже три мільярди гривень, зокрема, 7409 житлових об'єктів, 1346 – електропостачання, 62 – теплопостачання, 58 – водопостачання,
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848 – газопостачання, 19 – каналізаційного господарства. До того ж постраждали 70 закладів охорони
здоров’я, 176 загальноосвітніх шкіл, 86 дошкільних
установ, 28 професійно-технічних закладів, 19 вищих закладів освіти, 26 об’єктів фізичної культури і
спорту, 54 заклади культури. Було пошкоджено 128
об'єктів транспортної інфраструктури, 66 об’єктів
промисловості та 95 підприємств торгівлі, 4 банківські установи і 123 об’єкти в інших секторах економіки [2]. Аналогічні результати збройного протистояння має і Луганська область. Це призвело до згорнення економічної діяльності, звільнення значної кількості працюючих як на великих і середніх підприємствах, так і в сфері малого бізнесу, що негативно
позначилося на становищі населення.
В областях відбулося скорочення кількості
юридичних осіб. Якщо до початку 2014 р. їх кількість збільшувалася, то за 2014 рік їх чисельність у
Донецькій області скоротилась на 13,6, у Луганській – на 7,3 тис. [1]. Значна кількість їх зупинила
свою діяльність, деякі переїхали в інші регіони.

Серед найбільших підприємств Донбаського
регіону призупинили діяльність у зв'язку з обстрілами, руйнуваннями будівель або інфраструктури
концерн «Стирол», заводи «Норд», Горлівський машинобудівний і Луганський ливарно-механічний.
Повністю зруйновано сім вугледобувних шахт (ще
63 діють тільки в режимі відкачування води, реально
працюють 24). «Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ»,
Слов'янська ТЕС, «Краснодонвугілля», Донецький і
Єнакіївський метзаводи, Харцизький трубний завод,
Алчевський меткомбінат, Авдіївський коксохім та
інші підприємства тимчасово припиняли роботу або
сильно обмежували її через пошкодження, зупинку
суміжників або ж перебої із сировиною [3]. Відбувається суттєве скорочення промислового виробництва: у Донецькій області відносно початку 2014 р. –
більш ніж на половину, а в Луганській області –
складало лише 12% від того обсягу, який вона мала
на відповідний період 2014 року (табл. 2).

Таблиця 2

Україна
Донецька
Луганська
Дніпропетровська
Харківська

Індекс промислової продукції,% [1]
Січень 2015 до
грудня 2014 р.
80,3
81,5
68,0
90,3
78,0

Аналіз соціально-економічних процесів досліджуваних областей показує, що найбільш суттєвими
проблемами людського розвитку є такі:
1. Втрата людського потенціалу регіонів внаслідок вимушеної внутрішньої та зовнішньої еміграції населення. Питаннями вимушених переселенців в Україні займається Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території. За його даними кількість вимушених внутрішніх переселенців у регіонах України
зростає. Якщо на 1 січня 2015 р. цим органом було
зареєстровано 640 тис. переміщених осіб, то станом
на 04.03.2015 р. до інших регіонів України переселено вже 766,6 тис. осіб. Найбільше вимушених переселенців мають Харківська, Донецька, Луганська,
Дніпропетровська області. Станом на квітень
2015 р. найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (161 тис. 207 осіб), Харківській (161 тис. 84 особи), Донецькій (106 тис. 88 осіб),
Дніпропетровській (83 тис. 53 особи), Запорізькій
(61 тис. 600 осіб), Київській (37 тис. 890 осіб) областях та у м. Києві (39 тис. 47 осіб). Найменша кількість розселених у Тернопільській (2 тис. 508 осіб),

Дані таблиці свідчать, що падіння обсягів виробництва промислової продукції відбулося в Україні
в цілому, та в таких індустріальних областях, як
Харківська і Дніпропетровська. Однак глибина падіння була значно більшою в Донецькій та Луганській областях. У Кабміні підрахували, що втрати промисловості Донбасу від руйнувань склали 26 млрд
грн. Експортні втрати оцінюються приблизно в 30%
від довоєнного показника [3].
Скорочення економічної діяльності внаслідок
пошкодження підприємств, або зупинки (згорнення)
їх діяльності через неможливості організації нормального процесу виробництва в умовах воєнних дій,
негативно позначається на зайнятості, заробітній
платі, рівнях доходів населення, погіршуючи загальні умови розвитку людського потенціалу. Продовження воєнних дій в зоні АТО створює загрозу
для життя багатьох людей. А правова невизначеність територій, непідконтрольних Україні, відсутність легітимної влади не сприяє відновленню економіки, її реінтеграції в національну економіку України, налагодженню нормального функціонування
виробничої та соціальної інфраструктури, не забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.
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Січень-квітень 2015 до
січня-квітня 2014 р.
78,5
48,3
12,0
89,0
82,5
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Чернівецькій (2 тис. 564 особи), Івано-Франківській
(3 тис. 293 особи), Закарпатській (3 тис. 653 особи),
Рівненській (3 тис. 646 осіб) та Волинській (3 тис.
766 осіб) областях [4]. Як бачимо із наведених даних, кількість переселенців зросла в усіх областях,
однак в Донецькій та Луганській області вона зростала найвищими темпами, що обумовлено і територіальною близькістю, і родинними зв’язками, і переміщенням на підконтрольні Україні території значної кількості підприємств і організацій.
Управління Верховного комісаріату зі справ біженців ООН (УВКБ ООН) повідомляє, посилаючись
на Міністерство соціальної політики України, що
станом на квітень 2015 р. кількість внутрішніх переселенців складає 1,228,100 осіб. Реальна кількість
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може бути вищою, оскільки процес становлення центральної системи реєстрації таких осіб ще не завершено. Однак,
це лише зареєстровані переселенці. Міжнародні організації вказують на наявність більше 600 тис. біженців з України в інші держави, в основному зі
Сходу. Існує значна кількість незареєстрованих переселенців і біженців. Тому втрати людського потенціалу внаслідок вимушеної міграції для цих регіонів складає близько 1,5-1,8 млн осіб. При цьому слід
відзначити, що це найбільш активна, кваліфікована
та заможна частка населення, яка при переселенні
розраховувала не лише на державу, але й на власні
здібності, можливості, здатність адаптуватись до
нових умов життєдіяльності.
Втрати людського потенціалу внаслідок зростання ВПО і біженців можуть бути для цих регіонів
не відновлюваними, оскільки значна частина внутрішніх переселенців адаптується в регіонах переселення і не повернеться назад. Це також можна сказати і про біженців, які виїхали в інші країни. Значні
невідновлювані втрати людського потенціалу відбуваються також внаслідок загибелі мирних жителів
цих регіонів у ході воєнних дій, а також значного погіршення їх здоров’я внаслідок отриманих поранень, стресів, недостатності якісного медичного обслуговування. Достовірних і повних даних про ці
втрати немає, однак можна припустити, що вони є
значними.
2. Суттєво звужується сфера прикладання
праці, можливості зайнятості на великих та середніх підприємствах. Про це свідчить скорочення
середньооблікової кількості штатних працівників.
Так, у Донецькій області цей показник був таким: у
2011 р. – 1 139 тис. чол., у 2012 р. – 1 148,3 тис. чол.,
у грудні 2014 р. – 618 тис. чол. [5]. Відбулося скорочення чисельності штатних працівників майже в 2
рази. Слід відзначити, що зменшення штатних працівників у Донецькій та Луганській областях було
найбільшими. Всього за 2014 р. в Україні кількість
штатних працівників скоротилась на 1 136,6 тис.
осіб, в тому числі в Донецькій області – на 455,6 тис.

осіб (40,9%), в Луганській області – на 343 тис. осіб
(30,2%), що значно більше ніж в інших областях [1].
В зоні АТО відбувається згорнення діяльності
малого та середнього бізнесу, за оприлюдненими даними ООН, ринок покинули не менше 40 тис. малих
компаній [3]. Внаслідок скорочення підприємницької діяльності звужується сфера прикладання праці
і в малому бізнесі.
В Донецькому регіоні зростає безробіття, рівень якого у 2014 р. становив 10,2% (за методологією МОП). Станом на 01.01.2015 р. кількість зареєстрованих безробітних складала 26,8 тис. осіб. при
кількості вакансій 1,1 тис. У першому кварталі
2015 р. ситуація на регіональному ринку праці дещо
поліпшилася. Хоч кількість безробітних залишилась
майже незмінною ( у січні – 23506, у березні – 23015
чол.), однак зросла потреба в робочій силі (за відповідний період з 1166 до 1583 вакансій), це сприяло
підвищенню працевлаштування: січень – 809 (2,7%
до загальної кількості безробітних), лютий – 1000
(3,7%), березень – 1559 (5,7%) [5, 8]. Аналогічна ситуація і в Луганській області. У січні 2015 р було зареєстровано 15916 осіб безробітних при 416 наявних
вакантних робочих місцях, навантаження на одне
робоче місце склало 38 осіб. Позитивним є те, що
поволі в 2015 р. ситуація на ринку праці поліпшується: кількість працевлаштованих безробітних зросла з 447 в січні до 1132 в березні, а навантаження
на вільне робоче місце за цей період знизилося до 20
[6].
Це вказує на те, що на підконтрольній Україні
території Донецької і Луганської областей поволі
відбуваються процеси стабілізації ринку праці. В
той же час проблема зайнятості залишається досить
гострою, оскільки далеко не всі мешканці, які залишилися без роботи, в тому числі і переселенці, зареєстровані як безробітні. Слід відзначити, що у регіонах поки що відсутні програми по працевлаштуванню переселенців, кількість яких є найбільшою
серед усіх регіонів України.
3. Заробітна плата є економічною основою відтворення людського потенціалу регіону. При позитивній динаміці номінальної заробітної плати відбулося значне падіння реальної заробітної плати.
Як свідчать дані табл. 3, рівень номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств у першому кварталі в Донецькій області зростав, у Луганській відбулося її зниження. Однак реальна заробітна плата, знижувалась як в цих регіонах, так і по
Україні. За 2014 рік падіння реальної заробітної
плати у досліджуваних регіонах було значно більшим, ніж в середньому по Україні.
Однак слід відзначити, що ця заробітна плата
виплачується значно меншій кількості штатних працівників, окрім цього мають місце значні затримки
її виплати. Реальна заробітна плата, у% до попереднього періоду, знижувалась як по Україні, так і в до46
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сліджуваних регіонах, найнижчим її рівень був в Луганській області. Відсутня інформація щодо оплати
праці на малих підприємствах. Однак зі значним
ступенем вірогідності можна стверджувати, що вона

2012
Україна
Донецька
Луганська

3041
3496
3090

також суттєво знизилася оскільки знизилися загальні обсяги підприємницької діяльності. Наведені
дані вказують на погіршення матеріального становища працівників та їхніх родин.

Таблиця 3
Динаміка номінальної та реальної заробітної плати [1]
Номінальна ЗП, грн
Реальна ЗП, у% до попереднього періоду
2013
2014
Січень–
2012
2013
2014
Січень–
березень 2015
березень 2015
3282
3480
3643
114,4
108,2
93,5
79,9
3756
3858
4298
115,9
106,3
89,4
84,7
3337
3377
3097
113,3
107,6
86,4
65,4
чить про те, що проблема своєчасної виплати заробітної плати загострюється. Зниження реальної заробітної плати та зростання заборгованості по
оплаті праці суттєво знижує рівень доходів населення та обумовлює зростання бідності. Така ситуація неминуче негативно позначиться на загальному
соціальному кліматі в даних регіонах та в країні в
цілому, може призвести до соціальних протестів.
5. Має місце негативна динаміка доходів та витрат домогосподарств Донецької і Луганської областей. Узагальнюючими показниками, які характеризують рівень життя населення, є доходи та витрати населення у розрахунку на одне домогосподарство або на його одного члена. Джерелом інформації є вибіркові обстеження домогосподарств, які
здійснюються Державною службою статистики України щоквартально.
Порівняно з 2013 роком у Донецькій та Луганській областях в третьому та четвертому кварталах
2014 р. значно знизилися середньомісячні доходи та
витрати у розрахунку на одне домогосподарство
(табл. 4).

4. Суттєве зростання заборгованості по заробітній платі. Заборгованість по заробітній платі
зростала в Україні в цілому. Станом на перше січня
відповідного року її обсяг складав: у 2013 р. – 830,1
млн грн, у 2014 р. – 753 млн грн, у 2015 р. – 2 436,8
млн грн, тобто впродовж 2014 р. заборгованість зросла у 3,2 рази. Станом на початок 2015 р. основна
сума боргу (77%) сформувалася переважно у містах,
які непідконтрольні Україні: м. Донецьк акумулювало 21,5% загальної суми боргу, м. Макіївка – 21%,
м. Торез – 7,9%, м. Горлівка – 4,9%. У містах та районах області, які знаходяться в зоні впливу української держави загальна сума боргу становила
271 млн грн (23%), найбільшою вона була у м. Маріуполі – 83,5 млн грн (7,1%) та у м. Димитров – 30,1
млн грн (2,6%) [7].
На підконтрольній Україні території Донецької
області заборгованість з оплати праці у січні 2015 р.
складала 363,7 млн грн, у березні – 396 млн грн, у
квітні – 433,9 млн грн тобто – неухильно зростала.
Більш динамічним цей процес був в Луганській області, вона зросла з 62.7 у січні до 131,7 млн грн у
березні 2015 р. та до 162,4 млн грн у квітні. Це свід-

Таблиця 4
Динаміка середньомісячних доходів і витрат домогосподарств України,
Донецької та Луганської областей у 2013-2014 рр., грн [9, 10]
Показники доходів
Україна
Донецька область
Луганська область
та витрат
ІІІ кв. ІV кв.
ІІІ кв. ІV кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
1. Доходи і ресурси домогосподарств
1.1. Грошові доходи
4073
4271
4259
4603
3187
3539
3968
2984
3398
1.2. Загальні доходи
4337
4514
4615
4732
3299
3746
4128
3106
3709
1.3. Сукупні ресурси
4554
4605
4699
4925
3397
3810
4383
3236
3779
2. Грошові і сукупні витрати домогосподарств
2.1.Всього грошових
витрат
3500
3644
3874
3701
2676
3163
3229
2543
3229
у т.ч. споживчі грошові
витрати
3130
3279
3569
3466
2549
2979
2828
2178
2881
2.2. Всього сукупних
витрат
3814
3932
4271
3902
2878
3436
3449
2715
3630
у т.ч. споживчі сукупні
витрати
3445
3575
3961
3611
2666
3191
3014
2117
3233
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2,5 тис. м2, або 7%. Для порівняння: у Вінницькій
обл. ці показники складали 53,3 тис. м2 (99,4%), у
Харківській – 55,4 тис. м2, або 89,3% [1].
Житлова проблема є найбільш гострою і актуальною для всіх вимушено переміщених осіб із зони
АТО і потребує державного підходу до її вирішення.
Як заявляв заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Р. Абрамовський, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства мало намір презентувати Кабінету Міністрів нову програму забезпечення переселенців житлом в квітні, однак поки що ці плани не
реалізовані.
7. У зв’язку зі збройним конфліктом, на територіях Донецької та Луганської областей відбувається порушення прав людини. Порушується право
на життя, на безпеку, на доступ до основних соціальних благ, право на достатній рівень життя, на повагу та гідність людини. При цьому порушення відбувається як збоку так званих ДНР і ЛНР, так і з
боку України. Перманентні воєнні дії створюють
пряму загрозу для життя й здоров’я мирного населення.
Управління Верховного комісаріату ООН з
прав людини наводить дані, що кількість людей, які
загинули на сході України з середини квітня 2014
року по 28 лютого 2015, за приблизними оцінками,
перевищила 6000. У доповіді зазначається, що ескалація бойових дій за останні тижні, особливо біля
Донецького аеропорту та в районі Дебальцевого,
призвела до загибелі сотень людей, як мирних жителів, так і військових, а також до нестерпних умов
життя для тих, хто опинився на території, що контролюється озброєними групами, або стали їх заручниками. У повідомленні наголошується, що викрадення та катування людей у зоні АТО здійснюють
переважно бойовики, хоча у деяких випадках є повідомлення про такі дії з боку українських силовиків.
"При цьому припущення про те, що люди, які залишаються на територіях контрольованих озброєними групами, роблять це за власним вибором, є
тривожним та помилковим. Багато людей залишаються, бо бояться за свої життя якщо спробують виїхати. Інші залишаються для того, щоб захистити дітей та інших членів своїх родин, або свою власність,
а деякі змушені залишатися проти своєї волі або
просто фізично не в стані виїхати", – заявив комісар
ООН з прав людини Зейда Раадааль-Хусейна [12].
На території, непідконтрольній Україні, проживає близько 3 млн населення, більшість яких є громадянами України не лише за паспортом, але й за
власним переконанням. Однак вони позбавлені багатьох можливостей, які забезпечують їх права як
громадян. Це стосується: безпечних умов проживання, оскільки збройне протистояння не припини-

Дані таблиці свідчать про різнонаправлену динаміку доходів та витрат в Україні та досліджуваних
областях. Якщо в Україні доходи і ресурси домогосподарств у ІІІ-ІV кв. 2014 р. зростали, то у Донецькій області вони знизилися. У 2013 р. грошові та загальні доходи, сукупні ресурси домогосподарств
Донецької області перевищували середній рівень по
Україні, у 2014 р. вони стали нижчими на 25%. Аналогічна тенденція спостерігається і за показниками
грошових і сукупних витрат. У Луганській ці показники знизились у ІІІ кв. більш ніж на 20% , у четвертому кварталі вони були нижче середньо українського рівня на 700-800 грн.
Матеріальне становищ населення погіршується
в цілому по Україні, однак в досліджуваних областях воно відбувається більш інтенсивно. Так, показник наявного доходу на одну особу по Україні у
2014 р. зростав (103,7%), в Донецькій області він
знизився на 15%, а у Луганській – на 22% [1]. Ще в
більшій мірі відбувалось зниження реальних доходів населення, що обумовлено інфляційними процесами.
Слід відзначити найбільш суттєве погіршення
життєвого рівня населення, яке знаходиться на непідконтрольній Україні території. Суттєве зниження
можливості зайнятості, невиплата значній частині
населення соціальних трансфертів (пенсій, допомоги, субсидій), дефіцит споживчих товарів, суттєве
підвищення рівня споживчих цін – все це ставить більшість населення цих територій на межу виживання. Гуманітарна допомога, яка направляється
державними і благодійними фондами, волонтерськими організаціями для населення окупованих територій не в змозі підтримати життєвий рівень населення.
6. Внаслідок воєнних дій було пошкоджено численні об’єкти житлового фонду, значна кількість
населення залишилася без житла. За даними Донецької військово-цивільної адміністрації, потрібно не
менш як 3,5 млрд грн для відбудови міст і сіл Донецької області, які постраждалих у результаті розв'язаної проросійськими сепаратистами війни. В області більш як 12 тис. об'єктів зруйновано, з них близько 9 тис. – це житлові будинки [11]. Житлова проблема стосується не лише тих людей, у яких було
зруйновано житло, але й вимушених переселенців із
непідконтрольної Україні території. Як було сказано
вище, ці області мають найбільшу чисельність ВПО,
однак житлова проблема для них в організованому
порядку не вирішена. Тому більшість переселенців
змушена мешкати у рідні або орендувати квартири,
що потребує значних коштів.
Незважаючи на значну потребу цих регіонів у
житлі, обсяги його введення є найнижчими по Україні. За січень-квітень в Донецькій області було введено в експлуатацію 2,3 тис. м2 житла, або 3,7% до
відповідного періоду 2014 р., у Луганській обл. –
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на значній частині території цих областей мають місце пошкодження і руйнування житлового
фонду та соціальної інфраструктури, що підриває
основи прийнятного існування для багатьох мешканців регіону;
області мають значну кількість вимушених переселенців, для яких нагальною проблемою стало
житло, можливості зайнятості та отримання достатнього для забезпечення життя доходу;
особливо складним і катастрофічним є становище більшості мешканців, які проживають на непідконтрольні Україні території. Невиплати соціальних платежів, труднощі з працевлаштуванням, дефіцит продуктів, інших споживчих товарів, лікарських засобів та різке зростання цін на них обумовлює
для мирного населення надзвичайно складні, а часто
й нестерпні, умови існування.
Виходячи із цього необхідно найскоріше визначити пріоритетні завдання щодо вирішення проблем збереження та розвитку людського потенціалу
Донецької та Луганської областей.
Для недопущення подальшого погіршення соціально-економічної та гуманітарної ситуації, втрати людського потенціалу в даних регіонах та в Україні в цілому необхідно терміново розробити державну програму подолання наслідків воєнного конфлікту та збереження людського потенціалу на територіях Донецької та Луганської областей. Вона
має передбачати заходи як щодо динамічного економічного розвитку підконтрольних Україні територій, створення нових робочих місць та збільшення
можливостей зайнятості, так і підтримки населення
неконтрольованих Україною територій цих регіонів.
Обов’язковою умовою вирішення соціальних та гуманітарних проблем є забезпечення стійкого перемир’я та припинення воєнних дій.
Пріоритетними завданнями соціально-економічної політики на українській частині територій
даних областей мають бути:
динамічний розвиток усіх видів економічної діяльності в містах та районах досліджуваних областей. Слід відзначити, що незважаючи на окупацію
найбільш промислово розвинутих районів, Донецька і Луганська області мають значний потенціал
промислового, сільськогосподарського виробництва, а також і в інших сферах діяльності на підконтрольних Україні територіях. Необхідно максимально використати й забезпечити розвиток даного
економічного потенціалу, що сприятиме зростанню
зайнятості та доходів населення. Певні зрушення у
цьому напрямку вже відбуваються. У квітні 2015 р.
порівняно з березнем 2015 р. зареєстровано зростання на 5,6%. Позитивні зміни порівняно з попереднім місяцем, який був узятий за основу, свідчить
про використання нових можливостей для відновлення і збільшення виробництва. Зокрема, у квітні
порівняно з попереднім місяцем, збільшено обсяги

лося; можливостей отримати пенсії та соціальні виплати, на які вони мають право; можливостей придбати необхідні ліки, оскільки в аптеках вони практично відсутні; можливостей придбати необхідні
продукти харчування та споживчі товари, які відсутні в достатній кількості на ринках та мають дуже
високі ціни; можливостей отримати офіційно признаний диплом про освіту та ін. В порушенні прав
громадян найбільшою мірою винні керівництво так
званих ДНР і ЛНР та ті політичні сили, які їх підтримують. Однак і Україна, створивши економічну
блокаду цих територій, посилює знедолене та безправне становище населення цих територій.
Обмеження на в’їзд на територію АТО та виїзд
з неї, введені урядом 21 січня, створили нові труднощі для цивільного населення, яке й без того знаходилося у вкрай скрутному становищі. Процедура
надання перепусток є вкрай недосконалою, вона зумовлює населення вистоювати тривалі черги, страждати від недосконалості бюрократичної системи,
давати хабарі за можливість їх оформлення. Проїзд
через численні блокпости пов'язаний зі значними
втратами часу на стояння в чергах, не завжди доброзичливим відношенням до себе військових, які
контролюють перетин зони розмежування на блокпостах. Населення цих територій не лише втрачає
фінансові ресурси, які і без того є вкрай обмеженими, воно часто стикається з попранням їх людської гідності. В контрольних пунктах на блокпостах, де люди змушені простоювати тривалий час,
відсутні елементарні умови для перебування людей:
туалети, доступні джерела води, їжі, пункти медичної допомоги. Все це не сприяє підвищенню лояльності населення окупованих територій до України,
загострює соціальне протистояння.
На основі проведеного дослідження зроблено
такі загальні висновки:
соціально-економічне становище досліджуваних областей катастрофічно погіршилося і воно здобуває риси гуманітарної кризи в зоні АТО, це погіршення відбулося в досить короткий період, воно не
було прогнозованим та очікуваним, тому стало шоком для всіх мешканців цих регіонів, які попали в
зону конфлікту;
його причиною є: воєнні дії, які призвели до
руйнування підприємств промислового та аграрного
сектору, виробничої інфраструктури, згорнення та
перенесення діяльності багатьох підприємств в інші
регіони, що обумовило зменшення обсягів економічної та підприємницької діяльності;
на території даних областей суттєво знизилися
можливості зайнятості, зросло безробіття, знизився
розмір оплати праці, підвищилися ціни на споживчі
товари, поширеними стали невиплати заробітної
плати, що обумовило зниження реальних доходів та
рівня життя, поширення бідності;
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виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 1,2%, коксу та продуктів нафтопереробки – на 1,8%, видобування корисних копалин –
на 11,4%, металургійне виробництво та виробництво виробів з металу – на 17,3%, виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів – на 33,1%, виготовлення хімічних речовин і хімічних продукті – на 64,6% [8]. Необхідно здійснити інвентаризацію наявних виробничих можливостей, оцінити їх перспективний потенціал та розробити програму розвитку;
забезпечити необхідні умови та стимулювати
розвиток підприємницької активності, самостійної
зайнятості. На дані території із окупованої зони переїхала значна кількість дрібних підприємців, економічно активного населення. Необхідно забезпечити якомога повніше використання їх підприємницького та трудового потенціалу, що можливо шляхом створення малих підприємств, розвитку приватної підприємницької діяльності;
вирішення житлової проблеми для вимушених
переселенців, яких в даних регіонах найбільше. Так,
за інформацією Міжвідомчого координаційного
штабу з питань соціального забезпечення ВПО у Луганській області нараховується більше 181 тис.
ВПО, у Донецькій – 109,5 тис. Дані про забезпечення переміщених осіб житлом відсутні, однак
оскільки в цілому по Україні ця проблема вирішується вкрай незадовільно, то ці області не є виключенням. В той же час в містах і селах цих областей є
житлові та нежитлові приміщення, які в останні
роки не використовувалися внаслідок міграції частки населення в інші регіони та у великі регіональні
міста. Облік та реконструкція таких об’єктів не
лише сприятиме вирішенню житлової проблеми, але
й зайнятості ВПО та місцевого населення;
підвищення рівня оплати праці й соціальних
видатків та забезпечення зростання добробуту населення. У зв’язку зі складною економічною ситуацією в Україні відбулося замороження заробітної
плати та соціальних виплат, а для окремих категорій
населення – їх зниження. Більшість населення поки
що з розумінням відноситься до такої ситуації, однак тривале зниження життєвого рівня може мати
наслідком зростання невдоволення, соціальних протестів, збільшення еміграції найбільш кваліфікованого населення в інші країни, соціальну деградацію
та люмпенізацію. У Луганській та Донецькій областях такі загрози є більш ймовірними з огляду на
значну кількість ВПО, які вже втратили значну частку власного майна. Тому і на національному, і на
регіональному рівнях пріоритетним завданням у соціальній політиці має бути використання різноманітних шляхів підвищення добробуту населення;
з огляду на невизначеність ситуації з окупованими територіями та вирішенням конфлікту, для Донецької та Луганської областей важливо інтенсивно

формувати нові ділові та культурні центри, які б
могли акумулювати освітні, культурні, наукові здобутки даних регіонів, стати центрами тяжіння для
ділових, інтелектуальних, креативних представників регіонального соціуму, забезпечити розвиток
людського потенціалу регіонів.
Особливої уваги потребує політика щодо населення непідконтрольних Україні (окупованих) територій. Ці території юридично відносяться до України. На всіх рівнях влади підтримується головна
стратегічна мета – повноцінне повернення окупованих територій у склад України. Це доцільно з позицій і політичних, і економічних, і соціальних. Аналізуючи соціальну доцільність, слід відзначити таке:
значна частка населення окупованих територій
має проукраїнські налаштування, вона не підтримує
сепаратистів та бойовиків і є заручником тієї ситуації, яка склалася на Донбасі;
населення окупованих територій складає близько 3 млн осіб, що є вагомою часткою людського
потенціалу України (7%), втрата якого негативно
позначиться на забезпеченні трудовими ресурсами
соціально-економічного розвитку України;
на даних територіях сконцентрований значний
людський капітал – працівники з високим рівнем
професійно-технічної освіти, уміннями та навиками,
необхідними для індустріальної праці, яким притаманна організаційна та технологічна дисципліна,
уміння працювати в колективі, освоювати технологічні інновації. Такий тип працівника необхідний
для модернізації та інноваційного розвитку промисловості й інших сфер економічної діяльності. Слід
відзначити, що на сучасному етапі в Україні спостерігається дефіцит працівників індустріального типу,
тому важливо не допустити їх можливу втрату внаслідок відторгнення частини Донбасу від України.
Слід відзначити, що сучасна політика України
стосовно населення окупованих територій не є стратегічно вивіреною. Вона не забезпечує привернення
на бік України того населення, яке залишилося з
різних причин проживати на окупованій території,
без чого повернення даних територій у склад України взагалі неможливе. Необхідно воювати не за території, а за людей, які там проживають, воювати не
зброєю, а інструментами економічного та гуманітарного впливу, довести, що українська держава
турбується про долю населення, яке проживає в окупації, що саме вона спроможна вивести ці території
з гуманітарної кризи всупереч діям сепаратистів та
бойовиків. Для цього необхідно:
відновити пенсійне забезпечення всього населення пенсійного віку, яким були призначені пенсії
українською владою, забезпечити безперешкодну
виплату пенсій у спеціально створених відділеннях
або на окупованій, або на нейтральній території. Важливо наблизити цю соціальну послугу до безпосе-
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редніх адресатів, максимально спростити бар’єри на
шляху отримання пенсій;
зняти економічну блокаду окупованих територій при збереженні контролю за переміщенням товарів та людей. Заборона на ввезення українських
товарів призвела до значного дефіциту й зростання
цін. При цьому страждають в найбільшій мірі прості
мешканці, а не провладні в ДНР та ЛНР верстви населення та бойовики. Для пересічного мешканця в
умовах дефіциту продуктів і доходів важливо, хто
забезпечить його продовольством і по якій ціні. Сьогодні це у все більшій мірі робить Росія, оскільки
значна частка товарів завозиться з її території. Економічна блокада призводить до зменшення присутності України на своїх, хоч і непідконтрольних їй територіях, та на збільшення присутності Росії, що не
може не позначитися на загальному вектору розвитку даних територій та настроях населення. Крім
того, слід відзначити, що при такій політиці Україна
втрачає не лише прихильність населення, але й ринки збуту, що стримує можливості економічного
зростання в кризовій ситуації. Так, за офіційною
статистичною інформацією, у 2013 р. частка Донецької області у загальному обсязі роздрібного товарообороту України складала 9,3%, Луганської –
3,4%; за січень – квітень 2015 р. ці показники відповідно становили 3,6 та 0,4% [1];
необхідно сприяти відновленню соціальних
зв’язків між населенням окупованої території та населенням всієї України. Це підвищить взаєморозуміння та взаємну довіру, буде сприяти налагодженню відносин та зниженню агресивності. На
окупованих територіях на даний час під впливом
пропаганди російських й сепаратистських ЗМІ формується вороже налаштована до України спільнота.
При бездіяльності з української сторони ворожі настрої будуть тільки зростати і поширюватися і на їх
подолання знадобляться десятиліття. Відновлення
соціальних зв’язків можливе різноманітними
шляхами: необхідно сприяти підтримці родинних та
дружніх зв’язків населення України та окупованих
територій, забезпечити можливість з найменшими
перешкодами спілкуватися; необхідно запрошувати
учнів шкіл, студентів та викладачів ВНЗ до участі у
різноманітних всеукраїнських конференціях, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях тощо; забезпечити більш широку можливість випускникам
шкіл окупованих територій здобувати вищу освіту в
українських вузах; підтримувати та розвивати інші
форми соціальних зв’язків. Має сенс сприяння дистанційній зайнятості населення, яке проживає на
окупованій території, на державних та приватних
підприємствах, розташованих в Україні. Це не лише
забезпечить населення доходами, сприятиме підвищенню їх лояльності до України, але й знизить на-
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вантаження на соціальний бюджет держави та сприятиме зниженню гостроти житлової проблеми для
ВПО;
важливо найшвидше навести порядок та дотримання прав людини на лінії перетину зон розмежування: удосконалити організаційну процедуру надання перепусток, прискорити термін їх отримання;
унеможливити корупційні дії на блокпостах; підвищити рівень культури та коректності у відносинах
до осіб, які перетинають зону розмежування. Порушення прав людини, приниження її гідності, які нерідко трапляються на контрольних блокпостах з української сторони не додають іміджу Україні та любові до неї зі сторони мешканців, які змушені проживати на окупованих територіях;
дуже важливим є відновлення інформаційного
забезпечення окупованих територій українськими
ЗМІ та суттєве підвищення його якості за рахунок,
перш за все, правдивості та неупередженості, високого професіоналізму, широкого висвітлення всіх
сторін суспільно-політичного та економічного
життя в Україні. Надзвичайно важливо активно формувати та пропонувати національний культурний
продукт – художні фільми, телесеріали, культурнорозважальні програми тощо. Однією із найвагоміших причин проросійських настроїв на Сході та в
Криму ми вважаємо несформованість національного культурного середовища, практично повний
провал у цій сфері державної культурної політики,
що триває і до нині. Сьогодні телеекран – головний
чинник формування соціокультурних, ментальних,
психологічних, політичних уподобань та настроїв
широких мас населення. Однак в програмі українських телеканалів практично відсутній національний
культурний телевізійний продукт, при цьому широко представлені російські фільми й серіали. Це не
сприяє культурній ідентичності населення, що проживає на території України.
Таким чином, Україна для збереження людського потенціалу в складних соціально-економічних
умовах має забезпечити активну соціальну і гуманітарну політику не лише на підконтрольних їй територіях, але й на тимчасово окупованих.
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Антонюк В. П. Современные проблемы социального и человеческого развития Донецкой и
Луганской областей и приоритетные задачи их
решения
В статье проанализировано современные проблемы человеческого развития Донецкой и Луганской областей обусловлены вооруженным конфликтом. Сделан вывод, что в этих областях Украины
снижаются возможности занятости, распространяется бедность, происходят потери человеческого потенциала, растет численность вынужденных внутренних переселенцев, обостряются социальные проблемы как на неподконтрольной, так и на подконтрольной Украине территории. Обосновываются
приоритетные задачи по решению проблем человеческого развития в кризисных условиях.
Ключевые слова: восточные регионы Украины,
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Antonyuk V. P. Modern Problems of Social and
Human Development Donetsk and Luhansk Regions
and the Prioritets of It’s Solving
Present-day problems of human development in
Donetsk and Luhansk regions conditioned by the armed
conflict were analysed. It has been concluded that these
regions of Ukraine have reduced employment opportunities, poverty spreads, loss of human potential, increase
of the number of internally displaced persons, exacerbation of social problems both on uncontrolled and controlled territories of Ukraine. The priority tasks to solve
the problems of human development under crisis conditions were grounded.
Keywords: Eastern regions of Ukraine, human potential, social problems, internally displaced persons,
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Антонюк В. П. Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх
вирішення
В статті аналізуються сучасні проблеми людського розвитку Донецької та Луганської областей,
обумовлені збройним конфліктом. Зроблено висновок, що в цих областях України знижуються можливості зайнятості, поширюється бідність, відбуваються втрати людського потенціалу, зростає чисельність вимушених внутрішніх переселенців, загостюються соціальні проблеми як на непідконтрольній, так і на підконтрольній Україні території.
Обґрунтовуються пріоритетні завдання щодо
вирішення проблем людського розвитку в кризових
умовах.
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ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ
Я абсолютно чітко усвідомив, що у середині економічної системи є джерело енергії яке викликає порушення рівноваги.
Й. Шумпетер
Аналіз літератури. В соціально-філософському аспекті ноосферна1 економічна еволюція
(НЕЕ) досліджує розвиток процесів, що характеризують її та структури цих процесів, зв'язки між
ними. «Процеси включають розвиток наукових
знань про ноосферну парадигму2 глобального розвитку суспільства, а структури – створення інститутів, організуючих їх діяльність» [1, с. 30]. Проблеми
питань НЕЕ ніколи ще не були предметом таких пекучих дискусій спеціалістів, як в наші дні. І цей акцент не випадковий. Ринкова економіка має схильність до повторення економічних явищ. Ці процеси
НЕЕ, як значну проблему циклічного розвитку, досліджували вчені-економісти в ХІХ-ХХ ст.: А. Шпітгоф, М. Туган-Барановский (вчитель М. Кондрат'єва), К. Маркс, К. Веблен, М. Кондрат'єв, Дж.
Хікс, Дж.М. Кейнс, Й. Шумпетер, С. Кузнець, Ф. Кідланд, Е. Прескотт, та ін., але проблема циклічності,
хвильової динаміки, джерел економічних циклів,
створення й реалізації довгострокових стратегічних
рішень залишається актуальною. Форми і методи
НЕЕ потребують постійного вдосконалення і рішення ряду теоретичних та методичних «глобальних проблем» на засадах їх генетико-економічних
(спадкових) чинників (рис. 1) [2, с. 37]. Вирішувати
ці проблеми новому поколінню громадян України,
що забезпечено місією держави (рис. 2).

Місія держави – триєдине завдання: виховання
й формування громадян України – як Людей з державною позицією, високопрофесійних фахівців з
високим рівнем духовного, фізичного й морального
здоров'я, професійної працездатності, забезпечення
їх безпеки і розвитку (еволюції) нації.
Виконання місії держави можливо формами і
методами НЕЕ, оновленими ноосферою теорією і
практикою й запровадженням їх у виробничо-економічній системі. Все більше стає спеціалістів-послідовників теорії і практики НЕЕ у різних державах
Світу й різних сферах наук, які прийняли до дії теорію генетичної енергоінформаційної єдності Світу і
теорію системи Загальних Законів Світу академіків
Б.А. Астаф'єва та Н.В. Маслової [3, 4]. Всезагальна
модель генетичної енергоінформаційної єдності
Світу та еволюційна константа Се=0,417897343...,
які є базою цих теорій, представлена на рис. 3.
Революційний розвиток наукової теорії еволюції розгорнув академік Б.О. Астаф'єв «... у дослідженні напряму ноосферної (грец. noos – розум)
єдиної науки. У 2005 році нами була розроблена теорія генетичної енергоінформаційної єдності Світу,
тобто єдиного походження Світу. Енергія – субстанція, що володіє здібністю до саморуху, самоорганізації і саморозвитку. Матерія – кристалізована
енергія. Закон Творіння – правило перетворення

1

перетворює Світ, спираючись на наукову думку. Доступ
до статті: www.K&M.ru.
2
Парадигма (від грец. paradeigma – приклад, зразок),
у філософії, соціології – початкова концептуальна схема,
модель постановки проблем і їх рішення, методів дослідження, пануючих протягом певного історичного періоду
в науковому співтоваристві. Зміна парадигми с науковою
революцією. Доступ до статті: www.K&M.ru.

Ноосфера (від грец. noos – розум і сфера), новий
еволюційний стан біосфери, при якому розумна діяльність Людини стає вирішальним чинником її розвитку.
Поняття ноосфери введене французькими вченими Е. Леруа і П. Тейяром де Шарденом (1927), В.І. Вернадський
розвинув уявлення про ноосферу як якісно нову форму
організованості, що виникає при взаємодії Природи і Суспільства, в результаті творчої діяльності Людини, що
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Рис. 1. Схема зв'язку чинників «глобальних проблем»

Рис. 2. Схема-модель місії держави

Рис. 3. Всезагальна модель генетичної енергоінформаційної єдності Світу
та її одновиткова модель – еволюційний конус АВК
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енергії в енергоматерію, визначене Базовим Геномом Світу і яким забезпечується нескінченна множина інформаційно-генетично єдиних, взаємозв'язаних форм життя. Закон Творіння – структурнофункціональний порядок енергоматеріального
Світу адекватний алгоритму еволюції енергій, що
визначає інформаційно-генетичну єдність Світу і
його систем» [5, с. 9].
Ціль і задачі дослідження. Ціль дослідження –
подальший розвиток філософії економічних циклів1,
як генних (спадкових) чинників із застосуванням еволюційно-генетичного підходу в плині онтогенезного
й філогенезного напрямів. Гіпотези дослідження:
перша гіпотеза – внутрішнім джерелом еволюції усіх
систем світу є Базовий Геном Світу; друга гіпотеза –
методом нового пізнання є розкриття циклічних моделей еволюційного конуса (ЕвК) та еволюційних
процесів в формі еволюційного коду пізнання – еволюційної константи Се=0,417897343...; третя гіпотеза – життєвий цикл (ЖЦ) будь-якої системи має дві
початкові спіралі: спіраль, що розвивається після народження і спіраль згасання після закінчення розквіту. Ціль та гіпотези дослідження дають змогу
структурувати задачі дослідження: 1) дослідження
циклічних еволюційних моделей класу «явище – час»
і декомпозиція (розділення) цих моделей на еволюціонуючі підсистеми; 2) аналіз еволюціонуючих систем

шляхом доступних розрахункових модельних експериментів на визнаних в світовому науковому співтоваристві геохронологічних шкалах: Міжнародній та
Кембриджській; 3) аналіз еволюціонуючих систем по
моделі ЕвК Б.О. Астаф'єва з точки зору теорії хвильової динаміки та створення методики розрахунку економічних циклів генезного й прогнозного напрямів;
4) аналіз понять економічного циклу та змістовних
характеристик моделей циклу, як «періодичного повторювання термінів підйомів і спадів економічної
ділової активності, що відмінні один від одного в часі
дії та інтенсивності дії, але їх загальна тенденція направлена до економічного зростання з послідовним
переходом фаз: кризи, депресії, пожвавлення і підйому. Циклічність – форма прогресивного розвитку.
Характерна риса циклічності – рух відбувається не по
колу, а по спіралі» [6, с. 750].
Дослідження проводимо методами рефлексії –
розрахунковими модельними та геометричними
експериментами для підтвердження гіпотез та задач
дослідження, що дає право дослідницьку методику
переводити в розряд теоретичної, а методи дослідження в розряд практичних розрахункових методів.
Результати досліджень. Першим проводимо
геометричне дослідження еволюційних моделей
класу «явище – час», яке представлено на рис. 4.

Рис. 4. Геометричне дослідження еволюційних моделей:
1) еволюційна модель ЖЦ Людини по І.І. Мєчнікову; 2) еволюційна модель ЖЦ, як спіралі Архімеда, з
трансформацією в конус; 3) трансформація спіральних моделей в фрактальну модель (із самоподібних підсистем); 3а) просторовий виток образуючої лінії моделі конуса; 4) просторовий виток образуючої лінії моделі ЕвК
Б.О. Астаф'єва; 5) схема моделі ЕвК Б.О. Астаф'єва, як елемента фрактальної моделі.
Моделі 1 та 2 – двовимірні, а 3-5 – F = (x, y, z, t) – чотирьохвимірні.

Проводимо фрактальну декомпозицію двовиткової моделі ЕвК (схема 5, рис. 4) на самоподібні
підсистеми, рис. 5. Такий підхід дозволив авторам
сформувати композицію новітніх ноосферних чотирьохвимірних двовиткових еволюційних моделей
(НЧДЕМ); розробити клас новітніх НЧДЕМ типу

«явище-час; довести можливість застосування новітніх НЧДЕМ в сфері НЕЕ.
Згідно геометричного дослідження еволюційних моделей класу «явище – час» рис. 3; рис. 4 та
фрактальної декомпозиції моделі подвійного ЕвК,
рис. 5, робимо висновок, що можуть бути три види
НЧДЕМ, у яких верхня і нижня образуючі НЧДЕМ:

1

Цикл (від грец. kyklos – круг). Доступ до
статті: www.K&M.ru.
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Пропорційність НЧДЕМ збережена згідно моделі
ЕвК. Співвідношення фаз НЧДЕМ наведено по осі
ординат – шкалі часу по Фалесу (рис. 6).

1) симетричні в пропорції «1:1»; 2) не симетричні
і мають пропорцію «1: 0,417897343...»; 3) не симетричні і мають пропорцію «0,417897343... : 1».

Рис. 5. Фрактальна декомпозиція моделі подвійного ЕвК:

а) новітня ноосферна чотирьохвимірна двовиткова еволюційна модель системи; б) структурні аффінні1 підсистеми на головній вісі часу еволюції – фрактали; в) образуючі структурні аффінні підсистеми, ординати яких
є «сходинками якості»; г) еволюційна фрактальна двовиткова модель системи.

Рис. 6. Схема-модель осьових перетинів фрактального ЕвК
вали клас НЧДЕМ, як клас2 генодігмін [7, с. 391402]. Параметри (фази й модель ЖЦ, витки, співвідношення часток витків) НЧДЕМ, наводимо в
табл. 1. Верхня і нижня образуючі НЧДЕМ симетричні в пропорції «1:1», (І-ГУ та V–VIII фази). Для
кожного виду НЧДЕМ діє єдиний алгоритм еволюції на засадах розгортання коду еволюції
Се=0,417897343... НЧДЕМ, як модель ЖЦ розвитку

Це базова геометрична схема-модель осьових
перетинів витка фрактального ЕвК плоскістю на
якій лежать вісі цього витка. Схема-модель підтверджує наявність трьох видів НЧДЕМ та можливість
застосування математичного співвідношення фаз
еволюційних циклів згідно алгоритму еволюції базового Геному Світу [5, с. 23]. Дослідженням схеми
осьових перетинів фрактального ЕвК ми сформу1

Аффінне перетворення – геометричне перетворення плоскості або простору, яке можна отримати,
комбінуючи рухи, дзеркальні зображення і зміну масштабу фігури в напрямах координатних осей. Доступ до
статті: www.K&M.ru.
2
Клас, в логіці і математиці – те ж, що множина, тобто довільна (кінцева або нескінченна) сукупність
предметів, виділених за якою-небудь ознакою і просто перерахованих. Доступ до статті: www.K&M.ru.
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любої системи, яку ми назвали генодігміною. «Генодігміна (від грец. genos > англ. genome – сукупність генів, які містять + грец., нім. di – подвійні

+ польськ. gmina – неподільні на цьому рівні елементи), скорочено по українські, генодігміна (або
генодігма)» [7, с. 397].
Таблиця 1
Параметри симетричної НЧДЕМ – генодігміни

В філософському розумінні нами розроблено
клас НЧДЕМ ЖЦ генодігмін, що діалектичне інтегрують процеси онтогенезу (народження, походження, процеси розвитку, відмирання) та процеси
філогенезу (історично еволюційні процеси та
явища) об'єкту в формі єдиної ієрархічної будови
буття. Термінологічне розкриття поняття ЖЦ
об'єкту дослідження: «ЖЦ, в плині онтогенезу, відображає філогенетичну еволюцію від зародження думкообразу створення об'єкту до його еволюційної
трансформації або повного зникнення, як окремої
філософської та соціально-економічної сутності».
Такий філософський підхід в неоплатонізмі описується категорією абсолюту. Поняття генодігміна
ототожнює в собі поняття парадигми згідно теорії
наукових революцій Куна.
Для розробленого класу НЧДЕМ ЖЦ діє єдиний алгоритм застосування в формі коду еволюції
Се=0,417897343..., яким математично зв'язані усі
відношення фаз і підфаз кожного витка моделі та
його часток. Розрахунки співвідношень проводяться
двома простими математичними операціями – множення або ділення на значення коду еволюції. Кожна фаза або підфази (частини витків) еволюційних
моделей закінчуються емерджентним (якісним) переходом.
Фактично нами вирішена задача розрахунку
вкладених і відтворюваних циклів в еволюційній теорії хвильової динаміки циклічного розвитку, що
дозволяє використовувати методики розрахунку
циклів генетичного і прогнозного напрямів, можливість розрахунку вкладених циклів любого рівня декомпозиції. Відмітимо, що задачі розрахунку вкладених циклів (фаз) в теорії хвильової динаміки на
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цей час для науки були проблемними. Ми підтвердили три гіпотези та вирішили задачу дослідження
еволюційних моделей класу «явище – час» і декомпозицію (розділення) цих моделей на еволюціонуючі підсистеми.
Нами проведені розрахунки та дослідження
відношень часток фаз ЕвК, як образуючої генодігміни (рис. 7). Дослідження і аналіз декомпозиції фаз
витка моделей класу НЧДЕМ показав, що відношення часток спіралей образуючих ЕвК можуть
мати безкінченну кількість значень, згідно «І, II,
III ... Ni» фаз вкладеності. Оцінки відношень: 1)
«1:1»; «1:0,417897343.»; «0,417897343.:!»; 2) фаз І
порядку «0,582:0,418»; 3) фаз II порядку
«0,339:0,243», «0,243:0,173», «0,173:0,339»; 4) фаз
III
порядку
«0,198:0,141»,
«0,141:0,102»,
«0,102:0,141», «0,102:0,073», та «0,073:0,198». Всі
відношення фаз і підфаз математично зв'язані кодом
еволюції Се=0,417897343.. (еволюційною константою) та її складовими – коефіцієнтами відношень
фаз.
Нами проводяться пошуки адекватного поняття
«парадокс системного часу», яке призведе до можливості додати нові змістовні характеристики моделей. Цей парадокс полягає в тому, що на частинах
витків ЕвК «АС (І фаза)» швидкість системних процесів у 2,39 рази більше, ніж швидкість процесів по
осі ординат на тій же фазі, і, тільки в кінці витка «ЕК
(IV фаза)», ці швидкості урівнюються (рис. 7).
Наводимо приклад інтегрованої матриці шкал
оцінювання будь-яких систем, де значення фаз
ІП-го порядку ЕвК є прийнятими в Болонській системі освіти оцінками (рис. 7 та табл. 2). Цим доказом
ми формалізували гіпотезу сприйняття математичних моделей та алгоритмів побудови ЕвК.
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Рис. 7. Декомпозиція фаз витка моделей класу НЧДЕМ
Таблиця 2
Інтегрована матриця шкал оцінювання

Наведені дослідження шкал оцінок ще раз доводять можливість застосування новітніх ноосферних двовиткових еволюційних моделей і в економічній сфері.
Практична перевірка роботи класу НЧДЕМ
проведена змістовним повтором дослідження Б.О.
Астаф'єва методами рефлексії – розрахунковими
модельними експериментами на матеріалі еволюції
Базового Геному Світу (табл. 2 та 3) [8, с.203].

За нашими розрахунками по НЧДЕМ ЖЦ Землі
(графа 7) неузгоджених періодів немає, які є в методиці Б.О. Астаф'єва (графи 5, 6) порівняно з міжнародними шкалами (графи 3, 4). Тому, представлена
дослідницька методика підтверджує гіпотези дослідження і набуває право теоретичної і практичної.
За базову НЧДЕМ взято період 1615-2005 років
[7, с.399]. Аналіз розрахункового експерименту підтвердив гіпотезу практичного використанні
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метричного віку6 кристалів циркону з шахт Західної
Австралії, їх вік – 4'404'000'000 років = 00%. Точність радіометрії складає±1%. Розрахункова похибка складає др =+1,0%–1,01%=0,01%.

НЧДЕМ. Помилка розрахункового експерименту
віку
Землі
і
Місяця
складає
а=(4'437'015'192/4'404'000'000х100%}-100%
=+1,01% від експериментальне дослідженого радіо-

Таблиця 2
Дослідження фаз народження й еволюції Землі за міжнародними шкалами Геохронологічні шкали:
міжнародні і розрахункові (в млн років)
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Таблиця 3
Дослідження повного циклу еволюції планет сонячної системи за генодігміною

* В табл. 3 позначення символом ↓, ↑ – означає напрям осі ЕвК ↑-АВК , а ↓-КВА, рис. 7. Два витки (знизу ↓+
вверх ↑) НЧДЕМ – символ несиметричної генодігміни з відношенням витків «1:0,417897343...» (↑АВК/↓КВА).
Стрілка вниз – напрям КВА, модель перевернута вістрям вниз; стрілка вверх – напрям вістря моделі АВК по осі
ординат.
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Ми знайшли експериментальне підтвердження
гіпотез дослідження, зародження генодігмін та аттракторів Лоренца в роботі [9,С.95-99]. Це зони біфуркації нової якості при зміні фаз генодігмін, який
ми назвали – Законом конформних переходів. Експеримент проведено на «Реотест-2» під управлінням
ЕОМ. Досліджувався гель речовини між двома ци-

ліндрами, що обертаються з різними швидкостями
при зміні відносних швидкостей центрального (аналог осі ординат НЧДЕМ) і зовнішнього циліндрів
(аналог витка образуючої НЧДЕМ для наших досліджень). Фото утворення генодігмін та аттракторних
переходів представлені на рис. 8, 9. Генодігміни в
експерименті об'ємні, а аттрактори плоскінні.

Рис. 8. Експериментальні фото дослідження генодігмін1

Рис. 9. Експериментальний колаж схем-моделей генодігмін

1

Радіометричний вік (ізотопний вік, абсолютний вік), вік мін мів і гірських порід (у млн і тис. років),
а також органічних залишків, який визначається по накопиченню в них продуктів розпаду природних радіонуклідів. Доступ до статті: www.K&M.ru.
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Таблиця 4
Дослідження циклів і вкладеності циклів генодігміни науки і економіки

Таблиця 5
Дослідження циклів «хвиль М. Д. Кондрат'єва»
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С. Кузнеця терміном 18-18,5 років2. Цикли названі
іменами своїх дослідників. Разом з короткостроковими і середньостроковпми економічними циклами
існують великі економічні цикли. ...Основна причина
їх лежить в механізмі накопичення, акумуляції і розсіяння капіталу, достатнього для створення нових
елементів інфраструктури» [6, с.751]. Подальше дослідження продовжимо на засадах експериментальних
розрахунків табл. 3 для періоду від створення економічної науки Ф. Беконом у 1615 р. Результати дослідження циклів та їх вкладеності (фаз N-го порядку)
генодігмін науки і економіки представлено в табл. 4.
В періоді 1615-2005 рр., терміном 390 років,
чітко простежуються усі вищерозглянуті цикли й
«довгі хвилі Кондрат'єва». Тенденція скорочення
циклів у часі коректно математично зв'язана з алгоритмом еволюційного коду генодігміни.
Дослідження є фактичним підтвердженням декомпозиції генодігміни в плині розрахунку вкладених і відтворювальних циклів та еволюції Базового
Геному Світу, як «джерела енергії яке викликає порушення рівноваги» в циклі, по Й. Шумпетеру. Окремо проведемо дослідження циклів (довгих хвиль)
М. Кондрат'єва. Результати дослідження зведені в
табл. 5.
В періоді 1615-1842 років, терміном 227 років,
простежується тенденція скорочення циклів «хвиль
М. Кондрат'єва»: 77, 55, 55, 40 років.
Висновки. Досліджені, сформовані і розкриті:
1) літературні надбання в сфері побудови ноосферних еволюційних одновиткових та двовиткових моделей; 2) сформовано і розроблено клас новітніх
НЧДЕМ типу «явище–час». Проведені дослідження
їх теоретичною і практичного доказу, сформульовані терміни – генодігміна та ЖЦ; 3) доведена можливість застосування новітніх НЧДЕМ, джерел економічних циклів, створення й реалізації довгострокових стратегічних рішень.
«Мы переживаем не кризис, который волнует
слабые души, а наибольший перелом научного мнения Человечества, которое осуществляется лишь раз
в тысячелетие, переживаем научные достижения,
равных которым не видели давние поколения наших
предков... мы должны быть счастливые, что нам
назначено это пережить и в создании такого будущего принимать участие».

На фото рис. 9 нами, для візуалізації думкообразу генодігмін, представлені схеми їх геометричних моделей.
Наведені експериментальні матеріали підтверджують усі три гіпотези дослідження та рішення перших двох задач. Переходимо до третьої задачі.
Класична економічна теорія базується на постулаті рівноваги, тому не має можливості розгорнутого аналізу еволюційних процесів, а філософія економічних циклів базується на не рівноважній, а ;а
постійно еволюціонуючий економіці. В середині
20-х років XX ст. видатний російський вчений-економіст Микола Кондрат'єв відкрив три великі цикли
кон'юнктури світової економіки1 тривалістю в 5060 років (в середньому 55 років) [6, с. 716], які вченіекономісти відзначають як особливість розробки теорії циклічності. На засадах еволюції економік
Англії, Франції і США за період ≈ 150 років він узагальнив економічні матеріали з кінця XVIII ст. і виділив наступні великі цикли (64-52-40 років):
І цикл з 1787 по 1814 р. – підвишувальна хвиля
(перший виток НЧДЕМ), а з 1814-1851 р. – знижуюча хвиля (другий віток НЧДЕМ): термін дії (17871851) – 64 роки;
II цикл з 1844 по 1875 р. – підвищувальна хвиля
(перший виток НЧДЕМ), з 1875 по 1896 р. – знижуюча хвиля (другий виток НЧДЕМ): термін дії (18441896) – 52 роки, на 12 років менше І циклу;
III цикл з 1896 по 1920 р. – підвищувальна
хвиля (перший виток НЧДЕМ), термін дії з 1896 по
1920 – 24 роки, а далі з 1921 р. – знижуюча хвиля
(другий виток НЧДЕМ, ≈ 16 років): термін дії (18961937) – 40 років, на 12 років менше II циклу.
Прогноз знищуючої хвилі (другий виток
НЧДЕМ) і закінчення III циклу кризою, збігся з
30-ми роками Великої депресії, яка виявилася найбільш глибокою економічною кризою в усій історії
людства. Й. Шумпетер в фундаментальному двотомнику «Ділові цикли» (1939) синтезував свою теорію інновацій (1911) з теорією М. Кондрат'єва в
єдину систему циклів різної довжини. Саме синхронізацією кризових фаз різних циклів Й. Шумпетер
пояснив причини Великої депресії. Точність прогнозу М. Кондрат'єва вразила світову наукову громадськість. Велика депресія, а точніше накопичені
суперечності охоплених кризою країн, вилилися в
страшну бійню Другої світової війни.
В подальших дослідженнях «відкриті цикли Дж.
Кінчена терміном 3-3,5 роки, циклів К. Жугляра терміном 10,5-11 років та середньострокових циклів

Первый Президент Академии наук Украины
В.И. Вернадский

1

Кон'юнктура (лат. conjungo – зв'язую, сполучаю). Кон’юнктура економічна – конкретні умови
процесу економічного відтворення на кожен даний момент. Формування і зміни кон'юнктури залежить від
чинників, які визначають рух цін, цінних паперів, розмірів виробництва, зайнятості та ін. Доступ до статті:
www.K&M.ru
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2 Дж. Кінчен зв'язував появу циклів терміном 3
року і 14 місяці з коливанням світових запасів золота;
Кл. Жугляр цикли періодом 10-11 років розглядав як
явище, що пов’язано з кредитами в сфері грошового
обігу; С. Кузнець цикли періодом 18-25 років зв'язував
із періодичністю оновлення житлового й виробничого
будівництва (будівельні цикли).
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Ткаченко В. А., Клочко В. М., Кухтин Е. В.
Философия экономических циклов
Необходимость ноосферной эволюции теории
философии экономической науки диктуется входом
Украины в мировую организацию торговли и глобализацией экономики. Нужна новая философия экономико-генетической теории и экономических циклов, как новая форма поиска рациональных решений
и связей наследственных факторов, которая учитывает онтогенез и филогенез объекта исследования.
Она нуждается в повышении качества и эффективности экономического управления, согласованности
функционирования всех форм хозяйственных формирований и отраслей экономики. Формы и методы
качества и эффективности ноосферной экономической эволюции, нуждаются в постоянном совершенствовании и решении теоретических и методических «глобальных проблем» методами теории волновой динамики циклического экономического развития. Форма отношений философии экономической деятельности и экономических циклов имеет
черты инновационной ноосферной экономической
коэволюции, демократической по своему содержанию.
Ключевые слова: ноосферна экономическая
эволюция, миссия государства, циклы экономические, генезное и прогнозное направление, экономико-генетическая теория и практика, двухвитковая
модель эволюции – генодигмина, Закон конформных переходов, шкалы оценок.
Tkachenko V. A., Klochko V. M., Kukhtin E. V.
Philosophy of economic cycles
The necessity ofnoosfernoy dictated the evolution
of theory of philosophy of economic science included of
Ukraine in world organization of trade and globalization
of economy. New philosophy of economic-genetics theory and economic cycles, as new form of search of rational decisions and connections of the inherited factors,
is needed, which takes into account ontogenesis and
phylogenies of research object. It needs upgrading and
efficiency of economic management, co-ordination of
functioning of all of forms of the economic forming and
industries of economy. Forms and methods of quality
and efficiency of noosfernoy of economic evolution
need permanent perfection and decision of theoretical
and methodical «global problems». The form of relations of philosophy of economic activity and economic
cycles has lines of innovative noosfernoy economic koevolyucii, democratic on the maintenance.
Keywords: noosferna evolution, mission of the
state, cycles is economic, theory and practice, doublecoil model of evolution – genodigmina, Law of orthomorphic transitions, scales of estimations.

Ткаченко В. А., Клочко В. М., Кухтін К.В.
Філософія економічних циклів
Необхідність ноосферної еволюції теорії філософії економічної науки диктується входом України
в світову організацію торгівлі та глобалізацією економіки. Потрібна нова філософія економіко-генетичної теорії й економічних циклів, як нова форма пошуку раціональних рішень та зв'язків спадкових
чинників, що враховує онтогенез і філогенез об'єкту
дослідження. Вона потребує підвищення якості і
ефективності економічного управління, узгодженості функціонування усіх форм господарських формувань і галузей економіки. Форми і методи якості і
ефективності ноосферної економічної еволюції, потребують постійного вдосконалення і рішення теоретичних та методичних «глобальних проблем» методами теорії хвильової динаміки циклічного економічного розвитку. Форма стосунків філософії економічної діяльності та економічних циклів має риси
інноваційної ноосферної економічної коеволюції,
демократичної по своєму змісту.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА
Украины и Стратегии устойчивого развития «Украина-2020» в 2015 году [4]). Они не определяют необходимость соблюдения баланса между настоящими
и будущими интересами страны, не имеют четкой
ориентации на сохранение и приумножение человеческого капитала в условиях формирования новых
социальных групп как объектов социальной политики. Это обуславливает выбор цели исследования и
её актуальность.
Целью исследования является определение
направлений совершенствования государственной
социальной политики по сохранению человеческого
капитала в условиях системного кризиса и военного
конфликта.

Государственная политика в условиях системного кризиса (падение ВВП, рост уровня безработицы, потребительских цен и т. д.) усиленного военным конфликтом имеет свою специфику. Она состоит в необходимости быстро реагировать на постоянно изменяющуюся ситуацию и одновременно
учитывать долгосрочные последствия текущих
управленческих решений.
До 2014 года основным объектом государственной социальной политики были граждане, которые проживали на территории Украины в полном
объеме подконтрольной центральным органами власти (далее ЦОВ). Нынешняя чрезвычайно сложная и
нестабильная ситуация сформировала условия, которые привели к возникновению новых для Украины социальных групп как потенциальных объектов
социальной политики и привели к утрате человеческого капитала страны.
Учитывая отсутствие теоретических наработок
отечественных ученых и специалистов, а также
практического опыта у государственных чиновников по решению социально-экономических проблем
в принципиально новых условиях, деятельность
центральных органов власти в течение 2014 и
начала 2015 года была несбалансированна. Как
следствие текущая государственная социальная политика имеет направленность на краткосрочную локализацию имеющихся вызовов и угроз без учета
возможностей и рисков необратимых потерь для
страны в долгосрочной перспективе. Любой кризис
формирует базис для дальнейшего роста, о чем свидетельствует цикличность социально-экономического развития человечества за последние столетия.
А действующая политика может помешать прогрессивному развитию в будущем, что в свою очередь
приведет к очередному «потерянному» десятилетию
для Украины.
Подтверждением отсутствия учета социальных
последствий системного кризиса и военного конфликта, является содержание ключевых государственных стратегических документов (Стратегия
устойчивого развития «Украина – 2020» [1]; Государственная стратегия регионального развития на
период до 2020 года [2]) и тактических программ и
планов (Программа деятельности Кабинета Министров Украины [3]; План мероприятий по выполнению Программы деятельности Кабинета Министров
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Реализация социальной политики
по сохранению человеческого капитала
с учетом цикличности экономики
Целесообразность познания процессов цикличности экономики в контексте социального развития
обусловлено систематическим повторением социально-экономических явлений, что дает возможность предотвращать их негативное влияние. Не
случайно исследованию цикличности глобальной и
национальной экономики уделяется значительное
внимание зарубежными и отечественными учеными. В настоящее время существует значительное
количество разнообразных теорий относительно
причин и последствий экономических циклов, которые значительно отличаются между собой и в определенной степени противоречат друг другу. Почти
каждый из ведущих ученых-экономистов уделял
внимание и оценивал в ходе своих исследований
цикличность экономики. В круг исследователей
этой проблемы входят: Дж. Акерлоф, А. Афтальон,
Дж. Гобсон, В. Джевонс, К. Жугляр, Д. Канеман,
Г. Кассель, Дж. Кейнс, Н. Кондратьев, С. Кузнец,
К. Маркс, А. Маршал, Э. Тоффлер, М. Туган-Барановский, И. Фишер, Э. Хансен, Р. Харрод, Р. Хоутри, Г. Хаберлер, Й. Шумпетер и другие.
Особое внимание в свете текущей ситуации заслуживает описание Н. Кондратьевым длинных
циклов в экономике, который утверждал: «Войны и
революции не падают с неба и не родятся по произволу отдельных лиц. Они возникают на почве реальных, и прежде всего экономических, условий. Представляется гораздо более правдоподобным допу65
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Современная интерпретация социально-экономических циклов предполагает наличие следующих
фаз [20, с.106-107]: (1) оживление, (2) рост, (3) рецессия, (4) депрессия.
Одновременное рассмотрение категорий «человеческий капитал» и «человеческий потенциал»
требует их конкретизации. Согласно толкованию
В. Антонюк, человеческий потенциал включает следующие составляющие: демографическую (численность населения, поло-возрастную структуру, продолжительность жизни), физиологическую (состояние здоровья населения), социально-экономическую (уровень экономической активности, занятость, уровень жизни), образовательную (уровень
общего и профессионального образования), социокультурную (уровень общей культуры, этических
норм, ментальность). Непосредственно в экономической деятельности человеческий потенциал реализуется в форме человеческого капитала, который
характеризует производительные способности человека. Развитие человеческого потенциала является
основой накопления человеческого капитала, поскольку улучшение качественных характеристик
людей и рост их численности увеличивает потенциал производительных способностей [21, с.49].
В течение полного социально-экономического
цикла происходит изменение и двусторонняя трансформация между человеческим капиталом и потенциалом (рис.1).
Во время фаз оживления и роста наблюдается
приумножение человеческого капитала, т. е. капитализация человеческого потенциала. При этом сам
человеческий капитал выступает ключевым фактором экономического развития [22]. Соответственно
во время рецессии и депрессии происходит частичное превращение человеческого капитала в человеческий потенциал за счет увеличения количества незанятого работой населения.
Следовательно, во время кризиса усиливается
роль социальной политики, которая должна способствовать сохранению человеческого капитала, как
минимум в форме человеческого потенциала, до
начала восстановления экономики.

стить, что сами войны возникают на почве повышения темпа и напряжения хозяйственной жизни,
обострения экономической борьбы за рынки и сырье. Но такое напряжение хозяйственной жизни
свойственно в особенности периодам повышающейся конъюнктуры. … и социальные потрясения
возникают легче всего именно в период бурного
натиска новых хозяйственных сил. Таким образом,
и войны, и социальные потрясения включаются в
ритмический процесс развития больших циклов и
оказываются не исходными силами этого развития,
а формой его проявления» [5, с.382]. Исходя из этого
предположения и гипотезы, что глобальная экономика находится в начале очередного Кондратьевского цикла и сейчас формируется новый технологический уклад [6-9], происходит экспансия капитала, которая обусловливает, в том числе, военные
конфликты.
Проблемы цикличности экономики и её кризисной фазы активно исследуются современными
украинскими учеными, среди которых: А. Алейникова [10], В. Геец [11]. А. Гальчинский [12], А. Гриценко [13], Т. Довбняк [14], М. Згуровский [6],
В. Ляшенко [7], С. Мочерный [15]. А. Олешко [8-9],
В. Сацик [16], А. Чухно [17]. Но в их трудах не уделяется значительное внимание ориентации социальной политики на сохранение человеческого потенциала и приумножение человеческого капитала.
Теоретические и концептуальные основы социальной политики в условиях кризиса и её роль в сохранении человеческого капитала были определены
в результате исследований, которые проводились в
Институте экономики промышленности НАН Украины в течение последних лет под руководством академика НАН Украины А. Амоши и профессоров
О. Новиковой и В. Антонюк. Среди приоритетных
направлений обосновано обеспечение социальной
безопасности и социальной защиты в условиях критической нестабильности, а также пути обеспечения
развития человеческого потенциала в условиях
ограниченных возможностей и системных изменений [18, с.101-134].
Однако современные условия в Украине формируют новые вызовы и поиски соответствующих
им решений. Так, проблемам внутренне перемещенных лиц уже уделяется значительное внимание, и
проводятся фундаментальные исследования со стороны представителей научного сообщества (например, [19]). Эти исследования в подавляющем большинстве касаются вопросов социального обеспечения данной группы лиц, но долгосрочные последствия глубоко не анализируются в контексте общих
положений экономической теории. Почти не учитываются цикличность экономического развития и соответствующие особенности государственной внутренней политики.

Цикличность экономики Украины
и роль человеческого капитала
и потенциала в посткризисный период
Перенося рассмотренные выше теоретические
положения на фактическую динамику экономики
Украины можно утверждать, что она попеременно
находится в состоянии депрессии и оживления, которые сменяют друг друга (рис. 2). Преодолеть уровень ВВП 1990 года и перейти к фазе роста в течение
периода независимости Украины так и не удалось.

66

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

А. С. Вишневский
Исходя из индикаторов реализации Стратегии
устойчивого развития «Украина – 2020» предполагается, что ВВП (по паритету покупательной способности) на душу населения повысится до 16 000
долларов США к 2020 году (по состоянию на 2013
год он составляет 8790 международных долл. США
[23]). Следовательно, можно рассчитать необходимые темпы роста экономики при отсутствии уменьшения численности населения. В течение 2015 года

прогнозируется падение ВВП на 7,5%, а потенциальный рост в 2016 году не превысит 3% [24]. Поэтому, начиная с 2017 года годовые темпы роста
должны составлять порядка 20%. Отдельно стоит
отметить, что эти достаточно амбициозные цели на
период до 2020 года ставятся под сомнение министром финансов Украины, по прогнозам которого
темпы роста не превысят 4% [25].

Рис. 1. Цикличность трансформации человеческого потенциала и капитала
Ускоренние экономического роста в посткризисный период возможно лишь при условии эффективного и институционально грамотного сочетания
существующих разновидностей капитала в процессе
производства товаров и услуг, а также наличии соответствующих рынков сбыта.
Рассматривая ситуацию с точки зрения накопления пространственного богатства [26], которое является всеобщим отображением социально-экономического развития и состоит в совокупности из
пяти видов капитала: человеческий капитал (количество и качество человеческих ресурсов, задействованных в экономике), природно-ресурсный капитал, физический капитал (основные средства,
оборотные средства и запасы ТМЦ), нематериальный капитал (нематериальные активы, лицензии,
патенты, программное обеспечение, гудвилл), финансовый капитал. Все из перечисленных видов капитала, кроме человеческого капитала, могут быть
получены извне. Финансовый, физический и невещественный капитал – из экономически развитых
стран, а природно-ресурсный – из развивающихся
стран. Привлечение человеческого капитала, с учетом низкой заработной платы в Украине, из эконо-
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мически развитых стран не возможно, а из развивающихся – нецелесообразно, учитывая в среднем более низкий уровень квалификации и ментальные
различия.
Обеспечить ускоренный рост национальной
экономики за счет ориентированного на импорт
производства будет крайне сложно. Так увеличение
экономики Еврозоны в 2015-2016 годах предполагается на уровне 1,2-1,4% [27]. И никаких прогнозов и
предпосылок для её дальнейшего взрывного роста,
начиная с 2017 года, не существует. Таким образом,
выход на рынки ЕС будет возможен лишь за счет
преодоления жесткой конкуренции со стороны с
уже существующих на этом рынке производителей.
Поэтому, целесообразно развивать внутренний рынок, и одновременно искать возможности выхода на
рынок стран Африки и АТР.
Отдельно стоит отметить, что доля человеческого капитала в национальном богатстве экономически развитых странах составляет около 3/4 [28,
с.82] и имеет среднюю тенденцию к увеличению, а
в Украине – всего 1/2 [29]. Следовательно, именно
человеческий капитал содержит в себе потенциал
для приращения темпов экономического роста.
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1991-2014 годы – фактическая динамика ВВП Украины.
2015-2016 годы – оценка НБУ, которая совпадает с оценками Всемирного банка.
2017-2020 годы – необходимый средний рост экономики Украины в год, чтобы достигнуть уровня ВВП (по паритету покупательной способности) в расчете
на одного человека, который рассчитывает Всемирный банк, 16 000 долларов США (информационно: по состоянию на 2013 год ВВП по ППС составлял 8790
долл. США).

1

Рис. 2. Фактическая динамика ВВП Украины в 1991-2014 годах и прогнозные значения на 2015-2020 годы,% к ВВП по состоянию на 1990 г.1
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Таким образом, уникальностью человеческого
капитала является его двойная сущность. С одной
стороны, он является ключевым фактором создания
экономического блага, а с другой – его конечным
потребителем. Соответственно в условиях текущей
экономической депрессии, и превращения человеческого капитала в человеческий потенциал, необходимым является сохранение человеческого капитала, по крайней мере в форме человеческого потенциала, для обеспечения экономического роста в будущем.

№
1

Основные социальные группы как объекты
социальной политики в Украине
Как правило, государственная социальная политика проводится в отношении социальных страт
(занятые, безработные, пенсионеры, семьи с детьми
и т. п.). Однако на современном этапе она реализуется по географическому принципу, что позволяет
определить три обособленные территории и соответствующие им социальные группы. Первая – это
территория Украины подконтрольна центральным
органам исполнительной власти. Вторая – территория Украины не подконтрольна центральным органам исполнительной власти. Третья – территория
иностранных государств. На этих территориях располагаются минимум по две значительные по количеству социальные группы граждан Украины
(табл. 1), численность которых превышает 0,5 млн
человек. Эти группы целесообразно рассматривать
как действующие и потенциальные объекты социальной политики государства Украина.
Для избежания противоречий, ниже приводится толкование определений указанных социальных групп.
Наличное население – это граждане Украины,
которые находятся на территории определенного
населенного пункта, независимо от места их постоянного проживания1 (социальные группы 1.1, 2.1,
2.2).
Внутренне перемещенные лица – это граждане
Украины, которые постоянно проживают в Украине, которых заставили или они самостоятельно покинули свое место проживания в результате или во
избежание негативных последствий вооруженного
конфликта, временной оккупации, повсеместных
проявлений насилия, массовых нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера (социальная группа 1.2) [30,
ст.1].
Трудовые мигранты – это граждане Украины,
которые будут заниматься, занимаются или занимались оплачиваемой деятельностью в иностранных
государствах, гражданами которых они не являются
[33, ст.2].

2

3

1

Таблицу составлено с использованием следующих источников: [31-32].
* Рассчитано как среднее значение интервала 1,52 млн [32, с.1002].

Беженцы – это граждане Украины, которые постоянно проживают за пределами Украины, которых заставили или они самостоятельно покинули
свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, массовых нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Социальные группы, на которые сейчас направлена государственная социальная политика, расположены на территории подконтрольной центральным органам власти. Это наличное население (социальная группа 1.1) и внутренне перемещенные лица
(социальная группа 1.2). Другие социальные
группы, которые насчитывают около 7,6 млн чел.,
что составляет 17% от населения страны, не попадают под системное влияние социальной политики
государства. И, если социальная группа трудовых
мигрантов сформировалась достаточно давно, то
возникновение в 2014 социальных групп 1.2, 2.1, 2.2
и 3.2 для Украины есть принципиально новое явле-

1

По аналогии с толкованием, которое используется Государственной службой статистика Украины.
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Таблица 1
Основные социальные группы – объекты
социальной политики1
ЧисленСоциальные
Территория
ность, млн
группы
чел.
Территория
1.1 Наличное
1.1 – ≈36,3
Украины под- население
1.2 – ≈1,2
контрольная
1.2 Внутренне пецентральным ремещенные лица
органам исполнительной власти
2.1 – ≈2,2
Территория
2.1 Наличное
Украины не- население Крыма
подконтроль- и г. Севастополь
2.2 – ≈3 (<3)
ная централь- (далее Крыма)
ным органам 2.2 Наличное
исполнитель- население части
ной власти
Донецкой и Луганской областей
(далее части Донбасса)
Территория
3.1 Трудовые ми- 3.1. – ≈1,8*
иностранных гранты
3.2. – ≈0,6
государств
3.2 Беженцы
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урегулируется, часть этой группы будет безвозвратно потеряна, как потенциал формирования человеческого капитала, и перераспределится между
группами 1.2, 2.2 и 3.1.
Неподконтрольные ЦОВ территории, где проживают представители группы 2.2, находятся в экономической блокаде. Это побуждает проживающее
на них население к частичному перемещению в
группы 1.2 и 3. Одновременно на фоне экономической рецессии сокращаются ресурсы для трансформации категории 1.2 в 1.1. и соответственно в дальнейшем увеличатся социальные расходы.
Что касается социальной группы 2, то учитывая
родственные связи, наличие недвижимого имущества, бизнеса, нахождение граждан Украины на неподконтрольной территории является объективной
реальностью сейчас и будет наблюдаться в будущем. Но, вместо того, чтобы продолжать предоставлять социальные услуги и максимально привлекать
их к экономической деятельности в рамках единой
хозяйственной системы страны, что способствовало
бы сохранению её территориальной целостности,
они исключаются из поля зрения государства.
Таким образом, государственная социальная
политика не охватывает вниманием не только значительное количество населения, а также почти не
влияет на перемещение населения между рассмотренными группами (рис. 3).
Условно содержательная политика имеет место
лишь относительно временной адаптации населения
группы 1.2 среди группы 1.1. Зато долгосрочных
стратегий также не имеется. Вопрос возврата к местам постоянного проживания или полная интеграция в группу 1.1 остается открытым. Об этом свидетельствует, с одной стороны, отсутствие комплексной программы их размещения по всей территории
Украины, включая содействие обеспечению постоянным жильем и рабочими местами. Одновременно
не существует утвержденных ЦОВ наработок по
возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их постоянного проживания.
Таким образом, целевого образа и дорожной
карты его реализации относительно будущего новых для Украины социальных групп нет, что требует проведения соответствующих исследований и
формирования научно обоснованного нормативноправового обеспечения с учетом возможных сценариев развития событий.

ние, которое требует более детального анализа для
формирования соответствующей социально-экономической политики.
Несмотря на то, что «Стратегия устойчивого
развития «Украина – 2020» (далее СУРУ-2020),
была утверждена указом Президента Украины в
начале 2015 года, определенные в ней проблемы и
соответственно направления их решения никоим образом не корреспондируют с рассмотренными вопросами [1]. А «Государственная стратегия регионального развития на период до 2020 года» (далее
ГСРР-2020) [2], хотя и содержит положения о необходимости разработки программ, связанных с внутренне перемещенными лицами, но не содержит ни
одного целевого индикатора, что делает невозможным эффективное выполнение её положений.
Также необходимо отметить, что две главные
стратегии в государстве не согласованы между собой. Так, согласно ГСРР-2020 планируется в 2020
году достичь уровня ВВП в расчете на одного человека 57 238 грн, в то время как СУРУ-2020 предусматривает значение этого показателя в размере
16 000 международных долл. США. Вероятность,
что гривна даже с учетом паритета покупательной
способности, настолько укрепится по отношению к
международным долларам США, выглядит крайне
незначительной. При этом понятно, что разница является следствием значительной девальвации
гривни уже после принятия ДСРР-2020. Это обусловливает необходимость совершенствования
всего процесса стратегического планирования для
постоянной актуализации ключевых стратегических
документов.
Государственная политика в отношении внутренне перемещенных лиц (группа 1.2) является
неоднозначной. С одной стороны принят Закон
Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне
перемещенных лиц», который гарантирует определенные права и обязанности, а с другой – отсутствует какая-либо стратегия относительно дальнейшей судьбы этой части населения страны. При условии сохранения действующего подхода эта группа
со временем перераспределится между группами
1.1, 2 и 3. Пополнение группы 1.1. будет проходить
за счет лиц, которые или имеют собственный капитал для приобретения жилья, или получают стабильно высокие доходы. Часть населения, проживающая только за счет собственных сбережений, будет возвращаться на неподконтрольную территорию, где осталось жилье или присоединяться к
группе трудовых мигрантов.
Отдельным вопросом являются беженцы
(группа 3.2), учитывая, что системная работа с ними
также не проводится. Цели государства способствовать трансформации этой социальной группы в какую-либо другую не обозначены. Если ситуация не

Краткий анализ возможных базовых сценариев
изменения ситуации
Учитывая наличие только двух видов территории Украины, которые потенциально могут претерпеть, или не претерпеть изменений – подконтрольной и не подконтрольной ЦОВ, – в ближайшие годы
выделяются три базовых сценария или их комбинация.
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Рис. 3. Основные направления перемещения населения между социальными группами,
приведенными в табл. 1
ваемых социальных групп в краткосрочной перспективе (табл. 2).
Исходя из предположения, что будет сохраняться статус-кво (реализуется базовый сценарий
А), возможно описать последствия текущей политики в кратко-– и долгосрочной перспективе на формирование, сохранение, использование и приумножение человеческого потенциала и капитала.
К краткосрочным положительным эффектам
относятся создание минимальных условий для сохранения человеческого капитала на подконтрольной ЦОВ территории.
Среди краткосрочных негативных эффектов
можно выделить:
- непродуктивное использование человеческого капитала через исключение значительного количества населения из состава занятых, что обусловлено невозможностью переноса подавляющего
большинства рабочих мест с неподконтрольной территории;
- увеличение количества трудовых мигрантов и
внутренне перемещенных лиц.

Базовый сценарий А предполагает сохранение
действующей линии разграничения. В пользу реализации этого сценария свидетельствуют попытки
мирного урегулирования в виде «Минских договоренностей».
Базовый сценарий Б. Возвращения неподконтрольных ЦОВ территорий под контроль. Учитывая
активную позицию «Западного мира», такой сценарий является потенциально возможным. При этом
целесообразно разграничить территорию Крыма и
части Донбасса. Вероятность реинтеграции Донбасса значительно выше, чем Крыма, это обусловливается позицией Российской Федерации. В отношении Крыма она настаивает на своем суверенитете, а
в отношении Донбасса нет.
Базовый сценарий В. Расширение неподконтрольных ЦОВ территорий. Учитывая динамику потери территорий из-под контроля Украины на Донбассе в течение августа 2014 – февраль 2015 года,
такой сценарий также стоит рассматривать.
Исходя из этих сценариев, можно определить
направленность изменений численности рассматри-
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Таблиця 2
Направления изменения количества
действующих социальных групп
в краткосрочной перспективе
Социальная Сценарий А
группа
1.1 Наличное
↑
население
1.2 Внут↑
ренне перемещенные лица
2.1 Наличное
≈
население
Крыма
2.2 Наличное
↑ ↓1
население части Донбасса
3.1 Трудовые
↑
мигранты
3.2 Беженцы
↓

Сценарий Б

Сценарий В

↑

↓

↓

↑

≈

≈

↑

↑

↑↓

↑

↓

↑

ческого капитала на фазе роста экономики. Это делает невозможным выполнение «Стратегии устойчивого развития «Украина-2020».
2. При стратегическом планировании социально-экономических процессов в Украине на государственном уровне не учитывается цикличность
национальной и глобальной экономики. Это снижает реалистичность постановки стратегических целей и уменьшает вероятность их достижения.
3. Учитывая, что глобальная экономика находится на восходящей фазе большого (Кондратьевского) цикла экономической конъюнктуры, когда
происходит борьба за технологическое доминирование и ускоренное приращения капитала, Украина
рискует утратить возможности для использования
достижений глобальной экономики, находясь в локальном кризисе.
4. Среди потенциальных объектов государственной социальной политики в Украине можно
выделить 3 группы и 6 подгрупп граждан по географическим признакам. В число этих подгрупп входят: наличное население на территории Украины
подконтрольной ЦОВ; внутренне перемещенные
лица, наличное население Крыма и г. Севастополя;
наличное население части Донецкой и Луганской
областей на территории не подконтрольной ЦОВ;
трудовые мигранты; беженцы в третьи страны. Фактически, в число объектов социальной политики попадают только группы граждан, которые находятся
на подконтрольной ЦОВ территориях. Оценочное
количество граждан Украины, которые не подпадают под реализацию государственной социальной
политики, составляет примерно 7,5 млн человек или
17% всего населения страны.
5. Оперативная реакция на изменение ситуации, с учетом будущих долгосрочных последствий,
возможна только при условии наличия предварительно проработанных планов действий. Это требует анализа возможных сценариев развития событий. Действующая социальная политика в основном
направлена на краткосрочную локализацию имеющихся вызовов и угроз. В перспективе необходимо
учитывать, что вооруженное противостояние в любом случае завершится миром в том или ином формате. Поэтому положительный краткосрочный эффект может быть нивелирован необратимыми потерями человеческого капитала в долгосрочной перспективе.
6. Независимо от развития событий в пределах
описанных сценариев основным инструментом комплексной реинтеграции неподконтрольных ЦОВ
территорий должна стать государственная социаль-

В долгосрочной перспективе к условно положительным последствиям относится увеличение
объемов денежных переводов от трудовых мигрантов. При этом среди негативных эффектов предполагается:
- потеря значительного количества экономически активного населения и нехватка человеческого
капитала для обеспечения будущего экономического роста;
- формирование негативного фона с точки зрения территориального маркетинга, который способствует трудовой миграции с Украины и делает невозможным массовое привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов;
- потеря почти всех социально-экономических
связей с неподконтрольными территориями и находящимся там населением.
Рассмотренные сценарии целесообразно положить в основу формирования государственных программ превентивных действий на случай реализации каждого из них.
Выводы
1. Трансформация человеческого потенциала в
человеческий капитал и обратно происходит согласно изменению фаз экономического цикла. Экономическому росту соответствует капитализация
человеческого потенциала. На фазе спада человеческий капитал трансформируется в человеческий потенциал. Потеря человеческого потенциала во время
кризиса, создает угрозы для использования челове-

1

Увеличение за счет возврата части населения,
как из числа вынужденных переселенцев, так и беженцев. Уменьшение за счет ухудшения экономического
положения.
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ная политика на принципах самой широкой инклюзивности всех граждан страны, что будет формировать социально-экономический базис политического единства.
7. Направленность Украины на децентрализацию управления порождает определенное противоречие в кризисных условиях. Так, с одной стороны,
на нисходящей фазе экономического цикла необходима концентрация ресурсов, а с другой децентрализация ресурсов является дополнительным стимулом на последующих фазах оживления и роста. Разрешение этого противоречия может быть найдено за
счет поэтапного перехода к децентрализации управления. На этапе кризиса необходимо ограничиться
разработкой методологического и нормативно-правового обеспечения, с апробацией пилотных проектов в отдельных регионах. На этапе разворота экономической конъюнктуры и формирования четких
тенденций на экономический рост целесообразным
является широкомасштабное внедрение децентрализации во всех регионах страны.
8. Совершенствование стратегического управления является необходимым условием качественного проведения социальной политики и требует
возвращения к рассмотрению проекта Закона Украины «О государственном стратегическом планировании» для согласования всех стратегических документов в стране. Это позволит сформировать единое
стратегическое видение относительно сохранения,
накопления и использования человеческого капитала, а также подчинить бюджетный процесс стратегическим интересам страны.
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Вишневский А. С. Стратегические аспекты
сохранения человеческого капитала в условиях
системного кризиса
В статье обоснована зависимость прямого и обратного преобразования человеческого потенциала
в человеческий капитал согласно изменению фаз
экономического цикла. Экономическому росту соответствует капитализация человеческого потенциала. На фазе спада человеческий капитал трансформируется в человеческий потенциал. Показаны ключевые противоречия между краткосрочными и долгосрочными интересами Украины при проведении
государственной социальной политики в условиях
системного кризиса. Отсутствие системности при
реализации государственной социальной политики
в отношении новых для Украины социальных групп
(внутренне перемещенные лица; граждане, проживающие на неподконтрольных центральным органам власти территориях; беженцы в третьи страны)
ставит под угрозу сохранение человеческого капитала страны и снижает возможности для посткризисного экономического роста. Предложены пути
сохранения человеческого капитала страны в контексте усовершенствования государственного стратегического планирования.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, социальная политика, социально-экономические циклы, Украина.
Vishnevsky A. S. Strategic Aspects of the Conservation of Human Capital in a Systemic Crisis
The article substantiates the dependence of the direct and inverse transform human potential into human
capital according to the changing phases of the economic cycle. Economic growth corresponds to the capitalization of human potential. In the phase of recession,
human capital is transformed into human potential. The
key contradiction between short-term and long-term interests of Ukraine in the implementation of state social
policy in a systemic crisis. It's shown the key contradiction between short-term and long-term interests of
Ukraine in the implementation of state social policy in a
systemic crisis. The lack of consistency in the implementation of state social policy for a new Ukraine's social groups (internally displaced persons; citizens living
in uncontrolled Central authorities; refugees in third
countries) threatens the preservation of the human capital of the country and reduces opportunities for post-crisis economic growth. In the article was suggested the
ways to preserve the human capital of the country in the
context of improving the state of strategic planning.
Keywords: human capital, human potential, social
policy, socio-economic cycles, Ukraine.

Вишневський О. С. Стратегічні аспекти збереження людського капіталу в умовах системної
кризи
У статті обґрунтовано залежність прямого і зворотного перетворення людського потенціалу в людський капітал відповідно до зміни фаз економічного
циклу. Економічному зростанню відповідає
капіталізація людського потенціалу. На фазі спаду
людський капітал трансформується в людський потенціал. Продемонстровано ключові протиріччя між
короткостроковими і довгостроковими інтересами
України при проведенні державної соціальної
політики в умовах системної кризи. Відсутність системності при реалізації державної соціальної
політики стосовно нових для України соціальних
груп (внутрішньо переміщені особи; громадяни, які
проживають на непідконтрольних центральним органам влади територіях; біженці в треті країни) ставить під загрозу збереження людського капіталу
країни і знижує можливості для посткризового економічного зростання. Запропоновано шляхи збереження людського капіталу країни в контексті удосконалення державного стратегічного планування.
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РЕГИОНАХ КАК ФАКТОР
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Модернизация, техническое перевооружение и
прогрессивная структурная перестройка российской
экономики на основе использования новейших инновационных технологий (в том числе нанотехнологий, биотехнологий и т.п.) являются важнейшими
условиями эффективного инновационного развития
страны и роста конкурентоспособности отечественной продукции. Все это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического развития страны от получаемых доходов
вследствие экспорта сырьевых ресурсов и действительно осуществить структурную перестройку отечественной экономики, о необходимости которой
говорится уже очень давно. Важно также и то, что в
результате этого улучшится имидж России, которую
пока еще нередко отождествляют с сырьевым придатком развитого мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно свидетельствует о том,
что рост инвестиций в инновационные сферы экономики способствуют ускоренному развитию
народно-хозяйственного комплекса страны и повышению среднего уровня жизни населения.
Учитывая, что США, Канада, Япония, страны
ЕС в связи с событиями на Украине применяют против России так называемые экономические санкции,
что негативно сказывается на темпах роста отечественной экономики, по мнению автора, не любая
модель модернизации эффективна в этих условиях
хозяйствования. Очевидно, что особенно эффективным вариантом будет являться импортозамещающая модель модернизации, о чем в последнее время
неоднократно говорил в своих выступлениях Президент России В.В. Путин. Поскольку процесс модернизации включает множество факторов и направлений, импортозамещение следует рассматривать не
только в общем, но и в различных аспектах и отношениях, в том числе и с позиции эффективного развития отдельных отраслей и регионов.
Таким образом, при осуществлении модернизации большое значение имеет также учет региональных и отраслевых особенностей. Так, например, в
республиках, которых в РФ насчитывается 22 (то
есть практически четвертая часть всех субъектов
РФ), одной из важнейших форм модернизации будет
являться возрождение народных промыслов, неко-
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гда развиваемых титульными нациями этих республик, что также будет способствовать процессу импортозамещения. В Удмуртской Республике к таким
промыслам относится льноводство, которое здесь
интенсивно развивалось и в царский период развития страны (конец XIX – начало XX веков), и на первых этапах (20-е – 30-е годы XX века) существования советской власти. В эти периоды времени Удмуртия входила в тройку регионов, являющихся
крупнейшими в стране производителями льна и изделий из него.
Лен в условиях Удмуртии является традиционной технической культурой и возделывание его на
территории республики началось еще в глубокой
древности [2]. В Удмуртии еще в первой половине
XIX века широкое развитие имела домашняя промышленность. Женщины пряли, ткали шерстяные
ткани и холсты, шили одежду, вязали, вышивали.
Крестьянские ткани вывозились за пределы края. В
1837 г. вятский губернатор отмечал, что из льна в
уездах выделывалось 2,5 млн аршин холста, который отправлялся в Архангельск, где его охотно покупали иностранные торговцы. В середине XIX века
из губернии уже вывозилось около 15 млн аршин, в
том числе в Казань для мешков – около 800 тыс. аршин холста. В это же время предпринимались меры
по усовершенствованию крестьянского ткачества, в
связи с чем палата государственных имуществ выписала самопрялки и усиленно внедряла их среди
крестьянок.
После социалистической революции выращивание льна-долгунца в республике продолжилось. В
отдельные годы площади под посевами льна достигали 60 тыс. га. В послевоенный период посевные
площади под лен в Удмуртии резко сократились. В
настоящее время руководством республики ставится задача возрождения льноводства и постепенное доведение его объемов производства до прежних параметров. Для этих целей выделяются определенные финансовые ресурсы, в связи с чем достаточно быстрыми темпами идет возрождение этой
отрасли производства.
В настоящее время лен выращивается в 15 районах Удмуртии, в основном в северной ее части и
площади, занятые посевом льна, в последнее время
составляют около 15 тыс. га. По этому показателю
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республика находится на втором месте в России после Тверской области, а по сбору льна – на третьем
месте. Удельный вес, который занимает Удмуртская
Республика, в общей площади посевов льна по России, составляет 12%, а удельный вес валового сбора
льноволокна – около 10%. В целом льняной комплекс Удмуртии включает около 45 коллективных и

фермерских хозяйств, 2 льносеменоводческие станции и 15 льноперерабатывающих заводов. Общее
представление о развитии льняного комплекса региона в последнее время дает представление табл. 1
[4].
Таблица 1

Развитие льняного комплекса в Удмуртской Республике
1990 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.

Показатель
Посевные площади,
всего, тыс. га,
Производство льноволокна, всего, т
Урожайность льноволокна, ц/га

2011 г.

2012 г.

18,2

12,5

11,4

9,1

10,3

12,6

14,8

5648

5549

5897

5692

5832

5974

6126

4,1

5,1

6,1

6,7

6,9

7,1

7,4

долгунца в республике стали существенно увеличиваться (см. табл. 1). Особенно в Удмуртии есть опыт
более глубокой переработки короткого волокна,
доля которого составляет здесь около 80% (предприятия первичной переработки льна производят и
короткое, и длинное волокно). Так, например, в
ОАО «Можгинский льнозавод» выпускается нетканое иглопробивное полотно (ватин), в ООО «Шарканский льнозавод» и в ООО «Мичуринский льнозавод» Кизнерского района Удмуртии выпускается
нетканое иглопрошивное полотно. В ООО «ЛенСервис» налажено производство крученых изделий:
каната, веревки, шпагата.
Возрождение льняной отрасли региона требует
комплексного подхода [10]. В связи с диспаритетом
цен на промышленные средства производства и
сельскохозяйственную продукцию, а также в связи
с необходимостью государственной поддержки
льняного производства, предполагающего возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений и топливно-смазочных материалов, в рамках
республиканской комплексно-целевой программы
«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики» предоставляется субсидия на производство
льна в размере 1200 руб. на тонну льноволокна, а из
федерального бюджета дополнительно выделяется
еще 3000 руб. субсидии на каждую тонну льноволокна.
Целенаправленное и комплексное решение
проблемы программным методом должно привести
к выполнению задач о системном развитии льняного
комплекса региона, что будет способствовать:
− повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической
оснащенности предприятий в области льноводства;
− внедрению новых интенсивных технологий
возделывания льна с целью дальнейшего увеличения его производства;

Из табл. 1 видно, что во второй половине двухтысячных годов показатели, характеризующие общую площадь посевов льна в регионе, существенно
снизились. Это объясняется рядом причин, в том числе мировым финансово-экономическим кризисом
2008-2010 гг., а также тем обстоятельством, что
льнокомбинаты России резко снизили закупочные
цены в это время, делая ставку на более дешевое
привозное волокно, в основном из Китая. По этой
причине у льнозаводов страны в тот период накопились значительные долги перед фермерско-крестьянскими хозяйствами, занимающимися выращиванием льна. Еще одной причиной сложного положения в отрасли явилось неполное финансирование
целевой программы из бюджета Удмуртской Республики (около 60% от запланированного). Из местных муниципальных бюджетов вообще было выделено всего лишь около 3% от планируемой суммы.
Лишь из федерального бюджета деньги были выделены практически в полном объеме.
Для преодоления сложившейся ситуации в регионе в последнее время стали осваивать новые инновационные технологии производства продукции
глубокой переработки льна, то есть конечного продукта, позволяющего перерабатывать волокно, производимое льнозаводами Удмуртии и выпускать
востребованную конкурентоспособную на российском и мировом рынках продукцию. С 2007 г. реализуется республиканская программа «Развитие
льняного комплекса Удмуртской Республики», мероприятия которой направлены на увеличение производства льняной продукции и повышение эффективности производства на предприятиях льняного
комплекса республики [7]. Значительную роль здесь
могут сыграть районные общества потребительской
кооперации, которые в свое время оказали существенное влияние в процессе культивирования льна.
В результате принятых мер ситуация в льняном
комплексе региона стала существенно улучшаться
и, начиная с 2010 г., общие площади посевов льна76
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В этой связи можно вспомнить о достаточно
быстром послевоенном восстановлении разрушенной войной экономики ряда европейских стран
вследствие финансовой помощи на основе реализации плана Маршалла. Однако в России, несмотря на
предпринимаемые усилия, к сожалению, иностранные инвестиции не сыграли той роли, которую от
них ожидали. В условиях мирового финансово-экономического кризиса возможности использования
зарубежных инвестиций как одного из важнейших
источников осуществления модернизации и структурной перестройки российской экономики еще более сократились, так как значительно уменьшились
объемы имеющихся на международном финансовом
рынке свободных денежных средств. Кроме того,
следует иметь в виду, что использование зарубежных источников как основы модернизации народнохозяйственного комплекса наряду с очевидными позитивными последствиями имеют и негативные.
Так, например, новые индустриальные страны – Аргентина, Бразилия и Мексика для осуществления индустриализации и технического перевооружения своих экономик преимущественно в 70-е
годы ХХ века осуществили займы огромных финансово-кредитных средств – в итоге каждая страна в
общей сложности оказалась должна более 100 млрд
долларов, а вместе эти три государства оказались
должны развитым странам более 330 млрд долларов.
Вследствие этого данные страны на протяжении последних десятилетий являлись крупнейшими в мире
должниками (а в недалеком прошлом подобная ситуация имела место и в Южной Корее), из-за чего в
них нередко наблюдалась высокая инфляция, значительная девальвация национальной валюты, социально-экономическая и политическая нестабильность.
Для повышения уровня конкурентоспособности продукции и экономической эффективности
российской экономики большое значение имеет
также разработка теоретических проблем изучения
влияния структурной перестройки и технического
перевооружения производства на рост его эффективности при рыночных отношениях. В этой связи
заметим, что проблемами экономического роста,
выявления различных стадий, этапов экономического развития занимались многие крупные отечественные и зарубежные ученые. Наряду с широко
известными у нас в стране формационным и цивилизационным подходами за рубежом много внимания уделяется и другим научным концепциям,
например процессу движения экономики от аграрной к индустриальной и постиндустриальной стадиям. Одной из самых новых и известных теорий
экономического развития, развиваемой, в частности, крупнейшим в мире специалистом в области
анализа явления конкурентоспособности продукции
Майклом Портером, является следующая.

− внедрению льноперерабатывающими предприятиями высокопроизводительного, ресурсосберегающего оборудования с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна;
− обеспечению занятости на селе и развитию
кадрового потенциала на предприятиях льняного
комплекса региона.
Общества потребкооперации могли бы увеличить объемы производства также и таких традиционных для удмуртов народных промыслов, как пчеловодство, лесные промыслы, отхожие промыслы
(выделка рогож, циновок, кулей, крашение шерстяных, бумажных, холщевых тканей и пряжи). В других республиках России похожая ситуация – в них
можно развивать другие виды полузабытых народных промыслов, нередко называемых этноэкономикой. У башкир, например, традиционными народными промыслами были коневодство и кумысоделие, которые в последнее время также интенсивно
возрождаются. В Республике Башкортостан общества потребкооперации также могли бы существенно разнообразить свою деятельность, участвуя
в развитии этих традиционных промыслов [6]. Таким образом, процесс модернизации экономики
кроме технологического аспекта включает также этнический, социальный, экологический, этический,
эстетический и иные аспекты, а развитие народных
промыслов у титульных наций республик в составе
России будет способствовать реализации экономической политики импортозамещения в целом по
стране и ее отдельным регионам, а также развитию
импортозамещающей модели модернизации экономики страны.
Однако, несмотря на то, что о необходимости
модернизации как основы роста конкурентоспособности российской экономики говорится давно, реальные результаты этого процесса еще очень далеки
от требуемых стандартов. Недостаточно высокие
темпы этого процесса связаны с рядом факторов, в
том числе с ограниченными ресурсами и резервами
модернизации [8]. Как известно, для осуществления
структурной перестройки и технического перевооружения экономики требуются значительные ресурсы: финансовые, материальные, инновационные,
трудовые. Откуда их взять?
Опыт государств, эффективно модернизировавших свою экономику, свидетельствует о том, что
нередко важнейшим условием успешной модернизации являются иностранные инвестиции. Так,
например, в коммунистический Китай уже не одно
десятилетие вкладываются значительные средства
из-за рубежа (только из США в общей сложности
туда в последнее время поступили десятки млрд
долларов). В Чили, реформирующую свою экономику на основе монетарных принципов еще со времен правления генерала Пиночета, также поступили
значительные объемы иностранных инвестиций.
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Экономический рост представляет собой движение в сторону усложнения источников конкурентных преимуществ и укрепления позиций в высокоэффективных отраслях и сегментах народнохозяйственного комплекса. Данный процесс сопровождается быстрым ростом эффективности всей
экономики. Уровни экономического развития различных стран можно представить в виде некоторого
ряда стадий развития конкуренции. Эти стадии различаются по специфическим источникам достижения конкурентоспособности на мировом рынке, а
также по видам и степени развития успешно функционирующих отраслей. Учитывая, что вопросам
повышения уровня конкурентоспособности российских предприятий как основе решения экономических, социальных и демографических проблем
страны уделяется в настоящее время первостепенное значение, имеет смысл стадии конкурентоспособности рассмотреть подробнее.
Выделяют четыре особые стадии конкурентоспособности национальной экономики, соответствующие четырем основным движущим силам, или
стимулам, определяющим ее развитие в отдельные
периоды времени:
1) факторы производства;
2) инвестиции;
3) нововведения;
4) богатство.
На трех первых стадиях происходит рост конкурентоспособности национальной экономики, что,
как правило, сочетается с ростом благосостояния.
Четвертая стадия означает постепенное замедление
роста и, в конечном счете, спад. В соответствии с
данным подходом осуществляют классификацию
отдельных стран по уровню конкурентоспособности
их индустрии в мировом хозяйстве.
Ни одна страна, по существу, не миновала
первую из перечисленных четырех стадий развития
экономики, то есть стадии развития конкурентоспособности на основе факторов производства. В настоящее время на этой стадии находятся почти все развивающиеся страны, а также постсоциалистические
страны (в том числе и Россия) [5]. То же самое
можно сказать о некоторых странах (Канада, Австралия) с высоким уровнем благосостояния, обладающих значительными природными богатствами.
Поскольку Россия находится в настоящее
время на первой стадии, охарактеризуем ее подробнее. На данной стадии практически все национальные отрасли, успешно действующие на мировом
рынке, достигают своих преимуществ в конкурентной борьбе почти исключительно благодаря основным факторам производства: природным ресурсам
или избыточной и дешевой рабочей силе. Экономика на этой стадии весьма чувствительна к мировым экономическим кризисам и изменению валютных курсов, которые приводят к колебаниям спроса

и относительных цен. Она также оказывается чрезвычайно уязвимой в случае потери имеющихся факторов и быстро меняющегося лидерства отраслей
(достаточно вспомнить августовский кризис
1998 г.). Как свидетельствует мировой опыт, обладание большими запасами природных ресурсов хотя
и может обеспечить высокий доход на душу населения в течение довольно продолжительного периода,
однако оно не является достаточным основанием
для устойчивого роста эффективности экономики, о
необходимости которого в своих выступлениях постоянно упоминает Президент России В.В. Путин.
Поэтому лишь немногие страны сумели преодолеть
эту первую стадию факторов производства.
На второй стадии конкурентное преимущество
экономики базируется на готовности и способности
национальных фирм к агрессивному инвестированию. Фирмы вкладывают средства в современное,
эффективное оборудование и технологию, которое
можно приобрести на мировом рынке. Инвестиции
также направляются на покупку лицензий и создание совместных предприятий. Причем, нередко приобретаемые техника и технология на поколения отстают от лучших мировых образцов, так как лидеры
международной конкуренции стараются не продавать технику последнего поколения. В послевоенный период на вторую стадию удалось перейти Японии и позже – Южной Корее. В экономике Тайваня,
Сингапура, Испании и в меньшей степени Бразилии
присутствуют лишь некоторые признаки достижения стадии инвестиций, причем не все страны, развивающиеся в этом направлении, преуспевают [14].
Россия тоже пошла по этому пути, однако пока
больших успехов добиться ей не удалось. Приведем
некоторые факты. Хотя еще во времена горбачевской перестройки впервые стали создаваться совместные предприятия (СП) на территории нашей
страны, в настоящее время в России в сравнительном аспекте создано относительно немного совместных предприятий. Нет и того притока иностранных
инвестиций, на который первое время рассчитывали
российские теоретики (Егор Гайдар, Евгений Ясин и
др.) в начале затеваемой ими монетарной реформы
(в начале 90-х годов прошлого, XX века). И дело не
только в сравнительно небольших объемах иностранных инвестиций. Поступающие из-за рубежа
инвестиции в основном вкладываются не в ключевые отрасли экономики (машиностроение, сельское
хозяйство, отрасли производственной инфраструктуры) и даже не в отрасли, являющиеся "полюсами"
роста, а преимущественно в сырьевые отрасли и пищевые. Важно и то, что процесс привлечения иностранных инвестиций в регионы России осуществляется неравномерно. Зарубежный капитал преимущественно концентрируется в Центральном районе,
и, прежде всего в Москве и Московской области, в
Западной Сибири и на Дальнем Востоке [13]. В этой
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связи возникает вопрос, а так ли уж нам надо было
выбирать этот вариант развития, тем более что
наряду с определенными плюсами ему присущи и
существенные недостатки. Прежде всего, это возможная высокая внешняя государственная задолженность России вследствие этого. Особенно очевидны недостатки этого варианта развития в условиях экономических санкций, которые применяют
развитые страны Запада в отношении России в
настоящее время и действие которых по существу
нацелено на ослабление российской экономики в
обозримом будущем.
По мнению автора, гораздо эффективнее для
России выбрать иной путь – перейти с первой сразу
на третью стадию, тем более что такой опыт в мировой практике уже имеется. Хороший пример тому –
Италия, где потерпели неудачу все попытки следовать инвестиционной модели развития. В 60-е годы
ХХ века Италия совершила скачок от первой стадии
факторов сразу к третьей стадии нововведений. По
темпам роста экономики она уступала только Японии [1]. Способность экономики избежать второй
стадии инвестирования и, тем не менее, успешно
развиваться требует наличия в историческом прошлом страны длительных периодов индустриальной
активности, оставивших след в национальной системе образования, производственных навыках и
т.п.
Но все это имело место в истории не только
Италии, но и России. Достаточно сказать, что только
в регионах Урала еще совсем недавно успешно развивались инновационные отрасли. Таким образом,
российская экономика, опираясь на основные факторы, через определенный период может непосредственно перейти к третьей стадии нововведений, минуя вторую стадию инвестирования. У нас для этого
есть все основания. Действительно, одной из особенностей третьей стадии нововведений является
то, что национальные фирмы не только применяют
и улучшают иностранную технику и технологию, но
и создают новые. Напомним в этой связи, что в России еще в социалистический период было немало
отраслей и видов производств, занимающих ведущие позиции в мире по уровню технической оснащенности. Таким образом, Россия по некоторым параметрам уже находится на третьей стадии (здесь
нелишне добавить, что рассматриваемая здесь теория о стадиях экономического развития, как и любая
другая теория, отражает действительность лишь с
некоторой степенью условности – в реальности
обычно в экономике любой достаточно развитой
страны одновременно можно найти элементы, характерные для различных стадий, поэтому рассматриваемая нами теория применима лишь в целом, при
выявлении сущности процесса).
Завершая рассмотрение проблемы о выборе
возможных путей дальнейшего развития России,
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необходимо еще раз констатировать, что естественный, обычный для многих стран вариант перехода
от первой стадии факторов ко второй стадии инвестирования у нас, как уже было показано, по большому счету не осуществляется. Главной причиной
этого является, скорее всего, боязнь западных бизнесменов вкладывать крупные капиталы в нестабильную российскую экономику. К тому же не следует забывать, что вливания в больших масштабах
инвестиций из-за рубежа обычно наряду с позитивными приводят и к негативным последствиям,
прежде всего к росту внешней задолженности,
бремя которой, как правило, ложится на население.
В этой связи более предпочтительным является путь
перехода от первой стадии факторов сразу к третьей
стадии нововведений, минуя вторую стадию инвестирования (точнее, использовав лишь некоторые
элементы, присущие этой стадии, т.к. полностью ее
«перепрыгнуть» не удастся), тем более что уже похожий скачок России приходилось преодолевать –
процесс индустриализации в послереволюционный
период, а в настоящее время в России к тому же имеется немало новейших наукоемких производств. От
предложенного варианта развития особенно выиграют регионы с традиционно высоким наукоемким
потенциалом. Особенно это актуально, как уже отмечалось нами, в настоящее время в связи с действием экономических санкций против России.
Как бы то ни было, в Россию вряд ли в обозримом будущем из-за рубежа потекут значительные
инвестиции. Еще меньше надежды на то, что в
страну придут качественные инвестиции в виде новых технологий и инноваций – известно, что многие
ведущие страны и, прежде всего, США, опасаясь
усиления России, препятствуют проникновению в
нее инвестиций инновационного характера. Сказанное, однако, вовсе не означает, что вообще следует
отказаться от зарубежных инвестиций – разумеется,
нет, но, во-первых, всегда следует учитывать их эффективность и инновационную новизну и, во-вторых, основную ставку в любом случае придется делать на внутренние резервы и источники. Следует
добавить, что в отечественной истории известны
случаи осуществления технического перевооружения экономики на основе преимущественно собственных источников – это всесоюзные сталинские
лотереи и выпуски облигационных займов, а также
индустриализация советской экономики 30-х годов
ХХ века, осуществленная в значительной мере за
счет перекачки финансовых ресурсов из сельского
хозяйства в промышленность [3].
В настоящее время внутренние ресурсы для
осуществления модернизации российской экономики следует искать, по мнению автора, в большем
использовании получаемых доходов в сырьевых
секторах на общеэкономические цели за счет увели-
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чения рентных платежей, во введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы, во всемерной экономии государственных средств, а также в
более активном привлечении в реальные сектора
экономики финансовых ресурсов, имеющихся у
населения. Все это потребует радикального изменения системы хозяйственного права, налогообложения, а также введения усиленного государственного
регулирования общественного развития. Очень
важно также увеличить государственное финансирование фундаментальных и прикладных научных
исследований, а также опытно-конструкторских
разработок (следует учитывать, что наукоемкие технологии и производства, также как и вся сфера НТП,
постоянно дорожают, что является объективной мировой тенденцией).
В этой связи нелишним будет напомнить и о
том, что ведущие в технологическом плане современные государства, такие как Япония и Южная Корея, еще в середине ХХ века были весьма отсталыми
(южнокорейская экономика вообще была разрушена
после окончания корейской войны и раздела единой
Кореи на два государства – Северной и Южной Кореи, а ВВП Японии 1950 г. было меньше ВВП США
более чем в 30 раз, тогда как уже в середине 80-х годов отставание было всего в 2 раза). Успехи и Японии, и Южной Кореи (начиная с 80-х годов ХХ века
эта страна демонстрировала самые высокие темпы
роста ВВП в мире) в значительной мере связаны с
высокой нормой накопления капитала, особенно
начиная с 60-х годов (эта норма достигала 25% от
объема национального дохода, что очень много).
Такая высокая норма накопления капитала в
значительной мере была обусловлена политикой
всемерной экономии, которая проводилась правительствами этих стран в тот период времени. Подобный вариант хозяйственной политики следует проводить и в России в настоящее время (к сожалению,
это не вяжется с той гламурной роскошью, которую
демонстрируют наши бизнесмены, особенно олигархи – напомним, что, несмотря на финансово-экономические проблемы, число долларовых миллиардеров в России увеличилось почти вдвое).
Рост нормы накопления капитала, необходимой для осуществления модернизации и технического перевооружения российской экономики,
можно достигнуть также и путем создания разветвленной системы государственного стимулирования
системы НИОКР, в том числе на основе введения на
предприятиях обязательных нормативов внедрения
новых и новейших технологий (напомним, что в последнее время коэффициенты выбытия и обновления основных фондов существенно снизились по
сравнению с социалистическим периодом) [9].
При определении факторов и условий осуществления модернизации следует учесть ее многовариантных характер. Так, варианты технического

перевооружения экономики прежде всего могут отличаться сроком, временем реализации. В этой
связи можно вспомнить разные варианты технического перевооружения, связанные с процессом индустриализации. Как известно, выделяют три варианта индустриализации: 1) когда ставка делается на
развитие легкой и пищевой промышленности (так
называемый капиталистический вариант индустриализации); 2) ставка делается на развитие тяжелой
промышленности (социалистический вариант индустриализации); 3) вариант индустриализации, когда
нет четкой направленности на развитие какой-то одной группы отраслей промышленности. Как правило, ставка на капиталистический вариант индустриализации приводит к более длинному сроку технического перевооружения экономики по сравнению с социалистическим вариантом индустриализации. Кроме выделения разновидностей индустриализации, связанных с внутренними факторами, выделяют два типа – экспортоориентированный и импортозамещающий варианты индустриализации,
связанные с внешними факторами. Импортозамещающая модель модернизации, которую нередко называют также неоиндустриализацией, особенно актуальна в России в настоящее время в связи с введенными экономическими санкциями со стороны западных развитых государств [12].
В России также можно предложить рассмотреть разные варианты модернизации экономики. В
виде двух крайних вариантов предлагаются следующие: от ставки на высокие технологии и преимущественное инвестирование в наукоемкие производства, прежде всего на основе ВПК, до другого сценария, где акцент делается на первоочередное развитие гражданских отраслей, потребительского сектора, ресурсосберегающих технологий преимущественно традиционного типа. В последнем случае
развитие потребительского сектора становится
мощным стимулятором для развития инвестиционного сектора, однако этот путь более длительный с
точки зрения вхождения в постиндустриальную
эпоху. На наш взгляд, в России должен быть реализован некий средний вариант в виде своеобразной
смеси элементов этих двух крайних вариантов модернизации, то есть в виде рационального сочетания
элементов разных технологических укладов.
Выбор того или иного варианта модернизации
экономики зависит от многих факторов: потенциала
страны, степени его технологического развития,
внешнеэкономической ситуации, в том числе действия экономических санкций против России в
настоящее время и многих других. Так, вспомним,
что в связи со сложной внешнеполитической ситуацией, сложившейся в 30-е годы ХХ века, в СССР как
необходимый и единственно возможный в то тяжелое время был выбран ускоренный вариант инду-
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стриализации, когда ставка была сделана на преимущественное развитие тяжелой промышленности и
ВПК.
Учитывая, что в настоящее время Россия относится к группе так называемых «догоняющих» стран
отечественным предприятиям, по мнению автора,
также целесообразно выбрать модель модернизации
со сравнительно небольшим сроком ее осуществления, так как в противном случае развитые страны в
своем технико-экономическом развитии снова уйдут далеко вперед, а Россия вновь окажется на периферии развитого мира. Причем поскольку особых
инвестиций из-за рубежа в ближайшее время ждать
не приходится, ставку придется сделать преимущественно на внутренние резервы и факторы. В этих
условиях сырьевой сектор должен сыграть роль точек роста, ядра [11], локомотива развития всей российской экономики (в противном случае мы рискуем получить очередное – после Венесуэлы и Нигерии теперь уже российское «нефтяное проклятие», когда полученные от нефтяного бизнеса доходы просто проедаются, причем преимущественно
классом имущих).
Для этого периода характерно действие так
называемого структурного парадокса, так как улучшение отраслевой структуры экономики в будущем
можно будет достигнуть лишь при временном ухудшении ее в настоящее время в связи с неизбежным
увеличением доли ВВП, приходящейся на добывающие отрасли и производства. При этом ставка
должна быть сделана на жесткие меры государственного регулирования экономики, ибо классические либеральные методы монетарного типа в условиях «догоняющей» экономики еще более отдаляют
в целом уровень развития российского НТП от мирового уровня.
Выбору оптимальной модели модернизации
российской экономики может также помочь разработка общей теории модернизации экономики, в которой на основе изучения международного и отечественного опыта осуществления технического перевооружения и структурной перестройки экономики
будут выявлены типы и модели модернизации,
предложены подходы к классификации различных
инноваций (в частности, помимо всего прочего, на
наш взгляд целесообразно выделять также инновации экстенсивного и интенсивного типа [6]), а также
определены условия, особенности и факторы выбора оптимальной модели модернизации в разных
странах. В частности, ретроспективный анализ развития российской экономики свидетельствует о том,
что крупные реформы, проводимые в стране (реформы Петра I, реформы Александра I и Александра II, Столыпинская реформа, периоды социалистической индустриализации и коллективизации
страны), завершались позитивным образом лишь
при условии их поддержки не только «снизу», но и
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«сверху». В настоящее время руководство страны
прекрасно понимает, что без реализации серьезных
экономических реформ, целью которых является
модернизация экономики (особенно ее импортозамещающая модель) просто не обойтись. По существу с этим связана проблема выживания России как
великого государства. Все это также следует учесть
при разработке общей теории модернизации экономики. Скорейшее развитие основных положений и
закономерностей общей теории модернизации позволит создать методологическую основу для разработки эффективного варианта технического перевооружения и структурной перестройки отечественной экономики.
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Висновки. Таким чином, процес модернізації
економіки окрім технологічного аспекту включає
також етнічний, соціальний, екологічний, етичний,
естетичний і інші аспекти. Розвиток народних промислів у титульних націй республік у складі Росії
сприятиме реалізації ефективної економічної політики імпортозаміщення в цілому по країні і її окремим регіонам, а також розвитку імпортозаміщуючої
моделі модернізації економіки країни в цілому.
Ключові слова: регіональні особливості, територіальні чинники, імпортозаміщуюча модель модернізації, традиційні промисли в російських республіках, Удмуртська Республіка, стадії зростання
конкурентоспроможності, регіональна економіка.

Павлов К. В. Розвиток традиційних промислів в регіонах як чинник імпортозаміщуючої моделі модернізації економіки Росії
Метою роботи є визначення регіональних чинників і особливостей здійснення структурної перебудови, технічного переозброєння і модернізації
(особливо імпортозаміщуючої моделі модернізації)
російської економіки на основі аналізу і вивчення
позитивного зарубіжного і вітчизняного досвіду
інноваційного розвитку відтворювальних систем. У
роботі використані методи порівняльного статистичного аналізу, стратегічного аналізу і спостережень.
Результати роботи свідчать про те, що при
здійсненні модернізації велике значення також має
облік регіональних і галузевих особливостей. Так,
наприклад, в республіках, одні'. з найважливіших
форм модернізації являтиметься відродження народних промислів, що колись розвиваються титульними націями цих республік, що також сприятиме
процесу імпортозаміщення. В Удмуртській Республіці до таких промислів відноситься льонарство, яке
тут інтенсивно розвивалося і в царський період розвитку країни (кінець XIX – початок XX віків), і на
перших етапах (20-ті – 30-ті роки XX століття) існування радянської влади. У ці періоди часу Удмуртія
входила в трійку регіонів, що є найбільшими в країні
виробниками льону і виробів з нього. Нині льон вирощується в 15 районах Удмуртії, в основному в північній її частині і площі, зайняті посівом льону,
останнім часом складають близько 15 тис. га. З
2007 р. реалізується республіканська програма «Розвиток льняного комплексу Удмуртської Республіки», заходи якої спрямовані на збільшення виробництва льняної продукції і підвищення ефективності виробництва на підприємствах льняного комплексу республіки. Значну роль тут можуть зіграти
районні суспільства споживчої кооперації, які свого
часу зробили істотний вплив в процесі культивування льону.
Суспільства споживкооперації могли б збільшити обсяги виробництва також і таких традиційних для удмуртів народних промислах, як бджільництво, лісові промисли, відхожі промисли (вироблення рогож, кулів, фарбування вовняних, паперових, льняних тканин і пряжі). У інших республіках
Росії схожа ситуація – в них можна розвивати інші
види напівзабутих народних промислів, що нерідко
називаються етноекономікою. У башкир, наприклад, традиційними народними промислами були
коняр і кумисоробство, які останнім часом також інтенсивно відроджуються. У Республіці Башкортостан суспільства споживкооперації також могли б істотно різноманітити свою діяльність, беручи участь
в розвитку цих традиційних промислів.

Павлов К. В. Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России
Целью работы является определение региональных факторов и особенностей осуществления
структурной перестройки, технического перевооружения и модернизации (особенно импортозамещающей модели модернизации) российской экономики
на основе анализа и изучения позитивного зарубежного и отечественного опыта инновационного развития воспроизводственных систем. В работе использованы методы сравнительного статистического анализа, стратегического анализа и наблюдений.
Результаты работы свидетельствуют о том,
что при осуществлении модернизации большое значение также имеет учет региональных и отраслевых
особенностей. Так, например, в республиках, одной
из важнейших форм модернизации будет являться
возрождение народных промыслов, некогда развиваемых титульными нациями этих республик, что
также будет способствовать процессу импортозамещения. В Удмуртской Республике к таким промыслам относится льноводство, которое здесь интенсивно развивалось и в царский период развития
страны (конец XIX – начало XX веков), и на первых
этапах (20-е – 30-е годы XX века) существования советской власти. В эти периоды времени Удмуртия
входила в тройку регионов, являющихся крупнейшими в стране производителями льна и изделий из
него. В настоящее время лен выращивается в 15 районах Удмуртии, в основном в северной ее части и
площади, занятые посевом льна, в последнее время
составляют около 15 тыс. га. С 2007 г. реализуется
республиканская программа «Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики», мероприятия
которой направлены на увеличение производства
льняной продукции и повышение эффективности
производства на предприятиях льняного комплекса
республики. Значительную роль здесь могут сыграть районные общества потребительской кооперации, которые в свое время оказали существенное
влияние в процессе культивирования льна.
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Общества потребкооперации могли бы увеличить объемы производства также и таких традиционных для удмуртов народных промыслах, как пчеловодство, лесные промыслы, отхожие промыслы
(выделка рогож, циновок, кулей, крашение шерстяных, бумажных, холщевых тканей и пряжи). В других республиках России похожая ситуация – в них
можно развивать другие виды полузабытых народных промыслов, нередко называемых этноэкономикой. У башкир, например, традиционными народными промыслами были коневодство и кумысоделание, которые в последнее время также интенсивно
возрождаются. В Республике Башкортостан общества потребкооперации также могли бы существенно разнообразить свою деятельность, участвуя
в развитии этих традиционных промыслов.
Выводы. Таким образом, процесс модернизации экономики кроме технологического аспекта
включает также этнический, социальный, экологический, этический, эстетический и иные аспекты.
Развитие народных промыслов у титульных наций
республик в составе России будет способствовать
реализации эффективной экономической политики
импортозамещения в целом по стране и ее отдельным регионам, а также развитию импортозамещающей модели модернизации экономики страны в целом.
Ключевые слова: региональные особенности,
территориальные факторы, импортозамещающая
модель модернизации, традиционные промыслы в
российских республиках, Удмуртская Республика,
стадии роста конкурентоспособности, региональная
экономика.

ence of innovative development of the reproductive systems. We used the methods of comparative statistical
analysis, strategic analysis and observations.
Work showed that the implementation of the modernization of great importance also is taking into account
regional and sectoral characteristics. For example, in the
republics, one of the most important forms of modernization will be a revival of folk art, once developed by
the titular nationalities of these republics, which will
also contribute to the process of import substitution. In
the Udmurt Republic to such fisheries include flax,
which are extensively developed in the royal period of
development (late XIX – early XX centuries), and in the
early stages (20th – 30th years of XX century) of the
Soviet regime. Then Udmurtia was part of the three regions, the country's largest producers of flax and its
products. Currently, flax is grown in 15 districts of Udmurtia, mainly in the northern part and the area occupied
by planting flax, recently up about 15 thousand. Hectares. Since 2007, implemented a national program "Development of flax complex of the Udmurt Republic,"
whose activities are aimed at increasing the production
of linen products and increase production efficiency in
the enterprises of the republic of flaxseed. Significant
role can play a district community of consumer cooperatives, which at one time had a significant impact in the
course of cultivation of flax.
Society of Consumer could increase production
and also its traditional Udmurt folk crafts like beekeeping, forest crafts, seasonal work (tanning mat, mats,
sacks, wool dyeing, paper, a linen fabric and yarn). In
other republics of Russia a similar situation – they can
develop other types of half-forgotten crafts, often called
etnoekonomikoy. Bashkirs, for example, traditional
crafts were horse breeding and kumysodelanie who recently also vigorously revived. In the Republic of Bashkortostan and the consumers' society could significantly
diversify its activities by participating in the development of traditional crafts.
Conclusions. Thus, the process of modernization
of the economy apart from the technological aspect includes ethnic, social, environmental, ethical, aesthetic
and other aspects. Development of handicrafts in the titular nations of republics within Russia will contribute to
the implementation of effective economic policy of import substitution in the whole country and its regions, as
well as the development of import-substitution model of
economic modernization of the country as a whole.
Keywords: regional features, territorial factors, import substitution model of modernization, traditional
crafts in the Russian republics, Udmurtia, stage of
growth competitiveness, regional economy.

Pavlov К. V. Traditional Activities in the Region
as Import-substitution Model of Modernization Russian Economy
In connection with the crisis in the global economy
and the imposition of economic sanctions against Russia
on the part of developed Western countries has acquired
special urgency import substitution model of modernization of the Russian economy, one of the most important areas where the regional level (especially in the
Russian republics – and they number 22, ie . approximately a quarter of the total number of subjects of the
Russian Federation) is the renewal and development of
traditional crafts, which has long been engaged in the
titular nations and nationalities living in them.
The aim is to determine the regional factors and
features of the restructuring, modernization and upgrading (especially import-substitution model of modernization) of the Russian economy on the basis of the analysis
and the study of positive foreign and domestic experi-

Стаття надійшла до редакції 05.01.2015
Прийнято до друку 09.04.2015

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

83

Ш. М. Ибрагимов

УДК 330.123.4:338.5(479.24)
Ш. М. Ибрагимов
г. Баку, Азербайджан

ЦЕНОВОЙ ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
мичное развитие разных экономических сфер. Помимо того, правильное установление ценовой политики, поддерживая баланс между объемом производства и продаж, выступает в качестве одного из
факторов, обеспечивающих его конкурентоспособность и превращается в один из элементов сбытовой
политики. В условиях рыночной экономики каждая
сфера промышленности и каждый хозяйствующий
субъект (фирма, компания) формирует свою сбытовую политику и старается обеспечить эффективную
продажу. К инструментам сбытовой политики в основном относятся:
1) ценовая и неценовая политика;
2) реклама в различных формах;
3) привлекательные формы кредитования продаж;
4) создание условий предложения по низкой
цене.
Получение большого дохода и процветание
каждого объекта, фирмы, компании, а также страны,
в первую очередь, зависит от продажи товаров другим. Адам Смит в своей книге «Богатство народов»
отметил, что «богатство каждой страны в количестве денег, которые она имеет». Революционным
взглядом Смита было то, что «Богатство не измеряется количеством золота и серебра в казне нации.
Богатство нации измеряется реальным потоком товаров и услуг, созданных ею». Цель здесь состоит в
принципе такой работы, в которой можно вернуть
больше денег, а также закупать меньше товаров у
других, для предотвращения значительного потока
средств и наличных денег за границу [1].
В процессе осуществления продаж каждое
учреждение старается реализовать свою продукцию, используя различные комбинации из инструментов сбытовой политики. А. Смит отмечал, что
потребление является единственным результатом и
целью всего производственного процесса. Интерес
производителя должен быть направлен на то,
насколько потребитель заинтересован в его продукции. Такие комбинации часто называются маркетинговыми комплексами, что чаще всего используется в современной практике. В условиях рыночной
экономики установление правильных связей между
производством и системой продаж играет важную
роль, причем эти связи регулируют активность производственной деятельности. Установление того, на
каком уровне производство приносит прибыль или
убыток, является основным фактором, обеспечивающим его непрерывность. Расходы, связанные с

Введение. Увеличение конкурентоспособности
экономики Азербайджана напрямую связано с развитием ненефтяного сектора. И успешные экономические реформы, осуществляемые в этом направлении дают определенные результаты: 1) в достижении долгосрочного и устойчивого развития; 2) на
базе нефтегазовых доходов, создания конкурентоспособной экономики (которая не будет в дальнейшем зависеть от этих доходов). В результате интенсификации социально-экономических процессов,
устойчивого развития ненефтяного сектора в
2012 г., в ненефтяной индустрии страны был достигнут 7,8%-ый годовой рост.
Однако процесс дальнейшего развития перерабатывающей промышленности в стране в значительной степени зависит от повышения уровня ценовой конкурентоспособности на внутреннем
рынке. В статье рассматриваются некоторые аспекты данной проблемы.
Роль цены в регуляции производства и продажи. В условиях усиления процессов глобализации
в мировой экономике резко ухудшаются ценовые
параметры конкурентоспособности на рынке развивающихся стран. Решение проблемы, в таком случае, требует увеличения конкурентоспособности
этих областей, которая зависит от совершенствования взаимоотношений между производителями и
потребителями, координации объема производства
и политики продаж, техническо-технологического
уровня областей и т.д.
Изучение и оценка влияния ценовых и неценовых факторов конкурентоспособности на экономическую деятельность отраслей легкой промышленности нашей республики является одним из важных
аспектов реализуемой экономической политики.
Основные параметры, влияющие на выявление областей развития отраслей легкой промышленности
(ткачество, вязание, шитьё, обувь и т.д.) – это формирование эффективной сбытовой политики, напрямую служащей увеличению объёма производства
путём повышения конкурентоспособности производимой продукции в соответствии с требованиями
отечественного и внешнего рынка.
В условиях рыночной экономики конкурентоспособность каждой сферы напрямую связана с основными элементами экономической стратегии, которую она осуществляет, в особенности с ценовой и
неценовой политикой. Правильная реализация ценовой политики обеспечивает непрерывное и дина84
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Таблица 1
Влияние роста переменных издержек
на общий доход
Объём реа- Регуляр- Переменные Общий долизации в
ные рас- издержки в ход (валотыс. манат ходы в тыс. тыс. манат вой) в тыс.
манат
манат
0
0,8
0
0,8
10
0,8
2,0
2,8
20
0,8
3,6
4,4
30
0,8
4,9
5,7
40
0,8
6,1
6,9
50
0,8
7,6
8,4
60
0,8
9,6
10,4
70
0,8
12,2
13
80
0,8
15,5
16,3
90
0,8
19,8
20,6
100
0,8
25,6
26,4

производством и реализацией продукции определяют ее себестоимость. Таким образом, главной задачей каждого производственного процесса является снижение производственных затрат. Расходы
группируются следующим образом:
− Расходы на материалы;
− Топливо и энергия;
− Расходы на зарплату;
− Социальное страхование;
− Затраты, связанные с ведением производства;
− общие затраты фабрики (завода);
− коммерческие расходы.
Все затраты в процессе производства выступают в двух формах:
1) постоянные (стабильные) производственные
затраты;
2) переменные производственные затраты.
К постоянным производственным затратам относятся те расходы, которые должны быть оплачены, даже если предприятие не работает (например
амортизация основных фондов и нематериальных
активов, арендная плата, заработная плата сотрудников администрации и т.д.). А к переменным затратам относятся сырьё, материалы, энергия, затраты
на трудовые ресурсы, транспортные расходы и т.д.
Во всех сферах промышленности основной целью
является правильное использование переменных
расходов и их снижение до минимума в процессе
производства продукции, так как снижение этих затрат играет главную роль в формировании себестоимости товара и определяет его цену [2]. Таким образом, эффективное ведение ценовой политики осуществляется путём управления издержками производства, что, в свою очередь, ускоряет процесс продаж, создает почву для повышения конкурентоспособности учреждения, а также способствует повышению конкурентоспособности области. С этой целью автором были исследованы производство и продажа носков в учреждениях легкой промышленности, а также механизм влияния на формирование
цены. Обратим внимание на анализ результатов проведенных исследований – объем производства продукции и влияние взаимной связи между его производственными затратами на образование цены.
Как видно из табл. 1, увеличение переменных
издержек непосредственно влияет на рост общей
стоимости продукта. Однако, несмотря на то, что до
определенного уровня цена продукции соответствует пределу прибыльности, после достижения
определенного уровня это вовсе не так. Это более
чётко видно в нижеприведенном примере.
Как видно из табл. 2, в случае стабильности цен
изменение переменных затрат в связи с увеличением объема производства продукции способствует
изменению прибыльности. Из табл. 2 видно, что
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Таблица 2
Максимальный уровень прибыли от продажи
продукта
Объём реали- Цена в Общий Объем Призации продук- манатах доход в общей быль
ции в тысячах
тыс. ма- стоимо- в тыс.
пар носков
нат
сти
манат
в тыс.
манат
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

0,8
2,8
4,4
5,7
6,9
8,4
10,4
13
16,3
20,6
26,4

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

прибыль, полученная от продажи 70 тыс. пар носков, составляет 8 тыс. манат и это является максимальным пределом роста прибыли. После этого увеличение объёма продаж приводит к снижению прибыли. Так, как видно, в случае продажи 100 тыс. пар
носков предприятие может получить прибыль на
сумму всего лишь 3,6 тыс. манат. Владелец не остается удовлетворенным при таком уровне производства и объёмом продаж. Все это заставляет владельца искать новые пути. Чрезмерное пополнение
рынка товарами народного потребления, в конечном
счете ведет к снижению цен. Снижение цен уменьшает объём продаж, ухудшает динамический ритм
производства и в результате вынуждает владельца
(менеджера) модернизировать производство. При85
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рающих важную роль в обеспечении конкурентоспособности, в основном может быть достигнуто
путём использования с максимальной эффективностью ресурсов, использующихся там. Ценовые и неценовые факторы играют важное значение в повышении конкурентоспособности национальной экономики. Таким образом, снижение затрат на производство товаров (работ, услуг) в этих сферах, более
эффективное использование ресурсов, увеличивают
конкурентоспособность выпускаемых товаров. В
современных условиях, ценовой фактор, влияющий
на правильное установление связей между рынком
и производством, создаёт условия для непрерывной
деятельности производства, повышения конкурентоспособности производимых товаров, способствует увеличению покупательной способности. А
это может привести к росту различных промышленных учреждений, играющих исключительную роль
в динамическом развитии ненефтяного сектора.
Занятие каждой страной достойного места в
мировой экономике зависит от ее конкурентоспособности. Эффективное использование нефтяных
доходов в Азербайджане, диверсификация экономики, развитие ненефтяного сектора, сбалансированное развитие регионов, развитие свободного
предпринимательства, основные меры в виде государственной поддержки предпринимательству обуславливают стабильный темп роста азербайджанской экономики [4]. Международные финансовые
институты и ведущие стратегические научно-исследовательские центры характеризуют Азербайджан в
числе самых динамично и устойчиво развивающихся экономических систем.
В соответствии с «Мировым отчётом о конкурентоспособности» Мирового Экономического Форума за 2013-2014 гг. Азербайджан по индексу мировой конкурентоспособности за один год поднялся
на 7 ступеней – по рейтингу конкурентоспособности
она занимает 39-е место среди 148 государств. Следует отметить, что в то время, когда мировая экономика находится в кризисе и характеризуется высокой конкурентной средой, продвижение Азербайджана на 7 шагов и его включение в список 50 самых
конкурентоспособных экономик мира характеризует весьма высокую эффективность азербайджанской экономики.

чем, чтобы обеспечить непрерывную деятельность
производства, владельцу приходится увеличивать
объем инвестиций в производство. Привлечение дополнительных инвестиций в производство обеспечивает применение новой техники и технологий,
подготовку кадров и создает условия для производства на новом уровне, соответствующем требованиям рынка в более качественной, конкурентоспособной (с точки зрения ценового и неценового фактора) продукции. Таким образом, обеспечивается
непрерывная деятельность производства на предприятиях.
Конкурентоспособность национальной экономики в современных экономических условиях зависит от уровня техники и технологии, применяемых
в основном в промышленной области и в сфере высокотехнологичных инноваций. В условиях глобализированного мира производство и продажа продукции напрямую определяют конкурентоспособность промышленных областей. Высокий уровень
конкурентоспособности в различных областях обеспечивает конкурентоспособность национальной
экономики. Обеспечение конкурентоспособности
национальной экономики во многом зависит от способности конкуренции разных предприятий, фирм,
компаний, формирования благоприятной бизнессреды и других факторов.
Известный экономист М. Портер, долгие годы
занимавшийся исследованием этих проблем, пришел к выводу, что и в настоящее время нужно решить, в первую очередь, вопрос конкурентоспособности товаров (работ и услуг), производимых разными предприятиями (фирмами, компаниями) [3].
Одним из факторов, влияющих на повышение
конкурентоспособности национальной экономики,
являются учреждения (фирмы, компании), преуспевающие в производстве и продаже конкурентоспособных товаров (работ, услуг). С другой стороны, в
нынешних условиях мирового рынка достижение
несколькими предприятиями успеха в повышении
конкурентоспособности обеспечивает рост конкурентоспособности экономики Азербайджана. Для
этого необходимо обеспечить конкурентоспособность основных областей национальной экономики.
Проблема конкурентоспособности была рассмотрена разными авторами, которые пришли к выводу, что вопрос конкурентоспособности является
важнейшей социально-экономической проблемой,
постоянно находящейся под государственным контролем. Международная торговля и инвестиции являются основными факторами конкурентоспособности, что было доказано такими выдающимися
учёными, как М. Портер, В. Смит, Ч. Киндлебергер
и С. Тобина.
Отсюда можно прийти к такому выводу, что
формирование ценовых и неценовых факторов, иг-

Литература
1. Макконнел К. Р. Экономика / К. Р. Макконнел, С. А. Брю. – Баку, 1992. – 456 c. 2. Широконов
Д. Факторы повышения конкурентоспособности
экономики / Д. Широконов, В. Медведев. – Москва,
2006. – 348 с. 3. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М.: Эконом.
наука, 2005. – 486 с. 4. Надиров А. Вопросы развития экономики независимого Азербайджана / А. Надиров. – Баку: Наука, 2001. – 312 с.
86

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

Ш. М. Ибрагимов
ском рынке Азербайджана, охарактеризован механизм его влияния на производство продукции, а
также представлены результаты влияния ценового и
неценового факторов на рынке страны.
Ключевые слова: ценовая конкуренция, неценовая конкуренция, потребительский рынок, торговля, конкурентоспособность, ресурсы, рынок.

Ібрагимов Ш. М. Ціновий чинник зростання
конкурентоспроможності споживчих товарів
і його роль в економічному розвитку Азербайджану
У статті досліджено значення цінового чинника
зростання конкурентоспроможності на споживчому
ринку Азербайджану, охарактеризовано механізм
його впливу на виробництво продукції, а також
представлено результати впливу цінового і нецінового чинників на ринку країни.
Ключові слова: цінова конкуренція, нецінова
конкуренція, споживчий ринок, торгівля, конкурентоспроможність, ресурси, ринок.

Ibrahimov Sh. M. Price factor of competitiveness in consumer market and its role in economic development
The article price factor of competitiveness in consumer market and its role in economic development are
considered.
Keywords: price competition, non-price competition, consumer market, trade, competitiveness, resources, market.

Ибрагимов Ш. М. Ценовой фактор роста
конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана
В статье исследовано значение ценового фактора роста конкурентоспособности на потребитель-
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ДОСВІД РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
с. 59] у деяких країнах Євросоюзу (ЄС). Під професіоналізацією розуміють «орієнтацію змісту освіти
на отримання знань, засвоєння технік, компетенцій
та поведінки… шляхом регулярних консультацій з
викладачами, які самі здійснюють цю професійну
діяльність; збільшення часу на практичну діяльність; вивчення робочих ситуацій, відтворення однотипної діяльності; відвідування підприємств, стажування тощо». У результаті навчання в університеті отримується спеціалізований фахівець для підприємства-інвестора, тобто фахівець зі спеціальною
освітою. Але ставлення у авторів до зазначених процесів неоднозначне. Л. Шаповалова вважає, що
«професіоналізація необхідна, оскільки вона зумовлена вимогами сучасного ринку праці…» і «випускники з такими дипломами швидко знаходять собі роботу», а у авторів Проекту дещо інше бачення. В
аналітичній роботі Проекту йдеться про те, що «основані на знаннях суспільства, які прагне побудувати Європа, потребують основних навичок та вищої освіти, яка забезпечує спеціалістів для адаптації
нових технологій та створення нових галузей з новими компаніями». Вони цитують П. Агіона [4,
с. 701] щодо впливу заходів освітньої політики на
рівень розвитку країни: «Збільшення витрат на 1000
дол. США (на душу населення) підвищить річний
показник зростання країни, яка знаходиться на високому рівні технологічного розвитку, на 0,27%, тоді
як інвестування такої суми в країні, яка відстає у цій
галузі, збільшить показник зростання лише на
0,1%». Автори Проекту також наводять дані, що
«збільшення середньої тривалості освіти на один рік
у довгостроковій перспективі збільшує потенційну
економічну ефективність на 6%».
Таким чином, інвестиції у людський капітал
здатні давати високі прибутки. Враховуючи той
факт, що на сучасному етапі свого розвитку Україна
не є країною з найсучаснішими технологіями, що
прагне до радикальних інновацій, які досягаються
лише активною науково-дослідною діяльністю, працевлаштування випускників її ВНЗ не дозволяє національній економіці отримувати високі прибутки
від залучення спеціалістів з вищою освітою.
Метою написання статті є дослідити європейський досвід розвитку ринків освітніх послуг для
вдосконалення соціальної політики в Україні з даного питання.
Викладення основного матеріалу. Сьогодні
національні системи вищої освіти у країнах-членах

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Для гармонійного розвитку
суспільства необхідним є збалансоване поєднання у
ньому матеріального та духовного, оскільки ступінь
розвитку цих чинників визначає ступінь розвитку
суспільства в цілому. Тому однією з пріоритетних
соціальних функцій будь-якої держави є побудова
та постійне вдосконалення системи освіти, підтримання її відповідності вимогам суспільства, що змінюються, а отже, її ефективності. Це говорить про
те, що питання освіти завжди будуть залишатися актуальними.
Міжнародний досвід розвитку суспільства
свідчить про підвищення економічної ролі знань,
значущість системи вищої освіти для успішного
розвитку ринкової економіки. Як вже зазначалося,
освіта є базисом для досягнення конкурентоспроможності країни у глобальному соціально-економічному просторі. Науковці виділяють такі соціальноекономічні і науково-технологічні чинники постіндустріальної економіки [1, с. 269]: стійке зростання
економіки забезпечується персоналом, половину
якого складають люди з вищою або спеціальною
освітою; успішний розвиток освіти є запорукою безпеки і благополуччя країни; здатність фахівців швидко освоювати нові технології, мати навички самоосвіти; залучення їх в систему безперервної освіти і
підвищення кваліфікації; підготовка фахівців з міжгалузевих, інтегральних і здвоєних спеціальностей;
зростання попиту на фахівців, що є здібними до творчості, самостійної дослідницької, конструкторської і винахідницької діяльності; підвищення добробуту і грошових доходів населення; зростання платоспроможного попиту на освітні послуги.
На сьогоднішній день спостерігається інтернаціоналізація великої кількості видів суспільної діяльності, в тому числі і вищої освіти. Тому вважаємо
необхідним дослідити тенденції розвитку провідних
європейських ринків освітніх послуг та особливості
функціонування ВНЗ європейських країн, провести
моніторинг міжнародного ринку освітніх послуг з
метою вдосконалення системи національної вищої
освіти та визначення напрямків підвищення ефективності функціонування національних ВНЗ.
Як одну із тенденцій українські та європейські
автори відмічають чітку спрямованість європейської освіти на середню та спеціальну освіту [1, с. 269;
2, с. 9] та професіоналізацію як один із головних
складових розвитку університетської освіти [3,
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будівництву і туризму [6, с. 270]. Світова фінансовоекономічна криза не тільки перервала це зростання,
але й загострила інші проблеми, що накопичились в
економіці країни. Дана обставина обумовила необхідність проведення поряд із заходами з пом’якшення наслідків кризи для економіки країни реформ, що забезпечили б відновлення економічного
зростання на новій інноваційній основі. Однією з
причин, що визначає відставання Іспанії від провідних промислово розвинених країн ЄС за якісними
параметрами розвитку є низькі темпи зростання
продуктивності праці внаслідок низьких обсягів інвестиційних витрат, що направляються на розвиток
наукових і освітніх закладів, відсутність стимулу до
інновацій у підприємств малого і середнього бізнесу, результатом чого стає недостатня конкурентоспроможність національної економіки.
У 2009 р. уряд Іспанії представив стратегію
стійкого економічного зростання, реалізація якої розраховано до 2020 р. Головною метою стратегії є
оновлення моделі економічного зростання національної економіки шляхом її модернізації. Особливу
роль в стратегії відведено питанням якісного покращення системи вищої освіти Іспанії, налагодженню
зв’язків ВНЗ з промисловими підприємствами.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день офіційні рейтинги держав-членів з точки зору ефективності їх законодавства в цілому або конкретно у
сфері науково-технічної діяльності не існують. Повний перелік статистичних даних про законодавство
ЄС також є недоступним. Але європейські дослідники [7, с. 300–306] визначають певні критерії, на
основі яких можливо виділити відмінності між
двадцятьма вісьмома державами-членами ЄС у
сфері науки та освіти (табл. 1).

ЄС залишаються у тому вигляді, у якому вони були
сформовані до об’єднання у єдиний союз держав і
суттєво відрізняються між собою. У рамках ЄС Європейською Комісією (ЄК) розробляються і видаються рекомендації щодо вищої освіти, але вони є
необов’язковими до виконання, а ЄК виступає у ролі
помічника в ознайомленні з політикою у секторі
освіти, не здійснюючи при цьому значного впливу
на національні структури. Виключенням із ситуації,
що склалася, є Болонський процес, програма якого
реалізується в усіх країнах-членах ЄС і гармонізує
структуру вищої освіти, дозволяє студентам вільно
обирати країну навчання. Іншими словами, Болонський процес сприяє інтернаціоналізації і інтеграції
вищої освіти ЄС. Розглянемо основні тенденції, що
спостерігаються у сфері вищої освіти деяких держав-членів ЄС.
Однією із провідних країн світу, що має стійкі
традиції освіти, є Великобританія. Крім всесвітньо
відомих університетів із великою історією і незаперечним авторитетом в усьому світі, таких як Оксфорд і Кембридж, у країні функціонує велика кількість більш нових і менш відомих університетів. І
вони успішно розвиваються за рахунок інтернаціоналізації освітніх послуг. Кількість іноземних студентів у їх стінах за останні роки зросла у десятки
разів. Крім того, створено філії цих університетів за
кордоном, що дає можливість навчати ще 70 тис.
студентів за межами країни. Сьогодні Великобританія займає друге місце після США у світі в рейтингу
країн-експортерів освітніх послуг [1, с. 39].
На відміну від Великобританії Іспанія не має
наукових і освітніх закладів всесвітнього рівня. З середини 1990 років в економіці країни спостерігалося
стійке зростання в основному завдяки двом галузям:

Таблиця 1
Групування держав-членів ЄС залежно від особливостей національної підтримки
науково-технічної діяльності (розробка автора на основі джерела [7, с. 300–306])
№
з/п
1
1.

Критерій
2
Витрати на науководослідні роботи (згідно даних «Євростат»)

Назва групи

Країни

3

4
Данія, Фінляндія, Німеччина, Швеція, Великобританія
Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Франція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Словенія
Чеська Республіка, Греція, Угорщина, Італія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Словаччина,
Іспанія
Болгарія, Латвія, Румунія
Фінляндія, Німеччина, Нідерланди

Країни-лідери
Країни-послідовники
Помірні країни

2.

Проведення ініціатив
Стратегічної політики
з підтримки інновацій
в умовах кризи

Країни, що наздоганяють
Країни, що реагують не тільки на виклики сьогодення, а й на потенційні
проблеми
Країни, що реагують адекватно і своєчасно
Країни із сильною захисною функцією
Країни, які реагують на виклики із затримкою
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Бельгія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Франція, Іспанія, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Польща, Швеція, Великобританія
Австрія, Болгарія, Естонія, Греція, Угорщина,
Португалія, Словаччина
Латвія, Литва, Румунія, Словенія
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Закінчення табл. 1
1
3.

2
Ступінь
залучення
приватних організацій
до здійснення науководослідної і технологічної діяльності

3
Країни, в яких приватні організації відіграють важливу роль
Країни, в яких приватні організації
здійснюють науково-дослідну діяльність, але їх роль незначна

4
Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина,
Великобританія
Кіпр, Іспанія, Італія, Польща, Швеція, Австрія,
Болгарія, Естонія, Угорщина, Португалія, Словаччина, Латвія, Литва, Румунія, Словенія

Країни, в яких відсутні приватні організації, що здійснюють науково-дослідну діяльність

Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нідерланди

в рамках цілей Лісабонської стратегії використовуються для науково-дослідної інфраструктури, підготовки кадрів і людського капіталу, науково-дослідницької діяльності, співпраці між університетами і
промисловістю з метою сприяння інноваційній діяльності та конкурентоспроможності малих і середніх підприємств, подальшої комерціалізації науково-технічних розробок та інновацій, тощо. Як
вже зазначалося вище, кожна держава-член ЄС має
власну законодавчу базу стосовно освітньої діяльності. Основні законодавчі акти деяких держав-членів
ЄС і їх стислий аналіз наведено у табл. 2.

На період з 2000 по 2010 р. ЄС була прийнята
Лісабонська стратегія, відома також як Лісабонський План дій або Лісабонський процес, що стала
планом дій і розвитку економіки ЄС. Метою Лісабонської стратегії було зробити ЄС «найбільш конкурентоспроможною, динамічною і наукомісткою економікою в світі, здатною на стале економічне зростання, з наявністю кращих робочих місць і великою
соціальною згуртованістю». Важливими дійовими
особами у здійсненні стратегії стали ВНЗ. Відповідно до закону ЄС всі країни-члени розробили
власний підхід до розгортання діяльності структурних фондів (на період з 2007 по 2013 р.), кошти яких

Таблиця 2
Організаційно-правова база підтримки науково-дослідної та освітньої діяльності країн-членів ЄС
(розробка автора на основі джерела [7, с. 310–346])
Державачлен ЄС
Німеччина

Франція

Назва законодавчого
документу
Угода об’єднаних земель з ініціатив досконалості федерального і обласних урядів з підтримки та досліджень в німецьких університетах (2005 р.)
Закон щодо інновацій
і досліджень (1999 р.)

Закон з наукових досліджень
(2006 р.)
Угорщина

Закон про науково-технологічні інновації (2004 р.)

Латвія

Закон про наукову діяльність
(2005 р.)

Мета прийняття законодавчого документу
співпраця з питань підтримки та досліджень в німецьких університетах між центральним і федеральним рівнями;
сприяння конкуренції між ВНЗ в зазначеній сфері;
сприяння налагодженню плідних взаємин між ВНЗ і науководослідними не університетськими інститутами
надання правової основи відносинам між державним сектором наукових досліджень та бізнес-сектором шляхом створення підприємств;
сприяння мобільності людських ресурсів між науково-дослідним
сектором і бізнес-структурами;
заохочення до участі науковців у здійснення досліджень на підприємствах та проведення оцінки їх результатів
заохочення співробітництва між державними науково-дослідними
установами і ВНЗ;
встановлення критеріїв оцінки наукових досліджень і ефективності
вищої освіти в контексті такої співпраці
встановлення основних принципів державної підтримки науководослідницької та інноваційної діяльності;
сприяння застосуванню результатів науково-дослідницької діяльності в комерційних цілях;
посилення захисту прав інтелектуальної власності;
сприяння виникненню послуг, пов’язаних з проведенням досліджень і розробок, технологічних інновацій;
поліпшення соціального сприйняття і правильного розуміння досліджень, розробок і технологічних інновацій
забезпечення правової основи для дослідницької системи держави;
встановлення єдності наукової діяльності та вищої освіти, прав та
обов’язків, незалежності та академічної свободи вчених;
визначення компетенцій та обов’язків органів державної влади у
забезпеченні науково-дослідної діяльності
90
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розробки на основі форсайт-проектів стратегічної
політики та інструментів планування, практичних
заходів з наближення обраних стратегічних орієнтирів.
Одним із головних ефектів від здійснення форсайт-проектів є розвиток взаємозв’язків між учасниками проекту (представниками бізнесу, науки, вищої школи, державними службовцями), формування
горизонтальних мереж, в межах яких спеціалісти суміжних галузей мають можливість систематично обговорювати загальні проблеми, напрацьовувати спільне бачення ситуації, що склалася. Останні десять
років активно проводяться форсайт-проекти соціального розвитку таких країн як Великобританія,
Франція, Австрія, Фінляндія; також форсайтні дослідження проводяться в Іспанії, Данії, Німеччині,
Греції, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Польщі, Словаччині, Румунії, Литві, на Мальті. В інших країнахчленах ЄС практикують консультації між представниками промисловості, наукових кіл, представників
держави і громадськістю; оцінювання впливу політичних заходів на майбутні періоди; проведення різноманітних досліджень.
У 2006 р. було оприлюднене Повідомлення Європейської Комісії «Реалізація знань на практиці:
широкоформатна інноваційна стратегія для ЄС», в
якому розглянуто питання освіти, навичок, мобільності дослідників, транснаціонального співробітництва, обміну знаннями, політики єдності, фінансування інновацій та ін., а також розподілено компетенції та відповідальність за реалізацію конкретних
запропонованих заходів (табл. 3).
Таблиця 3
Схема розподілу компетенцій у заходах, що запропоновані
у Повідомленні Комісії «Реалізація знань на практиці:
широкоформатна інноваційна стратегія для ЄС» (розробка автора на основі джерела [5, с. 280])

Кожна держава-член ЄС має власні документи,
що стосуються розвитку сфери наукових досліджень та інноваційної діяльності, власні національні
плани реформ. Деякі з цих документів є більш докладними і розраховані на перспективу, інші менш
амбітні. Але в кожному з документів зазначено роль
вищої школи в розвитку освітнього потенціалу інноваційної економіки. Також в кожній державі проводиться оцінка політики і програм у сфері наукових
досліджень і інновацій, для чого розроблено численні керівні правила або кодекси. Ці документи не
носять обов’язкового законодавчого характеру, але
мають суттєве практичне значення, адже впливають
на методологію і правила поведінки при проведенні
зазначеної оцінки.
Так, в Італії було створено Національну раду у
справах університетів і досліджень. ЇЇ основним
завданням є оцінка результатів навчання і досліджень, проведених в італійських університетах і інших громадських організаціях, які отримали державні кошти. Результати такої оцінки, що базується на
принципах незалежності та неупередженості, слугують основою для виділення державного фінансування в майбутньому.
Також керівні органи країн-членів ЄС підтримують проведення форсайтних досліджень на регіональному, національному та європейському рівнях.
Форсайт (дослівно «погляд у майбутнє») є ефективним інструментом формування пріоритетів і мобілізації великої кількості спеціалістів різних галузей
для досягнення якісно нових результатів у сфері науки та технологій, економіки, держави, суспільства,

Тема заходу
Збільшити частку державних витрат на освіту. Імплементувати
Повідомлення «Проведення модернізації програм для університетів»
Створити відкритий, єдиний та конкурентоздатний
європейський ринок праці
для дослідників
Сприяти обміну знаннями
між університетами та іншими дослідницькими організаціями, а також промисловістю
Стратегія щодо прав інтелектуальної власності
Удосконалити законодавчу базу для розвитку нових цифрових продуктів,
послуг та моделей бізнесу

Компе-тенція
Державичлени

Відповідальність
Співтова- Державириство
члени
х
х

Вид робіт
Співтовариство
Закликати держави-члени до дій
шляхом пропонування рекомендацій

Державичлени
Імплементувати рекомендації

Співтовариство

х

х

Висунути пропозицію

Прийняти рішення щодо
пропозиції

Співтовариство

х

-

Повідомлення, включаючи факультативні настанови щодо заходів
держав-членів та зацікавлених сторін (необов’язкові рекомендації)

-

Співтовариство

х

-

-

Співтовариство

х

-

Запропонувати нову патентну стратегію та підготувати стратегію у
сфері прав інтелектуальної власності
Запропонувати ініціативи щодо
«авторської винагороди»
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Як видно з табл. 3, відповідальність за переважною більшістю пунктів стосовно питань освіти і
науки лежить виключно на ЄС. І лише у двох із
п’яти заходах держави-члени повинні продемонструвати результати. Це свідчить про таке:
1. Європейська Комісія не має чіткого мандату
щодо координації та реалізації політики у сфері
освіти.
2. Європейська Комісія не є органом, що виробляє єдину політику у освітній сфері держав-членів ЄС.
3. Система освіти знаходиться у виключній
компетенції держав-членів.

4. Європейська Комісія обмежена у своїх діях
щодо пропонування повідомлень, стратегій та інших рекомендацій стосовно національних політик
держав-членів у сфері освіти.
Таким чином, метою Повідомлення Комісії
«Реалізація знань на практиці: широкоформатна
інноваційна стратегія для ЄС» була спроба віднайти
теоретичні підстави для розподілу відповідальності
за сфери політики між європейським, національним
та регіональним рівнями.
На сьогоднішній день розробки і стратегії ЄС в
сфері інновацій зосереджені на такому (табл. 4):
Таблиця 4

Документи Європейської Комісії з питань освіти, науки, інноваційного розвитку
(розробка автора на основі джерела [5, с. 281–292])
Назва документа
Єврокомісія, «Покращення трансферу
знань між дослідницькими інститутами
та промисловістю по всій Європі: залучення відкритих інновацій – Впровадження Лісабонської стратегії», Брюссель, 2007
Єврокомісія, «Стратегія у галузі прав
промислової власності для Європи»,
Брюссель, 2008
Єврокомісія, «Європа – 2020 – «Керівна
ініціатива – Інноваційний союз», Брюссель, 2010

Зміст документа
Заходи, скеровані на поширення
знань та результатів досліджень по
ЄС; політика наближення ЄС
щодо попередження однобічних
дій держав-членів
Стратегії ЄС з прав інтелектуальної власності
Фінансування наукових досліджень, поширення знань в ЄС, підвищення мобільності дослідників

Мета впровадження
Вдосконалення процесу передачі знань
освітніх і дослідних інститутів промисловості та суспільству; підтримка державчленів у прийнятті місцевих політик згідно з практикою ЄС та внесення можливих регіональних коригувань
Гармонізація процедур реєстрації патентів, торгових марок та інших форм прав
інтелектуальної власності
Зменшення фрагментації науки і освіти в
Європі задля надання інноваційним ідеям
ринкової форми; підтримка співпраці між
промисловістю та дослідними інститутами

стві не лише як центрів освіти, звертаючи першочергову увагу на підвищення якості освітніх послуг,
але й соціальній складовій їх діяльності. З цієї позиції ВНЗ розглядаються як активні учасники регіонального розвитку, що мають взаємодіяти на постійній
основі з органами місцевої влади, приймати участь
у розробці стратегій розвитку регіону, підтримувати
зв’язок із регіональними громадськими організаціями. Наслідком проведення цієї політики є підвищена увага ВНЗ до питання працевлаштування своїх
випускників шляхом розвитку співпраці з державними установами і підприємствами регіону, відкриття на базі ВНЗ спеціальних служб зайнятості.
Розглянемо також таке важливе для підвищення ефективності функціонування ВНЗ питання
як фінансова підтримка науково-дослідної діяльності. Законодавство ЄС про державну підтримку фінансування науково-дослідної та інноваційної діяльності складається з таких типів законодавчих актів: загальне рамкове законодавство; акти, створені
на основі спільного плану політики; заходи, передбачені в бюджетному законодавстві. Також кожна
країна-член ЄС запровадила свою систему державного фінансування науково-дослідної діяльності,
яке найчастіше здійснюється через національні
фонди. Фінансова підтримка науково-дослідної діяльності здійснюється шляхом надання певних фі-

В цілому хочемо зазначити, що на сучасному
етапі розвитку майже в усіх країнах ЄС на державному рівні сформовано законодавство щодо регулювання таких галузей: університети та інші заклади
вищої освіти; наукові дослідження і розробки; діяльність компаній; права інтелектуальної власності;
трансфер технологій. Всі країни мають деталізоване
законодавство, яке стосується правового статусу,
організації діяльності, фінансування, кар’єрного
зростання в університетах та інших ВНЗ. Крім того,
законодавство у сфері освіти в університетах ЄС також містить окремі елементи, пов’язані з управлінням науковими дослідженнями і розробками, трансфером технологій, передачею знань, правами інтелектуальної власності, патентами та ін.
В переважній більшості держав-членів ЄС наукові дослідження для реалізації національної політики розвитку економіки виконують ВНЗ, які належать до державного сектору. Але поряд з тим, у деяких країнах, таких як Італія, Португалія, Болгарія,
Угорщина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Кіпр,
стратегія полягає у тому, що дослідження виконують і приватні ВНЗ. Цілі роботи ВНЗ для Європейського простору вищої освіти встановлюються Болонським процесом.
Слід також відзначити, що європейські країни
приділяють увагу підвищенню ролі ВНЗ в суспіль92
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нансових стимулів, таких як податкові пільги, запровадження цільових програм, проектів, грантів.
Однією з відмінностей, що існує у системі фінансування науково-дослідної діяльності різних державчленів ЄС є те, що у постсоціалістичних країнах до
останнього часу фінансова підтримка науково-дослідної та інноваційної діяльності надавалась виключно державним закладам, а в інших країнах завжди
активно підтримувався і приватний сектор. Так, до
2005 р. в Болгарії жоден з проектів у галузі наукових
розробок, який фінансувався урядом, не розроблявся приватними бізнес-структурами [7, с. 320], а такі
країни як Естонія, Литва, Румунія, Словаччина і сьогодні в основному спрямовують фінансову підтримку на державний сектор. Крім того уряди Румунії і Словаччини не акцентують увагу на зміцненні
зв’язків між наукою і промисловістю.
Поряд із державним фінансуванням науководослідної діяльності всі країни-члени ЄС намагаються залучати приватне фінансування на конкурентній основі, а також іноземні інвестиції в національні науково-дослідні розробки. Так, у таких країнах як Австрія, Бельгія, Кіпр, Данія, Естонія, Греція, Угорщина, Литва, Мальта та Великобританія
іноземне інвестування складає щонайменше 10% від
загальних витрат на науково-дослідні розробки.
Трохи менше (від 5 до 10%) міжнародне фінансування становить у Болгарії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Латвії, Польщі, Словаччині, Словенії, Іспанії,
Швеції. У решті країн-членів ЄС (Чехія, Німеччина,
Португалія, Румунія) частка іноземних інвесторів у
загальних обсягах витрат на національні науководослідні розробки становить менше 5% [7, с. 322].
У переважній більшості країн-членів ЄС
(Франції, Польщі, Македонії, Греції, Словенії, Ірландії, Данії, Австрії, Німеччині, Бельгії та ін.) з метою надання підтримки малому і середньому бізнесу у придбанні науково-дослідних розробок, послуг з розробки нового продукту, консалтингу, навчання персоналу та т. ін. запроваджено схему ваучерів. Ваучер випускається національним агентством і
встановлює зобов’язання здійснити виплату постачальнику послуги або відшкодувати суб’єкту малого чи середнього бізнесу оплату отриманих послуг. Сума коштів, що надається, обмежена (біля
20 000 євро [7, с. 323]), а процедура отримання ваучеру достатньо проста і швидка (форма заявки складає від однієї до шести сторінок, час затвердження
від п’яти днів до трьох тижнів [7, с. 323]). У випадку,
коли сума, необхідна на оплату послуг перевищує
обсяг ваучеру, допускається спільне фінансування із
підприємством малого чи середнього бізнесу. Постачальниками відповідних послуг є державні та приватні лабораторії, університети, приватні комерційні науково-дослідні установи, фірми, що працюють у сфері інтелектуальної власності, бізнес-консалтингу, приватні консультанти тощо. Схема щодо
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ваучерів передбачає можливість залучення іноземних постачальників послуг.
В ЄС на загальносоюзному рівні та рівні окремих держав-членів розроблено інструменти підтримки інновацій та науково-дослідних розробок за рахунок залучення венчурного капіталу шляхом створення венчурних компаній і прямих інвестицій так
званих «бізнес-ангелів» (заможних людей, зацікавлених у певних фірмах та бізнес-проектах). Вони
включають законодавчі акти у сфері фінансування,
бюджетні, податкові закони, накази міністерств
тощо та спираються на державні стратегії науководослідної діяльності.
Інвестування відбувається у три етапи:
− надання початкового венчурного капіталу
для проведення досліджень, оцінки та розвитку початкової концепції нової компанії;
− фінансування розробки нового продукту та
початкового маркетингу старт-ап компанії (компанії, яка починає ринкову діяльність);
− розширення фінансування компаній, які виявились рентабельними, для їх подальшого розвитку та зростання.
Управління ресурсами, які виділяються ЄС для
підтримки інновацій та науково-дослідних розробок, здійснює Європейський інвестиційний фонд
через різноманітні програми. В залежності від програми, в рамках якої здійснюється фінансування, європейські експерти групують фінансові ресурси на
підтримку інновацій і науково-дослідної діяльності
у три категорії [7, с. 324–325]:
1. Ініціативи, які фінансуються із бюджету ЄС.
Управління фінансуванням здійснюється через Програму підтримки швидкозростаючих та інноваційних компаній. В рамках програми бюджет ЄС виділяє 623 мільйони євро для початкових інвестицій в
бізнес та інвестицій на стадії зростання компанії.
2. Ініціативи, які фінансуються структурними
фондами. Управління фінансуванням здійснюється
через Програму JEREMIE (Об’єднані європейські
ресурси для моніторингу підприємств малого та середнього бізнесу). В рамках програми виділено 270
мільйонів євро для підтримки перспективних підприємств малого та середнього бізнесу.
3. Ініціативи, які фінансуються від імені Європейського інвестиційного банку. Ця частина ресурсів є найбільшою і становить 5000 мільйонів євро,
які виділяються для фінансування венчурного (ризикового) капіталу для підтримки молодих, часто
високо інноваційних компаній.
Крім цього кожна держава-член ЄС окремо фінансує національні інновації та науково-дослідні розробки через відповідні національні фонди. Декілька прикладів роботи зазначених фондів наведено
у табл. 5.
Для підтримки наукових досліджень та розробок законодавством ЄС передбачено також певні
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податкові пільги для підприємств і організацій, які
їх продукують та надання пільг на отримання кредитів підприємствам, які їх використовують. Вони передбачаються у національних податкових кодексах,
доповненнях до національних податкових кодексів,
річних законах про бюджет та фінансових актах. У

доповіді організації Erawatch [8] досліджено питання надання податкових пільг на дослідження та
розробки у державах-членах ЄС. На основі цієї доповіді зроблено узагальнення, представлені у
табл. 6.

Таблиця 5
Національні фонди сприяння розвитку інновацій та науково-дослідних розробок держав-членів ЄС
(розробка автора на основі джерела [7, с. 325–327])
Країна
Назва фонду
Рік
Основні напрямки діяльності
заснування
Великобри- Інноваційний інвести2009
Інвестує у бізнес, що заснований на технолотанія
ційний фонд Великобгіях з великим потенціалом до зростання. Зосеританії
реджений на інвестуванні у зростаючі малі
компанії, що працюють у сферах цифрових та
біологічних наук, екологічно чистих технологій. Включає два напрямки: високі технології,
навколишнє середовище
Франція
Фонд заохочення венчу2000
Сприяє залученню венчурного капіталу марного капіталу
лими та середніми підприємствами для проведення досліджень, впровадження інноваційних
технологій
Данія
Національний датський
1992
Створений у формі приватного фонду венчурінвестиційний фонд
ного капіталу. Інвестує безпосередньо у фірми,
створює зобов’язання перед фондами венчурного капіталу, здійснює керівництво схемою
гарантії кредитів
Фінляндія
Фонд «Інвестиції у Фін1996
Інвестує у малі компанії з перспективними проську промисловість»
мисловими технологіями
Швеція
Шведський фонд про1979
Сприяє промисловому розвитку у Швеції. Фімислового розвитку
нансується державою та здійснює фінансування венчурного капіталу
Таблиця 6
Пільги підприємствам на науково-дослідні розробки у державах-членах ЄС
(розробка автора на основі джерела [8])
Види пільг
Країни, в яких застосовуються пільги
Зниження податків на інвестиції у дослідження та Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Франція, Греція, Угорозробки
рщина, Ірландія, Італія, Литва, Мальта, Нідерланди,
Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Великобританія
Зниження податків для витрат на наукові кадри
Італія, Бельгія, Данія, Мальта, Нідерланди
Податкові пільги для університетів, які здійсню- Кіпр
ють науково-дослідну діяльність
Податкові пільги на реінвестування прибутку у Естонія
розвиток компанії
Податкові пільги на витрати на права інтелектуа- Люксембург
льної власності
Податкові пільги на венчурний капітал
Франція, Великобританія
Зменшення податків на патентні заявки
Бельгія
Також загальною практикою полегшення доступу малих і середніх підприємств до науково-дослідних розробок у державах-членах ЄС є надання
їм кредитних пільг, які спрощують підприємствам
доступ до кредитування і знижують пов’язані з цим
витрати шляхом зменшення відсоткових ставок за

позиками. Кредитні стимули передбачаються в рамках національних стратегій розвитку держав-членів
ЄС, розробляються у спеціальних програмах фінансової підтримки малих та середніх підприємств, закладаються в рамках структурних фондів на регіо94
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дачі знань ВНЗ до промисловості шляхом фінансування спеціальних програм спільних досліджень.
Інші країни також мають законодавство, яке
регламентує передачу знань і технологій, але у
більш загальній формі. Наприклад, у Фінляндії «Закон про університети» включає до місії університетів обов’язок співпрацювати з оточуючим середовищем та визначає як одну із складових освітніх завдань підвищення соціального впливу результатів
проведених досліджень. Передача знань, напрацьованих ВНЗ, приватним підприємствам розглядається як складова місії університетів також у законодавстві Іспанії, Польщі та Литви.
У багатьох країнах-членах ЄС держава заохочує співпрацю університетів з підприємствами за
допомогою заходів, які варіюються від проведення
конференцій та семінарів з метою її активізації до
фінансування залучення науковців на виробництво,
а саме [7, с. 335]:
- проведення спільних конференцій і семінарів
(Італія, Австрія, Словенія, Великобританія);
- фінансування співпраці та залучення дослідників у бізнес (Чехія, Великобританія, Данія, Естонія, Словенія, Іспанія);
- стимулювання створення та подальше фінансування фондів для спільних досліджень (Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Іспанія, Ірландія, Угорщина);
- впровадження податкових пільг підприємствам, які співпрацюють з державними університетами (Словенія);
- впровадження схем інноваційних ваучерів для
малих та середніх підприємств (Нідерланди, Естонія, Румунія, Кіпр, Чехія, Великобританія, Данія, Ірландія).
Схеми застосування інноваційних ваучерів на
національному рівні існують щонайменше у дев’яти
державах-членах ЄС [7, с. 335]. Їх метою є стимулювати малі та середні підприємства звернутися до
ВНЗ за допомогою у проведенні досліджень та технологічних розробок.
З метою полегшення співпраці між наукою та
бізнесом у державах-членах ЄС створюється відповідна інфраструктура, а саме: технологічні парки,
бізнес-інкубатори (надання суб’єктам малого та середнього підприємництва на певних умовах та на
встановлений час спеціально обладнаних приміщень та іншого майна з метою сприяння набуттю
ними фінансової самостійності та створення умов
для розробки і застосування інноваційних технологій), кластери (стійке об’єднання на тривалий період
декількох підприємств єдиними матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками), організації у сфері трансферу технологій, діяльність яких регулюється національними законами. Так, законодавство Румунії визначає технологічний парк як «точно
визначену територію, де наукові дослідження,

нальному рівні. Національні схеми кредитного стимулювання підтримуються і міжнародними фінансовими установами, такими як Європейський інвестиційний фонд, який є складовою Європейського інвестиційного банку [7, С. 329] і спеціалізується на
фінансуванні ризиків малих та середніх підприємств
держав-членів ЄС.
Прикладом стимулювання на державному рівні
доступу малих підприємств до науково-технічних
розробок є підтримка співробітництва у сфері технологій між такими підприємствами та університетами і державними науково-дослідними центрами в
Іспанії. Державна фінансова підтримка підприємствам надається у вигляді безвідсоткових кредитів для
проведення досліджень та розробку інноваційних
проектів у співпраці з університетами та науководослідними центрами через кредитні установи, обрані для цих цілей Міністерством освіти та науки Іспанії.
Ще одним важливим інструментом стимулювання розвитку ринків освітніх послуг держав-членів ЄС є підтримка комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності ВНЗ. Законодавча база
щодо передачі знань та технологій у ЄС включає питання прав власності на дослідження та розробки, їх
патентування, ліцензування та визначення роялті
(платежів за користування правами інтелектуальної
власності) за результатами досліджень ВНЗ. Так, у
2008 р. ЄС розробив Рекомендації щодо передачі інтелектуальної власності та знань [7, с. 333], які за
своєю сутністю є кодексом усталеної практики з
цього питання. Рекомендації встановлюють принципи здійснення ефективного управління ВНЗ та використання ними інтелектуальної власності, закріплюють принципи, якими вони мають керуватися під
час розробки та перегляду власної інституційної політики. Зазначені Рекомендації покликані допомогти державам-членам ЄС адаптувати власну політику управління інтелектуальною власністю до загальноєвропейських вимог та підвищити ефективність
трансферу знань. Крім того, у ЄС створено спеціальну робочу групу, яка дослідила питання проведення досліджень в університетах держав-членів ЄС
та відповідні механізми передачі знань та технологій. Так, Франція, Великобританія, Німеччина, Чехія, Швеція, Данія, Люксембург, Угорщина, Нідерланди, Бельгія на законодавчому рівні зобов’язують
університети співпрацювати з приватними підприємствами та суспільством в цілому з питань трансферу знань і технологій, а також всіляко їх заохочують до такої діяльності. Наприклад, у Данії ВНЗ мають право створювати товариства з обмеженою відповідальністю, які на комерційній основі займаються передачею знань і технологій, напрацьованих
ВНЗ, приватним підприємствам; у Німеччині федеральні та земельні уряди стимулюють процес пере-
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пов’язані з бізнесом, промислове виробництво та діяльність з надання послуг здійснюються із спеціальними стимулами з метою оптимізації використання
людських та матеріальних ресурсів території» [7,
с. 342]. Створення технологічного парку здійснюється на підставі договору між органами державної
влади, підприємствами, університетами та іншими
зацікавленими партнерами. Прикладом функціонування інкубаторів слугує французька програма «Регіональні інкубатори» від 1999 р., заснована на базі
проведення національного конкурсу проектів.
Що стосується кластерів, то загального спеціального законодавства з регулювання їх діяльності в
ЄС не існує. Переважна більшість кластерів в державах членах ЄС функціонують і фінансуються на
регіональному рівні. Управління кластерами здійснюється спеціалізованими установами – кластерними організаціями, які є юридичними особами [7,
с. 343]. Уряди держав-членів ЄС розробляють національні кластерні програми, в яких виділяється фінансування, визначається державний орган або кластерна організація, відповідальні за роботу кластера,
визначаються правила участі підприємств у програмах. Так, в Іспанії в кластер були об’єднані десять
технологічних центрів, чотири університети, чотири
галузеві науково-дослідні центри та 14 інноваційних
організацій-посередників [7, с. 344]. Підтримка бізнес-мереж і кластерів в ЄС передбачена Правилами
Європейського фонду регіонального розвитку на
період 2007-2013 рр, Стратегічними рекомендаціями щодо фінансової підтримки, Лісабонською
стратегією. Вони рекомендують кілька чітких заходів із врахування пріоритету удосконалення знань та
інноваційного зростання і виділяють на них у період
20072013 рр. близько 86 млрд євро.
У 2010 році Єврокомісія презентувала нову
стратегію розвитку системи вищої совіти в ЄС –
«Підтримка росту і зайнятості: Повістка для модернізації системи вищої освіти Європи» [8], в якій
було проаналізовано основні проблеми вищої освіти
в країнах-членах ЄС та визначено пріоритетність,
послідовність їх подолання. Головною проблемою
визнане те, що вища освіта країн-членів ЄС поки що
не забезпечує повною мірою економіку достатньою
кількістю людей, які володіють професійними компетенціями для створення нових робочих місць та
забезпечення економічного зростання. Метою стратегії є збільшення кількості молодих спеціалістів з
вищою освітою віком 30-34 років з 33,6% у 2010 р.
до 40% у 2020 р. для покращення «економіки
знань», створення ефективних зв’язків між учбовим
процесом і дослідженнями, з одного боку, та бізнесом з виробництва інновацій – з іншого. У стратегії
наголошується, що вища освіта у ЄС має орієнтуватися на потреби рику праці шляхом збільшення відкритості для співпраці з бізнесом, що забезпечить
випускників знаннями та навичками, які допомо-

жуть їм успішно адаптуватися до вимог ринку праці
та змінам на ньому.
Для досягнення поставленої мети у стратегії визначено шість загальноєвропейських пріоритетів
модернізації, які мають бути досягнуті всіма країнами-членами ЄС [8]:
− збільшити кількість випускників ВНЗ з одночасною диверсифікацією їхньої підготовки;
− покращити якість і компетентність вищої
освіти;
− збільшити кількість освітніх можливостей
для студентів, особливо трансграничних;
− розширити підготовку кадрів дослідників;
− зміцнити зв’язки між освітою, дослідженнями і бізнесом;
− зробити фінансування зазначених напрямків
більш ефективним.
Висновки. Підсумовуючи викладене, необхідно констатувати наступне:
− ЄС приділяє велику увагу розвитку інноваційного суспільства шляхом стимулювання науково-дослідної діяльності у державах-членах;
− одне з провідних місць у досягненні поставленої мети відводиться ВНЗ та їх співпраці з підприємствами реального сектору;
− кожна держава-член розробляє і вдосконалює відповідну власну законодавчу базу, спираючись на документи, що пропонуються ЄС, такі як Лісабонська стратегія, різноманітні Повідомлення та
Рекомендації Європейської Комісії;
− розроблені у країнах ЄС заходи стимулювання співпраці ВНЗ з виробничими підприємствами безумовно підвищують як внутрішню, так і
зовнішню ефективність їх функціонування;
− розробка загальних рекомендаційних документів ЄС дозволяє підвищити ефективність діяльності окремих держав-членів зі стимулювання власної науково-дослідної діяльності і підвищує її ефективність за рахунок досягнення таких позитивних
зовнішніх ефектів як ефект масштабу, синергетичний ефект, симбіотичний ефект і мультиплікаційний
ефект.
Таким чином, у статті узагальнено європейський досвід реформування системи вищої освіти.
Перспективами подальших наукових розробок в даному напрямі є застосування цього досвіду для розробки моделі розвитку вищої освіти України з метою підвищення ефективності функціонування національних ВНЗ.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРІ ГАСТРОНОМІЧНОГО
ТУРИЗМУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ
Постановка проблеми. В умовах децентралізації управління розвитком туризму в Україні, перерозподілу туристичних потоків, девальвації гривні
та інфляції актуалізуються відносини взаємодії регіональних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, приватного бізнесу, громадських організацій, науки і освіти, що формують напрямок досліджень свідомого розвитку партнерських відносин
регіонів як компоненти соціального капіталу туристичного бізнесу на внутрішньому ринку країни.
Аналіз останніх досліджень та літератури.
Проблематика оцінки сучасних модернізаційних
процесів, що виступає драйвером зростання економіки регіонів України, ґрунтовно висвітлена у праці
В. І. Ляшенка та Є. В. Котова [1, с. 57-75]. Теоретико-методологічні особливості впровадження державно-приватного партнерства в туристичному бізнесі, як чинника підвищення його конкурентоспроможності досліджують М. В. Босовська [2, с. 219223], І. І. Лісіцина [3, с. 196-203], Д. І. Соловйов [4,
с. 33-36]; практичні проблеми розвитку партнерських відносин в сфері рекреації і туризму досліджує
С. Г. Нездойминов [5, с. 247-250]; особливостями
впровадження та реалізації проектів та застосування
механізму державно-приватного партнерства в діяльності туристичних підприємств – В. А. Бондаренко [6, с. 472-476] та О. О. Журба [7, с. 49-58] та
ін. Внесок туристичної індустрії у соціально-економічний розвиток світової економіки досліджують у
своїх працях зарубіжні вчені: Р. Арєжкі, І. Ательджевич, Дж. Боуен, К. Вієтц, Ф. Котлер, С. Мілн,
Дж. Майкенз, Дж. Піотровський, І. Резинджер,
А. Фрейтаг, Р. Шериф та ін.
Водночас кількість та ґрунтовність наукових
досліджень питань методологічного забезпечення
туристично-рекреаційної діяльності та розвитку
державно-приватного партнерства в туристичному
бізнесі, зокрема в гастрономічній сфері, є недостатніми.
Мета статті. Узагальнення світового досвіду
реалізації партнерства в туристичному бізнесі. Розробка пропозицій з активізації державно-приватного партнерства у сфері гастрономічного туризму
регіонів країни.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Дослідження економічних умов і суперечностей
розвитку відносин партнерства в туристичному бізнесі України в останні роки набуває актуальності.
Саме реалізація соціальної спрямованості туристичного бізнесу сприяє використанню підходу «партнерства» з учасниками ринкових відносин. Відносини партнерства є альтернативою відносинам конкуренції. Ступінь розвиненості відносин партнерства певною мірою характеризує наближеність до
ринкового типу економіки, окреслює межі перехідного періоду, рівень економічної свободи. Наявність
розвинених відносин партнерства є характерним для
сучасної економіки змішаного типу.
Термін «партнерство» широко використовується в науковій літературі, нормативних актах, документах міжнародних організацій, тому при аналізі
слід виділити різні форми партнерства. Важливим в
аналізі розвитку відносин соціального партнерства в
сфері туризму є виокремлення та врахування соціокультурної компоненти. Тому, при аналізі відносин
соціального партнерства важливо звернути увагу, на
наш погляд, на соціокультурні аспекти міжнародного туристичного руху, який розповсюдився на всі
континенти. При цьому слід врахувати геополітичні
і геоекономічні реалії, наявність сценарію розвитку
«Ноєв ковчег» для окремих країн, культурні особливості і цінності народів, регіонів, локальних спільнот. Культурне розташування України між Заходом
і Сходом впливає на специфіку розвитку відносин
соціального партнерства, вимагає встановлення культурної ідентичності українського народу і врахування відмінностей векторів розвитку кожної культурної сфери, цивілізації, посилення уваги до міжцивілізаційної взаємодії в процесі туристичного обміну на засадах партнерства. Відомий сучасний дослідник Ю. В. Яковець виділяє різні аспекти розвитку партнерських відносин між цивілізаціями,
аналізує соціо-демографічне, енергоекономічне, технологічне, економічне партнерство цивілізацій.
При цьому вчений підкреслює необхідність цивілізаційного наповнення туризму, інформує: щодо підтримки розвитку цивілізаційного туризму як спеціалізованої форми туризму Петербурзьким економіч-
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«Створення транскордонної мережі розвитку та просування туризму між Івано-Франківською областю
та повітом Марамуреш Румунії» Програми добросусідства «Румунія – Україна»; проект ТАІФ «Карпатська мережа кулінарної спадщини»; проект Центру
соціальних та ділових ініціатив з м. Яремче «ВелоКраїна» по Програмі Сусідства ЄС Україна – Румунія, який проходив у 2008-2010 рр. і головною метою якого стало створення інфраструктури для рекреаційних велосипедних поїздок у горах. Таким чином, механізми міждержавного партнерства у поєднанні з відносинами державно-приватного партнерства в Україні набули свого поширення.
Відносини відповідального партнерства, як показали дослідження, властиві практиці сучасних мережевих операторів туристичного ринку України.
Формуючи соціальний капітал, заснований на довірі
та відповідальності, провідні туроператори і туристичні агентства свідомо створюють відповідні економічні умови розвитку партнерських відносин з
юридичними та фізичними особами, партнерами по
бізнесу та споживачами туристичного продукту.
Так, наприклад, TUI Ukraine, що є частиною міжнародної туристичної компанії TUI, вважає фінансову
стабільність важливою економічною умовою виникнення довіри зі сторони клієнтів до цього лідируючого європейського туроператора з 40-річним
досвідом роботи. Високий статус TUI обумовлює
довіру до цього туроператора зі сторони клієнтів –
щорічно його послуги споживають більше 30 млн
туристів зі всього світу. Розвиток відносин партнерства з готелями та авіаперевізниками в структурі реалізації відносин бренд-капіталу TUI дозволяє досягнути кращого співвідношення ціна та якість, пропонувати туристичний продукт високої якості за оптимальною ціною в умовах значного обсягу діяльності, що дозволяє знижувати закупівельну ціну.
TUI пропонує клієнтам ексклюзивні продукти (готелі, нові концепції відпочинку, родинний клуб
тощо), ексклюзивні послуги (надає гарантію повернення грошей у відповідності до програми Money
Back Guarantee), має надійного партнера зі страхування клієнтів – страхову компанію «Європейське
туристичне страхування». Надаючи послуги розміщення та перевезення, TUI співробітничає тільки з
перевіреними партнерами – готелями і авіакомпаніями, що забезпечують високий рівень сервісу, безпеки і комфорту. Постійне впровадження інновацій
дозволяє клієнтам використовувати послугу зі зручного і доступного онлайн бронювання турів. TUI
Ukraine розгорнула в Україні мережу туристичних
агентств під франчайзинговим брендом TUI Турагенція, власником якого є, на засадах відповідального партнерства [9, с. 2-3].
Сучасні дослідники відзначають певний розвиток франчайзингових туристичних агентств (мереж)
в Україні [10, с. 599-601]. Так, вже вказаний бренд

ним форумом (2000 р.); розробки і реалізації маршрутів цивілізаційних турів: по Санкт-Петербургу як
місту діалогу цивілізацій, «Ганзейське партнерство», «Північний простір взаємодії цивілізацій»,
«Великий шовковий шлях і північнокавказькі магістралі»; початку підготовки спеціалістів з цивілізаційного туризму [9, c. 105-319]. Таким чином, науковцями виділена між цивілізаційна форма партнерства в сфері туризму.
Важливим є застосування досвіду і механізмів
міждержавного партнерства. Дослідження нами
проблем функціонування і розвитку туризму показало, що важливе місце в його інфраструктурі займають туристичні інформаційні центри (ТІЦ). Ознайомлення з практикою діяльності вказаних центрів
в Польщі (м. Краків, м. Вроцлав, м. Познань), Чехії
(м. Прага), Австрії (м. Відень), Угорщина (м. Будапешт) дозволило виділити при аналізі 2 їх групи.
Перша спеціалізується на наданні безкоштовних інформаційних послуг щодо закладів розміщення, ресторанного господарства, музеїв (довідники, карти,
проспекти тощо) з метою залучення туристів на
об’єкти міста в інтересах всієї територіальної громади. Друга група ТІЦ вирішує власні госпрозрахункові інтереси, надаючи відповідний спектр послуг туристам (трансфер, проживання, забезпечення
квитками на спортивні заходи, в театри, на концерти, залучає до екскурсій тощо) на комерційній
основі. В Україні поширюється практика створення
ТІЦ з використанням європейського досвіду (наприклад, м. Львів, Закарпатська область). В останньому
регіоні створена мережа туристичних інформаційних центрів Закарпаття та сувенірних магазинів
«Скарби Закарпаття» завдяки реалізації проекту
«Управління транскордонними дестинаціями в Закарпатській області та Саболч-Сатмар-Березькому
регіоні Угорщини», що впроваджується Центром
українсько-угорського регіонального розвитку в рамках Програми прикордонного співробітництва
ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна
2007-2013 і співфінансується Європейським Союзом через європейський інструмент сусідства та партнерства. Крім того, механізми міждержавного партнерства були застосовані при реалізації проекту
«Гармонізація розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону», що впроваджувався
Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківської області (Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр.). Так, в м. Яремче відбулася школа
з питань розвитку туризму в сільській місцевості
Карпатського регіону. Учасниками Школи стали
власники приватних садиб, представники туристичних асоціацій, туристично-інформаційних центрів з
Івано-Франківської області та повіту Марамуреш
(Румунія). У 2007-2009 рр. були реалізовані проект
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TUI Турагенція виник після реорганізації у 2010 р.
мережі туристичних агентств (МТА) «Галопом по
Європах». Наразі це мережа тур агентств TUI спільно з «Галопом по Європах», яка має 46 офісів. Мережа агенцій «Гарячі тури» заснована у 2003 р., налічує 135 офісів. Мережа магазинів «Гарячі путівки»
заснована у 1998 р., включає 177 офісів. Мережа
агенцій «Поехали с нами» – 85 офісів (заснована у
2005 р.). З 2010 р., після реорганізації, виникла мережа Turtess Partners – 55 офісів. Крім того, дістали
розвитку мережа агенцій «Соната» (16 офісів), мережа агенцій «Тез Тур Рітейл» (24 офіси), мережа
тур агентств «Феєрія мандрів» (32 власних агентства), проект Киевнештура «Сеть туристических
агентств «КVT» (12 агентів), мережа тур агентств
«Куда Угодно» (11 власних офісів), мережа тур
агентств «JOIN UP» (35 власних офісів = 3000 агентів), мережа туристичних агенцій «Уповноважене
агентство Coral Travel» (112 офісів). Сформувалися
дві віртуальні мережі – мережа незалежних агентств
«Смайл-тур» та мережа віртуальних агентств ITtour.
Таким чином, свідомий розвиток відносин відповідального партнерства в туристичних мережах
як поєднання довіри та відповідальності, компоненти соціального капіталу сфери туризму дозволяє доповнити існуючу класифікацію форм партнерства:
глобальне, міжцивілізаційне, міждержавне, міжрегіональне, партнерство в межах єврорегіонів, соціальне, державно-приватне, внутрішньо корпоративне, партнерство туроператорів різного характеру,
партнерство підприємств туристичного бізнесу регіону у формі створення громадських об’єднань, відповідальне внутрішньо-корпоративне партнерство в
туристичних мережах, партнерство туристичного
лідера з членами групи тощо.
Формування соціально-орієнтованої економіки
передбачає застосування вагомого державного
впливу на функціонування і розвиток окремих секторів національної економічної системи, у т. ч. туристичного бізнесу. Остання характеризується наявністю значної кількості підприємств, організацій,
установ різних форм власності з абсолютно переважаючою часткою підприємств приватної форми власності. У країнах, що є лідерами у туристичній
сфері, накопичено багатий досвід застосування різноманітних інструментів мотивації розвитку туристичної діяльності. Разом з тим власний досвід державного регулювання сфери туризму України пов’язаний переважно з розробками стратегій, програм
розвитку тощо.
Державно-приватне партнерство, як свідчить
світовий досвід, є суспільно-необхідним механізмом взаємодії влади і бізнесу, конструктивні результати реалізації якого досягнуті в багатьох регіонах
України. Державно-приватне партнерство необхідно розглядати як співробітництво між державою

Україна, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або підприємцями, що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому чинним законодавством.
Важливою передумовою дослідження державно-приватного партнерства є встановлення системи принципів, які виступають фундаментом таких
досліджень. До найважливіших принципів державно-приватного партнерства слід віднести наступні:
рівність перед законом державних та приватних
партнерів; заборона будь-якої дискримінації прав
державних чи приватних партнерів; узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою
отримання взаємної вигоди; незмінність протягом
усього строку дії договору, укладеного в межах державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми власності об’єктів, що перебувають
у державній або комунальній власності, переданих
приватному партнеру; визнання державними та приватними партнерами прав і обов’язків, передбачених законодавством України та визначених умовами
договору, укладеного у межах державно-приватного
партнерства; справедливий розподіл між державним
та приватним партнерами ризиків, пов’язаних з виконанням договорів, укладених у межах державноприватного партнерства; визначення приватного
партнера на конкурсних засадах, крім випадків,
встановлених законом.
Змістовна сутність державно-приватного партнерства вимагає віднести до його суттєвих ознак наступні: забезпечення вищих техніко-економічних
показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без
залучення приватного партнера; довготривалість
відносин (від 5 до 50 років); передача приватному
партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства; внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із
джерел, не заборонених законодавством [11].
Розвиток туристичного бізнесу є одним з важливих аспектів економічної політики України, про що
свідчить затвердження Кабінетом Міністрів Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні
спортивної і туристичної інфраструктури на 20112022 рр. Залучення в цьому контексті достатнього
обсягу інвестиційних ресурсів на засадах партнерства могло б слугувати основою для забезпечення
потенціалу економічного зростання держави в цілому, окремих регіонів, підприємств і домогосподарств. Для вирішення проблем державно-приватного партнерства в Україні створена відповідна законодавча база і таким чином створено підґрунтя для
співробітництва державного та приватного секторів
з метою підвищення конкурентоспроможності та
залучення інвестицій в економіку.
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Незважаючи на окремі приклади співпраці, Україна знаходиться ще на початковому етапі формування таких відносин, їхні моделі ще не набули характерних рис та ознак. Тому необхідно створення
таких механізмів регулювання відносин державноприватного партнерства, що дозволять повноцінно
використовувати власний потенціал. Тобто потрібно визначитися, яким чином, через які механізми держава має впливати на процеси, які вона, в
силу різних причин, не може контролювати повною мірою, або не може цього робити, але які вона
із стратегічних причин мусить контролювати. Державно-приватне партнерство передбачає державне втручання в діяльність із залученням суб'єктів
економіки регіонів, що дає їм усім істотні переваги.
При цьому важливо, щоб таке втручання призвело до
підвищення ефективності використання поки що
обмежених ресурсів туристичної галузі та слугувало формою для її подальшого розвитку. У туристичній галузі одним із таких видів співпраці є розвиток кластерної моделі, що передбачає поєднання
державних програм та приватних проектів в одній
системній моделі, сприяє підвищенню рівня послуг,
що надаються споживачам, залученню громади до
вирішення соціальних проблем, ефективності використання коштів у регіонах. Метою таких поєднань є досягнення нового рівня конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг за рахунок скоординованих дій членів кластера. Модель туристичного кластера передбачає наявність декількох
обов’язкових компонентів: власне туристичної
сфери, куди входять туристичні фірми, підприємства готельного господарювання, об’єкти рекреаційно-курортного профілю, атракції та природно-заповідного фонду; виробничої сфери, яка об’єднує
виробників продукції, що має пряме або опосередковане відношення до туристичної діяльності; науково-освітньої сфери, що охоплює освітні заклади,
здатні забезпечити потреби у висококваліфікованих
кадрах, та наукові установи, які відповідають за
стратегію розвитку, проводять маркетингові дослідження та рекламні акції; управлінської сфери, яка
об’єднала представників фінансових інститутів та
органів державного управління і влади, які координують дії учасників об’єднання. Таким чином, кластерний підхід у сфері туризму, який активізує підприємництво шляхом концентрації ділової активності, сприятиме створенню робочих місць, доходів,
поліпшенню якості туристичних послуг, життя населення на території його запровадження. Тому державно-приватне партнерство в сфері туризму може
розглядатися як важливий чинник соціально-економічного розвитку країни і, зокрема, сільських територій. Адже спеціалізація на наданні туристичних
послуг забезпечить надходження грошових коштів,
розширить сферу праці, стимулюватиме розвиток
багатьох ключових галузей економіки.
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Важливою особливістю доцільності і можливості використання державно-приватного партнерства
в Україні є зони потенційного застосування у сфері
гастрономічного туризму. Цей вид туризму сприяє
підвищенню зайнятості місцевого населення; росту
доходів та життєвого рівня сільських жителів за незначних фінансових вкладеннях; вирішення питання
поліпшення благоустрою садиб та населеного пункту в цілому, а в майбутньому − розвиток соціальної
інфраструктури, місцевих транспортних комунікацій. Перевагами гастрономічного туризму є незначні інвестиції із малим терміном окупності, залучення зацікавлених місцевих приватних джерел капіталу та заощаджень населення. Стійкі потоки туристів можуть стати джерелом поповнення місцевих
бюджетів та мають прямий економічний ефект для
регіонів застосування [12].
Суб’єкти з надання вказаних послуг формують
інфраструктуру туристичного бізнесу, яка, в широкому розумінні, складає об’єкт інвестування. Особливістю інвестування туристичного бізнесу є розробка туристичного продукту, що передбачає взаємодію різних форм і видів інвестицій, оборот форм
капіталу. Тобто, основними об’єктами інвестування
в туристичному бізнесі є формування туристичного
продукту і туристичної інфраструктури. Залучення
в цьому контексті достатнього обсягу інвестиційних
ресурсів на засадах партнерства могло б слугувати
підґрунтям для забезпечення потенціалу економічного зростання держави в цілому і окремих регіонів.
Нова парадигма модернізації економіки наділяє туризм функцією промоції регіонів. В цьому контексті
актуальним, на наш погляд, є формування механізмів державно-приватного партнерства з метою розвитку окремих видів туризму, зокрема гастрономічного, адекватних туристичному потенціалу регіонів.
Гастрономічний туризм в Україні, в країні з яскравою і оригінальною кухнею, де їжа тісно
пов’язана з історією та традиціями, а рецепти ретельно зберігаються і передаються з покоління в покоління, набув особливої популярності за останні
два роки. Так, наприклад, Полтавська область – унікальний регіон, багатий своєю історичною спадщиною, культурними артефактами історичної присутності скіфів, у всіх «на вустах»: «Полтавські галушки», «Полтавський борщ», «Сорочинський ярмарок». З урахуванням слабкої розвиненості внутрішньої інфраструктури, відсутністю належного рівня
обслуговування, невеликою кількості пам’яток історії та культури, у порівнянні із західними регіонами
України, для розвитку території необхідний той вид
туризму, який невибагливий в цьому відношенні.
Одним з таких напрямків розвитку туризму в регіоні
може стати гастрономічний туризм. Доцільність
цього, підтверджують значна кількість досліджень,
зокрема Асоціація турецьких туристичних агентств
(TÜRSAB), що повідомила: «88,2% всіх туристів у
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світі, число яких число перевищило торік 1 млрд
осіб, як пріоритети при виборі місця подорожі називають «хорошу кухню». Туристи витрачають 6,523
млрд доларів на їжу, тобто харчування становить
19% загальних туристичних витрат» [13]. Крім того,
цей напрямок не такий популярний і масовий в Україні і світі, він слугує лише деяким доповненням до
вже наявного комплексу туристичних атракцій,
тобто може бути перспективним у плані розвитку
туристичного потенціалу Полтавської області.
Гастрономічний туризм – це зовсім особливе і
відносно недавно відкритий широким масам напрямок туризму, всерйоз не виділявся як самостійний
напрям і розглядався за залишковою ознакою, в
якому поєднуються нові враження від перебування
в незнайомій країні і нові смакові відчуття. Однак з
насиченням глобального ринку туризму, територіям
довелося шукати нові джерела підвищення власної
привабливості та конкурентоспроможності. Найкраще в гастрономічному напрямку, просунулася
Європа. Винно-сирні тури до Франції та Італії, віскітури Шотландії, німецький пивний фестиваль «Октоберфест», пивні тури Чехії, голландська і норвезька риба, іспанські мамон і паелья – перелік, гастрономічних досягнень європейців можна продовжувати нескінченно. Більшість з них – результат серйозної маркетингової роботи: наприклад, ще півстоліття тому кальвадос був банальною яблучною самогонкою, а тепер – частина гастрономічного
бренду Нормандії. На початку 2000-х рр. розвитком
гастрономічного туризму активно перейнялися країни Північної Америки і Австралія. Не відстає у
розвитку гастротуризму Іспанія, так наприклад,
м. Херес представило свою кандидатуру на звання
Європейського Міста Вина, ґрунтуючись на найширшому виборі подій, де вино є головною дійовою
особою. У листопаді 2015 р. в м. Марсель (Франція),
нинішньому Європейському Місті Вина, буде оголошений переможець. В якості заявки Херес направив детальну презентацію про історію місцевого
вина і виноробних господарств, опис міста – місця
розташування, транспортних мереж, заходів та подій у сфері енотурізма.
Однак, в силу об’єктивних причин, зокрема
природно-географічних, даний досвід не може бути
використаний на теренах Полтавської області.
Корисним для Полтавської області було б вивчення гастрономічного досвіду м. Уельс (Великобританія). Його гастрономічне положення нагадує
ситуацію Полтавській області: відсутність унікальних (для регіонів України) місцевих страв там немає, зате все свіже, натуральне і смачне. Даною проблемою можна було б і не займатися, якщо б в Полтавської області був розвинутий історично-культурний та інший туризм, повністю ігнорувати за наявності великих (як у західних регіонах України) туристичних потоків. Але уряд Уельсу провів спеці102

альні дослідження і з’ясував, що місцева гастрономія грає занадто важливу роль в іміджі території та
в її привабливості, щоб пустити процес на самоплив.
В результаті, в 2009 р. був розроблений План дій з
розвитку в Уельсі інфраструктури гастрономічного
туризму, де визначені наступні напрямки розвитку
гастрономічного туризму в даному регіоні:
1) цілеспрямовано розвивати місцеві бренди
продуктів харчування, проводити (розвивати) гастрономічні фестивалі, залучати місцевих виробників
смачної їжі в ланцюжок підприємств ресторанного
господарства, торгівлі та просувати через них місцеві гастрономічні бренди;
2) розвивати фермерські ринки, магазини, іншу
інфраструктуру доступу до смачної їжі;
3) працювати над якістю сервісу [14].
Перспективними, на наш погляд, напрямами
розвитку гастрономічного туризму в Полтавській
області є наступні його типи: зелений, подієвий та
продуктові шопінг-тури.
В Полтавській області наявна достатньо розвинута мережа транспортного сполучення, готелів і
аналогічних засобів розміщення, ресторанів і готельно-ресторанних комплексів, що формують інфраструктурне забезпечення туристичних потоків.
Механізми державно-приватного партнерства сприяють залученню приватних інвестицій і є організаційною інновацією, а також сприяють створенню
інноваційних об’єктів гастрономічного туризму в
структурі історико-культурних, етнокультурних
комплексів, садиб зеленого туризму, підприємств
харчової промисловості та ресторанного господарства тощо. Таким чином, модернізаційний підхід
сприяє розвитку сфери туризму і туристичного бізнесу на засадах партнерства.
За даними сайту «Полтава туристична» [15] в
Полтавській області налічується 75 садиб зеленого
туризму, але усі вони зазвичай надають обмежений
перелік послуг, це зазвичай харчування та проживання, деякі пропонують риболовлю та мисливство,
що не відповідає головній меті зеленого туризму –
докладання певних зусиль з їх вирощування, збору
та приготування продуктів харчування. Однак, серед них вигідно відрізняються зелені садиби, що
пропонують окрім вище згаданих послуг: ознайомлення із стародавніми українськими традиціями та
елементами декоративно-ужиткового мистецтва,
побачити зібрані зі всієї Полтавської області старовинні предмети побуту українського народу, що відреставровані власником агрооселі (Туристичний етнокультурний центр «Весела садиба», с. Веселівка,
Диканьский р-н); фольклорні свята (Заїжджий двір
«Хутір поблизу Диканьки», с. Проні, Диканьский
р-н); майстер-класи з народної кухні, гончарства
(смт. Опішня, Зінківський р-н).
Дана ситуація спостерігається тому що, відсутні чіткі інструкції з організації агротуристичних
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об’єктів, не розроблена їх класифікація, а також процедура ліцензування цього виду діяльності, що необхідна для ефективного функціонування зеленого
туризму як сектора сучасної туристичної індустрії, а
не кустарного промислу. Ініціаторами з розвитку зеленого туризму мають стати вищі навчальні заклади, керівництво музеїв-заповідників і національних парків, громадські організації і т. п. На практиці,
необхідно переходити від «зелених садиб» до «туристичних сіл» та здійснювати організацію агротуристичних підприємств за моделями типу «національне
село», «vip-село», «сільський готель» тощо.
Новим цікавим напрямком гастрономічного туризму, що зазвичай розвинений у прикордонних регіонах, для Полтавської області, можуть стати, так
звані продуктові шопінг-тури за екологічними продуктами харчування. Вдалим прикладом може слугувати створена у м. Полтаві мережа продуктових
магазинів «Рідне село» (ТОВ «Агрофірма «Маяк»,
смт. Котельва).
Розвивається також в м. Полтаві подієвий напрямок гастротуризму. Розпочата традиція проведення фестивалів їжі «Галушка Fest», «Борщ Fest»,
де об’єднуються місцеві ресторатори, професіонали
гастрономії та гурмани, а також митці, які спрямують свої зусилля на відродження місцевої традиційної кухні, популяризацію споживання національних
страв та вдосконалення гостинного сервісу. Це відкриті конкурси-дегустації як для «любителів» так і
для професіоналів кулінарного мистецтва, який існує та підтримується виключно за рахунок приватних коштів та ініціатив. Тому, з метою розвитку
партнерських відносин та популяризації регіонального туристичного продукту, активізації туристичних потоків на теренах Полтавської області, налагодження зв’язків між органами влади та підприємствами, установами і організаціями туристичної сфери
проводиться Міжрегіональний туристичний фестиваль «Гастрономічна гостинність Полтавщини» за
сприяння Департаменту інфраструктури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації.
Висновки. Таким чином, розвиток у сфері туризму України державно-приватного партнерства
потребує свідомого використання європейського
досвіду партнерства у різноманітних його формах.
Для того щоб не тільки зберегти позитивні тенденції
з розвитку туризму, але й поступально розвиватися
надалі, необхідно об’єднати партнерські зусилля
різних галузей національної економіки з метою пошуку найбільш оптимальних структур управління
туристичною індустрією регіонів.
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направления, ключевые проблемы и задачи активизации партнерства в сфере гастрономического туризма в Полтавской области.
Ключевые слова: партнерство, модернизационное развитие, государственно-частное партнерство,
государственное регулирование туристического
бизнеса, туризм, гастрономический туризм, туристический бизнес, туристско-рекреационная деятельность, субъект туристической деятельности,
туристическое предприятие.

У статті з’ясовано роль державно-приватного
партнерства в забезпеченні сталого розвитку туристичного бізнесу України. Визначено організаційні,
соціально-орієнтовані напрями підвищення ефективності господарської діяльності та суспільної взаємодії у сфері туризму і рекреації. Окреслено напрями, ключові проблеми та завдання активізації
партнерства у сфері гастрономічного туризму в
Полтавській області.
Ключові слова: партнерство, модернізаційний
розвиток, державно-приватне партнерство, державне регулювання туристичного бізнесу, туризм, гастрономічний туризм, туристичний бізнес, туристично-рекреаційна діяльність, суб’єкт туристичної діяльності, туристичне підприємство.

Sklar G. P., Karpenko Yu. V. Public-private
Partnership in the Field of Tourism as a Tool Gastronomic Modernization Regional Economic Development
The article defines the role of public-private partnerships for sustainable development of tourism in
Ukraine. Defined organizational, social-oriented ways
of increasing the efficiency of economic activity and social interaction in tourism and recreation. Directions
outlined key issues and the revitalization partnership in
gastronomic tourism in Poltava region.
Keywords: partnership, modernization development, public-private partnerships, government regulation of tourist business, tourism, gastronomic tourism,
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of tourism, travel company.

Скляр Г. П., Карпенко Ю. В. Государственно-частное партнерство в сфере гастрономического туризма как инструмент модернизационного развития экономики региона
В статье выяснена роль государственно-частного партнерства в обеспечении устойчивого развития туристического бизнеса Украины. Определены
организационные,
социально-ориентированные
направления повышения эффективности хозяйственной деятельности и общественного взаимодействия в сфере туризма и рекреации. Определены
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Социальная сфера является одним из ключевых
элементов слаженного функционирования любого
государства в целом, и обеспечения максимально
возможного равномерного уровня жизни граждан в
частности. Возможности реализации этих задач заложены в потенциале бюджета каждой отдельно
взятой страны. Лимитация социальных расходов
определяется различными критериями, такими как
объем, структура и динамика показателей, место в
общей системе, а также источники их формирования. Анализ общей структуры и квантитативности
содержания статей, в системе государственных расходов, позволяет находить минусы и возможные
пути их устранения, применительно к социально
значимым расходам.
Британская модель характеризуется в равном
распределении расходов на социальную сферу
между частным сектором, а именно предприятиями
и домашними хозяйствами, и государством, представленным центральным правительством и местными органами власти. Структура источников финансирования социальных программ в странах данной модели представлена ниже.

13,6% от ВВП (46,2% расходов на социальное обеспечение), а государством – 15,8% от ВВП (53,7% общих социальных расходов). Примечательно, что эти
источники покрыли в сумме 99,9% расходов на социальную политику1. В настоящее время наблюдается политика, направленная, на снижение социальных расходов: максимальная сумма пособий семье,
в обозримом будущем, должна составить не более
23 тысяч фунтов стерлингов в год. Кроме этого планируется сокращение жилищных субсидий и налоговых льгот. Такие меры в стоимостном выражении
должны составить 12 млрд фунтов стерлингов в
год2. Финансирование пособий по социальному
обеспечению осуществляется в Великобритании за
счет следующих источников: доходы от общего
налогообложения; вклады работающей части населения и предпринимателей в национальную программу страхования; средств местных властей,
(формирования бюджета происходит в основном за
счет субсидий центрального правительства, коммунального сбора, а также выплат населения на определенные виды услуг и арендной платы за квартиры
в муниципальных домах); субсидий казначейства.
В странах Европы страховые пособия в основном финансируются за счет взносов работодателей
и застрахованных лиц. Для этого из бюджета выделяется сумма, покрывающая примерно 5% расходов.
Национальный фонд страхования аккумулирует
взносы и бюджетные субсидии. Все взносы подразделяются на 4 класса. К первому классу плательщиков относятся работодатели и трудящиеся. Объём
взноса определяется величиной дохода, который в
свою очередь имеет минимальные и максимальные
ограничения и подразделяется. Ко второму классу
относятся лица, ведущие индивидуальную трудовую деятельность. Отчисления производятся согласно установленному проценту от заработка. Третий класс – это добровольное страхование. К четвертому классу относятся плательщики второго класса,
имеющие доход либо ниже установленного минимума, либо выше максимума. Взнос этой категории
определяются фиксированным процентом.
Общественный сектор, согласно социальным
выплатам подразделяется в следующих пропорциях.
Государство несет на себе все расходы по выплате

Таблица 1
Источники финансирования социальных
программ стран Британской модели социальной
политики (в% от общего объёма социальных
расходов)
Источники
Велико- Ита- Порту- Люкфинансирования британия лия галия сембург
Центральное
правительство
47,5
38,6 38,2
46,4
Местное
правительство
6,2
6,5
1,1
3,4
Предприятия
30,3
37,4 36,9
27,0
Домашние
хозяйства
15,9
17,1 21,6
22,3
Источник: Basic statistics of the Community: Yearbook. – Eurostat.

В Великобритании суммарная доля расходов на
социальную защиту, осуществляемых предприятиями и домашними хозяйствами (главным образом, в
форме страховых отчислений) составила в 2010 г.
1

2

www.ststistics.gov.uk (статистические данные
Великобритании).
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не страховых пособий, пособий детям, а также пособий, требующих проверки нуждаемости, посредством общей системы налогообложения. Казначейство финансирует около 13% расходов на пособия
национальной программы страхования. Местные

органы власти оказывают помощь, использую благотворительные организации, а различные пособия
по материнству, сокращению штатов и болезни
оплачивают непосредственно предприниматели.
Таблица 2

Финансирование обязательного социального страхования
в странах Британской модели социальной политики
Основные виды страхования
Великобритания
Италия
1
2
3
1
2
3
По старости
+
+
+
+
+
+/По инвалидности
+
+
+
+
+
+/По болезни и материнству
+
+
+
+
+/От травм на производстве
+
+
По безработице
+
+
+
+
+
Семейные пособия
Н
Н
Н
+
+

Люксембург
1
2
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Н
Н
Н
+
+

1 – взносы наемных работников; 2 – взносы работодателей; 3 – субсидии государства; "+" – субъект, производящий постоянные отчисления в данную систему страхования; "–" – субъект, не финансирует данную систему страхования; "+/-" – государство субсидирует соответствующую систему страхования исключительно в случае дефицита ее
бюджета; "Н" – предоставление пособий данной категории осуществляется не на основе страхования.

Опираясь на критерии данной классификации,
к странам британской модели социальной политики
в рамках ЕС относятся два государства юга Европы – Италия и Португалия. В Италии расходы
частного сектора составляли в 2010 г. 54,5% общих
социальных расходов (14,3% от ВВП), в Португалии – 58,5% (9,8% от ВВП), а расходы государства –
соответственно 45,1% и 39,2% расходов на социальную защиту (11,8% и 6,6% от ВВП).1 При анализе
необходимо учитывать отличительные особенности
Великобритании, основой социальной политики которой являются «либеральные» пособия и Италии и
Португалии, использующих «бисмарковскую» мо-

дель, базирующуюся на социальном страховании.
Рассмотренная британская модель социальной защиты является не слишком распространённой в Европе и характеризуется не равнозначным распределением социальных расходов между государственными и негосударственными структурами экономики. Исключением является только Люксембург.
Франко-германская модель социальной политики, является гораздо более широко представленной в ЕС, поскольку основной ее отличительной
чертой является заметное превышение доли негосударственного сектора в общем объеме расходов на
социальные цели.

Таблица 3
Источники финансирования социальных программ стран франко-германской модели
социальной политики (в% от общего объёма социальных расходов)
Источники финансирования
ФРГ
Франция
Бельгия
Испания
Нидерланды
Центральное правительство
27,7
24,1
31,1
31,7
30,2
Местное правительство
9,5
5,0
2,8
5,3
2,3
Предприятия
33,4
35,0
39,1
42,4
23,0
Домашние хозяйства
31,5
33,1
26,7
18,6
42,4
Источник: Social Statistics (« Социальная статистика ». Люксембург Евростат С 1964 г .).

а может быть государственная структура, осуществляющая выплату пособий по поддержанию доходов.
Система страхования по старости, инвалидности и
безработице помимо страховых взносов базируется
также на государственных субсидиях. Доля их от
всех расходов составляет 40-60%. Помимо страховых взносов, в формировании средств систем страхования по инвалидности, старости и безработице

Финансирование социальной сферы в ФРГ происходит за счет страховых взносов. Величина взносов контрагента определяется двумя критериями:
базой налогообложения, т.е. величиной зарплаты
или дохода, а также ставкой взносов. В случаях добровольного страхования лицом вносящим взносы в
систему страхования может быть сам контрагент,
занятый индивидуальной трудовой деятельностью,
1

Social Statistics (« Социальная статистика ».
Люксембург Евростат).
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галии – 6,4%). ФРГ относится к группе стран, в которых доля социальных расходов центрального правительства имеет тенденции снижения, при постоянно увеличивающейся роли местных органов власти. Их доля в финансировании затрат на социальные цели составляла в 2010 г. 9,5% (2,6% от ВВП).
Однако, совокупные государственные расходы на
социальную защиту в этой стране не превышали
9,4% от ВВП. По объему они были сопоставимы с
социальными отчислениями предприятий (9,1% от
ВВП) и домашних хозяйств (8,6% от ВВП).2

важную роль играют государственные субсидии.
Расходы страхования от несчастных случаев покрываются государством на 40-60%. Города окружного
подчинения, а также округа несут на себе нагрузку
по социальной помощи.1
Роль, государственных структур в ФРГ в формировании социальной защиты населения, невелика. Так, в 2010 г. центральное правительство покрывало лишь 24,7% социальных расходов, причем
удельный вес его выплат в ВВП составлял всего
6,8% (меньший уровень имел место только в Порту-

Таблица 4
Финансирование обязательного социального страхования в странах франко-германской
модели социальной политики
Основные виды
ФРГ
Франция
Бельгия
Испания
Нидерланды
страхования
1 2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
По старости
+ +
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+/По инвалидности
+ +
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+/По болезни и мате- + +
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+/ринству
От травм на произ- - +
+
+
+
+/+
+
+
+/водстве
По безработице
+ +
+
+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+/Семейные пособия
Н Н
Н
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1 – взносы наемных работников; 2 – взносы работодателей; 3 – субсидии государства; "+" – субъект, производящий постоянные отчисления в данную систему страхования; "–" – субъект, не финансирует данную систему страхования; "+/-" – государство субсидирует соответствующую систему страхования исключительно в случае дефицита ее
бюджета; "Н" – предоставление пособий данной категории осуществляется не на основе страхования.

В Дании и Ирландии доля социальных выплат,
приходящаяся на бюджет центрального правительства, в 2010 г. составила соответственно 48,5 и
63,9% от общего объема социальных расходов
(16,5% и 13,5% от ВВП). При этом наблюдается существенное различие в роли местных органов власти. В Дании данный показатель составляет 37% социальных выплат, в Ирландии – только 5,6% от общего объёма затрат на социальные нужды, что в
свою очередь, компенсируется за счет более высоких отчислений предприятий и домашних хозяйств.3
Целенаправленное регулирование социальных
процессов преимущественно на государственном
уровне путем перераспределения национального дохода является характерной особенностью стран.
Доля государственных расходов социального характера в ВВП, неуклонно растет в последние годы и
составляет в настоящий момент 62% (Дания). При
этом темпы роста выплат предприятий и пособий,
выплачиваемых за счет отчислений домашних хозяйств, были намного ниже.

Таблица 5
Источники финансирования социальных
программ стран североевропейской модели
социальной политики (в% от общего объёма
социальных расходов)
Источники
Дания
Ирландия
финансирования
Центральное
правительство
48,5
63,6
Местное
правительство
37,0
5,6
Предприятия
3,4
14,2
Домашние хозяйства
5,1
15,2
Источник: Social Statistics (« Социальная статистика ». Люксембург Евростат).

Главные направления социальной политики и
социальной инфраструктуры, включающие в себя
образование, здравоохранение, и частично – социальное страхование, финансируются посредством
налогообложения, уровень которого здесь доста-

1

2

Пиетерс Д., Шелл Й., Фон Рой Й., Фанк Г. Введение в законодательство о социальной политике в
странах членах Европейского Сообщества: Доклад. –
Tacis 1/905. – 1994.
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точно высокий. Так в Дании в 2010 г. более половины ВВП (52,1% с учетом взносов на социальное
страхование) перераспределялось в форме налоговых поступлений. Отличительной особенностью механизма формирования фондов системы социальной
защиты в Дании, является высокий уровень активности местного правительства. Посредством общей
налоговой системы в Дании финансируется не

только социальная помощь, как и в большинстве европейских стран, но и система социального страхования. Центральное правительство и местные органы власти (коммуны) покрывают в равных долях,
большую часть расходов на социальную защиту. Работодатели и застрахованные лица вносят небольшую сумму.
Таблица 6

Расходы государства на социальные нужды, млрд крон/долл.
Вид расходов
2010
2011
2012
Социальная защита населения
447,6 / 77,1
450,0 / 79,0
486,6 / 85,4
Пособия по безработице
62,8 / 11,0
59,5 / 10,4
80,0 / 14,0

2013
490 / 87,5
80,7 / 14,4

Источник: Управление статистики Дании, март 2014 г.1

принципов организации и финансирования, которые
позволяют структурировать и классифицировать их
в соответствии с указанными принципами. Подход,
основным критерием которого является механизм
финансирования социальных расходов, предполагает обязательность изучения процесса формирования возможностей экономических агентов.

Социальная помощь лицам до 67 лет осуществляется на 50% коммуной и на 50% округом. Пособия
по болезни и материнству на 75% покрываются из
фонда страхования по временной нетрудоспособности, а на 25% – из местного бюджета. Фонд страхования по временной нетрудоспособности формируется за счет: государственных субсидий, являющихся основным источником средств данных фондов; взносов добровольного страхования, покрывающих 3/8 расходов на страховые пособия; взносов
мелких предпринимателей, которые передали данному фонду свои обязательства по выплате пособий
по временной нетрудоспособности. Пособия семьям
государство финансирует в полном объеме.
Расходы на медицинское обслуживание покрываются центральным правительством и округом. Годовой взнос работодателей в систему страхования
по безработице составляет 12-кратную сумму максимального пособия по временной нетрудоспособности (или по безработице); члены фонда безработицы платят 8-кратную сумму. Остальные средства,
необходимые для финансирования пособий по безработице, выделяет государство в форме субсидий,
исчисляемых на основании расходов фонда в предыдущем году. Персональные надбавки на 25% финансируются коммуной, на 75% – центральным правительством. Дополнительные служебные пенсии полностью выплачиваются за счет взносов, 1/3 из которых осуществляется наемными работниками и 2/3 –
работодателями. Государственные субсидии составляют основной источник финансирования данных
пособий. Что касается страхования от травм на производстве, работодатели производят отчисления исходя из установленных норм страхования частных
страховых компаний. Пособия, назначаемые государством, выплачиваются частными страховыми
фирмами.2
Таким образом, рассмотренные выше страны,
входящие в Европейский Союз, при всем многообразии систем социальной защиты имеют ряд общих
1
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УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ
підприємства на основі інтегральної оцінки її ефективності порівняно з діяльністю у межах країни та
можливості застосування управлінським персоналом оціночних результатів для економічно обґрунтованого вибору збутового сегменту.
Результати дослідження. Інтегральна оцінка є
інформативним прийомом в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств. Вона має великий спектр застосування, а саме:
− для спільної діяльності – при виборі бізнеспартнерів;
− банками – для вибору об’єктів кредитування;
− інвесторами – при виборі підприємств для
вкладання коштів;
− митницею – під час аналізу блоку факторів,
що характеризують платоспроможність і фінансовий стан підприємства [2, с. 99].
Це зумовлює важливість інтегральних оцінок
фінансового стану підприємства і актуальність питань, пов’язаних з розробкою нових і поліпшенням
існуючих методик її проведення. Вирішенням вказаного завдання може стати розробка методологічної
основи інтегральної оцінки фінансового стану підприємства, яка б дозволила всебічно оцінити фінансово-господарську діяльність підприємства, визначити слабкі сторони в його роботі та відшукати
шляхи поліпшення фінансового стану підприємства.
Методики інтегральної оцінки вивчали і розробляли такі науковці як О.О. Бассова, Т.В. Ігнатенко, Т.В. Ларікова, В.Є. Мних, Н.М. Рущишин, Н.А.
Хрущ, А.Д. Шеремет та інші вітчизняні і зарубіжні
вчені. Однак, кожен методичний підхід на практиці
вимагає певної адаптації до вибору інтегральних показників і, відповідно, здійснення оцінки ефективності ЗЕД вітчизняних підприємств.
О.О. Бассова пропонує проводити інтегральну
оцінку шляхом стандартизації показників методами
ділення фактичних показників на стандартне значення, коригуючи результат на вагу (значимість) фінансового коефіцієнта [1].
Т.В. Ларікова для розрахунку інтегрального показника ділить сукупність показників фінансовогосподарського стану підприємства на нормативні

Вступ. В умовах ринкової економіки кожне
підприємство самостійно приймає рішення щодо
здійснення своєї діяльності, зокрема, зовнішньоекономічних операцій в умовах невизначеності та ризику. Менеджери підприємств несуть величезну відповідальність при прийнятті управлінських рішень
у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначають як сучасний стан, так і майбутнє підприємства. Тому актуальним стає питання оцінки та аналізу рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) підприємства. Питання діагностики, оцінки та аналізу діяльності підприємств досліджують такі вітчизняні науковці як А.І. Кредісов,
О.А. Кириченко, Г.М. Дроздова, І.І. Дахно, Ю.В.
Макогон, І.В. Багрова, В.В. Козик, С.Б. Довбня та
інші.
Методологію формування дворівневої системи
управлінської діагностики підприємства було запропоновано Довбнею С.Б. у праці [4], що присвячена
обґрунтуванню концепції та структури системи
управлінської діагностики та визначенню її основних напрямків.
Загальну концепцію аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства та комплекс відповідних показників було запропоновано А.М. Вівчевич
та О.В. Максимець у праці [3], різноманітним варіаціям показників економічної ефективності окремих
зовнішньоекономічних операцій. Що стосується
узагальнених оцінок, то можна виділити такі методичні підходи:
− методи, що ґрунтуються на порівнянні показників діяльності підприємства з аналогічними
показниками інших підприємств галузі;
− методи, що використовують оцінку ринкової вартості підприємства як критерій ефективного
розвитку та відповідно управління;
− методи оцінки на основі збалансованої системи нефінансових показників;
− інтегральні методи оцінки ефективності управління.
Постановка проблеми. Мета статті полягає у
вдосконаленні методичного підходу до управлінської діагностики зовнішньоекономічної діяльності
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показник ефективності об'єднує чинники внутрішнього та зовнішнього впливу. Для розрахунку інтегральних показників ефективності використовують
декілька способів оцінки (фінансово-економічна,
техніко-економічна, екологічна, соціально-економічна та ін.) [9, c. 178].
Н.А. Хрущем запропоновано методичний підхід щодо визначення рівня фінансового потенціалу
підприємства, який дозволяє отримати об’єктивну
оцінку результатів діяльності підприємств зв’язку і
сприяє раціональному вибору стратегічних альтернатив їх розвитку, оскільки при побудові інтегрального показника, із використанням методу відстаней,
застосовано нове визначення полюсів, що враховує
напрям та особливості дії окремих фінансових показників на кінцеві результати діяльності підприємств зв’язку [10].
Ґрунтуючись на дослідженні вищенаведених
методик, було вдосконалено методику інтегральної
оцінки ЗЕД з урахуванням специфіки експортних
операцій вітчизняних металургійних підприємств
(рис.1).
На першому етапі відбувається збір та обробка
вихідної інформації за аналізований період. Для
вдосконаленого рейтингового оцінювання були використані вихідні дані форм звітності №1, №2, №5
Публічного акціонерного товариства “Нікопольський завод феросплавів” (далі − ПАТ НЗФ), на підставі яких було проведено аналіз двох сегментів −
реалізації продукції на внутрішньому ринку та реалізації на експорт.

та тенденційні та використовує бальний метод, суть
якого полягає у визначені кожного показника певної
кількості балів відповідно до його фактичного значення за спеціально розробленою шкалою оцінювання і результатом розрахунку є сума балів [6,
с. 230].
Є.В. Мних, ґрунтуючись на працях вчених
А.Д. Шеремета і Є.В. Негашева, запропонував методику рейтингової оцінки на основі порівняння показників рентабельності активів, фінансових результатів, ефективності використання власного капіталу, ліквідності та платоспроможності з умовним
еталонним суб’єктом господарювання, що має найкращі конкурентні показники. Але застосування даної методики є некоректним у разі присутності показників, що мають від’ємні значення [8].
Метою дослідження Т.В. Ігнатенко є проведення рейтингової оцінки ефективності фінансовогосподарської діяльності сегментів торгівлі із застосуванням методики рейтингової оцінки Є.В. Мниха
в умовах децентралізації управління за сегментами
[5, с. 197].
Н.М. Рущишин пропонує використовувати
різні види інтегрального показника ефективності.
Інтегральний показник внутрішньої оцінки ефективності розраховується з використанням бази порівняння за минулі періоди або з використанням нормативних значень, встановлених шляхом експертної
оцінки. Інтегральний показник зовнішньої оцінки
ефективності розраховується з використанням галузевих або ринкових значень показників і відношенням бази для порівняння. Загальний інтегральний

Рис. 1. Етапи вдосконаленої управлінської діагностики на основі інтегральної оцінки ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства
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Металургія України – це базова, а також найбільш експортоорієнтована галузь народного господарства країни. ПАТ НЗФ є одним з найбільших підприємств металургійного комплексу України, найбільшим феросплавним підприємством в Європі й
другим у світі за обсягом виробництва марганцевих
сплавів (понад 11% світового виробництва феросплавів). Споживачами продукції є металургійні
підприємства України, країн ЄС, Японії, США, Канади, Ближнього і Далекого Сходу. Пріоритетними
видами продукції ПАТ НЗФ є феросилікомарганець
та феромарганець.

Відповідно до Митного Кодексу України експорт – це митний режим, при якому товари вивозяться за межі митної території без зобов’язання про
їх ввезення на цю територію [7].
З метою формування вихідних даних для проведення оцінювання пропонуємо розподілити витрати, включені до загальної собівартості на:
− витрати, які виникають при реалізації продукції на внутрішньому ринку країни;
− витрати, пов’язані з реалізацією продукції
на експорт (рис. 2).

Повна собівартість продукції

1. Витрати на виробництво
(спільні витрати)

Внутрішній ринок

Експорт

 прямі матеріальні витрати (вартість марганцевої руди та основних матеріалів);
 прямі витрати на оплату праці;
 амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо
пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт;
 загальновиробничі витрати;
 інші прямі витрати

2. Витрати на збут

 насип;
 bigbag;
 мішки

 витрати на утримання автомобільного транспорту

2.1. Транспортні витрати:
в залежності від виду пакування;
 в залежності від виду транспорту:
 оплата послуг залізниці всередині країни;
 з/п працівників транспортного
бюро відділу збуту

2.2. Витрати на митне оформлення

 контейнери;
 bigbag
 оплата послуг залізниці за кордоном;
 оплата за перевантаження вагонів;
 оплата послуг у порту (за перевантаження на баржі)

 з/п працівників бюро декларування;
 витрати на сертифікацію продукції;
 витрати на ліцензування

3. Адміністративні витрати
4. Інші операційні витрати
5. Фінансові витрати
6. Інші витрати

Рис. 2. Розподіл витрат повної собівартості продукції за збутовими сегментами
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Отже, виробнича собівартість реалізованої продукції в обох сегментах складає 8948,93 грн за 1 т,
це пов’язано з тим, що на стадії виробництва відмінностей у технологічній схемі немає і продукція є
ідентичною.
Починаючи з підготовки продукції до транспортування, витрати на експорт формуються окремо, що обумовлено способами пакування, видами
транспорту, передбачених зовнішньоекономічними
контрактами і міжнародними правилами перевезень. Наприклад, в складі витрат на збут на внутрішньому ринку відсутні витрати на митне оформлення, а при реалізації на експорт 131,61 грн таких
витрат припадає на 1 т продукції.
В складі інших операційних витрат при експорті, крім спільних із внутрішньою реалізацією витрат, виокремлюють витрати на купівлю-продаж
іноземної валюти та втрати від операційних курсових різниць.
Доходи від реалізації на 1 т продукції, що постачається на експорт та для вітчизняних споживачів,
відрізняються за рахунок того, що ціни на феросплави на зовнішніх ринках є вищими. У складі ін-

ших статей доходів також є відмінності, що
пов’язано із специфікою зовнішньоекономічної діяльності. Наприклад, у складі статті “Інші операційні
доходи при здійсненні експортних операцій, крім
спільних доходів, також включаються доходи від
операційних курсових різниць і від купівлі-продажу
іноземної валюти, що пов’язані з експортом.
На другому етапі відбувається обґрунтування
складу системи показників, що використовуються
для інтегральної оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності, їх адаптація до моделі розрахунку інтегрального чинника та безпосередній розрахунок.
Для того, щоб оцінка показників була коректною і економічно обґрунтованою, проведемо порівняння за умови, що підприємство повністю реалізує
продукцію тільки на внутрішньому ринку або тільки
на експорт за однакових обсягів виробництва. Для
цього розрахуємо розміри потенційного чистого
прибутку за умови, якщо підприємство реалізувало
всю продукцію тільки в одному сегменті за 2014 р.
Здійснені розрахунки потенційних показників представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Розрахунок потенційного чистого прибутку ПАТ НЗФ за умови, якщо підприємство
реалізує всю продукцію тільки в одному сегменті, тис. грн
Внутрішній
Стаття
Експорт
ринок
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
7501302
9078787
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
5805323
5805323
Валовий прибуток
1695979
3273464
Інші операційні доходи
5257903
6363615
Адміністративні витрати
135672
164209
Витрати на збут
92001
373842
Інші операційні витрати
5945861
7196243
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
780348
1902784
Дохід від участі в капіталі
58
71
Інші доходи
65851
79694
Фінансові витрати
35659
43159
Інші витрати
359797
435464
Фінансовий результат до оподаткування:прибуток
450799
1503927
Витрати (дохід) з податку на прибуток
253748
846539
Чистий фінансовий результат:прибуток
197050
657387
Для рейтингової оцінки запропоновано використання не тільки показників ефективності використання власного капіталу, рентабельності діяльності,
інтенсивності використання активів. Доцільно також врахувати чинники, що впливають на платоспроможність підприємства, його здатність до самофінансування (табл. 2).

За еталонне значення для визначення рейтингу
прийнято максимальне значення показника (
):
= max

(1)

де
– фінансово-економічний показник діяльності підприємства,
і – номер показника,
b – номер сегмента.
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Таблиця 2
Потенційні фінансово-економічні показники
діяльності ПАТ НЗФ, 2014 р.
Показник
1. Рентабельність власного капіталу
2. Рентабельність активів
3. Коефіцієнт оборотності активів
4. Рентабельність продукції
5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
6. Ступінь фінансового важеля
7. Коефіцієнт самофінансування

вибраного сегменту. Максимальне значення дорівнює 1, що свідчить про те, що сегмент з таким результатом по всім показникам має максимальне значення серед сегментів, з якими воно порівнюється.

Збутовий сегмент
Внутрішній
Експорт
ринок
0,261
0,015
0,571
0,026

0,869
0,050
0,691
0,072

4,050
1,731
0,510

4,901
1,265
1,025

Таблиця 3
Інтегрована оцінка ефективності експортної
діяльності ПАТ НЗФ
Показник
Інтегральна оцінка ефективності
діяльності, IAb
Відносний показник інтегральної
оцінки ефективності експортної діяльності, %

Спочатку обчислюється ступінь відхилення
(Pib) показників кожного сегменту від відповідного
еталонного значення. Наступним кроком є визначення інтегрованої оцінки (IAb), як середнього відносного відхилення усього набору показників для
підприємства (табл. 3):
,

Сегмент
Внутрішній Експорт
ринок (b1)
(b2)
0,59

0,96

100

162,7

На третьому етапі управлінським персоналом
підприємства приймається рішення щодо вибору
збутового сегменту на основі результатів управлінської діагностики проведеного на базі інтегрального
оцінювання. Для більш поглибленого аналізу результуючого показника IAb доцільно розглянути
вплив кожного з факторів, а також порівняти фактичні та потенційні фінансово-економічні показники. Значення фактичних та потенційних показників діяльності ПАТ НЗФ представлено на рис. 3, 4.

(2)

де n − кількість показників, яке в нашому випадку
дорівнює 7.
Чим вище значення показника IAb, тим ефективніша діяльність суб’єкта господарювання в межах

Рис. 3. Фактичні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ НЗФ за 2014 р.

Рис. 4. Потенційні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ НЗФ за 2014 р.
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Потенційна рентабельність власного капіталу
при експорті перевищує рентабельність при реалізації на внутрішньому ринку на 60,9%. Кожна вкладена гривня капіталу при реалізації на внутрішньому ринку принесе 26 копійок прибутку, а при реалізації на експорт – 86,9 копійок.
Висновки. За допомогою інтегральної оцінки
зовнішньоекономічної діяльності підприємства було порівняно ефективність діяльності збутових сегментів за різними показниками фінансово-економічного стану підприємства, що дало можливість
зробити більш обґрунтований висновок щодо доцільності зовнішньоекономічної діяльності. Так на
ПАТ НЗФ реалізація продукції на експорт є ефективнішою порівняно із реалізацією на внутрішньому ринку на 39%. Такі результати пояснюються
більш високою віддачею капіталу при експорті за
рахунок більшої рентабельності експортованої продукції, а також більшої інтенсивності використання
активів.
Такі висновки є також актуальними у зв’язку з
тим фактом, що на вітчизняному ринку основними
споживачами феросплавiв у 2014 р. були металургiйнi комбiнати Донбасу, такi як ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм.Iллiча", ПАТ
"Єнакiївський металургiйний завод", ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь", ПАТ "Запорiжсталь",
а враховуючи соціально-політичний клімат цього
регіону, такий збутовий сегмент є ризикованим. Таким чином, підприємству доцільно зосередитись на
експортному збутовому сегменті.
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У статті розглянуто ключові методики інтегральної оцінки економічного стану суб’єктів господарювання; вдосконалено методику інтегральної
оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Отримана інформація є основою для управлінської діагностики та прийняття
рішень щодо подальшого вибору збутових сегментів.
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Вакульчик Е. М., Книшек О. А. Управленческая диагностика внешнеэкономической деятельности предприятий на основе интегральной оценки
В статье рассмотрены ключевые методики интегральной оценки экономического состояния субъектов хозяйствования; усовершенствована методика
интегральной оценки эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. Полученная
информация является основой для управленческой
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Ключевые слова: расходы внешнеэкономической деятельности, управленческая диагностика,
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НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ
Постановка проблеми. Проблеми аналізу і
оцінки потенціалу і факторів розвитку національної
інноваційної системи пов’язані зі складністю та різноманіттям інновацій, їх впливом на соціально-економічний розвиток країни. Адекватне відображення
процесів, які відбуваються в інноваційній сфери, потребують теоретичного обґрунтування вибору системи оцінки, найбільш інформативних показників,
використання сучасних методів аналізу.
У різних країнах сформовані національні особливості інноваційної системи, які виражаються у
різному ступені участі держави і приватного сектора
у виконанні функцій створення та впровадження новацій; різному значенні великого та малого бізнесу
в інноваційному процесі; співвідношенні фундаментальних і прикладних досліджень і розробок; динаміці розвитку та галузевій структурі інноваційної діяльності. Перед НІС різних країн ставляться різні
цілі. У кожному конкретному випадку стратегія
розвитку НІС визначається проведеною державною
політикою, нормативним правовим забезпеченням,
формами прямого і непрямого державного регулювання, станом науково-технологічного і промислового потенціалу, внутрішніх товарних ринків, ринків праці, а також історичними та культурними традиціями й особливостями. В Україні національна
інноваційна система знаходиться в стадії формування. Для аналізу її розвитку доцільно використати
міжнародні методики, які дають змогу здійснити порівняння основних параметрів інноваційної діяльності відносно світового рівня.
Мета дослідження. Метою статті є здійснення
аналізу розвитку основних параметрів НІС України
на основі використання міжнародних індексів та визначення пріоритетних шляхів її розвитку.
Виклад основного матеріалу. Система показників НІС являє собою сукупність кількісних і якісних показників, що характеризують окремі аспекти
інноваційної діяльності та демонструють комплексне уявлення про розвиток інноваційної системи в
цілому. Для оцінки інноваційної діяльності більшість міжнародних організацій використовують кількісні показники, так як використання якісних показників значно ускладнює проведення порівняльного аналізу різних країн (критерії оцінки цих параметрів в них часто сильно розрізняються).
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На міжнародному рівні широко використовується інтегральна оцінка стану розвитку інноваційної системи. Глобальний інноваційний індекс (GII)
у 2014 р. охоплював 143 економіки світу і використовував 81 показник, які об'єднані в 7 розділів: Інститути (Institute), Людський капітал і дослідження
(Human capital & research), Інфраструктура
(Infrastructure), Розвиток внутрішнього ринку
(Market sophistication), Розвиток технологій та економіки знань (Knowledge & technology outputs), Результати креативної діяльності (Creative outputs),
Розвиток бізнесу (Business sophistication). Згідно
Глобального інноваційного індексу 2014, Україна
знаходилась на 63 місці (у 2011 р. – на 60 місці серед
125 країн, у 2012 р. на 63 місці серед 125 країн, у
2013 р. на 71 місці серед 142 країн) [1]. Як бачимо,
Україна має негативну динаміку даного показника.
Порівняно з 2011 р. вона втратила свої позиції у
2013 р на 11 пунктів, відбулося підвищення рангу в
2014 р., однак немає впевненості, що це переросте в
сталу тенденцію.
На рис. 1 продемонстровано ранги України за
GII, а також за його розділами. Основні «провали» в
показниках України спостерігаються за групою «Інститути» (103 місце у 2014 р.) та «Інфраструктура»
(107 місце у 2014 р.). Відносно високі ранги Україна
має за складовими «людський капітал та дослідження» а також «розвиток технологій та економіки
знань». Однак за першою складовою її позиції погіршилися, а за другою спостерігається нестабільна
динаміка [2].
До факторів, які визначають якість інноваційної діяльності, можна віднести рівень розвитку вищої освіти й стан сфери досліджень і розробок. Аналіз складових показників, які характеризують вплив
науки та освіти (рис. 2), показує, що Україна має досить високі ранги (і входить до світових лідерів) за
показниками продукування знань, тобто охоплення
вищою освітою, кількість патентів та наукових статей, частка випускників інженерної та наукової підготовки, однак вона має низькі позиції щодо поширення знань та їх впливу на соціально-економічний
розвиток. Отже знання не реалізуються в реальні
економічні процеси, що стримує інноваційний розвиток України і ця негативна тенденція посилюється. Слабка затребуваність знань в реальній еко115
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Рис. 1. Ранги України за Глобальним інноваційним індексом та його складовими
Складено авторами за:
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014.pdf.;
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf.;
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2012-Report.pdf.;
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2011_Report.pdf.
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*Показник «Частка випускників наукової та інженерної спрямованості» у 2011 р. представлено у звіті Всесвітнього
економічного форуму як два показника: Частка випускників наукової спрямованості (82 місце) та частка випускників інженерної спрямованості (7 місце)

Рис. 2. Ранги України за деякими показниками Глобального інноваційного індексу
Складено авторами за:
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014.pdf.;
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf.;
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2012-Report.pdf.;
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2011_Report.pdf.
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номіці обумовлює погіршення науково-освітніх параметрів: погіршилися ранги України за показниками охоплення вищою освітою, частки випускників наукової та інженерної підготовки, витрати на
R&D, кількість дослідників на 1 млн населення. Позитивним є те, що значно покращилася якість дослідницьких інститутів, у 2014 р. поліпшилась також
результативність наукових досліджень.
Європейське інноваційне табло (Innovation
Union Scoreboard – IUS) відображає основні індикатори оцінки ефективності функціонування НІС
країн ЄС. На основі комплексу показників інновацій, що входять до цього рейтингу, розраховується
зведений індекс інновацій (SII-Summary Innovation
Index) для кожної європейської країни [2]. На відміну від Глобального інноваційного індексу, SII формується суто на кількісних оцінках, заснованих на
даних Євростату та інших міжнародних баз даних
(наприклад, Scopus). Країни, які не є членами ЄС у
Інноваційному табло не представлені. Європейське
інноваційне табло демонструє тенденції інноваційного розвитку всіх країн ЄС, а також Норвегії, Сербії, Швейцарії, Туреччини, Ісландії, Хорватії та Македонії. Крім цього, IUS здійснює зіставлення між
ЄС-27 та основними глобальними конкурентами Європи − Австралією, Бразилією, Канадою, Китаєм,
Індією, Японією, Росією, Південною Африкою, Південною Кореєю та США. Інноваційне табло є інструментарієм для інформування політиків та обговорення проблем розвитку на національному рівні і
рівні ЄС, дозволяє відстежувати прогрес в інноваційній діяльності як серед країн ЄС та і у глобальному світі. За результатами розрахунків індексу у
2014 р. країни-члени діляться на такі чотири групи:
Перша група інноваційних лідерів (innovation
leaders) включає країни-члени, в яких показник
інноваційної діяльності більш ніж на 20% вище середнього по ЄС (Данія, Фінляндія, Німеччина і Швеція);
Друга група – крани-послідовники (innovation
followers), включає в себе держави з продуктивністю, близькою до показника, який менше, ніж на
20%, але більше ніж 90% від середнього по ЄС (Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Франція, Ірландія,
Люксембург, Нідерланди, Словенія і Великобританія).
Третя група – помірковані новатори (moderate
innovators), включає країни, інноваційна діяльність
яких між 50% і 90% середнього по ЄС (Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Греція, Італія, Литва,
Мальта, Польща, Португалія, Словаччина та Іспанія);
Четверта група – скромні новатори (catching-up
countries), включає країни ЄС, які показують рівень
інноваційної діяльності значно нижчий, ніж у сере-
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дньому по ЄС, тобто менше, ніж на 50% від середнього по ЄС. Ця група включає такі країни, як Болгарія, Латвія, Румунія.
Структура Інноваційного Табло ЄС дозволяє в
логічній послідовності по ланцюжку «забезпечення
(Enablers) – діяльність (Firm activities) – результати
(Output)» розглянути:
здатність кадрового потенціалу до сприйняття
інновацій, рівень освіти кадрів, рівень фінансування
інноваційних проектів, ступінь державної підтримки досліджень та інноваційної діяльності;
витрати на дослідження, розробки та інновації,
зусилля фірм у сфері інноваційного співробітництва;
інноваційну активність організацій та економічні ефекти від інноваційної діяльності.
Відомий досвід оцінки інноваційної діяльності
за методикою IUS у країнах, які не є членами ЄС.
Так, статистичний збірник «Наука и инновационная
деятельность в Республике Беларусь» містить розділ
«Отдельные показатели Инновационного Табло Европейского Союза (IUS–2011)» [3]. Статистика Білорусі надає зіставлення інноваційної діяльності з
країнами Європи за шістнадцятьма показниками.
Головною методологічною проблемою з адаптації світового досвіду виміру інновацій є те, що він
не в повному обсязі враховує наявність значних якісних відмінностей в рівні інноваційного розвитку,
який було досягнуто в Україні і у провідних країнах
світу [3-6].
Уявляється, що при трансплантації цього досвіду на український грунт слід враховувати, що в
країнах Європи, особливо старих членах ЄС, основні етапи формування та розвитку інноваційної системи було пройдено ще в другій половині минулого
століття. В теперішній час досягнуто сталого розширення сфери спільної дії держави, науки и виробництва в управління соціально-економічним розвитком. В Україні формування інноваційної системи є
процесом, який не тільки нещодавно розпочався, але
й носить несистемний характер, про що свідчить деградація наукової та виробничої сфер. Це передбачає істотну різницю не тільки в пріоритетах державної інноваційної політики, але й в ідеології побудови
індексів інновацій, які мають бути орієнтованими на
вирішення сучасних проблем інноваційного розвитку, властивим саме нашій країні, обґрунтування
його пріоритетів.
При розробці методичних підходів до оцінки
НІС, крім розглянутих вище методик, які призначені
безпосередньо для виміру інновацій, заслуговує на
увагу методологія розрахунків Індексу глобальної
конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) Всесвітнього економічного форуму, яку
було запропоновано у 2005 р. одним з провідних
спеціалістів з економічного зростання Х. Сала-і-
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утримувати таланти знаходяться на межами групи
«Інновації». У табл. 1 наведено вибірку показників,
які використовуються для розрахунку ІГК, яка дозволяє скласти достатньо об’єктивне уявлення про
стан та проблеми України як учасника світового
інноваційного процесу. Слід відмітити, що більшість наданих оцінок, як це завжди буває у масштабних міжнародних співставленнях, отримано експертним шляхом. Значення індексів за показниками,
які оцінюються виключно на основі статистичних
даних, наводяться у натуральних величинах, а за іншими – включаючи інтегральні індекси, – у балах.
Бальні оцінки змінюються у діапазоні від 1 до 7. Значення індексу, яке дорівнює 7 балам, відповідає деякому ідеальному позитивному, а 1 балу – ідеально
негативному стану системи за даним показником з
точки зору загальних уявлень про рушійні сили сучасного економічного зростання. Так, за показником «природа конкурентної переваги» 7 балів відповідає ситуації, коли основною конкурентною перевагою країни є наявність унікальних продуктів та
процесів, а 1 бал – низькі ціни та природні ресурси.
За показниками «спроможність країни приваблювати таланти» та «спроможність країни утримувати
таланти» 7 балів означає, що у таланливих людей є
багато можливостей всередині країни, а 1 бал – що
країна не спроможна їх приваблювати та утримувати.

Мартіном. Вона привертає увагу, перш за все, широким розглядом проблеми, системним підходом до
відбору факторів, які впливають на інновації, та ступеня їх взаємодії. ІГК розраховується на основі
більш ніж 100 показників, які поєднано у 12 груп:
«Інститути», «Інфраструктура», «Макроекономічне
середовище», «Охорона здоров’я та початкова
освіта», «Вища освіта і професійна підготовка»,
«Ефективність ринку праці», «Рівень розвитку фінансового ринку», «Технологічна готовність»,
«Розмір ринку», «Рівень розвитку бізнесу», «Інновації».
У рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 2014-2015 рр. Україна посіла 76 місце
серед 144 країн світу, продовжуючи демонструвати
свої основні конкурентні переваги – освіту (40 місце) та ємність ринку (38 місце) [4].
На рис. 3 відображено ранги України за показниками під індексу «Інновації», за яким наша країна
посіла 82 місце проти 93 у 2013-2014 рр. та 74 у
2011-2012 рр. Зокрема, покращення зазнали порівняно, з попереднім періодом, показники: витрати
компаній на R&D, співробітництво інститутів і бізнесу в R&D, якість науково-дослідних інститутів
Деякі з таких важливих для оцінки інноваційного
клімату факторів, як освіта, рівень захисту інтелектуальної власності, технологічна сприйнятливість
підприємств, спроможність країни приваблювати та
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Рис. 3. Рейтинг України за ГІК та його показниками за підсумками
Складено авторами за:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.;
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.;
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.;
http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/UKR.pdf.
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З табл. 1 видно, що в у теперішній час Україна
знаходиться в аутсайдерах світового інноваційного
процесу. При тому, що за забезпеченістю вченими
та інженерами наша країна знаходиться на 48 місці,
за патентами на винаходи на 1 млн населення – на
52 місці, а якістю науково-дослідних установ – на 67
місці, однак за більшістю показників, які характери-

зують спроможність виробничого комплексу до реалізації цілей інноваційного розвитку країни, Україна знадиться нижче сотого місця. Це ще раз підтверджує висновок про те, що знання та наукові розробки не трансформуються в реальні інновації в
промисловості та інших сферах економічної діяльності.
Таблиця 1

Готовність України до реалізації цілей інноваційного розвитку
в оцінках Всесвітнього економічного форуму у 2014-2015 рр.
Країна, яка займає перше
місце у рейтингу
Показник
Значення
Назва країни
індексу
Індекс глобальної конкурентоспроможності
Швейцарія
5,7
Стан наукового потенціалу
Доступність якісних послуг з проведення досліджень та ви- Швейцарія
6,5
щої освіти
Якість науково-дослідницьких установ
Швейцарія
6,4
Витрати компаній на R&D
Швейцарія
5,9
Забезпеченість вченими та інженерами
Фінляндія
6,2
Співробітництво інститутів і бізнесу у R&D
Фінляндія
6,0
Патенти на винаходи на 1 млн осіб
Швейцарія
315
Спроможність країни утримувати таланти
Швейцарія
5,8
Спроможність країни приваблювати таланти
Швейцарія
6,1
Готовність економіки країни до активізації інноваційної діяльності
Природа конкурентної переваги
Японія
6,4
Захист інтелектуальної власності
Фінляндія
6,2
Спроможність компаній до створення інновацій
Швейцарія
5,9
Активність фірм з освоєння нових технологій
Ісландія
6,2
Наявність новітніх технологій
Фінляндія
6,6
Технологічний рівень виробничих процесів
Швейцарія
6,4
Державні закупівлі високотехнологічної продукції
Катар
5,8
Доступність венчурного капіталу
Катар
4,8

Україна

76

Значення
індексу
4,1

84

3,9

67
66
48
74
52
132
130

3,1
3,1
4,3
3,5
3,2
2,3
2,3

107
129
82
100
113
95
123
97

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

Ранг

Складено авторами за: http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/UKR.pdf.

Наявність сильного розриву в рангах за основними показниками стану наукового потенціалу та
готовності економіки в активізації інноваційної діяльності ще раз свідчить про хронічне недовикористання Україною можливостей інноваційного зростання за рахунок власних ресурсів, а також про збереження реальних загроз руйнування науково-технічного потенціалу країни внаслідок його довгострокової незатребуваності та відсутності розширення комерційного сектору досліджень, а значить –
і подальшого послаблення позицій країни на ринках
продукції переробних виробництв.
У табл. 2 наведено основні показники інноваційної діяльності в Україні у 2000, 2005, 2010 та
2013 рр. Данні таблиці свідчать про те, що погіршилося ресурсне забезпечення інноваційної діяльності.
Чисельність науковців знизилась на період 20002013 рр. на 35,5%. Обсяг витрат на інноваційну діяльність у зазначеному періоді мав тенденцію до
зниження, за виключенням 2005 р. Табл. 3. демонструє, що фінансування інноваційної діяльності в
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Україні є майже самим низьким (за виключенням
Румунії та Латвії) серед країн Європи.
Інноваційна активність підприємств є достатньо низькою і до того ж знижувалася у 2005 та
2010 рр., тому достатньо складно визначити загальні
тенденції. Характеризуючи розвиток сфери попиту
на інноваційну продукцію, зазначимо, що питома
вага підприємств, що впроваджували інновації залишилася продовж 2000-2013 рр. майже незмінною. А
от обсяг виконаних інноваційних робіт знижувався
(1,16% у 2000 р. та 0,81 у 2013 р.). Вітчизняні виробники більш спираються на імпортне обладнання,
про що свідчить структура інноваційних витрат підприємств: найбільшу питому вагу у цьому показнику займає придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. Хоча ця стаття витрат дещо
зменшилась у 2013 р. порівняно із 2000 р. (на 3 в. п.)
вона все рівно залишається дуже високою порівняно
з витратами на дослідження і розробки (17,1% у
2013 р.).
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Таблиця 2
Ключові показники інноваційної діяльності в Україні
Показники
Чисельність науковців, осіб
Витрати на інноваційну діяльність, % до ВВП
Питома вага інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, %
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %
Питома вага обсягу виконаних наукових
і науково-технічних робіт, у % до ВВП
Структура інноваційних витрат підприємств, %:
дослідження і розробки
придбання інших нових знань
придбання машин обладнання та програмного забезпечення

2000
120773
1,03
18,0

2005
105512
1,30
11,9

2010
89564
0,72
13,8

2013
77853
0,77
16,8

14,8
1,16

8,2
1,09

11,5
0,90

13,6
0,81

15,1
4,1

10,5
4,2

12,4
1,8

17,1
0,9

61,0

54,8

62,8

58,0

Складено авторами за: Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність у 2011 р.". – С. 175; Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність у 2013 р.". – С. 165; "Наука та інноваційні діяльність (1990-2013 рр.)".
– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Таблиця 3
Питома вага витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт
у ВВП (за даними Євростату) у відсотках
ЄС 27
Болгарія
Естонія
Іспанія
Латвія
Литва
Німеччина
Польща
Росія
Румунія
Словаччина
Угорщина
Чеська Республіка
Україна

2000
…
0,52
0,91
0,61
0,44
0,59
2,45
0,64

2005
1,82
0,46
0,93
1,12
0,56
0,75
2,51
0,57
1,07
0,41
0,51
0,94
1.22
1,03

0,37
0,65
0,78
1,51
0,96

2010
2,01
0,60
1,62
1,40
0,60
0,79
2,80
0,74
1,13
0,46
0,63
1,17
1,40
0,83

2012
2,08
0,64
2,18
1,30
0,66
0,90
2,98
0,90
1,12
0,49
0,82
1,30
1,88
0,75

Складено авторами за: Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність у 2007 р.". – С.188; Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність у 2013 р.". – С. 157.

Таблиця 4
Коефіцієнт покриття імпорту експортом основних товарних груп продукції високота середньо технологічного рівня обробки
Товарна група
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
84 реактори ядерні, котли, машини
85 електричні машини
XVII. Засоби наземного транспорту, летальні апарати, плавучі засоби
86 залізничні локомотиви
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
88 літальні апарати
89 судна
XVIII Прилади та апарати оптичні, фотографічні
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
91 годинники
92 музичні інструменти

2001

2005

2010

2013

0,72

0,45

0,69

0,56

0,75
0,65

0,47
0,40

0,69
0,70

0,56
0,56

0,74

0,51

0,89

0,57

2,22

6,62

8,66

7,24

0,27

0,12

0,16

0,07

3,81
16,87
0,30
0,30
0,01
0,21

4,00
12,04
0,28
0,29
0,03
0,10

3,86
5,50
0,28
0,28
н.д.
н.д

4,46
4,08
0,27
0,28
0,11
0,08

Складено авторами за: Статистичний збірник «Зовнішня торгівля товарами та послугами в Україні у 2013 році»
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
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Аналізуючи надані в табл. 4 розрахункові значення коефіцієнту покриття імпорту експорту
можна зазначити, що з поміж товарних груп наукомісного експорту вітчизняної продукції машинобудування існують групи 86,88 та 89, котрі на відміну
від решти зберігають коефіцієнт покриття вищим за
1. Більш того, у продовж 2001-2013 рр. позитивна
динаміка цього показника має місце у випадку експорту залізничних та трамвайних локомотивів, шляхового обладнання (зростання у ), зростання коефіцієнту покриття імпорту експортом аеронавігаційних та космічних апаратів становило майже 1,2 рази.
Разом з цим, цікавим є той факт, що негативний
підсумок товарної групи XVII, в який три з чотирьох
найменувань товарів дають позитивний розмір коефіцієнту покриття, забезпечує ситуація щодо сальдо торгівлі наземними транспортними засобами –
група 87. Підсумки зовнішньої торгівлі у цій товарній групі вже не є результатоутворюючими в частині
імпорту, проте залишаються такими в частині експорту. Це дозволяє зробити висновок про те, що відкладання ефективного вирішення питання налагодження виробництва відповідної продукції всередині країни продовжуватиме негативно впливати не
лише на розмір зовнішнього торгівельного сальдо,
але й опосередковано сприятиме відтворенню негативних трендів створення та розповсюдження наукомістких технологій на внутрішньому ринку [7, с. 45].
Висновки. Проведений порівняльний аналіз
стану параметрів інноваційної системи України відносно світового рівня свідчить, що Україна має високий освітній та науковий потенціал, здатний продукувати різноманітні новації у вигляді ідей, наукових розробок, патентів, однак при цьому вона має
слабкий механізм впровадження їх у сферу економічної діяльності. Тому у формуванні та розвитку
інноваційної системи України на сучасному етапі
необхідно пріоритетну увагу приділити інституціональному забезпеченню інноваційної діяльності,
формуванню мотиваційного механізму до переходу
реального сектора економіки на інноваційний шлях
розвитку.
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Амоша О. І., Ніколаєнко А. І. Національна
інноваційна система України в контексті
міжнародних порівнянь
В статті на основі використання міжнародних
індексів (глобального інноваційного індексу, європейського інноваційного табло, індексу глобальної
конкурентоспроможності) здійснено порівняльний
аналіз інноваційного розвитку України та інших
країн світу. Визначено, що високий освітній та науковий потенціал не трансформується в інноваційний розвиток, оскільки не створено ефективного механізму впровадження інновацій у сферу економічної діяльності.
Ключові слова: інноваційна система; розвиток;
конкуренція; освіта; наука.
Амоша А. И., Николаенко А. И. Национальная инновационная система Украины в контексте международных сравнений
В статье на основе международных индексов
(глобальный инновационный индекс, европейское
инновационное табло, Глобальный индекс конкурентоспособности) осуществлен сравнительный
анализ инновационного развития Украины и других
стран мира. Определено, что высокий научно-образовательный потенциал не преобразуется в инновационное развитие, потому что не создан эффективный механизм внедрения инноваций в сферу экономической деятельности.
Ключевые слова: инновационная система; развитие; конкуренция; образование; наука.
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Based on the using of international indexes (The
Global Innovation Index, Innovation Union Scoreboard,
The Global Competitiveness Index) in the article was
made comparative analyzes of the innovation development of Ukraine and other countries. It was defined that
high education and scientific capacity don’t transformation in innovation development, because was not created effective arrangement of implementation innovations into economic activity.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО МІСТА
Вирішення проблем, пов’язаних із низькою
конкурентоспроможністю національної економіки,
регіонів, міст потребує необхідності просування на
ринок інноваційного продукту, а саме комерціалізації розробок академічної та освітньої науки. Так, за
даними останнього звіту Всесвітнього економічного
форуму про глобальну конкурентоспроможність у
2012-2013 рр. Україна серед 144 країн посіла 73
місце проти 82 у 2011-2012 рр. Провідні позиції займають Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія, які складають трійку лідерів. Російська Федерація та Казахстан випереджають Україну за показниками конкурентоспроможності, посідаючи відповідно 67 і
51 місця у загальному рейтингу [1]. В той же час зазначимо, що серед основних невикористаних можливостей особлива увага приділяється підіндексу
«Інновації», за яким Україна у 2012-2013 рр.
займала 71 місце. Найбільший вплив на підвищення
значення цього рейтингу у 2012-2013 рр. порівняно
з попереднім періодом мала зміна таких його складових, як:
якість науково-дослідних інститутів;
державні закупівлі новітніх технологій і продукції;
наявність вчених та інженерів;
кількість патентів, отриманих у США на 1 млн
населення.
Підсумки проведеного дослідження інвестиційного та інноваційного розвитку України останніх
років свідчать про підвищення ролі цілеспрямованої
державної політики, орієнтованої на підтримку цілісності інноваційного процесу – від наукової розробки до інвестування масового виробництва. Але у
ринковій системі серед найважливіших умов упровадження ефективної регіональної інноваційної політики та досягнення стабільного соціально-економічного зростання на регіональному та місцевому
рівні необхідна розробка та впровадження універсальних механізмів стимулювання економічного
зростання.
Глобальна фінансово-економічна криза, що почалася в 2008 р., призвела до жорсткішої бюджетної
політики держави, якою були введені обмеження на
виділення фінансових преференцій для підтримки
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів, що вплинуло і на розвиток національної і регіональних інноваційних систем в Україні. Це з'явилося наслідком відсутності зацікавленості як дер-

У сучасному світі проблема економічного стимулювання інноваційної діяльності господарюючих
суб'єктів залишається однією з найбільш актуальних. Це означає, що світова спільнота усвідомлює
наростаючу залежність ефективності економічної
діяльності від ступеня її інноваційності. Для становлення інноваційного типу розвитку економіки країни, регіонів, міст здійснюється ряд інституційних,
правових, економічних, фінансових, організаційних
заходів щодо стимулювання інноваційної активності господарюючих суб'єктів в різних сферах національної економіки. Але поряд з наявністю позитивних змін зберігається фрагментарність, розрізненість прогресивних процесів. До основних проблем,
що гальмує інноваційний розвиток належать:
недобросовісна конкуренція;
недостатньо привабливий інвестиційний клімат;
корумпованість органів виконавчої влади;
слабка фінансова підтримка інноваційної діяльності;
низькоефективне використання державних
коштів, виділених на дослідження і розробки;
некомпетентність фахівців в інноваційній
сфері;
відсутність відповідної координації та контролю за ходом інноваційних перетворень.
Все вищезгадане доводить до висновку, що
формування інноваційної моделі економічного розвитку набуло затяжного характеру. А всі перелічені
проблеми в значній мірі залежать від якості та своєчасності надання державної підтримки стимулювання підвищення інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів як в межах міста, регіону, так і
економіки держави в цілому.
Питання економічного стимулювання інноваційної діяльності у національній та регіональній системах розглядали таки вітчизняні та російські науковці як О.І. Амоша [14], В.І. Ляшенко [13], Л.І. Федулова [8], В.П. Вишневський [18], В.В. Дементьєв
[18], І.П. Булєєв [14], Т.М. Боголіб [10], І.В. Ящишина [2] та багато інших. Але проблеми удосконалення стимулів для підвищення інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів індустріального міста потребують подальшого визначення, що і зумовило вибір даного дослідження.
Метою статті є надання пропозицій щодо
удосконалення економічних стимулів у підтримці
господарюючих суб'єктів інноваційної інфраструктури індустріального міста.
122

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

А. І. Землянкін, І. І. Лях
льше. Так, показник «частка валових внутрішніх витрат на НДДКР у ВВП», що саме і є наукоємністю
ВВП, у розвинутих країнах світу зазвичай становить
близько 2%, а у деяких країнах сягає навіть 3-4%, а
іноді 5,0%: в Ізраїлі – 4,74%, у Швеції – 3,63%, у
Фінляндії – 3,47%, у Кореї – 3,22%, у США – 2,68%.
Найменшим цей показник є у Словацькій Республіці – 0,47%, Мексиці – 0,46% [2].
В Україні частка коштів, що витрачаються на
фінансування наукової та науково-технічної діяльності, у ВВП з урахуванням усіх джерел за останні
роки менша ніж 1% (табл. 1).

жавного, так і приватного секторів економіки України у впровадженні інновацій в промисловість.
Нині у всіх країнах світу, крім пострадянських,
послідовно збільшується роль держави у фінансуванні НДДКР і стимулюванні інноваційної активності. Сучасна держава фінансує від третини до половини витрат на НДДКР, при цьому половина цих
коштів освоюється в недержавних структурах. Державні витрати на науку та дослідно-конструкторські
розробки зростають в передових країнах випереджаючим чином, досягаючи 3-4% ВВП, а іноді й бі-

Таблиця 1
Витрати на дослідження і розробки, % до ВВП [3, с. 81, 191; 4, с. 79;5, с. 76; 6, с. 80]
Показники
1991 р.
2000 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
Загальні витрати
2,44
1,20
0,86
0,82
0,73
0,75
0,77
у тому числі
з держбюджету
0,29
0,36
0,37
0,34
0,29
0,33
0,75
Слід зауважити, що при показнику наукоємності ВВП України, який у 2-3 рази менший, ніж у провідних країнах світу, у науковій сфері зроблено
принципово важливі розробки, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності українських товарів і послуг на світових ринках. Це пояснюється
значними доробками, що були накопичені у попередні роки. Для сьогоднішньої України економічна
функція науки може бути істотною лише після того,
як рівень загальних витрат на НДДКР перевищить
1,7% офіційного ВВП [7].
Постійна нестача державних фінансових ресурсів, які спрямовуються на стимулювання науковотехнічної та інноваційної діяльності, перенесення
центру тяжіння на внутрішні можливості приватного сектору або великих корпоративних структур –
перспективний шлях підняття та зростання інноваційної активності в усіх галузях економічної діяльності промислових підприємств на державному, регіональному та місцевому рівнях. Для успішної реалізації такої перспективи необхідно розробити
системний механізм взаємодії органів регіональної і
місцевої влади з корпоративним сектором економіки (особливо з підприємствами, які мають значну
наукомістку складову). Механізм має охоплювати
інституційні, організаційні, фінансово-економічні
та соціально-економічні важелі, спрямовані на забезпечення стимулюючого інноваційного середовища розвитку всіх етапів інноваційного процесу
держави, регіону, міста. Розробка такого механізму
повинна ґрунтуватися на методологічних підходах,
які визнаються науковою думкою та перевірені
практикою.
Це стосується і регіональної промислової політики, яка потрібує активізації в напрямі впорядкування правил взаємодії влади і великих компаній,
блокування тенденцій деіндустріалізації й подолання процесу поглиблення диспропорцій між сировинними та наукомісткими секторами. Додатковим
аргументом на користь концентрації виробництва в
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Україні є дефіцит фінансових ресурсів, розпорошення яких серед дрібних суб’єктів та відсутність
обмеженої кількості пріоритетів їх спрямування не
дає можливості сконцентрувати їх на реалізації великомасштабних проектів [8, с. 119].
У новій Європейській стратегії економічного
розвитку на найближчі 10 років – «Європа-2020:
стратегія розумного, сталого та всеохоплюючого
зростання» зазначено, що 3% ВВП ЕС має бути інвестовано в дослідження і розробки [9].Розумне зростання означає посилення взаємодії наукових знань,
досліджень та інновацій з економічним зростанням
і розвитком. Складовими цього фактору зміцнення
економіки є підвищення якості освіти і проведення
досліджень, підтримка поширення інноваційних технологій і знань в усіх країнах ЄС, збільшення доступу до інформації та технологій спілкування, а також гарантування того, що інноваційні технології
будуть використовуватися з метою досягнення глобальних соціальних цілей [10, с. 42].
Тому, для адаптації стратегії до конкретної ситуації, Європейська Комісія пропонує державамчленам трансформувати цілі ЄС в свої національні
стратегії. Всі цілі стратегії «Європа 2020» відображають основну суть розумного, стійкого і всеосяжного зростання, але вони не є вичерпними. Для найшвидшого розвитку і досягнення поставлених цілей
ЄС вважає пріоритетними 7 напрямків діяльності,
серед яких значними для даного дослідження є наступні [9]:
«Інноваційний Союз» для поліпшення умов і
можливостей фінансування досліджень та інновацій, щоб гарантувати, що інноваційні ідеї будуть використані в товарах і послугах, що сприятиме економічному зростанню і створенню нових робочих
місць;
«Доцільне використання ресурсів в Європі»,
щоб зробити економічне зростання незалежним від
ресурсів, сприяти переходу на економіку з низьким
вмістом вуглецю, збільшити використання джерел
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відновлюваної енергії, провести модернізацію
транспортного сектора і забезпечити розумне використання джерел енергії;
«Індустріальна політика, спрямована на глобалізацію» для поліпшення підприємницького середовища, особливо для середнього і малого бізнесу, для
підтримки розвитку потужної і стійкої промислової
бази для повсюдної глобалізації;
«План з розвитку нових здібностей і збільшенню кількості робочих місць», щоб зробити модернізацію ринків праці, дати людям можливість
отримувати нові знання та навички, щоб збільшити
можливість працевлаштування, поліпшення співвідношення попиту і пропозиції на ринках праці, включаючи трудову мобільність тощо.
Всі заходи щодо розвитку внутрішнього ринку,
фінансові важелі, інструменти зовнішньої політики
будуть задіяні в досягненні цілей «Європи 2020». За
даних умов наукові та технологічні розробки українських учених можуть бути гідно представлені на
відповідному європейському ринку.
З 1 листопада 2014 р. вступило в силу тимчасове застосування Угоди про Асоціацію з ЄС. Це розділи договору про безпеку, юстицію, боротьбу
проти шахрайства, гармонізацію стандартів, ряд
протоколів тощо. Тобто всі розділи крім IV, який
стосується Зони вільної торгівлі, її відклали до
1 січня 2016 р. Однією з особливостей є те, що ЄС
продовжив режим автономних преференцій України
до 31 грудня 2015 р. Такі преференції дозволяють
відмінити мита на українські товари в країнах ЄС,
натомість для Євросоюзу зберігаються старі митні
правила [11].
У програмі розвитку України «Стратегія-2020»,
яку представлено Президентом України у 2014 р.,
визначається, що реформи повинні бути системними, стосуватися відразу всіх політичних, економічних і соціальних інститутів, а також стати плодом
спільних зусиль усіх гілок влади, суспільства і бізнесу». Саме тому «Стратегія-2020» передбачає
більш 60 реформ і спеціальних програм, а саме [12]:
(1) Програма популяризації України в світі;
(2) Програма створення бренду «Україна»;
(3) Реформа відзнак та нагород;
(4) Програма розвитку інновацій;
(5) Розвиток інформаційного суспільства та медіа;
(6) Реформа державної політики у сфері науки
та досліджень;
(7) Українська космічна програма;
(8) Програма розвитку туризму;
(9) Реформа державної політики у сфері культури;
(10) Програма розвитку національного кіновиробництва;
(11) Програма розвитку національної видавничої справи;
(12) Реформа державної політики у сфері
спорту;
(13) Програма залучення талантів.
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Головною передумовою виконання цієї Програми має стати новий суспільний договір між суспільством, владою і бізнесом, наукою і освітою, де
кожна сторона має свою зону відповідальності. Наявність системи зв’язків на кожному окремому рівні
та поміж них є необхідною умовою для забезпечення всієї складності соціально-економічних відносин, що виникають в межах національної та регіональної інноваційної системи.
Визначимо, що майбутня конкурентоспроможність держави, регіонів, міст залежить від правильно
виробленої ними стратегії розвитку. В умовах непередбачуваності зовнішнього і внутрішнього середовища досягнення високої прибутковості економічних агентів припускає наявність здібності до постійного розвитку. У придбанні і реалізації цієї здатності особливу роль грає стратегія. Якщо виходити з
того, що розвиток економічних агентів є результат
реалізації стратегії, тоді розробці стратегії повинен
передувати аналіз можливих форм її розвитку. Це
дозволить правильно скласти алгоритм розвитку
[13, с. 11].
Отже, в умовах нерівномірності господарського розвитку територій і підтримці інноваційного розвитку економіки зростає роль держави, її
промислової політики, яка повинна ураховувати регіональну і місцеву специфіку. У такій ситуації підвищується важливість дієвих заходів щодо стимулювання процесів підтримки промислової сфери на
місцевому рівні. Для сприяння цих дій пріоритетне
значення набуває відновлення індустріального потенціалу міст, залучення інвестицій в модернізацію і
нарощування промислового виробництва. Як зауважують провідні українські вчені, «одним із головних завдань сучасного етапу розвитку української
економіки є формування конкурентоспроможності
промислового комплексу інноваційного типу» [14,
с. 31].
Таким чином, найбільш слабким місцем інноваційної системи країни та її регіонів, міст є низька
активність у сфері комерціалізації наукових розробок. Принциповий внесок у зміну такої ситуації
може дати підготовка фахівців з їх комерціалізації,
яка повинна бути виділена в окремий напрямок науково-технічної та інноваційної політики держави.
Адаптація системи вищої освіти до потреб нового
технологічного укладу припускає підготовку менеджерів та інженерів з широким кругозором знань та
орієнтованих на підтримання безперервних інноваційних процесів. Для цього поряд з державною підтримкою розвитку фундаментальних досліджень в
університетах необхідно стимулювання викладацької діяльності співробітників наукових інститутів,
дослідницьких підрозділів промислових підприємств.
Інтеграція науки, освіти і промислових підприємств є природною формою НДДКР, що проводяться самими виробничими компаніями. До проведення таких робіт підштовхує інноваційна конкуренція, тому багато країн вживають додаткових заходів по їх стимулюванню.
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їни «Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій». У його новій редакції права
на технології, що створюються за бюджетні кошти,
належать установам – виконавцям робіт [10, с 48].
Це підвищує їх відповідальність щодо комерціалізації результатів дослідження.
Концепцію реформування системи фінансування й управління науковою та науково-технічною
діяльністю (2012 р.) засвідчено, що недостатнє стимулювання наукової і науково-технічної діяльності
за рахунок коштів державного бюджету протягом
останніх 10 років унеможливлює виконання державних цільових наукових і науково-технічних програм, на виконання яких спрямовується лише 6-7 відсотків загального обсягу фінансування наукової і
науково-технічної діяльності [17]. Основною перешкодою до активізації інноваційної діяльності є не
дефіцит грошових коштів або нестача уваги до державного регулювання інноваційних процесів, а саме
господарські та політичні інститути суспільства,
асиметрія економічної влади і господарський порядок, що зростає на її основі [18, с. 51].
Для розв'язання проблеми необхідним є поетапне збільшення обсягу видатків загального
фонду державного бюджету на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок, що
відбираються на конкурсній основі, у тому числі в
рамках виконання державних наукових і науковотехнічних програм, а також на виконання державного замовлення на створення новітніх технологій;
Підприємства в Україні потребують переобладнання та модернізації, проведення нової індустріалізації, а виробнича сфера має бути заінтересованою у впровадженні нових технологій. Значне місце
на шляху комерціалізації інноваційного продукту
відводиться системі державно-приватного партнерства, де одним з основних напрямків у підтримці
розробки та впровадження нових технологій є державні закупівлі, які слід орієнтувати на придбання
вітчизняної технічно передової і конкурентоспроможної продукції.
Тому, для подальшого просування наукових
розробок необхідно визначити і затвердити критерії
у формуванні державного замовлення, зокрема, натуральних та вартісних показників, а також удосконалити порядок конкурсного відбору виконавців
державного замовлення з визначенням їх прав, обов'язків та відповідальності.
Доцільно також законодавчо визначити та затвердити стимули для освоєння вітчизняної енергозберігаючої та екологічно чистої техніки (світлодіодів, сонячних батарей, нанопорошків, систем автоматизованого контролю за теплоспоживанням у
ЖКГ тощо), застосувавши як норми щодо заборони
експлуатації енергомарнотратних і екологічно брудних технологій та пільги споживачам запропонованої прогресивної конкурентоспроможної на світовому ринку техніки і технологій.

Наприклад, в Бельгії компанії, що введуть
НДДКР або співпрацюють з науковими організаціями, можуть залишати собі 50% від обсягу податків
з заробітної плати вчених. В Італії податкову субсидію отримують підприємства, не менше 10% прибутку яких використовуються для фінансування витрат на науковий персонал. Податкову субсидію в
розмірі 10% прибуткового податку отримують науковці, які повернулися в Італію з постійного місця
проживання за кордоном (протягом п'яти років після
повернення). В Норвегії запущена програма по податковому стимулюванню «Skattefunn», яка також
орієнтована на підтримку наукових кадрів [15,
с. 94]. Досвід цих країн є важливим для використання податкових преференцій і в нашій країні.
Заходи держави необхідно спрямувати на:
допомогу функціонування мереж і науковотехнічних бібліотек;
субсидування послуг щодо користування мережами центрів науково-технічної і економічної інформації, центрів науки, інновацій та інформатизації і
базами їх даних;
закупівлю наукової літератури;
підтримку діяльності дослідних стендів і виробництв, експериментальних установок;
створення мережі інноваційних центрів і парків
технологічного користування.
В цілях скорочення стимулів для тіньової комерціалізації науково-технічних досягнень українських новаторів доцільно на промислових підприємствах передбачити субсидування витрат на захист
інтелектуальної власності на вітчизняні передові технології в країні і закордоном.
Концепцією реформування державної політики
в інноваційній сфері, прийнятою Кабінетом Міністрів України (2012 р.) визнано низьку ефективність
механізму стимулювання суб'єктів господарювання
до провадження інноваційної діяльності. А причинами такого стану стали [16]:
недосконалість законодавства в інноваційній
сфері;
відсутність механізму стимулювання створення, виробництва та споживання інноваційної
продукції і внаслідок цього − низька привабливість
інноваційної сфери для венчурного капіталу;
низький рівень комерціалізації науково-технічних розробок та винаходів.
Тому в умовах сьогодення першочергового значення набуває визначення та функціонування неподаткового механізму стимулювання для впровадження винаходів та технологій, удосконалення системи економічного (податкового, кредитного, страхового) стимулювання до комерціалізації об'єктів
права інтелектуальної власності та формування ринку таких об'єктів.
Нині розробляється Програма переорієнтації
наукового та науково-технічного потенціалу на забезпечення конкретних потреб розвитку економіки.
НАН України запропонувала зміни до Закону Укра-
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сприяти поступовому збільшенню реальних обсягів валового внутрішнього продукту на основі використання досягнень науково-технічного та інноваційного розвитку;
стимулювати створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та проведення моніторингу стану інноваційного розвитку національної
економіки на основі мережі центрів науково-технічної та економічної інформації, центрів науки, інновацій та інформатизації, а також структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ та навчальних закладів;
сприяти визначенню та функціонуванню неподаткового механізму стимулювання для впровадження винаходів та технологій, удосконаленню
системи економічного (податкового, кредитного,
страхового) стимулювання до комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності та формуванню
ринку таких об'єктів;
підвищити мотивацію щодо результативності
проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок, державного замовлення на створення
новітніх технологій, а також визначити механізм залучення позабюджетних коштів у наукову сферу для
своєчасного та якісного виконання державних цільових наукових і науково-технічних програм;
спрямовувати формування системи державноприватного партнерства на підтримку та стимулювання розробки і впровадження нових технологій в
межах державних закупівель, які слід орієнтувати на
придбання вітчизняної технічно передової і конкурентоспроможної продукції;
визначити і затвердити критерії у формуванні
державного замовлення, зокрема, натуральних і
вартісних показників, а також удосконалити порядок конкурсного відбору виконавців державного замовлення з визначенням їх прав, обов'язків та відповідальності.
Реалізація наведених пропозицій сприятиме
якісному вдосконаленню існуючих і впровадженню
сучасних механізмів стимулювання підприємств індустріального міста, які в цілому забезпечать більшу зацікавленість господарюючих суб'єктів у
створенні, освоєнні і широкому запровадженні інноваційних розробок.

Висновки та рекомендації
1. Результати проведеного дослідження свідчать, що українська держава дотепер ще не сформувала чіткого ставлення до механізмів стимулювання
інноваційної активності господарюючих суб'єктів в
різних сферах національної економіки. Якщо враховувати соціально-політичну ситуацію в країні, її регіонах та містах, послаблений стан економіки та існуючі умови господарювання потребують більш досконалого функціонування в Україні інноваційноінвестиційної моделі розвитку національної економіки.
2. Проведений аналіз демонструє погіршення
динаміки фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності України порівняно із
низкою розвинених країн світу. Необхідним і своєчасним є проведення виважених змін у підходах
щодо асигнувань у НДДКР для розширення можливостей промислового виробництва випускати інноваційну продукцію, яка спроможна до гідної конкуренції. Ці заходи сприятимуть задоволенню потреб
господарюючих суб’єктів міста, які постійно зростають у якісному відношенні.
3. Підписання тимчасового застосування Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом дозволить Україні долучитися до програми «Європа2020» у рамках фактору розумного зростання з метою виходу на європейський ринок наукових розробок і технологій. Промисловість вимагає модернізації, проведення нової індустріалізації. Для більшості
галузей характерними є IV та V технологічні уклади,
тому існує необхідність упровадження наукових
розробок, підтримка підвищення інноваційної
сприйнятливості економік індустріальних міст,
адже саме такий шлях дасть українській економіці
бути конкурентоспроможною.
4. Для удосконалення системи економічного
стимулювання інноваційної діяльності підприємств
індустріального міста доцільно вжити наступні заходи:
розробити ефективну систему мобілізації фінансових ресурсів (бюджетних, інвестиційних, кредитних, власних коштів підприємств тощо) із різних
джерел на цілі інноваційного розвитку на ринкових
принципах;
впроваджувати сучасні механізми та інструменти, здатні забезпечити стимулюючий вплив фінансів на розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, прогресивні структурні зрушення в
економіці;
розробити системний механізм взаємодії органів регіональної і місцевої влади з корпоративним
сектором економіки, який буде застосовувати інституційні, організаційні, фінансово-економічні та соціально-економічні важелі, спрямовані на забезпечення стимулюючого інноваційного середовища розвитку всіх етапів інноваційного процесу держави,
регіону, міста. Розробка такого механізму повинна
ґрунтуватися на методологічних підходах, які визнаються науковою думкою та перевірені практикою;
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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Сучасна економіка інноваційного типу базується на науково-технічній та інноваційній діяльності, що забезпечує створення нових товарів, технологій та послуг. Ключовим фактором розвитку такого типу економіки є створення ефективної моделі
інноваційної інфраструктури1 [1].
Наразі в Україні інноваційна інфраструктура
підпорядкована освітній політиці, політиці у сфері
НДДКРй інноваційній політиці. Ефективна політика
у сфері освіти забезпечує підготовку кваліфікованої
робочої сили. Політика у сфері НДДКР (насамперед,
у сфері фундаментальних досліджень) просуває
створення нових знань. Інноваційна політика концентрується на застосуванні знань і підтримці інструментів для виробництва та суспільного сектору.
Водночас, на сьогоднішній день в Україні ці сектори
часто функціонують незалежно одне від одного, тоді
як для забезпечення сталого інноваційного розвитку
країни потрібне їх ефективне поєднання. Наріжним
каменем цього процесу є створення сучасної інноваційної інфраструктури.
Проблемами формування ефективної інноваційної інфраструктури держави займались зарубіжні
учені S. Eriksson, E. Ramstad, S. Reboud, L. Woolgar,
A. Bartzokas, M. Frenz, R. Lambert, T. Alasoini,
T. Mazzarol, T. Volery та інші, а також спеціалісти
міжнародних фінансово-економічних організацій.
Серед російських та вітчизняних учених різні аспекти створення інноваційної інфраструктури досліджували Б. Гриньов, Т. Гринько, І. Дежина, О. Євсєєв, С. Кацура, А. Князевич, М. Коновалова,
А. Райхлина, Н. Рудь, В. Соловйов, М. Яворський,
та інші.
Проте узагальненню сучасного досвіду зарубіжних країн, передовсім – із високим рівнем розвитку інновацій у вітчизняній економічній літературі
не приділялось достатньо уваги.
За даними Європейського інноваційного табло
(Innovation Union Scoreboard у 2014 р.) найвищий рівень інноваційного розвитку був зафіксований у
Південній Кореї (рис. 1).
Трохи менший він був у США. Країни ЄС (за
узагальненим показником) посіли четверте місце у
світі. Три країни-учасниці об’єднання БРІКС (РФ,

Індія та Бразилія) знаходяться на приблизно однаковому рівні інноваційного розвитку. Найвищий рівень інноваційного розвитку з країн цього об’єднання має Китай, найнижчий – Південноафриканська республіка.

Складено за [2, с. 29]

Рис. 1. Індекс інноваційного розвитку країн
світу за 2013 р.
Високого рейтингу інноваційності неможливо
досягти без ефективного функціонування інноваційної інфраструктури. Тому предметом подальшого
розгляду стане дослідження інноваційної інфраструктури у країнах, що є світовими лідерами у
сфері інновацій.
Основною особливістю функціонування інфраструктури інновацій у Південній Кореї є відносно
обмежений зв’язок між промисловим виробництвом
та науковими дослідженнями та низька швидкість
реагування державних НДІ (government research
institutes – GRIs) та університетів на потреби (запити) бізнесу.
До 2013 р. центральним інститутом, який здійснював планування, координацію та оцінку політики в сфері НДДКР та інновацій, у співпраці з іншими міністерствами, зокрема, торгівлі, промисловості та енергетики, інформації та комунікацій, було
Міністерство науки та технологій (Ministry of
Science and Technology – MOST).
На основі акту щодо створення, діяльності та
розвитку державних НДІ, прийнятому у 1999 р.,
було створено нову систему управління інноваціями

1

Тут і надалі під інноваційною інфраструктурою
буде розумітись сукупність підприємств, організацій,
установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інновацій-

ної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні
тощо) // Закон України «Про інноваційну діяльність»
від 04.07.2002 № 40-IV.
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для вирішення проблем ефективності НДІ головним
напрямком прикладання зусиль є створення ефективної управлінської структури, залежно від бажаної подальшої ролі НДІ. Відповідно, державні НДІ
на сьогодні перебувають у процесі трансформації,
отже висновки щодо ефективності робити зарано.
Проблеми полягають у неефективній кооперації державних НДІ з приватними компаніями.
Відповідні дослідження визначили, що:
інноваційні компанії та державні НДІ часто не
доходять згоди стосовно визначення основної мети
співпраці;
незначний розрив у технологіях (накопичених
знаннях), який існує між цими двома агентами, зазвичай, є чинником низької ефективності державноприватного партнерства.
Спробою вирішення цих проблем стало створення урядом Національної ради з питань науки та
технологій (National S&T Council – NSTC), основною функцією якої є координація науково-дослідних програм та відповідного фінансування у країні.
На рис. 2 наведено функціональну схему інноваційної інфраструктури у Південній Кореї.

(Research Council System – RCS), за взірцем німецької та британської подібних систем. За цієї системи
управління було створено п’ять наукових рад, кожна з яких здійснює контроль за діяльністю відповідних НДІ.
Такий підхід мав позитивні результати, зокрема, отримання НДІ більшої автономії у своїй діяльності, зокрема, стосовно управління, прийняття
рішень та організаційної політики; посилення конкуренції між галузями промисловості, університетами та НДІ; покращення системи матеріального заохочення шляхом впровадження системи нарахування щорічної заробітної плати залежно від результатів діяльності тощо.
З 2003 р. для НДІ було впроваджено додаткові
зміни, що стосувались фактичного місцеперебування та структури управління.
По-перше, корейський уряд реалізував національний план, метою якого стало переміщення близько 268 бюджетних організацій з 344 (включаючи
НДІ) із Сеулу та його околиць, до інших регіонів
країни. Наразі уряд планує розвиток регіональних
інноваційних кластерів, в тому числі, за рахунок подальшого переміщення НДІ до провінцій. По-друге,

Рис. 2. Функціональна схема інноваційної інфраструктури у Південній Кореї
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Основні міністерства у сфері інновацій – MSIP
та MOTIE – за 2012 р. акумулювали 60% загальних
державних видатків на НДДКР (31,9% та 30,4% відповідно).
Попри інноваційне лідерство у світі, Південна
Корея не зупиняється, і надалі розробляючи заходи
з подальшого розвитку інфраструктури інновацій у
країні.
Аналіз відповідних досліджень дозволив розподілити їх на три групи.
1. Заходи, спрямовані на соціальну складову
інноваційної інфраструктури. До них відноситься:
покращення матеріальної компенсації для висококваліфікованих робітників шляхом скорочення
термінів обов’язкової військової служби, підвищення частки науковців та інженерів у складі урядових організацій, розповсюдження преміальної системи на науковців та інженерів;
розвиток науково орієнтованої (S&T-friendly)
культури та соціального оточення на загальнонаціональному рівні;
гарантування соціальної та етичної відповідальності НДДКР [3].
2. Заходи, орієнтовані на комерціалізацію інновацій. У інфраструктурному аспекті ці заходи спрямовані на подолання проблеми низького рівня співробітництва між малими та середніми підприємствами та академічними установами. Зокрема, передбачається:
стимулювання розвитку висококваліфікованих
студентів з метою підтримки інновацій на виробництві та залучення їх до інноваційно-орієнтованих
компаній;
надання систематичної підтримки державноприватному партнерству у сфері інновацій;
подальша переорієнтація державних НДІ відповідно до цілей розвитку економіки;
подальший розвиток компаній-власників технологій (technology holding companies – THCs) [4,
с. 13].
3. Заходи, спрямовані на підтримку інноваційних малих та середніх підприємств:
розвиток освітнього напрямку «підприємництво» в університетах;
консультативна урядова підтримка стартапів;
розвиток мережі інноваційних інкубаторів на
базі малих та середніх підприємств (так, на 2013 р.
їх нараховувалось 275, у тому числі на базі університетів – 209, державних НДІ – 25, на базі малих та
середніх підприємств – усього 5) [4, с. 148].
Сусід Південної Кореї по регіону Японія займає
третє місце у світі за розвитком інновацій.
Основним інститутом інноваційної інфраструктури Японії є Рада з наукової та технологічної політики (Council for Science and Technology Policy –
CSTP), до якої входять представники апарату
прем’єр-міністра, шість міністрів Кабінету міністрів

та вісім представників академічної науки, бізнесу та
наукової спільноти. У 2009 р. з метою пришвидшення розвитку економічної та інвестиційної політики, в рамках Кабінету міністрів було створено
Підрозділ з національної політики (National Policy
Unit). До функцій Підрозділу включено підтримку
міжміністерського планування та координації, а також контроль за фінансовою та інноваційною політикою. Рада з питань реалізації нової стратегії зростання (Council on the Realization of the New Growth
Strategy), створена в структурі Підрозділу, контролює виконання цілей згідно плану та встановлює напрями інноваційної політики на різний термін [5,
с. 4].
В цілому інноваційна інфраструктура Японії є
чітко поділеною за функціональними обов’язками з
мінімальною кількістю учасників процесу, підпорядкованих безпосередньо міністерствам (рис. 3).
Варто відзначити, що недоліком такої чітко
розгалуженої системи є слабкість взаємозв’язку між
окремими її елементами. Тому наразі головним напрямом розвитку інноваційної інфраструктури Японії є посилення взаємозв’язків між різними секторами економіки, зокрема, між університетами та бізнесом у сфері освіти, обміну персоналом та дослідницьких проектів [7, с. 10].
Подібними до японських є напрями розвитку
інноваційної інфраструктури іншого світового інноваційного лідера – США.
Зокрема, для розвитку інноваційної інфраструктури ХХІ ст. (21 st Century Innovation Infrastructure) у США пропонується посилити зв’язки
університетів та національних лабораторій і ринку з
метою стимулювання розвитку та комерціалізації
наукових досліджень, полегшення співпраці з промисловістю. Для цього передбачаються такі заходи:
розвиток бізнес-інкубаторів у складі університетів;
розвиток додаткових Центрів передових знань
(Centers of Excellence);
розширення використання дослідницьких парків;
розширення Програми підтримки малого бізнесу в сфері інноваційних досліджень (Small
Business Innovation Research Program – SBIR) для
підтримки комерціалізації результатів наукових досліджень університетів та лабораторій.
Крім того, передбачаються такі додаткові заходи розвитку інфраструктури інновацій у США:
1. Розвиток суспільно-державних об’єднань
(public-private partnerships), перш за все, за рахунок
фінансування на ранніх етапах діяльності (early
stage finance) та підтримки промислових консорціумів.
2. Створення нових інститутів для прикладних
досліджень в рамках Національної мережі виробничих інновацій (National Network for Manufacturing
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Складено за [6].

Рис. 3. Управління інфраструктурою інновацій в Японії
Innovation – NNMI) – суспільно-державного об’єднання, створеного за взірцем німецької FraunhoferGesellschaft з метою комерціалізації та виробництва
технологій, створених у США.
3. Посилення розвитку кластерів.
4. Забезпечення доступу до іноземних кластерів.
5. Підтримка розвитку науково-дослідницьких
парків [8, с. 181-197].
Оскільки Україна проголосила курс на інтеграцію до ЄС, доцільним є аналіз досвіду створення
інноваційної структури у країнах цього об’єднання.
Розглядаючи загальні напрями підвищення
ефективності інноваційної інфраструктури, які розповсюджуються на всі країни ЄС, зазначимо, що головні напрями розвитку інноваційної інфраструктури у країнах ЄС на період до 2020 зафіксовано у
відповідному документі щодо ініціативи створення
«Інноваційного союзу» – Europe 2020 Flagship
Initiative Innovation Union [9].
Так, планується надалі розвивати Європейський науковий простір (European Research Area) з метою забезпечення рівних та справедливих умов функціонування для всіх агентів інноваційного ринку,

зокрема в сфері розвитку науково-дослідницької інфраструктури й трансферу технологій. До 2015 р.
країни-члени ЄС мають завершити або впровадити
не менше 60% пріоритетної європейської науководослідницької інфраструктури, склад якої визначено відповідним Європейським стратегічним форумом (European Strategy Forumfor Research Infrastructures – ESFRI).
Розвиток Європейського інституту інновацій
і технологій (European Institute of Innovation and
Technology – EIT) з метою ефективного поєднання
усіх сторін «трикутника знань»1 (освіти, досліджень
та інновацій), а також створення нових патернів управління та фінансування у цих сферах. Об’єднання
в структурі ЄІТ (Knowledge and Innovation
Communities – KICs) міститимуть весь інноваційний
ланцюжок, що сприятиме знайденню найбільш креативних та інноваційних партнерів у сферах досліджень, бізнесу та академічних знань з метою співпраці над найважливішими суспільними проблемами.
Створення єдиного інноваційного ринку з метою залучення інноваційних інвестицій та бізнесу,
підвищення конкурентоздатності інновацій, надання підприємствам можливості комерціалізації

1

«Трикутник знань» («knowledgetriangle») –
освіта-дослідження-інновації – Інноваційна стратегія
ЄС після фінансової кризи 2008 р.
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менту якості (European Foundation for Quality
Management Excellence Model – EFQM ЕМ).
Одним з важливих напрямів функціонування
інноваційних кластерів є надання широкого спектру
індивідуальних послуг з підтримки інноваційних
малих та середніх підприємств, які включають полегшення співпраці з більш великими компаніями та
дослідними інститутами, поліпшення патентного захисту та трансферу технологій, підтримку транскордонної діяльності. Планується, що такі індивідуальні послуги будуть розвиватись як пілотні проекти та тестуватись в рамках Europe INNOVA1, і, у
випадку їх успіху, будуть розповсюджені на рівні
ЄС за допомогою Європейського кластерного альянсу та Європейської мережі підтримки підприємництва (Enterprise Europe Network) [10].
На рис. 4 наведено значення індексу інноваційності (innovation performance) для країн ЄС за
2013 р.
Із рис. 4 видно, що лідерами у сфері інновацій
в Європі є країни Скандинавії, а також Німеччина.
Розглянемо більш докладно досвід створення інноваційної інфраструктури окремими країнами ЄС.
За 2013 р. лідером за рейтингом інноваційності
серед країн ЄС стала Швеція. Основні кроки у сфері
реформування інноваційної інфраструктури країни
було розпочато у 2001 р. Завдання розробки напрямів інноваційної політики було закріплено за трьома
міністерствами: Міністерство з питань охорони здоров’я та соціального забезпечення, Міністерство
освіти та наукових досліджень, Міністерство з питань підприємництва, енергетики та комунікацій.

успішних інновацій, скорочення адміністративних
витрат, пов’язаних з отриманням патентів (процес
отримання патенту у країнах ЄС є у 15 разів більш
витратним, аніж у США, значною мірою завдяки витратам, пов’язаним з перекладом та адмініструванням).
Розвиток інноваційних кластерів. У 2006 р. ЄС
прийняв широкомасштабну інноваційну стратегію
та визначив основні кластери у Європі. У 2008 р. був
підписаний Європейський кластерний меморандум
(European Cluster Memorandum), який містить відповідні рекомендації щодо кластерної політики на регіональному, національному та наднаціональному
рівнях, в тому числі і щодо розвитку інноваційної
інфраструктури. Ініціатива «Регіони знань» (Regions
of Knowledge initiative), що реалізується в рамках
проекту FP7, як частина Європейського наукового
простору, передбачає створення інноваційно-дослідницьких кластерів, до структури яких входять
університети, дослідницькі центри, підприємства та
регіональна влада, а також підтримка їх співпраці.
Відповідними інститутами, задіяними у цьому процесі, є Європейський кластерний альянс (European
Cluster Alliance) та Європейська група з кластерної
політики (European Cluster Policy Group). З метою
покращення процесу фінансування (державного та
приватного) інноваційних організацій передбачається також створення автономної неприбуткової
Європейської асоціації кластерних менеджерів
(European Cluster Manager Association) на базі модулю удосконалення Європейського фонду менедж-

Складено за [11, с. 11].

Рис. 4. Рейтинг інноваційності країн-членів ЄС за 2013 р.
1

Europe INNOVA – організація, створена у 2006 р.
Спеціалізується на об’єктах інноваційної інфраструк-

тури. Наразі основними напрямами діяльності є транскордонне співробітництво кластерів, наукоємні послуги та екологічні інновації.
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Функціональну схему інноваційної інфраструктури Швеції наведено на рис. 5.
Міністерство з питань підприємництва, енергетики та комунікацій займається розробкою інноваційної політики та напрямами НДДКР в сфері технологій, зайнятості, створення робочих місць, ринку
праці та регіональної політики, координуючи діяльність Агентства з питань економічного та регіонального зростання Швеції (NUTEK), Агентства з розвитку інноваційної системи Vinnova у Швеції та Інституту досліджень стратегії розвитку (ITPS).
У сферу діяльності NUTEK включено питання,
пов’язані зі створенням нових підприємств, інноваційно-економічного розвитку компаній та регіонального розвитку. Vinnova надає кошти на проведення НДДКР, пов’язаних з підтримкою інноваційних систем, дослідженнями у сфері сталого розвитку й зростання. Мета ITPS полягає у розвитку та
розповсюдженні знань щодо економічного зростання у майбутньому.

У 2001 р. у Швеції було створено три нових
ради з питань наукових досліджень. Найбільша з
них – це Наукова рада Швеції (Vetenskapsrådet), яка
займається розвитком фундаментальних наукових
досліджень та провадить аналіз політики у сфері наукових досліджень. Дві інші наукові ради було створено з метою розвитку нових знань у специфічних
сферах. Наукова рада Швеції з питань трудової діяльності та соціальної науки (FAS) підтримує фундаментальні та обумовлені відповідними потребами
дослідження, пов’язані з організацією праці, соціальним захистом, охороною здоров’я, ринком праці
та добробутом і координує свою діяльність з Міністерством з питань охорони здоров’я та соціального
забезпечення. Наукова рада Швеції з питань екології, територіального планування та сільськогосподарських наук (Formas) входить до складу профільних міністерств та займається проблемами інновацій й НДДКР у цих сферах.

Рис. 5. Функціональна схема інноваційної інфраструктури Швеції
Варто відзначити, що основна частина виконуваних наукових досліджень у Швеції припадає на
університети, тоді як частка НДІ порівняно з іншими країнами є незначною. Всіма питаннями стосовно закладів вищої освіти у Швеції займається Національне агентство з питань вищої освіти Швеції
(Högskoleverket).
Інноваційна інфраструктура країни, яка посідає
третє місце за рейтингом інноваційності серед країн
ЄС – Німеччини – є доволі складною з причин її
розмірів, наявності земельних та загальнодержавних урядових структур, а також з причин історії її
розвитку. Рішення щодо інноваційної інфраструктури приймаються на найвищому рівні. Типовим є
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той факт, що уряд приймає рішення стосовно тематичних напрямів наукових програм та розподілення
фондів, тоді як відповідні інноваційні, наукові
агентства займаються операційними питаннями.
Рада з науки (Wissenschaftsrat) є найважливішим консультативним органом у сфері науки та
інновацій, функції якого полягають у розробці рекомендацій щодо розвитку закладів вищої освіти, їх
структури, розвитку та фінансування тощо. У
2008 р. з метою об’єднання науки й інновацій на федеральному та державному рівнях був заснований
новий загальнонауковий форум (Gemeinsame
Wissenschafts Konferenz – GWK). На практиці діяль133
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ріші та менш обтяжливі засоби для досягнення політичних цілей.
Окремо варто відзначити UKAS – неприбуткову приватну компанію з обмеженою відповідальністю, повністю незалежну від держави – новаторський успішний бізнес-проект, який може бути використаний в інших країнах у діяльності суспільного сектору.
Рада з дизайну (Design Council), основною метою якої є просування інновацій на ринок, стимулювання та допомога інноваційним підприємствам [16,
с. 23-26], [17].
Головною особливістю інноваційної інфраструктури Франції є розгалужена інфраструктура
підтримки інновацій на регіональному рівні. Основні складові на регіональному рівні – це регіональні центри інновацій та трансферу технологій
(Сentre régional d'innovation et de transfert de
technologie – CRITT) та Центр технологічних ресурсів (Centre de ressources technologiques – CRT), які
надають наукові та технологічні послуги. Також існують Національні центри досліджень та технологій
(Centre national de recherche technologique – CNRT),
які поєднують державні дослідницькі лабораторії та
приватні дослідницькі центри.
Окремим інститутом, об’єднуючим різні рівні,
є мережі технологічного розвитку (Réseaux de
développement technologique – RDT), за допомогою
яких здійснюється обмін та надання інформації,
перш за все, невеликим інноваційним компаніям.
Проте наявність значної кількості учасників
призводить до складності в управлінні інфраструктурою (рис. 6).
Нарешті, стисло розглянемо інноваційну інфраструктуру у країнах із низьким рейтингом інноваційності (modest innovators): Литви, ПАР, РФ.
На сьогоднішній день головною метою удосконалення інноваційної структури Литви є посилення
наукової бази та розвиток інтегрованих знань, досліджень та бізнес-центрів (valleys) міжнародного рівня з відповідним розповсюдженням мережі трансферу технологій та приєднання до міжнародних
інноваційних мереж. Основним засобом досягнення
цієї мети є реорганізація науково-дослідних інститутів, посилення їх кооперації з бізнесом, створення
Агентства з науки, інновацій та технологій і відповідної інституційної структури, відповідальної за
співпрацю бізнесу та науки.
Варто відзначити, що за деякими показниками,
які використовуються при обчисленні рівня інноваційності країни, Литва випереджає середній рівень
ЄС, зокрема це відсоток малих та середніх підприємств, що беруть участь у спільних інноваційних
проектах у промисловості (від загальної кількості
таких компаній) та відсоток новостворених малих та
середніх підприємств (від загальної кількості таких
компаній) – 10,3 та 9,0 проти 9,5 та 5,1 відповідно на
рівні ЄС [16].

ність GWK полягає у координації політики і планування в сфері науки та інновацій, а також визначенні
відповідальності різних інститутів інноваційної інфраструктури у країні. На федеральному рівні фінансування НДДКР забезпечується двома міністерствами: Міністерством освіти і наукових досліджень
та Міністерством економіки і технологій.
Варто відзначити, що в Німеччині інститути,
що займаються НДДКР та інноваціями, традиційно
розподілені на інститути вищої освіти, урядові інститути,дослідні інститути, лабораторії Конфедерації асоціації досліджень у промисловості (Confederation of Industrial Research Association) та національні
дослідницькі центри.
Обов’язки та відповідальність інститутів інноваційної інфраструктури у Німеччині розподілено
між рівнями земель та загальнодержавним рівнем
[12].
Особливості функціонування інноваційної інфраструктури у країнах, що «йдуть за лідерами» у
сфері інновацій (innovation followers): Великобританії та Франції полягають у такому.
Інфраструктура інновацій у Великобританії
складається з великої кількості приватних та державних установ і організацій: бізнес, університети,
урядові департаменти та агентства, приватні виконувачі НДДКР, спеціалізовані консультанти тощо.
Слід зазначити що основними складовими
інноваційної інфраструктури країни, якими вона
відрізняється від інших і функціонування яких довело свою ефективність є такі.
Відомство з охорони прав інтелектуальної власності Великобританії (UK Intellectual Property
Office – IPO) забезпечує для установ дотримання
прав власності на території Великобританії; серед
його основних цілей – розвиток інновацій у країні
та ринку для IP-технологій (використання, продаж,
купівля або ліцензування ІР). Так, на 2011 р. згідно
Global IP Index захист прав власності у сфері ІР у Великобританії був визнаний найефективнішим (за
оцінками користувачів різних типів прав власності).
Національна система метрології Великобританії (UK’s National Measurement System – NMS), до
складу якої входять вимірювальна та калібрувальні
лабораторії, що розробляють метрологічні стандарти, застосування яких спрощує торгівлю, зокрема,
міжнародну. Результати діяльності таких лабораторій використовуються як у промисловості, так і у роботі органів влади, а також у сфері фундаментальних досліджень.
Діяльність Британського інституту стандартів
(British Standards Institution – BSI), Служби з акредитації Великобританії (UK Accreditation Service–
UKAS) і Національної фізичної лабораторії
(National Physical Laboratory – NPL) має на меті допомогти урядовцям визначити, як і де можна застосувати стандарти й акредитацію як альтернативу регулюванню. Це дозволяє використовувати прозо134
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Складено за [15, с. 6].

Рис. 6. Система управління інноваційною інфраструктурою у Франції
Основними інститутами інноваційної інфраструктури у Південноаф-риканській республіці є
Агентство з технологій та інновацій (Technology
Innovation Agency – TIA) та Бюро з управління інтелектуальною власністю (Intellectual Property
Management Office). Агентство з технологій та інновацій поєднує, зокрема Інноваційний фонд та регіональні інноваційні центри з біотехнологій. Основною метою його створення є побудова мережі науково-практичних центрів, які сприятимуть співпраці промисловості та державних науково-дослідних інститутів на ринку.
Інші цілі діяльності Агентства включають розвиток виробництва високотехнологічних товарів та
послуг, підтримку інноваційних підприємств різних
форм власності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, стимулювання припливу інвестицій тощо. Діяльність Бюро з управління інтелектуальною власністю спрямована на поліпшення захисту прав інтелекту-альної власності, управління
ліцензуванням технологій та комерціалізації
[17, с. 26].
У РФ зазвичай виділяють такі види (підсистеми) інноваційної інфраструктури:
1. Фінансова, яка включає різні типи фондів
(бюджетні, венчурні, страхові, інвестиційні), а також інші фінансові інститути, такі як, наприклад,
фондовий ринок.
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2. Виробничо-технологічна (або матеріальна),
яка складається з технопарків, інноваційно-технологічних центрів, бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій тощо.
3. Інформаційна, до якої входять бази даних і
знань, центри доступу, а також аналітичні, статистичні, інформаційні центри.
4. Кадрова, яка включає освітні установи з підготовки та перепідготовки кадрів у сфері наукового
та інноваційного менеджменту, технологічного
аудиту, маркетингу тощо.
5. Експертно-консалтингова, до якої входять
організації з надання послуг з проблем інтелектуальної власності, стандартизації, сертифікації, а також центри консалтингу: загальні та спеціалізовані
(у сфері фінансів, інвестицій, маркетингу, управління тощо) [18, с. 2].
На сьогоднішній день фінансова інфраструктура наукової та інноваційної діяльності у РФ представлена кількома організаціями, створеними за
участю держави. До них відносяться: Російський
фонд фундаментальних досліджень та Російський
фонд технологічного розвитку (створені у 1992 р.),
Російський гуманітарний науковий фонд, Фонд
сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері (засновані в 1994 р.), Венчурний інноваційний фонд (створений в 2000 р.) [18,
с. 5-6].
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Виробничо-технологічна
інфраструктура
включає технопарки, інноваційно-технологічні центри (ІТЦ), інноваційно-промислові комплекси
(ІПК), а також центри з передачі технологій. Варто
відзначити, що нерідко ці види інфраструктури розділити складно: ІТЦ могли створюватись на базі

технопарків, вони могли переростати або поєднуватися з ІПК тощо [18, с. 8].
Російські організації інноваційної інфраструктури за відповідними підсистемами наведено у таблиці.
Таблиця

Організації інфраструктури інновацій у РФ
Підсистема інноваційної
інфраструктури
Фінансова

Виробничо-технологічна

Інформаційна

Кадрова

Експертно-консалтингова

Тип інфраструктурної
організації
Бюджетний фонд
Венчурний фонд
Інноваційний фонд
Фінансовий інститут
Центр колективного користування
Бізнес-інкубатор
Технопарк
Інноваційно-технологічний центр
Інноваційно-промисловий комплекс
Асоціація
Науково-координаційний центр
Центр трансферу технологій
Аналітичний центр
Інформаційно-аналітичний центр
Інформаційний центр
Бази даних та знань
Асоціація
ВНЗ, у тому числі:
державні
приватні
Центр консалтингу
Коучинг центр
Інноваційний центр
Центр субконтракціі

Кількість
організацій
37
34
12
1
37
154
144
90
6
5
17
112
1
11
83
4
1
1100
600
500
18
8
23
2

Складено за [19].

2. Надання більшої автономії державним НДІ.
3. Розвиток мережі трансферу технологій.
4. Розвиток інфраструктури бізнес-інновацій.
Водночас, слід зауважити, що просте копіювання зарубіжних моделей створення інфраструктури інновацій без урахування економічного контексту, в якому ті чи інші моделі функціонують і розвиваються, не є ефективним. Саме тому, напрямами
подальших досліджень має бути вивчення інноваційного середовища України з метою адаптації до
нього зарубіжного досвіду.

Аналіз досліджень з розвитку інноваційної інфраструктури РФ дозволив виокремити основні напрями удосконалення інфраструктури інновацій у
країні:
1. Перехід від стилю управління, притаманного
командно-адміністративній економіці, до ринкової
національної інноваційної системи.
2. Розширення підтримки малих інноваційних
підприємств.
3. Розробка методів непрямого регулювання
інноваційної діяльності.
4. Удосконалення законодавства, пов’язаного з
функціонуванням інноваційної інфраструктури.
Узагальнюючи проаналізований досвід створення ефективної інноваційної інфраструктури у
країнах світу, для української економіки можна запропонувати такі напрями удосконалення існуючої
інфраструктури інновацій:
1. Встановлення ефективної загальної системи
управління для наукових досліджень та інноваційних програм, охоплюючи всіх учасників цього процесу.

Література
1. Закон України «Про інноваційну діяльність»
від 04.07.2002. – № 40-IV. 2. Innovation Union Scoreboard 2014 // European Commission, 2014. – 98 р.
3. Bartzokas А. Monitoring and analysis of policies and
public financing instruments conducive to higher levels
of R&D investments The “POLICY MIX” Project
Country Review Korea / UNU-MERIT. – United Nations University, 2007. – 38 р. 4. Industry and Technology Policies in Korea / OECD Publishing, 2014. –
136

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

Г. В. Шульга
210 p. 5. Woolgar L. Japan. Mini Country Report //
INNO Policy TrendChart. – Dec., 2011. – 28 р. 6. Інтернет-ресурси, режим доступу: http://www.jst.go.
jp/, https://www. jsps.go.jp, www.nistep.go.jp, www.
nedo. go.jp, www.nict.go.jp. 7. Woolgar L. Japan. Mini
Country Report // INNO Policy TrendChart. – Dec., –
2011. – 28 р. 8. Rising to the Challenge: U.S. Innovation Policy for the Global Economy Committee on
Comparative National Innovation Policies: Best Practice for the 21st Century / Board on Science, Technology, and Economic Policy, Policy and Global Affairs,
National Research Council, National Academies Press,
2012. – 559 с. 9. Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union // Communication from the commission to
the European parliament, the Council, the European
economic and social committee and the Committee of
the regions. – № 546 від 6.10.2010 р. 10. Towards
world-class clusters in the European Union // Communication from the commission to the Council, the European parliament, the European economic and social
committee and the Committee of the regions. – № 652
від 17.10.2008 р. 11. Innovation Union Scoreboard
2014 // European Commission, 2014. – 98 р. 12. Ramstad E., Alasoini Т. Analysis of R&D infrastructures of
work-oriented innovation inselected european countries
// WORK-IN-NET Project. – Helsinki, 2008. – 48 p.;
Ramstad E. Organizational view to innovation systems
and policy in four European countries, in: Inken Gatermann, Myriam Fleck (Hg.): «Innovationsfähigkeit
sichert Zukunft. Beiträge zum 2. Zukunftsforum Innovationsfähigkeit des BMBF». – Berlin, Duncker &
Humblot, 2010. – p. 153-164. 13. Frenz M., Lambert R.
Innovation Dynamics and the Role of the Infrastructure
// Department of Management, Birkbeck. – University
of London, 2012. – 72 р. 14. Innovation Report 2014 /
UK Department for Business, Innovation & Skills,
2014. – 62 p. 15. S. Reboud, T. Mazzarol, T. Volery
The French National Innovation System: An International Comparison from the Small Firms' Perspective //
60èmes Rencontres de St Gall, 1-3 Sept., 2008. – 18 р.
16. Lithuanian innovation strategy for the year 20102020. Government of the Republic of Lithuania resolution // Feb. 17, 2010. – № 163. – Vilnius, 14 р. 17. Innovation towards a knowledge-based economy. TenYear Plan for South Africa (2008–2018). Department of
Science and Technology. – № 114538 – CapeTown,
2007. – 34 p. 18. Дежина И. Проблемы создания инновационной инфраструктуры в России. Электронный ресурс. Режим доступа: www.iep.ru/files/
persona/ dezhina/ IET presentation-abstract.pdf
08.10.2004. – 11 с. 19. Евсеев О.С., Коновалова М.Е.

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

137

Развитие инновационной инфраструктуры в условиях модернизации национальной экономики //
Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9. –
С. 220-224. 20. Кацура С.Н. Становление инновационной системы в Украине: национальный и региональный аспекты: моногр. / С.Н. Кацура; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2011. –
504 с.
Шульга Г.В. Досвід формування ефективної
інноваційної інфраструктури в зарубіжних країнах
В статті проаналізовано зарубіжний досвід
формування інноваційної інфраструктури у країнах,
що є світовими лідерами у сфері інновацій. Розглянуто особливості формування інфраструктури інновацій у різних частинах світу. Запропоновано декілька напрямів удосконалення існуючої інфраструктури інновацій в нашій країні.
Ключові слова: інновації, інноваційна інфраструктура, зарубіжний досвід, економічний розвиток.
Шульга А.В. Опыт формирования эффективной инновационной инфраструктуры в зарубежных странах
В статье проанализирован зарубежный опыт
формирования инновационной инфраструктуры в
странах, являющихся мировыми лидерами в области
инноваций. Рассмотрены особенности формирования инфраструктуры инноваций в различных частях
света. Предложено несколько направлений совершенствования существующей инфраструктуры инноваций в нашей стране.
Ключевые слова: инновации, инновационная
инфраструктура, зарубежный опыт, экономическое
развитие.
Shulga G.V. Experience in creating an effective
innovation infrastructure in foreign countries
The article analyzes the international experience of
formation of innovation infrastructure in countries that
are world leaders in innovation. The features of the formation of innovation infrastructure in various parts of
the world are considered. Several ways to improve the
exising innovation infrastructure in our country are proposed.
Keywords: innovation, innovative infrastructure,
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
В.І. Ляшенко, поштовх для економічного розвитку країни, бачить в створенні найбільш конкурентоздатних умов для інвестицій: податкових пільг
(за досвідом Ірландії), інфраструктури, визначав
етапи та проблеми модернізації економіки та ін. Для
активізації підприємницької діяльності науковець
пропонує формувати регуляторний режим як баланс
стимулів та обмежень, який включає множину інтересів, політик, стратегій, стимулів, обмежень, алгоритмів (послідовність) операцій [3].
В.П. Соловйов у роботі розглядає вплив інноваційної інфраструктури на показники розвитку інноваційно орієнтованої економіки, особливу увагу
приділяючи відмінностям практики створення
суб’єктів інноваційної інфраструктури в західних
країнах і країнах СНД [4]. Складові та етапи модернізації економіки України були визначені відомими
науковцями Інституту економіки промисловості в
роботі [5].
Вчені в сфері інноваційного розвитку здійснили ґрунтовну роботу щодо формування інноваційної політики України, але невирішеними залишились питання стосовно вдосконалення інструментів
реалізації інноваційної політики в процесі модернізації промисловості.
Метою статті є аналіз засад формування інноваційної політики в Україні та визначення інструментів її зміни при модернізації економіки.
Результати дослідження. Однією із проблем
зовнішньоекономічної діяльності України є те, що
вона продовжує залишатися сировинною базою та
імпортнозалежною, не зважаючи на величезний ресурсний потенціал та наявні можливості. Актуальність даної теми полягає у виборі інноваційної політики держави, яка позитивно вплине на модернізацію промисловості і зможе підвищити конкурентоздатність країни на світовому ринку. Визначити
пріоритетні напрямки інноваційної політики, які
створять максимально сприятливі умови для модернізації промисловості.
Як відомо, державна інноваційна політика являє собою ряд заходів у сфері забезпечення інноваційної діяльності. Згідно статті 3 Закону України
«Про інноваційну діяльність» головною метою державної інноваційної політики є «створення соціально-економічних, організаційних і правових умов
для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забез-

Постановка проблеми. Сталий інноваційний
розвиток є однією з передумов ефективного розвитку національної економіки, гарантії безпеки,
продуктивного використання, сировинної бази,
людських ресурсів, інтелектуального потенціалу
країни. Одним із інструментів впливу на інноваційний розвиток країни є вдала інноваційна політика
держави, яка спроможна забезпечити максимально
сприятливі умови для розвитку економіки, співпраці
держави та бізнесу, а також отримати конкурентні
переваги.
Для успішного розвитку країни, міжнародного
співробітництва необхідно здійснювати поступову
модернізацію економіки, яка повинна ґрунтуватися
на впровадженні у виробництво досягнень науковотехнічного прогресу з метою виготовлення продукції з інноваційним наповненням та конкурентоспроможної на зовнішньому і внутрішньому ринках. При
цьому державну політику необхідно спрямувати на
зміну структури економіки шляхом пріоритетного
розвитку високотехнологічних виробництв, як основи переведення її на інноваційний шлях розвитку.
Необхідність модернізації економіки обумовлена впливом ряду як зовнішніх, так і внутрішніх
чинників, серед найбільш потужних зовнішніх чинників необхідно враховувати той факт, що світовий
ринок став глобальним. Глобалізаційні процеси обумовлюють необхідність відповідної орієнтації економіки і стратегії розвитку кожної країни, її участі у
глобальному розподілі ресурсів та конкуренції. Перемагають у конкурентній боротьбі країни, що модернізують свою економіку та орієнтують діяльність підприємств на виготовлення продукції інноваційного характеру. Орієнтація економіки будьякої країни у глобальному просторі повинна бути
спрямована на зростання обсягів виготовлення такої
продукції, що в свою чергу буде позитивно позначатися на якісних змінах в структурі валової та доданої вартості [1].
Проблемами пов’язаними з веденням інноваційної політики займалися такі вчені: О.І. Амоша,
М.В. Гаман, В.М. Геєць, В.І. Ляшенко Л.В. Лебедева, Ю.М. Бажал, А.С. Гальчинський, В. Семиноженко, Л.І. Федулова, Й.М. Петрович тощо.
Так, О.І. Амоша приділяв увагу питанням інвестиційної реструктуризації підприємств та економічним механізмам активізації інновацій на основі
венчурного інвестування [2, с. 8].
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печення впровадження сучасних екологічно чистих,
безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції» [6].
Виходячи із вище зазначеної мети інноваційної
політики, існує орієнтованість інноваційної політики, яка виникає залежно від існуючих умов та поставлених завдань. Таких напрямків виділяють чотири:
1. Інноваційна політика «технологічного поштовху» полягає в тому, що держава виступає головним учасником, який визначає основні пріоритети розвитку науки, техніки, спираючись на наявну
сировинно-ресурсну базу та існуючі можливості.
Результатами ведення інноваційної політики «технологічного поштовху» є державні програми, які на
меті мають вирішити соціально-економічні, науково-технічні проблеми. Перевагами політики «технологічного поштовху» є зацікавленість як держави так і підприємств, що призводить до кращих
результатів від впровадження інноваційних проектів.
2. Інноваційна політика «ринкової орієнтації»
ґрунтується на тому, що держава за даної політики
відіграє другорядну роль, головним учасником являються безпосередньо суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють інноваційну діяльність з
власної ініціативи. Недоліком даної політики можна
назвати короткотерміновість та не масштабність
інноваційних проектів, а також низький вплив на
стан держави.
3. Інноваційна політика «соціальної орієнтації»
націлена на залучення громадськості, як рушійної
сили інноваційного розвитку. За допомогою ведення
соціально орієнтованої політики, можна досягти
максимального ефекту від впровадження інноваційних проектів з урахуванням суспільної думки. Переважно використовується як другорядна політика.
4. Інноваційна політика націлена на зміни економічної структури господарського механізму. Сутність ведення політики, орієнтованої на зміни економічної структури господарського механізму полягає в тому, що передумовою ведення інноваційної
політики є виникнення соціально-економічних
проблем, які потребують нагального вирішення і досягти позитивного результату можна в максимально
короткий термін за рахунок використання новітніх
технологій та новацій.
Універсальною інноваційною політикою, є
комбінація, зазначених політик, з пріоритетним розподілом галузей впровадження. Як відомо, модернізація являє собою процес переходу від традиційного суспільства до індустріального. Процес модернізації в першу чергу спрямований на трансформацію суспільного устрою. В нашому випадку, нас цікавитиме більше процес модернізації промисловості, як рушійної сили економічного розвитку держави.

Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

Модернізація промисловості являє собою ряд
прогресивних змін в області промисловості під
впливом науково-технічного прогресу, що в кінцевому результаті призводить до отримання конкурентних переваг та підвищення продуктивності виробництва.
В умовах жорсткої конкуренції комфортно почуватися на ринку можна лише шляхом підвищення
конкурентоспроможності продукції, яка може бути
виготовлена в результаті застосування новітніх технологій і модернізації технічно-технологічної бази
підприємств. Прискорення темпів модернізації економіки обумовлює необхідність визначення пріоритетів в її розвитку. Серед таких пріоритетів одним із
найважливіших є модернізації виробництва та інфраструктури в усіх секторах національного господарства [1].
Проте не всі підприємства готові вкласти власні
кошти в модернізацію підприємства. Станом на березень 2015 р. обсяг реалізованої промислової продукції становив 334662,9 млн грн у 2014 р. цей показник був 268252,2 млн грн, що говорить про збільшення обсягів реалізації, але індекс промислової
продукції має протилежну динаміку. Найбільшу питому вагу в обсязі обсягу реалізованої продукції в
2014 р. займали: виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів (21,3%), металургійне
виробництво (19,3%), постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря (18,2%), машинобудування (7,87%) виробництво готових металевих виробів (2%). Індекс промислової продукції за
останні п’ять років має тенденцію до спаду (рис. 1).
У 2015 р. різко зменшився індекс промислової
продукції в добувній промисловості, за рахунок зменшення об’ємів добування кам’яного та бурого вугілля, металевих руд, несуттєве зростання можна
відмітити у виробництві переробної промисловості.
На рівень модернізації великий вплив має інноваційна активність підприємства та держави, яка являє собою цілеспрямовану діяльність суб'єктів підприємницької діяльності щодо конструювання,
створення, освоєння й виробництва якісно нових видів техніки, предметів праці, об’єктів інтелектуальної власності (патентів, ліцензій та ін.), технологій,
а також впровадження досконаліших форм організації праці й управління виробництвом [8].
Інноваційна активність підприємств, що займаються інноваційною діяльністю здійснюється в таких напрямках: дослідження і розробки, внутрішні
та зовнішні НДР, придбання зовнішніх знань, підготовка виробництва для впровадження інновацій,
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення тощо. Слід зазначити той негативний
факт, що інноваційна активність на промислових
підприємствах низька та має тенденцію до зниження у 2012-2015 рр. (рис. 2).
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Рис. 1. Індекс промислової продукції 2011-2015 рр., % (складено авторами за даними [7])
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Рис. 2. Впровадження інновацій на промислових підприємствах (складено авторами за даними [7])
чої сили, недостатній попит, за останні три роки
відбулось посилення впливу зазначених факторів.
Слід зазначити, що інноваційна політика повинна
включати дії спрямовані на створення максимально
сприятливих умов для модернізації промислових
підприємств.
На сьогодні, в Україні склалась модель експортоорієнтованого адаптивного розвитку промисловості, яка характеризується переважанням слабко диверсифікованого низькотехнологічного виробництва і спонукає країну пристосовуватись до потреб
світового ринку в межах наявних внутрішніх можливостей та поточних конкурентних переваг. Ефективність такої моделі ставиться під сумнів надмірною прив’язкою до світової кон’юнктури та відсутністю механізмів протистояння негативним зовнішнім впливам [9, с. 3].

Впровадження інновацій на промислових підприємствах здійснюється через впровадження нових технологічних процесів, маловідходних ресурсозберігаючих технологій, освоєння виробництва
інноваційних видів продукції та інноваційних продуктів за новими видами техніки.
За період з 2010 по 2013 р. найактивніша інноваційна активність спостерігається в 2012 р. Промислові підприємства переважно віддають перевагу
впровадженню нових технологічних процесів та запускам у виробництво інноваційної продукції. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності продовжують залишатися власні підприємства, найменша кількість інвестицій надходить від
іноземних інвесторів (рис. 3).
Основними стримуючими факторами виробництва промислових підприємств є фінансові обмеження, нестача сировини, матеріалів, нестача робо-
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Рис. 3. Фінансування інноваційної діяльності в Україні, млн грн (складено авторами за даними [7])
тивність [9]. Для модернізації промисловості України у сучасний період доцільно використовувати систему заходів, яка є розповсюдженою у більшості
країн, які мають досвід прогресивних економічних
реформ (Польща, Чехія, Угорщина). До комплексу
заходів щодо підвищення інноваційної активності
промисловості України в сучасний період доцільно
віднести:
1. Розширення функціональних обов’язків Департаменту інноваційної діяльності та трансферу
технологій щодо моніторингу інновацій та новітніх
технологій в сфері промисловості. В наслідок моніторингу повинен відбуватися пошук оптимальних
варіантів впровадження інновацій в галузі, які потребують суттєвих змін. В рамках співпраці з науково-дослідними установами та промисловими
підприємствами варто налагодити роботу в напрямку виявлення проблем промислових підприємств
та пошуку шляхів вирішення існуючих проблем.
2. Впровадження інструментів регіонального
управління процесами підтримки та застосування
інновацій в промисловості. Органи місцевої влади
повинні надавати консультативні послуги щодо
створення бізнес-моделей інноваційним підприємствам з метою залучення інвестицій та здійснювати
стратегічне програмування науково-промислової та
інноваційної політики. Регіональна інноваційна політика має бути націлена на раціональне використання існуючих ресурсів з урахуванням зовнішніх та
внутрішніх факторів, створення інноваційної екосистеми.
3. Структурна перебудова промисловості. Як
відомо, існує декілька типів промислової політики.
Наприклад, для країн Азії є характерним вихід на
світовий ринок продукції, яка не потребує великих
інвестицій, є неметалоємкою, виробництво якої характеризується традиційними промислами та використанням дешевої робочої сили. Для країн Америки та Західної Європи є характерним розвиток наукоємних галузей, маючи великий промисловий потенціал у машинобудуванні, виробництві засобів

Основною проблемою для інноваційного розвитку є невідповідність складових інноваційної системи потребам розвитку економіки. Для промисловості основною проблемою залишається переоснащення виробництва на нове, так як більшість підприємств продовжують працювати на застарілому
обладнанні, яке має низьку продуктивність праці.
Інноваційна політика в сучасних умовах дестабілізації економіки повинна формуватися з урахуванням ситуації спаду, бути націленою на підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного
виробництва, розвиток інновацій, формування мережі наукових парків, створення та розвиток індустріальних парків. Для цього необхідно переглянути
національне законодавство щодо інноваційної діяльності, наукових та індустріальних парків в напрямі створення стимулів для активізації інноваційної активності, залучення інвестицій. Варто чітко
прописати алгоритм створення мережі науко-індустріальних парків, правила їх функціонування та закріпити це законодавчою нормою. Необхідно також
сформувати систему обмежень щодо можливості
створення неефективних систем, зловживанням державною фінансовою підтримкою.
Інноваційна політика включає методи прямого
та непрямого впливу. До прямих методів належать:
надання кредитів на пільгових умовах підприємствам і організаціям, що здійснюють наукові розробки; безоплатна передача або надання на пільгових
умовах державного майна та земельних ділянок для
організації інноваційних підприємств; створення наукової інфраструктури в регіонах; в рамках більшості урядових відомств існують різноманітні програми, спрямовані на підвищення інноваційної активності бізнесу; створення спеціальних науково-технічних зон із режимом інноваційно-інвестиційної діяльності. До непрямих належать: податкові пільги
та інвестиції, що здійснюють в інноваційну сферу;
розвиток науки та системи вищої освіти; законодавчі норми, які стимулюють науководослідну ак-
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зв’язку, хімічній промисловості, у сфері управління
та надання послуг. Третій тип країн є своєрідним сировинним придатком для інших країн, так як експортує сировину й імпортує готову продукцію. Модернізація економіки України передбачає перехід до
наукоємного виробництва, розвитку імпортозаміщення та експортоорієнтованих підприємств.
4. Розвиток промислового аутсорсингу. За рахунок раціонального вибору промислової організації провайдера аутсорсингових послуг на умовах
проведення тендеру, промислова організація повинна намагатися дотримуватись таких принципів,
як інноваційність, оптимізація витрат, взаємовигідність, економічна доцільність, економія часу тощо.
Необхідно також створити регіональні центри субконтрактації, які б змогли надавати промисловим
підприємствам послуги у напрямку пошуку партнерів з виробничої кооперації, розробляти та впроваджувати системи менеджменту відповідно до міжнародних стандартів, підвищуючи конкурентоспроможність та консультувати підприємства щодо державної підтримки.
Висновок. Модернізація промисловості України повинна здійснюватися в напрямі переорієнтації
економіки з добувних галузей на галузі переробної
промисловості. Розвиток добувної промисловості
можна здійснювати за рахунок створення мультіфункціональних індустріальних парків, в межах яких
інноваційний продукт формувався б в замкнутому
циклі, а ресурси використовувалися б в повному обсязі. Розвиток промислового аутсорсингу, впровадження інструментів регіонального управління процесами підтримки та застосування інновацій в промисловості, структурна перебудова промисловості в
напрямі розвитку та підтримки інноваційних проектів створить сприятливі умови для залучення інвестицій та поступового виходу країни з кризового
стану.

КПУ, 2014. – 798 с. 6. Закон України «Про інноваційну діяльність» від04.07.2002 № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.
gov.ua/ laws/show/1563-17. 7. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України [веб-сайт]. – Режим доступу:
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Осадча Н. В., Котко О. К. Інноваційна політика в умовах модернізації промисловості України
У статті проаналізовано основні показники
інноваційної діяльності промислових підприємств,
досліджено основні методи ведення інноваційної
політики та запропоновано заходи щодо покращення інноваційної політики України в умовах модернізації промислових підприємств держави.
Ключові слова: інноваційна політика, промисловість, індекс промислової продукції, інноваційна
активність.
Осадчая Н. В., Котко О. К. Инновационная
политика в условиях модернизации промышленности Украины
В статье проанализированы основные показатели инновационной деятельности промышленных
предприятий, исследованы основные методы ведения инновационной политики и предложены меры
по улучшению инновационной политики Украины в
условиях модернизации промышленных предприятий страны.
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
Вступ. Нерівномірність процесів соціальноекономічного розвитку в Україні неминуче призводить до зрушень у соціальній стратифікації суспільства, яка стає найважливішим чинником реалізації
державної політики з підтримки соціально незахищених верств населення. В той же час, державна соціальна політика в сфері споживання, не враховує
повною мірою різні купівельні спроможності населення внаслідок різного рівня його матеріальної забезпеченості. Удосконалення державної соціальної
політики в сфері споживання товарів, особливо в
умовах зниження купівельної спроможності широких верств населення, потребує залучення підприємств до реалізації соціальної політики шляхом підтримки соціально привабливих цін на споживчі товари з урахуванням стратифікації суспільства, що й
зумовлює актуальність наукових досліджень у
цьому напрямку. Проте до останнього часу невирішеним залишається питання ступеня участі підприємств в реалізації соціальної політики держави та
механізму реалізації підприємствами власної соціальної політики.
Виходячи з цього, головною метою цього дослідження визначено розробку загального механізму
реалізації соціальної політики підприємствами. Досягнення встановленої мети потребувало вирішення
наступних завдань. По-перше, уточнено суб’єкти
соціальної політики та визначено економічні інтереси кожного суб’єкта. По-друге, з’ясовано можливість узгодження інтересів визначених суб’єктів із
завданнями соціальної політики. По-третє, визначено інструменти реалізації соціальної політики як
складові його механізму.
Сучасний стан досліджень. Питання еволюції
соціально-економічних і виробничих відносин, розвитку внутрішнього ринку в Україні розглянуто в
роботах І. Ф. Газізулліна, Г. М. Лабінської, В. В.
Мортікова, О. Й. Пасхавера, Р. В. Черняєвої, В. А.
Ткаченка. Наукові основи й інструменти соціальної
політики та роль підприємств в її реалізації досліджували в країнах ближнього зарубіжжя А. А. Акмалова, В. І. Жуков, В. М. Капіцин, Б. І. Краснов,
П. В. Романов, Г. І. Рузавін, К. В. Фофанова та Є. Р.
Ярська-Смирнова, серед українських учених – Н. А.
Балтачеєва, В. М. Вакуленко, С. М. Гриневська,
В. П. Звонар, Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, С. В.
Мельник, М. К. Орлатий, О. М. Петров, А. В. Пу-
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тінцев, О. В. Скрипнюк, В. Г Сумцов, Є. І. Чернявська, Л. Л. Шамілева, Т. В. Шаповалова. Обґрунтування необхідності розширення традиційного змісту
соціальної політики та ролі підприємств у напрямі її
перетворення у комплекс заходів забезпечення соціальної захищеності і соціальної справедливості людини не тільки в трудовому колективі, але й в суспільстві в цілому, містяться в роботах В. Г. Воронкової, А. М. Гриненка, В. А. Скуратівського.
У той же час, незважаючи на значну увагу науковців до вирішення сучасних проблем державної
соціальної політики у сфері споживання населенням, завдання її реалізації підприємствами дотепер
залишається не до кінця вирішеним. Державна політика щодо обмеження роздрібних цін на соціально
значущі товари розробляється переважно емпіричним шляхом; зниження цін на товари відбувається
шляхом відмови на користь споживача частини, а то
й усього прибутку, закладеного в ціні товару, оскільки відсутні науково-обґрунтовані методи визначення рівня цін соціально значущих товарів з урахуванням можливостей різних суспільних страт і підприємств. Це й зумовило актуальність проведеного
дослідження проблеми створення механізму реалізації соціальної політики підприємствами в умовах
стратифікації суспільства в Україні.
Виклад основного матеріалу. За найпоширенішим тлумаченням соціальна політика – це «комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних
груп, територіальних громад» [3]. Разом з тим, найчастіше цей термін використовується лише для позначення певних дій держави, оскільки саме держава
володіє повним комплексом інструментів для узгодження інтересів різних господарських суб’єктів.
Проте таке тлумачення соціальної політики слід вважати обмеженим, оскільки (і це прямо виходить із
наведеного визначення) підприємства і інші установи мають змогу і нерідко провадять соціальну політику як внутрішню – відносно власного трудового
колективу та пов’язаних з ним осіб, так і зовнішню –
спрямовану на задоволення соціальних інтересів покупців, клієнтів тощо. Зокрема, необхідність розширеного тлумачення соціальної політики підтверджується все більшим вживання в науковому обороті терміну «соціальна політика підприємства». Так,
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І. В. Венглюк, цитуючи І. В. Лебедєва [2, с. 121] наводить таке його визначення: «Соціальна політика
підприємства – це система цілеспрямованих і послідовних дій власника і менеджменту, спрямованих на
задоволення і розвиток матеріальних і духовних потреб працівників організації з метою розвитку соціальних чинників виробництва, сприяння розширенню і посиленню їх дії на підвищення ефективності економічної діяльності» [1, с. 227].
Таким чином, можна визначити принаймні дві
групи суб’єктів соціальної політики: державу та господарські організації. Проте, виходячи з їхніх інтересів, які позначаються на засобах і інструментах,
що їх використовують господарські організації, їх
треба розділити на дві групи, відокремивши організації виробничі від організацій комерційних. Економічні інтереси визначених суб’єктів схожі, але відрізняються засоби їх задоволення. Відтак, відрізнятиметься і характер їхньої участі у формуванні і реалізації соціальної політики.
Відштовхуючись від макроекономічної моделі
господарського механізму, визначимо інтереси основних суб’єктів соціальної політики наступним чином: держави – як сталий розвиток, виробників – як
відтворення, а продавців – як отримання прибутку.
Для досягнення поставленої мети необхідно
уточнити складові механізму реалізації соціальної
політики. Виходячи з визначення механізму як певної системи, яка за допомогою управлінського
впливу перетворює входи на виходи [4], можна виділити три його складових: входи (в даному випадку
це інтереси суб’єктів соціальної політики), виходи
(вочевидь ними виступатимуть реалізовані завдання
соціальної політики) та функція (яка складатиметься
з інструментів соціальної політики).
Вищеназвані інтереси повинні бути узгодженими із завданнями соціальної політики. В іншому
випадку жоден суб’єкт не матиме зацікавлення в її
реалізації. Отже для визначення сутності механізму
реалізації соціальної політики необхідно уточнити її
основні завдання.
Питанню визначення завдань соціальної політики присвячено дуже велику кількість робіт. В більшості із них завдання сприймаються як певний аргумент, незалежна величина, яка не підлягає обговоренню. Лише деякі автори намагаються уточнити
склад завдань соціальної політики, виходячи із поточних змін, що складаються у сучасному суспільстві. Наприклад, згадувана вище Вікіпедія наводить
такий перелік конкретних завдань соціальної політики:
сприяння розвитку соціальних відносин;
розвиток соціально-трудових відносин;
реформування системи соціального захисту;
удосконалення системи соціального страхування;

реформування ринку праці та зайнятості [3].
Проте загалом наведені завдання можна визначити як підвищення рівня життя населення. Крім
цього варто визначити більш глобальне завдання,
вирішення якого знаходиться у виключній компетенції держави – розвиток внутрішнього ринку, та
завдання, спрямоване на узгодження інтересів основних суб’єктів соціальної політики та інтересів
населення та на встановлення соціально-економічної рівноваги.
Функціонування механізму реалізації соціальної політики на споживчому ринку полягає у вирішенні завдань соціальної політики шляхом задоволення інтересів її основних суб’єктів. Для цього
практика реалізації соціальної політики на споживчому ринку різними суб’єктами напрацювала певний інструментарій, який достатньо обґрунтовано
можна розділити на три групи:
державне регулювання граничних розмірів
рентабельності та постачальницько-збутових надбавок, що його провадить держава відносно певних
груп споживчих товарів, які мають підвищене соціальне значення (таких, як хліб, борошно, м'ясо, молоко, тощо);
формування закономірностей прояву споживчого попиту та аналітичного базису реалізації соціальної політики для прямого узгодження інтересів
виробників (і частково продавців) з соціальними інтересами споживачів;
встановлення соціально рівноважних цін, які з
одного боку, були б привабливими для споживачів,
а з іншого, забезпечували б достатню прибутковість
продавців (і частково виробників) за рахунок збільшення обсягів продажу;
стратифікація суспільства за рівнем матеріальної забезпеченості задля більш точного регулювання цін на окремі споживчі товари, що мають соціальне значення.
Загальну схему механізму реалізації соціальної
політики підприємствами в умовах стратифікації
суспільства можна представити схемою, наведеною
на рис. 1.
Висновки та напрями подальшого дослідження. Все більше розуміння підприємствами потреби в створенні нормативної бази здійснення соціальної політики на стратифікованому ринку примушує найбільш великі комерційні компанії проводити власні акції та дослідження на власному ринку
з метою визначення споживчих уподобань з урахуванням стратифікації суспільства.
У якості нормативів здійснення соціальної політики підприємствами на споживчому ринку з урахуванням стратифікації суспільства можна використовувати наступні показники.
1. Показники структура придбання продуктів у
відсотках за категоріями їх якості та цінової вартості
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Рис. 1. Загальна схема механізму реалізації соціальної політики
підприємствами з урахуванням стратифікації суспільства
за різними стратами споживачів (у відсотках від загального обсягу споживання даної групи товарів чи
продуктів).
2. Параметри впливу таких чинників, як торговельні площі та наявність спеціального обладнання
торговельних залів, що складають умови більш раціональної організації торгівлі, на обсяги продажів
товарів, встановлені на основі кореляційного аналізу.
3. Нормативи індексів змінюваності щоденного
(по днях тижня) і щомісячного (по днях року) товарообігу, встановлені на основі визначення атракторів самоорганізації масових процесів споживання в
умовах хаотичної дії значної кількості факторів, що
відображають споживчі переваги стратифікованого
суспільства.
Розробка визначених нормативів є предметом
подальшого дослідження.
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Штапаук Г. П. Механізм реалізації соціальної політики підприємств
Уточнено визначення та основні елементи механізму реалізації соціальної політики підприємств
на споживчому ринку, суб’єкти соціальної політики
та визначено економічні інтереси кожного суб’єкта.
З’ясовано можливість узгодження інтересів визначених суб’єктів із завданнями соціальної політики.
Визначено інструменти реалізації соціальної політики як складові його механізму. Виходячи з цього
розроблено схему загального механізму реалізації
соціальної політики підприємствами.

Г. П. Штапаук
Ключові слова: соціальна політика, механізм,
економічні інтереси, підприємства, держава, стратифікація суспільства, споживчий ринок.

дарство, стратификация общества, потребительский
рынок.
Shtapauk H. P. The Mechanism of Realisation
of Social Policy of the Enterprise
Definition and basic elements of the mechanism of
realisation of social policy of the enterprises in the consumer market are specified, subjects of social policy and
are defined interests of each subject. Possibility of the
coordination of interests of the specified subjects with
social policy tasks is revealed. Tools of realisation of social policy as making its mechanism are defined. Proceeding from it, the general scheme of the mechanism
of realisation of social policy is developed by the enterprises.
Keywords: social policy, the mechanism, economic
interests, the enterprises, the state, society stratification,
the consumer market.

Штапаук Г. П. Механизм реализации социальной политики предприятия
Уточнены определение и основные элементы
механизма реализации социальной политики предприятий на потребительском рынке, субъекты социальной политики и определены интересы каждого
субъекта. Выявлена возможность согласования интересов указанных субъектов с заданиями социальной политики. Определены инструменты реализации социальной политики как составляющие его механизма. Исходя из этого, разработана общая схема
механизма реализации социальной политики предприятиями.
Ключевые слова: социальная политика, механизм, экономические интересы, предприятия, госу-
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА В УКРАИНЕ
зультатов. За годы независимости экономика Украины все еще не достигла уровня показателей 1991 г.
Ухудшается структура экономики и промышленности, инновационного бума и развития не наблюдается. По уровню покупательной способности население Украины находится в числе последних в Европе.
Основными причинами, не позволяющими отечественной экономике стать на путь инновационного развития, стали:
- практически полное разрушение системы мотивации на уровне государства и субъектов хозяйствования. Прибыль стала главной целью подавляющего числа предприятий, обеспечивая мотивацию
собственников и высшего управленческого персонала. Наемные работники и миноритарные акционеры отстранены от участия в прибылях, в управлении производством, формировании механизма взаимосвязи оплаты труда с его результатами (практически забыто нормирование труда, принижена роль
коллективных договоров и профсоюза, практикуется выплата заработной платы без ее обоснованного начисления);
- отношение к издержкам на оплату труда, подготовку кадров как к расходной части себестоимости, подлежащей первоочередному сокращению в
условиях рисков и кризисов, вместо рассмотрения
их как инвестиций в капитализацию интеллектуального труда;
- недофинансирование науки (менее 0,5% ВВП
на науку при законодательном обязательстве –
1,7%), а минимально допустимом – 3%;
- рентообразующие факторы получения прибыли субъектами хозяйствования (использование на
износ «приватизированных» за бесценок фондов и
мощностей);
- отсутствие конкуренции во многих сферах
экономической деятельности, низкая покупательная
способность отечественного потребителя;
- неудовлетворительная структура функционирующих технологических укладов. В развитых странах превалирует пятый и активно формируется шестой технологические уклады. В Украине 3-й и 4-й
технологические уклады составляют 95%, 5-й –
уклад 4,2%, шестой – менее 1%, при этом почти 75%
инвестиций направляется в 3-й технологический
уклад, а в 5-й уклад – 4,5% [1].

Актуальность и постановка проблемы.
Основоположники классической политической
экономии обоснованно утверждали, что труд – отец
богатства. В условиях капиталистического производства в трудовые производственные отношения
конкретной национальной экономики вступают собственники средств производства и наемные работники, а также свободные товаропроизводители. Стоимость произведенного товара (цена товара) включает часть перенесенного овеществленного труда
(средств производства, предметов труда) и вновь созданную стоимость (стоимость рабочей силы, прибыль). Добавленная стоимость произведенного товара распределяется между собственниками, наемными рабочими и обществом (государством). Собственнику средств производства поступает перенесенная стоимость овеществленного труда в данном
товаре, часть ренты и часть прибавочного продукта.
Государство посредством системы налогообложения и сборов получает из стоимости товара часть
ренты и часть прибавочной стоимости. Наемные работники получают необходимый продукт (или часть
его) и, в зависимости от национального законодательства и внутренних отношений на уровне предприятий, могут также получать часть прибавочного
продукта (выплаты из прибыли), что определяется
соответствующими механизмами хозяйствования,
механизмами мотивации. Вышеназванные факторы
определяются господствующей институциональной
средой конкретной системы хозяйствования.
Критика и последующее разрушение планово
директивной системы хозяйствования (названная
«реформаторами» административно-командной),
его механизмов, базировались на необходимости
борьбы с тоталитаризмом, принуждением, уравнительностью в доходах, отсутствием инициативы,
предприимчивости, невосприимчивостью экономики к инновациям. Инновационное развитие, предпринимательство, рост эффективности производства в постсоциалистической экономике «реформаторы» связывали и продолжают связывать с рыночными отношениями, приводя впечатляющие примеры из экономической практики западных экономически развитых стран. Однако десятилетия перестройки отечественной экономики на рыночные отношения, получение статуса рыночной украинской
экономикой не дали существенных позитивных ре-
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Цель данной работы – обоснование направлений и разработка предложений по совершенствованию мотивации труда в условиях рыночных отношений, сложившихся в условиях функционирования субъектов отечественной экономики.
Изложение основного материала. Проблема
мотивации труда является актуальной как для микроэкономики, так и для макроэкономики, хотя прослеживается устойчивая тенденция сведения ее к
политике организации оплаты труда на конкретных
предприятиях, организациях. Следует исходить из
того, что мотивация труда – это сложная социальноэкономическая категория, базирующаяся на потребностях субъектов экономических отношений и возможностях их удовлетворения на уровне производственных субъектов, исходя из их экономических
показателей. На эти отношения (отношения распределения) существенное влияние оказывает институциональная среда в государстве, уровень отношений
«собственник-работник». Другими словами, эффективная мотивация возможна, когда уровень доходов
конкретного субъекта равен или превышает научно
обоснованный прожиточный минимум конкретных
работников и членов их семей. До этого побудительным стимулом труда является стремление избежать
голода, деградации личности. Поэтому целесообразно различать понятия мотивация и стимулирование, соотношение которых существенно различается в регионах, государствах, субъектах хозяйствования.
На уровне государства состояние мотивации
труда определяется институциональной средой, политикой государства, состоянием его экономики.
Известно, что в США суммарные доходы населения
превышают произведенную в стране добавленную
стоимость. Это объясняется международными отношениями, неэквивалентными межгосударственными торгово-экономическими отношениями,
структурой экономики.
В развивающихся странах, в постсоциалистических государствах такое положение невозможно.
Распределяться, направляться на мотивацию и стимулирование труда может лишь часть произведенной добавленной стоимости. Определенная ее часть
должна направляться на инвестиции, оборону, природоохранную деятельность и др. В Украине ситуация осложняется тем, что ее экономика все еще не
достигла макроэкономических показателей 1991 г.
В 2013-2014 гг. наблюдалось падение ВВП относительно уровня 2012 г., а официальная статистика не
публикует его динамики в сопоставимых ценах на
протяжении многих лет. В 2013 г. индекс производства промышленной продукции составил 95,3%,
продукции перерабатывающей промышленности –
92,2%. По оценке экспертов уровень ВВП в 2014 г.
снизился относительно показателя 2013 г. на 6-20%
(официальные данные отсутствуют), а инфляция

возросла на 24,9%. Ряд ведущих предприятий по состоянию на конец 2014 г. прекратили свою деятельность (большинство угольных шахт), другие резко
сократили ее (металлургия, машиностроение) либо
приостановили («Южмаш», «Топаз», ряд угольных
шахт). Но и в этих условиях необходимо искать решение вопросов мотивации труда, совершенствования механизмов организации и оплаты труда. Это
крайне необходимо для восстановления экономики
государства, субъектов экономической деятельности, управления.
Анализ научных публикаций [2-10] и практики
предприятий показывает, что теория мотивации
прошла сложный и длительный путь эволюции
своих форм от нерегулярной и необоснованной заработной платы как части вновь созданной стоимости товара (необходимого продукта) с минимальной
воспроизводственной и зачаточной стимулирующей
функциями (на стадии раннего капитализма), до доходов, ориентированных на достаточно высокую
воспроизводственную функцию, мотивацию развития личности, предприятия, общества. Переход экономики развитых стран к постиндустриальному развитию предусматривает изменение институциональной среды, переход к инновационному развитию, инвестиции в человеческий капитал, формирование интеллектуальной рабочей силы. Поэтому на
первый план выходят вопросы реализации внутренних потребностей, мотивации личности. Взаимосвязь мотивов личности и стимулов предприятия
приведена на рис. 1.
Как отмечено на рис. 1, личности присущи мотивы, организации (предприятию) – стимулы. Руководствуясь своими мотивами, как составляющей потребностей, человек оценивает стимулы, которыми
располагает предприятие (организация), и в случае
однонаправленности мотивов и стимулов, вступает
в производственные и институциональные отношения с предприятием (организацией). Сочетание мотивов и стимулов достигается посредством реализации механизмов мотивации, опирающиеся на потребности человека, возможности предприятия,
имеющих материальную и нематериальную формы.
Механизм мотивации (Мм) является эффективным, если затраты на него (Зд) в денежном выражении меньше полученного результата (Рд) в денежном измерении, что выражает формула:
(1)
Мм = (Рд – Зд) > 0
Принимая ту или иную систему стимулирования, собственник предприятия оценивает ее потенциальную эффективность, а после внедрения проверяет реальность предварительных расчетов.
Рассматривая возможность принятия решений
о работе на предприятии, работник уже имеет свое
представление о том, что он желает и, что ожидает
получить, вступив в трудовые отношения с субъектом хозяйствования. Это его трудовая концепция.
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Рис. 1. Взаимосвязь мотивов, стимулов и результатов механизмов их взаимодействия
[8]. Если это не достигнуто, то все сводится к заработной плате, которая выполняет в той или иной
мере воспроизводственную функцию (не всегда достаточно), и лишь частично – стимулирующую
функцию. В этом случае речь не идет о системе мотивации труда.
Мотивация является процессом побуждения
личности самой себя и других к действиям, направленным на достижение индивидуальных и общих
целей организации. Мотивация как механизм – это
внутренний психологический настрой человека,
обеспечивающий опознание предмета, соответствующего потребностям личности, и определяющий
поведение человека относительно присвоения этого
предмета. Мотивация есть более широкое понятие
относительно стимулов. Частично они совпадают.
Но мотивация не включает в себя рычаги внешнего
принуждения, которые характерны для стимулирования. Поэтому некорректно рассматривать мотивацию и стимулирование как синонимы.
Под системой мотивации труда (СМТ) следует
понимать совокупность внутренних мотивов человека (групп, коллективов) и внешних (экономических и неэкономических) побуждающих рычагов,

Трудовая концепция работника (ТКР) представляет
собой интегральную характеристику личности, взятую исключительно под углом зрения, каким видится самому работнику свое место в сфере труда и
какова специфика его поведения в ней. ТКР дает
возможность оценить, какую «цену» должен «заплатить» работник, чтобы иметь возможность использовать благоприятные для него факторы труда
(творческий характер, легкость исполнения, свобода
регулирования рабочего времени и т.д.), условия
труда и возможность самореализации (карьерное перемещение, возможность учебы, поддержка и повышение квалификации, близость места работы от места проживания, наличие детских и школьных учреждений, оздоровительных комплексов и т.д.) [10].
Исходя из этого специалисты доказывают, что
о системе мотивации можно вести речь в том случае,
когда доходы работника и его семьи превышают минимальный научно обоснованный уровень, позволяющий удовлетворить основные материальные и нематериальные потребности личности, и определенное время (до трех месяцев) работник имеет возможность находиться без работы на предприятии, активно ища место работы, соответствующее его ТКР
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В условиях господства негосударственной
формы собственности (около 80%) теоретически
расширяется база формирования системы мотивации труда путем вовлечения участия населения в
собственности, управлении, в прибылях. Но реально
в Украине этого не происходило.
Массовое разгосударствление и быстрая приватизация (точнее переход государственной собственности под контроль узкого круга населения) не обеспечили достижения главной цели – получения эффективных собственников и преодоления отчуждения основной массы работников от собственности.
Это вызвано, во-первых, тем, что стоимость приватизируемой государственной собственности была
значительно заниженной; во-вторых, отсутствовали
равные условия участия в приватизации всех членов
общества; в-третьих, удельный вес сертификатов в
приватизации был незначительным, что не дало возможности производственным коллективам реально
участвовать в приватизации своих предприятий. Поэтому из 52 млн сертификатов, общая цена которых
в разы меньше общей стоимости подверженных
приватизации объектов, реализованы были 45 млн,
а количество ставших собственниками по сертификатам, неуклонно снижается, не оказывая никакого
влияния на деятельность предприятий, в приватизации которых они участвовали сертификатами. В
этой связи мажоритарные акционеры и собственники не вполне легитимны, неэффективны, непрофессиональны. Это существенно влияет на СМТ.
Анализ доказывает, что изменение удельного
веса и соотношения основных форм собственности
существенно не повлияли в странах СНГ на эффективность производства.
Главными причинами тому стали:
- обвальное падение ВВП, что совпало с периодом реформирования собственности и продолжается до настоящего времени;
- приход к собственности в экономике новых
собственников, которые не создавали её, а получили
по принципу “кто больше схватит”, не обращая внимания на экономические и общечеловеческие моральные принципы;
- концентрация собственности в группах не
многих, при отчуждении от неё основной массы
производителей, которые считали себя совладельцами общенародной и кооперативно-хозяйственной
собственности;
- снижения в десятки раз стоимости имущества,
которое делилось в соответствии с полученными
населением приватизационными сертификатами;
- низкий уровень разъяснительной работы
среди населения относительно принципов и механизмов реализации приватизационных сертификатов, в результате чего значительная часть граждан
не стала получать сертификаты или не реализовывала их;

инструментов, приемов, которые определяют поведение субъекта и направлены на достижение поставленных целей.
Анализ влияния экономической и институциональной среды на организацию СМТ персонала,
производительность труда, нормирование труда и
его оплату показал необходимость включения СМТ
в стратегию деятельности предприятия, общества.
При этом СМТ должна учитывать внутренние и
внешние условия ее реализации.
Применительно к уровню предприятий СМТ
учитывает внутренние факторы: направленность на
повышение производительности труда; обоснованное соотношение темпов роста производительности
труда и его оплаты; обеспеченность реальности нормирования труда, производительности, качества работ и условий труда; совершенствование внутренних правовых, трудовых, институциональных, социально-психологических и экологических норм и др.
К внешним факторам СМТ следует отнести:
- правовую среду, т.е. действующее трудовое,
производственное и социальное законодательство;
- экономическую среду – ситуацию на рынках
труда, общие экономические условия в государстве,
сфере экономической деятельности, регионе, инновационно-технологическое состояние производства
и др.;
- социальное положение – господствующую
форму собственности, дифференциацию доходов
различных групп населения в стране и работников
различных сфер экономической деятельности; качество жизни человека; прожиточный минимум и
средний уровень дохода на человека по ППС; наличие и уровень развития учебно-профессиональных
учреждений; перспективность предприятий и региона, ментальность населения; наличие и состояние
среднего класса и др.;
- политическую ситуацию – общеполитическую обстановку в стране, в регионе, что проявляется в действиях органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, наличие демократии, открытости и ответственности всех субъектов общественных отношений; отношение населения к органам управления;
- институциональную среду – наличие современных гражданских и общественных институтов,
их эффективную работу; социально-культурные
факторы (культурные традиции, общественно приемлемые нормы поведения, религия, духовность и
т.д.).
Базовыми, системообразующими факторами
мотивации труда являются: социально-экономическая политика государства; господствующие отношения собственности; состояние экономики государства, региона, предприятий реального сектора
экономики; институциональная среда.
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- значительная дифференция уровня доходов
10% наибогатейшего и 10% наибеднейшего населения, которое по оценкам различных специалистов и
политических деятелей составляет от 15 до 60 раз;
- ухудшение системы нормирования затрат
труда и материалов на производстве, системы мотивации персонала даже по сравнению с периодом
планово-директивной экономики;
- практически полное игнорирование форм и
методов морального стимулирования эффективности труда, соединения моральных и материальных
стимулов эффективного труда персонала;
- отсутствие в преобладающем большинстве
предприятий выплаты дивидендов или вознаграждений по результатам работы за определённый период (квартал, полугодие, год);
- формирование органов управления предприятий исключительно из мажоритарных акционеровсобственников и топ-менеджмента, не включая в
них наёмных сотрудников и работников;
- политическая нестабильность, коррупция и
т.д.
Таким образом, общие обстоятельства и внутренние проблемы предприятий в период реформирования отечественной экономики сопровождались
падением уровня и эффективности систем мотивации персонала, практически неиспользованием мотивационного потенциала собственности в условиях
её разнообразия.
Формирование современной системы мотивации целесообразно проводить связывая более тесно
темпы роста продуктивности труда и уровня заработной платы, моральные и материальные стимулы.
Но наибольшие возможности формирования совершенной системы мотивации находятся в сущности
использования мотивационного потенциала собственности и привлечения наёмных сотрудников
предприятий к управлению. Для экономики ХХ века
характерной чертой стало превращение частной
собственности в акционерную, демократизация собственности.
Процесс трансформации частной собственности в акционерную, которая характеризуется как
концентрацией капитала, так и его демократизацией, начался в XVIII – XIX веках в недрах капиталистического способа производства. До настоящего
времени вопросы об отнесении акционерной собственности к частной или не к частной, остаётся открытым. Одни специалисты относят акционерную
собственность к частной, и для этого есть определённые основания, поскольку акция (акции) принадлежат то ли физическим то ли юридическим лицам,
а это и есть частная собственность. При этом объединенный акционерный капитал делится на реальный (производственный) и фиктивный капитал, и
является не частным, а коллективным. Акционер
может получить свою долю из этого капитала
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только в денежной форме и не имеет возможности и
права получить средства производства. Это позволяет концентрировать капитал, сохранять целостность функционирующего капитала, получать добавленную стоимость и частично разделять её среди
акционеров в форме дивидендов, даёт право акционерам принимать участие в управлении предприятиями. Формируясь из частной собственности акционеров предприятие приобретает черты не частного,
а коллективного. Об этом писали ещё К. Маркс и Ф.
Энгельс, подчеркивая, что происходит “вытеснение
капитала как частной собственности в рамках самого капиталистического способа производства”
[11].
В условиях капитализма складываются предпосылки, при которых в сфере мелкого, малого и среднего бизнеса появляются возможности ведения процесса производства, где сотрудники одновременно
есть собственниками. Это народные предприятия в
США, поддержка которых осуществляется программой ESOP и охватывает более 10 тысяч малых и
средних предприятий [12; 13]. В Швеции более 80%
МП составляют семейные фирмы, которые работают без привлечения наёмных работников. В Израиле еще с начала ХХ века работают коммуны в большинстве своём в сельском хозяйстве – “кибуцы”.
Несколько десятков кибуцев сохраняют принципы
равного разделения доходов и не вводят дифференциацию заработной платы за выполненную работу.
Поиски альтернативных капитализму форм социально-экономической организации производства
необычайно живучие и продолжаются [14].
В Украине не использована возможность создания достаточного количества народных предприятий во время массовой приватизации. Это возможно
было сделать, используя аренду с выкупом, а также
прямую передачу предприятий (в преобладающем
большинстве малых и средних) производственным
коллективам. В отдельных случаях была использована аренда с выкупом для разгосударствления и
приватизации даже крупных предприятий, как это
сделано на НКМЗ, которое по сути было в определённое время по оценке его генерального директора,
а ныне президента ЗАО “НКМЗ” Г.М. Скударя,
народным. Но постепенно топ-менеджментом предприятия было сконцентрировано большинство акций в своих руках, количество собственников значительно уменьшилось и предприятие превратилось в
классическое акционерное общество с незначительной численностью мажоритарных акционеров в собственности которых сконцентрировано большинство акций. Количество миноритарных акционеров
неудержимо уменьшается, падает их роль и значение в управлении производством и предприятием.
Специалисты справедливо отмечают [15, с. 41],
что передача предприятий в руки трудовых коллек-
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капитала, не включая его в общую стоимость капитала предприятия, либо показывают его на уровне 15% общей стоимости капитала предприятий. В тоже
время в стоимости капитала зарубежных предприятий экономически развитых стран удельный вес интеллектуального капитала достигает 50 – 70%. Таким образом, при наличии понятия проблемы экономической элитой, политиками и бизнесменами,
профсоюзами и производственными коллективами,
в Украине есть реальная база преодоления отчуждения работников от собственности, формирования
работника-собственника, народных предприятий и
предприятий со значительной долей персонифицированной трудовой собственности работников, что,
безусловно, позитивно повлияет на эффективность
производства и преодоление кризисных ситуаций.
Долю работника в интеллектуальном капитале целесообразно определять используя интегральный коэффициент, который учитывает: обще-образовательно-профессиональный уровень (образование,
квалификация, профессия, имидж учреждения, где
получено образование, научную степень); стаж работы по профессии и стаж работы на предприятии;
уровень заработной платы относительно среднего
по предприятию; участие в изобретательстве и рационализации; периодичность и системность последипломной профессиональной переподготовки; коэффициент качества работ, трудовой и производственной дисциплины и т.д.
На каждом предприятии выбираются свои показатели из названных выше и устанавливается
шкала их значимости.
При формировании трудовых отношений сотрудник имеет право либо сохранить принадлежащую ему часть капитала в капитале предприятия,
либо получить её в порядке, который действует на
предприятии.
Изложенное выше позволяет формировать
стратегическую систему мотивации на предприятии, используя для этого мотивационный потенциал
собственности.
Таким образом, механизм реализации мотивационного потенциала собственности включает:
определение материальной базы формирования
стратегической системы мотивации персонала предприятия которую могут составлять: капитал предприятия или его часть, что создаётся в соответствующий временной период; часть прибыли, созданной
и полученной в соответствующий период; прирост
рыночной стоимости предприятия; интеллектуальный капитал; дивиденды; деньги и другая материальная и нематериальная собственность работников
и др.;
выбор наиболее приспособленной для данного
предприятия методики оценки рыночной стоимости
предприятия и оценка по ней стоимости предприятия;

тивов исключила превращение их в частную собственность отдельного собственника и возможность
эксплуатации наёмного труда, производства добавленной стоимости, которую отдельный собственник
смог бы превратить в капитал. Добавленная стоимость становилась бы приобретением коллектива,
государства. Сам труд принял бы характер сотрудничества, партнерства. В то же время это открыло
бы широкий простор для развития среднего и малого предпринимательства, личной и коллективной
заинтересованности и инициативы. Государство
должно иметь возможность распоряжаться стратегическими сферами производства, обеспечивая развитие общества в целом, формируя социальную
направленность развития и т.д.
Однако ни сотрудники, ни руководители предприятий, ни аппарат государственных чиновников
не готовы и не способны были реализовать данную
концепцию, которая реально могла бы содействовать преодолению отчуждения сотрудников от собственности, способствовать демократизации капитала, реализации мотивационного потенциала собственности.
Многочисленные исследования показывают
значительный потенциал роста эффективности производства в условиях объединения собственника и
работника в одном лице. Появляется существенный
фактор мотивации путём реализации мотивационного потенциала собственности, что достаточно
легко может быть достигнута на малых предприятиях и организациях. На крупных и средних предприятиях это достигается путём привлечения наёмных работников к управлению предприятиями и
процессами производства, участия в прибылях, в инновационно-инвестиционной деятельности, вкладывании части собственных средств наёмных сотрудников в развитие предприятия, капитализации полученной части прибылей и дивидендов в развитие
предприятия, прирост рыночной стоимости, что будет использовано на формирование персонифицированной собственности членов производственного
коллектива. Кроме этого, следует провести оценку
реальной стоимости капитала предприятия, включив в неё стоимость интеллектуального капитала и
выявленную добавленную стоимость предприятия
направить на формирование персонифицированной
собственности работников предприятия, дифференцируя его в зависимости от факторов и квалификации сотрудника, состояния организации труда на
предприятии, участия в работе по рационализации,
уровню заработной платы, обеспечения качества работ. Особого внимания требует оценка интеллектуального капитала и формирования из него персонифицированной собственности сотрудников. Сегодня
в Украине предприятия в своей отчетности либо не
показывают вообще стоимость интеллектуального
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демократизация капитала, которая предусматривает ограничения доли каждого мажоритарного
акционера на средних предприятиях 10% акций, на
крупных – 5% акций;
обязательное введение в состав правления
предприятия, его дирекции представителей трудового коллектива, наделив их правом “вето” на необоснованные решения правления дирекции, преодолеть которые имеют право лишь общие сборы
акционеров либо конференция (общие сборы) трудового коллектива;
включение стратегической системы мотивации
в общую стратегию предприятия.
Выводы и предложения могут быть сведены к
следующим положениям:
1. Система мотивации труда как соединение
внутренних материальных, нематериальных и духовных потребностей человека проявляются в их заинтересованности, с одной стороны, которая объединена со стимулами, которые формирует предприятие исходя из своих материальных возможностей и корпоративной культуры, с другой стороны.
Таким образом, система мотивации более объёмна и
глубока относительно систем стимулирования и
включает в себя основные составляющие систем
стимулирования, она должна учитывать институциональные условия, быть адаптированной к ним.
2. Системы мотивации целесообразно включать в состав стратегии предприятия, а также выделять стратегические и текущие формы мотивации.
Стратегические системы мотивации ориентированы
на долгосрочный период и могут быть реализованы
в участии работников в собственности путем капитализации, в прибылях, в участии в управлении, в
самореализации. Текущие системы мотивации ориентированы на достаточно высокие доходы в зависимости от эффективности труда (индивидуальной
и коллективной), профессиональный и карьерный
рост, материальные и моральные вознаграждения.
3. В последние десятилетия отечественные
предприятия мало продвинулись в вопросах усовершенствования систем мотивации и стимулирования.
Свёрнуты работы по нормированию труда и совершенствованию тарификации работ, уровень продуктивности и качество труда довольно слабо связаны
с уровнем оплаты труда, практически не проводятся
вознаграждения за рационализацию и изобретения,
экономию материальных, топливно-энергетических
ресурсов и т.д. В акционерных обществах не выплачиваются дивиденды, активно происходит процесс
вытеснения миноритарных акционеров, мотивационный потенциал собственности практически не используется.
4. Требует разработки механизм реализации
мотивационного потенциала собственности в условиях рыночных отношений относительно наёмных
работников. Для этого целесообразно использовать
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конкретные предложения относительно участия миноритарных акционеров и наёмных работников в капитализации предприятий, формировании акционерной собственности работников предприятий,
привлечения дивидендов и собственных средств работающих к обороту и увеличению капитализации
предприятий.
5. Требуют совершенствования формы участия
трудящихся в управлении предприятием, использования бригадных и коллективных форм организации
труда, в которых соответствующие советы (бригад,
коллективов, бригадиров) есть формой участия в
управлении наёмных работников и миноритарных
акционеров. До 25% состава наблюдательных советов, советов директоров и т.д. следует формировать
из наёмных работников.
6. Удельный вес заработной платы в себестоимости и товарной продукции может быть существенно превышен, но при условии, что в большом
объёме снизится удельный вес материальных ресурсов. Свободное время, которое увеличивается в
условиях кризиса, необходимо использовать на переподготовку кадров, повышение их профессионализма и экономических знаний. В условиях кризиса
необходимо не только сохранить кадровое ядро, но
и увеличивать численность ведущих работников и
специалистов за счет переобучения перспективных
сотрудников и привлечения лучших из тех, которые
были уволены с других предприятий.
Основные положения, изложенные в данной
статье могут быть использованы промышленными
предприятиями, содействовать более полному использованию и учету институциональных аспектов
в повышении эффективности систем мотивации
труда на предприятиях.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА
Регулирование развития АПК в условиях современного Казахстана должно быть основано на
сочетании экономических механизмов регулирования с рыночными механизмами. При этом регулирование направлено, с одной стороны, на оптимизацию форм, методов и инструментов государственного регулирования, а с другой, – на развитие саморегулирования с помощью рыночных механизмов.
Регулирование государством развития АПК
может осуществляться в законодательной, налоговой, кредитной и субвенционной формах. Законодательное регулирование пищевой промышленности
состоит в разработке и утверждении законодательных актов, способствующих созданию равных условий и возможностей для экономического развития
хозяйствующих субъектов, ограничению деятельности монополий и расширению рамок конкуренции
и т.д.
Основным инструментом налогового регулирования являются ставки налогов, с помощью которых
создаются благоприятные условия для развития социально значимых, стратегически важных видов и
направлений хозяйственной деятельности в АПК
страны, и неблагоприятные для ограничения либо
сокращения нежелательных с позиций национальной экономики.
Кредитное регулирование предполагает изменение величин процентных ставок, что, в конечном
итоге, отражается на объеме предложения товаров
на рынке готовой продукции.
Субвенционная форма регулирования состоит
в государственной поддержке, предоставлении государственных субсидий, разрешении отсрочек по
платежам, утверждении налоговых льгот отдельным
предприятиям, отраслям, отраслевым комплексам.
Методы государственного регулирования могут быть прямыми (непосредственное вмешательство в АПК) и косвенными (путем создания экономических стимулов и других интересов). Кроме
того, среди методов государственного регулирования можно выделить экономические, социальные,
административные и правовые. Экономические методы государственного регулирования предполагают разработку целой системы сложных экономических механизмов, способствующих рациональному использованию имеющихся ресурсов АПК для
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максимального производства товаров и выгодного
их распределения, использования.
Социальные методы государственного регулирования включают целую систему социальных
трансфертов и выплат, предназначенных для поддержания слабо защищенных слоев населения.
Административные методы государственного
регулирования не всегда связаны с экономическими
интересами и реализующими их механизмами.
Чаще они основаны на конкретных ограничивающих, запрещающих, жестко контролирующих мерах
финансово-хозяйственной деятельности в АПК. Административные методы государственного регулирования включают лицензирование, квотирование,
установление жесткого контроля за ценами, валютными курсами и т.д.
Методы государственного правового регулирования связаны с разработкой норм, правил, методов
работы отдельных предприятий отраслевых комплексов в рамках трудового и хозяйственного законодательства.
Конкретные инструменты государственного
регулирования многочисленны и могут быть
условно объединены в несколько групп:
1) финансово-экономические: государственные
гарантии системы кредитования предприятий и отраслей, страхование рисков, государственные заказы продовольствия для нужд страны и регионов,
регулирование минимума доходов и поддержка стабильного платежеспособного спроса населения, дотации и компенсации и т.д.;
2) институциональные: формирование рыночной инфраструктуры и системы неэкономических
институтов, развитие оптовых и розничных рынков
и т.д.;
3) организационно-экономические: содействие
формированию вертикальной, горизонтальной интеграции предприятий, развитие механизмов лизинга,
реализация перспективных инновационных проектов на предприятиях и в отраслях и т.д.;
4) научно-технические: содействие проведению фундаментальных исследований и экспериментальных практических разработок, способствующих
совершенствованию техники и технологии, научнометодическое консультирование по инновационным
проектам и т.д.:
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5) внешнеэкономические: создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, разработка и реализация протекционистской политики, развитие экспортно-импортных поставок оборудования, продукции и др. по стратегически важным отраслям, предприятиям и т.д.
Межрегиональные контрасты в нашей стране
предопределили необходимость дифференцированного подхода к использованию форм, методов и инструментов государственного регулирования развития АПК.
Учитывая возрастающее значение регионального фактора, в том числе в развитии АПК, многие
вопросы регулирования должны планироваться на
республиканском уровне, а решаться, в первую очередь, на уровне регионов. Основные функции региональных органов власти в регулировании развития
АПК сводятся к координации деятельности. Исходя
из этого, можно выделить несколько групп функций, реализуемых на макроуровне:
- экономические, основанные на стабилизации
и устойчивом развитии экономически эффективных
направлений деятельности в агропромышленном
комплексе, промышленности и отдельных отраслях
хозяйственной системы;
- социально-культурные, включающие изменяющиеся под влиянием многих факторов общественные ценности, установки, традиции, ожидания, запросы, потребности и нравы. В настоящее время под
воздействием некоторых негативных факторов данная функция реализуется не в полной мере, о чем
свидетельствует большинство обострившихся проблем социальной системы, представляющих угрозу
не только для регионов, но и страны в целом;
- институциональные, связанные с формированием института власти (исполнительной и законодательной) и ее взаимодействием с региональным
уровнем, то есть обеспечивающие развитие регионов, как составных территориально-производственных единиц Казахстана в условиях самоуправления
и экономической самостоятельности;
- производственно-конъюнктурные, направленные на структурную сбалансированность промышленного производства и других сфер хозяйственной
системы;
- финансовые, предусматривающие оптимизацию финансовых потоков с учетом платности, возвратности и срочности, а также социальной значимости;
- экологические, направленные на формирование эффективных экономических механизмов регулирования природопользования и охраны окружающей среды.
Усиление роли региональных органов власти в
регулировании развития АПК способствовало
усложнению выполняемых функций. К числу ос-

новных функций, реализуемых на мезоуровне. по
нашему мнению, можно отнести:
- организационно-экономические, направленные на устойчивое развитие предприятий АПК и
стабилизацию продовольственной ситуации на
внутрирегиональном рынке. Данная группа функций включает: во-первых, содействие наиболее полной переработке сельскохозяйственного сырья, производимого в регионе и ввозимого из других регионов и из зарубе-жа; повышению на внутрирегиональном продовольственном рынке удельного веса
готовых пищевых продуктов глубокой технологической переработки; структурно-ннновацнонному совершенствованию производственных фондов; вовторых, прогнозированию ситуации и организации
бесперебойного обеспечения населения основными
продуктами питания.
Реализация данной группы функций требует
постоянного анализа тенденций в развитии АПК,
принятия своевременных гибких управленческих
решений по стабилизации ситуации с продовольственным обеспечением;
- производственно-конъюнктурные, предполагающие комплекс мероприятий по улучшению производственно-хозяйственной деятельности предприятий АПК. Данная группа функций включает:
во-первых, содействие формированию интеграционных структур в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и смежных отраслях: организации
сети инновационных центров и консультационных
компаний; во-вторых, формирование основы для
трудоинновационного развития, т.е. способствование вложению средств предприятий в развитие основного и человеческого капиталов;
- финансовые, связанные с оптимизацией финансовых потоков. Данная группа функций включает: во-первых, оказание государственной поддержки предприятий АПК и интеграционных структур с их участием; во-вторых, содействие в получении льготных кредитов: в-третьих, влияние (прямое
или косвенное) на формирование уровня закупочных цен на сельскохозяйственное сырье.
Таким образом, механизм регулирования развития АПК основывается на сочетании рыночных
механизмов регулирования и экономических механизмов государственного регулирования. При этом
саморегулирование деятельности предприятий АПК
различных форм собственности осуществляется под
воздействием экономических рычагов, реализуемых
региональными органами отраслевого управления.
В условиях современного Казахстана особенно
важно, при разработке концептуальных основ регулирования развития АПК, понимание взаимосвязи и
взаимовлияния всех внешних и внутренних факторов, определяющих ситуацию в многоотраслевом
комплексе страны и регионов. Организационные
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формы, приемы, методы государственной поддержки и регулирования должны отражать, с одной
стороны, ситуацию сегодняшнего дня и особенности социально-экономического развития страны и
отдельных ее регионов, а, с другой, – должны быть
направлены на перспективу, способствовать дальнейшему стабильному развитию. Таким образом,
одним из основных принципов регулирования развития АПК является гибкость, выражающаяся, с одной стороны, в относительной стабильности концептуальных основ, а с другой, – в адаптивности организационных форм, приемов и методов с учетом
изменяющихся условий окружающей среды.
Вторым, не менее важным, принципом регулирования развития АПК является оптимальное сочетание рыночных механизмов самоуправления и саморегулирования с государственным вмешательством. Поскольку АПК представляет собой одни из
важнейших звеньев хозяйственной системы любой
страны, определяющий, в значительной степени, политическую и социальную напряженность в обществе, то уход государства от политики разумного
влияния на происходящие в нем экономические процессы может привести к последствиям, трудно или
неисправимым в будущем. Следует подчеркнуть,
что, говоря о государственном вмешательстве в экономические процессы, происходящие в АПК, мы
имеем в виду преимущественно экономические, а не
жесткие, административно – командные, методы.
Третий принцип регулирования развития
АПК – эколого-экономическое обоснование направлений деятельности в производстве продовольствия. Поскольку затраты на производство того или
иного продовольственного товара различны в разных регионах Казахстана, а экологический ущерб
(вырубка лесов и нарушение природного баланса,
эрозия почв и зарастание земельных угодий мелким
кустарником, и др.) может быть колоссальным, то
развитие каждого направления деятельности в АПК
должно быть обосновано с экономических и экологических позиций.
Четвертый принцип регулирования состоит в
необходимости многоплановости решения проблем
продовольственного обеспечения, а это значит, что
политика регулирования развития АПК должна содержать меры государственной поддержки не
только предприятий любых организационно-правовых форм, непосредственно производящих продовольствие, но и ресурсопроизводящей, обслуживающей (производство оборудования, транспортная инфраструктура и др.) сфер.
Пятый принцип регулирования развития АПК
состоит в отказе от преимущественно льготной поддержки производителей продовольствия и переход к
поддержке, мотивирующей товаропроизводителей
на выпуск качественной, стратегически значимой,
пользующейся спросом у потребителей продукции.
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Безусловно, приведенные принципы регулирования развития АПК не исчерпывают всего списка,
однако являются основополагающими для стратегического развития многоотраслевого комплекса,
улучшения ситуации с продовольственным обеспечением.
По нашему мнению, концепция государственного регулирования развития АПК представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимовлияющих мероприятий, последовательно реализуемых
государством, основанных на оптимальном сочетании рыночных механизмов и институтов с государственным вмешательством, способствующих обеспечению бесперебойного снабжения населения качественным и соответствующим рациональным
нормам питанием. В связи с этим разработанные мероприятия регулирования должны быть направлены
на достижение двух целей. Главной целью концепции регулирования развития АПК является поддержка казахстанских производителей продовольствия, способствующая повышению качества и конкурентоспособности готовой продукции. Для достижения данной цели необходимо решить несколько
задач.
Для создания благоприятных условий развития
современных рыночных структур; формирования
подконтрольной, регулируемой ситуации и сужения
сферы влияния теневого рынка на ситуацию в пищевой промышленности необходимо законодательноправовое обеспечение регулирования пищевой промышленности. Необходимо создание благоприятного налогового режима для расширения производства социально значимой продовольственной продукции, а также увеличения производственного капитала предприятий пищевой промышленности.
Для стимулирования частных отечественных и
зарубежных инвестиций в АПК необходимо разработать систему государственных гарантий по социально значимым, приоритетным с позиций общественных ценностей направлениям. Привлечению
коммерческого и фирменного кредитов будет способствовать дальнейшее снижение темпов инфляции и пересмотр банковской процентной ставки в
сторону понижения.
Некоторому решению проблемы неплатежей в
АПК должно способствовать формирование и осуществление мер по нормализации платежно-финансовой дисциплины.
Для обеспечения условий нормальной хозяйственной деятельности товаропроизводителей продовольствия необходима многоплановая, широкомасштабная поддержка обслуживающей инфраструктуры. Государственная поддержка должна
быть направлена на формирование сырьевой и материально-технической базы для выработки продовольственных товаров в необходимом для удовлет-
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энергоресурсы, транспортные услуги и конечную
продовольственную продукцию. В конечном счете
это будет способствовать установлению конкурентоспособной цены, установлению определенного
соотношения между качеством и стоимостью продукции и росту внутреннего производства продовольствия.
Для зашиты потребителей от проникновения на
рынок некачественной продовольственной продукции необходимо разработать комплекс мер, направленных на борьбу с демпингом и реализацией некачественной продукции по заниженным ценам.
Наряду с этим регулирование должно содержать
меры, ограничивающие деятельность фирм – монополистов, диктующих условия и цены на производимую готовую продукцию.
Содействие государства техническому и технологическому совершенствованию развития предприятий АПК будет способствовать расширению ассортимента продовольственной продукции, повышению ее качества и в конечном итоге, росту
спроса. Таким образом, в условиях современного
Казахстана регулирование развития АПК, по
нашему мнению, должно быть направлено одновременно на изменение спроса и предложения продовольствия.
Необходимость сочетания мер, стимулирующих рост спроса и предложения, можно обосновать
с позиций макроэкономического регулирования
(рис. 1). Следует отметить, что в современных условиях хозяйствования производственные мощности
большинства предприятий АПК загружены не полностью, что способствует не полному использованию ресурсов, в том числе трудовых.

ворения потребностей населения количестве; сферы
реализации продовольственной продукции.
Не менее важной целью регулирования развития АПК является дифференцированная поддержка
потребителей продовольственных товаров. Сложившиеся в наши дни негативные тенденции происходящих демографических изменений являются свидетельством важности и актуальности проведения
уже сегодня комплекса мероприятий, направленных
на поддержку достаточно многочисленной социально слабо защищенной части населения страны. К
тому же именно растущий спрос потребителей на те
или иные продовольственные товары является главным мотивирующим фактором для развития внутреннего производства и тем самым, расширения
предложения. Для достижения второй цели регулирования развития АПК необходима государственная поддержка.
Государство должно способствовать формированию платежеспособного спроса основной массы
населения на продовольственные товары путем
дифференцированной помощи (направленной, в основном, на заботу о социально слабо защищенной
части населения). В связи с этим необходимо осуществление целенаправленной государственной политики повышения доходов малоимущих слоев
населения. Следует отметить, что продовольственный спрос именно этой категории населения страны
является эластичным по доходу. Поэтому повышение доходов будет способствовать рост спроса на
продовольствие.
Регулирование должно включать мероприятия,
способствующие формированию паритета цен на
сырье, основные и вспомогательные материалы,

Рис. 1. Изменение спроса и предложения продовольствия при регулировании развития АПК
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обслуживающей отечественных товаропроизводителей инфраструктуре в виде льготных кредитов,
субсидий либо гарантий под кредиты коммерческих
банков. Для предприятий, входящих в состав интеграционных структур, государственная поддержка
должна предоставляться производственно-финансовому центру, направления вложения – определяться
с позиций социально-экономической значимости.
Рост предложения продовольственных товаров приведет к развитию конкурентных отношений на
рынке продуктов питания, что, согласно действию
закона «конкуренции», будет способствовать повышению качества предлагаемых продовольственных
товаров и снижению удельной цены.

Приоритетным направлением в предлагаемой
концепции регулирования развития АПК страны является определенный уровень поддержки отечественного товаропроизводителя продовольствия,
как основы для расширения предложения на рынке
продовольствия. При этом комплекс мер концепции
регулирования развития АПК сочетает саморегуляцию рынка с эффективной политикой вмешательства государства.
В качестве первоочередных мероприятий нами
рассматриваются меры, направленные на создание
благоприятного климата для развития рентабельного и социально значимого отечественного производства основных видов продовольственных товаров, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Безусловно, развитие отдельных
направлений требует вложений инвестиций, в частности – в сельское хозяйство как основы для производства продовольствия в стране. В связи с этим
нами предлагается установление минимального
уровня закупочных цен на сельхозпродукцию для
перерабатывающих предприятий, как входящих, так
и не входящих в интеграционные структуры. Для
предприятий пищевой промышленности, не входящих в состав интеграционных структур, государственная поддержка должна предоставляться непосредственным производителям продовольствия и
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РОССИЙСКИЙ ФЕНОМЕН ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕГАПРОЕКТИРОВАНИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ
Государство вправе считать успешной такую
реформу, которая выводит его на долговременные
капиталоемкие проекты. Реализация мегапроектов −
проявление институциональных, организационных
и информационных трансформаций хозяйственного
пространства глобальной экономической системы.
Между тем феномен мегапроектов как инструмента развития территорий пока мало изучен отечественной экономической наукой, и, как следствие,
имеет место дефицит исследований, направленных
на комплексный, компаративный анализ процессов
формирования и реализации территориальных ме-
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гапроектов в России и других странах. Задача авторов статьи − отчасти восполнить этот пробел.
Территориальная природа априори присуща
любой программе, проекту, так как их реализация
происходит в определенном пространстве, а объекты программно-проектных мероприятий и ресурсы расположены на определенной территории.
Сама природа социально-экономических программных потребностей детерминирована составом и
структурой населяющих территорию людей, находится под влиянием географических, природно-климатических, культурно-исторических и других
условий конкретной территории. Однако, несмотря
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на то, что территориальность в широком смысле
присуща всем стратегическим инициативам, в
первую очередь, стратегиям, целевым программам
развития субъектов Федерации и включенным в них
инвестиционным проектам, это отнюдь не исключает потребности выделения класса собственно территориальных мегапроектов, обладающих характерными признаками: 1) цели, задачи, область действия мегапроектов распространяются на значительную по масштабам территориальную зону
(страну, округ, группу регионов и т.д.); 2) целевая
ориентация мегапроекта связана с решением комплексной проблемы системного характера, направленной на обеспечение оптимальных параметров
устойчивого, конкурентоспособного, безопасного и
сбалансированного развития социохозяйственных
системы того или иного иерархического уровня.
Крупномасштабному инвестиционному проекту может быть придан статус мегапроекта в том
случае, если он представляет собой долговременный капиталоемкий проект, характеризующийся
сложностью, затратностью, системным характером
и значимостью реализуемых целей1.
Особенности, свойственные проектам такого
уровня, статуса и масштаба:
– территориальные мегапроекты обеспечивают
совершенствование существующих и формирование новых территориальных пропорций и эффективных интеграционных межрегиональных связей, на
длительную перспективу определяющих общность
интересов региональных систем, что усиливает возможности рационального использования преимуществ каждой из них для достижения общих целей
и повышения совокупной эффективности функционирования социохозяйственного комплекса макрорегиона в целом;
– вызывают отвлечение значительных капитальных вложений, материально-технических и трудовых ресурсов при продолжительном лаге получения ожидаемых результатов; это может привести к
возникновению долговременных инерционных тенденций в распределении капитальных вложений и
использовании производственного потенциала
субъектов макрорегиона;
– становятся источником возникновения центробежных сил, корректирующих интересы отраслей и территориальных образований, что может

1
Митрофанова И.В. Стратегический территориальный менеджмент: возрождение мегапроектов / И.В.
Митрофанова, А.Н. Жуков // Региональная экономика:
теория и практика. 2012. – №22. – С. 2−3.
2
Шнипер Р.И. Методологические положения разработки крупных территориальных программ / Р.И.
Шнипер, А.С. Маршалова, А.С. Новоселов и др. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 20−25; Mitrofanova I.
Analysis of the experience of the realization and the assess-

привести к цепной реакции, затрагивающей многочисленные сопряженные производства, участвующие в реализации мегапроекта;
– способствуют созданию мощных инфраструктурных объектов стратегического (окружного
и федерального) значения, которые впоследствии
становятся условием вовлечения в хозяйственный
оборот новых ресурсов и создания крупных центров
экономического и социального развития;
– нуждаются в аккумуляции ресурсов единым
фондодержателем;
– предъявляют совершенно новые требования к
оценке возможностей многоцелевого использования территориальных сочетаний ресурсов и условий
в интересах макрорегионального сообщества;
– предполагают участие организаций различной ведомственной подчиненности;
– основаны на сочетании отраслевого, территориального и программного планирования;
– должны отражать все этапы триады «экономика (производство) – природа – население», начиная с теоретико-методологических предпосылок
предплановых исследований и разработок и заканчивая реальными инвестиционными и производственными процессами;
– стимулируют развитие механизма комплексной вневедомственной экспертизы крупных взаимосвязанных проектов, образующих мегапроект;
– отличаются уникальностью временных и пространственных границ, в рамках которых наиболее
последовательно могут быть решены проблемы развития территории, обладающие «программной природой»2.
Интенсивное развитие территорий происходит
либо вокруг городских агломераций (Москва, Париж и т.п.), либо вблизи транспортных магистралей
(Транссиб), или географических объектов, например, в бассейнах рек3. Подобные примеры развития
территорий, объединенных рекой или другими географическими объектами, существуют во всем
мире.
§ 1. ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЭПОХАЛЬНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ МЕГАПРОЕКТОВ
ТРАНССИБ И БАМ
В ХХ веке России было реализовано несколько
крупномасштабных территориальных проектов,
ment of the contemporary prospects of the modernization
and territorial megaprojects in Russia / I. Mitrofanova, V.
Batmanova, A. Zhukov // Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. – 2012. – Vol. 6,
Part 2. – Р. 142–145.
3
Щедровицкий П. Реальные границы. Деловая газета “Взгляд”. 11.03.2013. – Режим доступа:
http://vz.ru/opinions/2013/3/11/623836.html (дата обращения 13.02.2014).
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среди которых особо выделяются два. В царской
России это было строительство Транссибирской магистрали и в Советском Союзе – освоение хозяйственной зоны Байкало-Амурской магистрали. Механизмы реализации этих проектов хотя и различались по принципам функционирования, но оказались устойчивыми к флуктуациям, государство гарантировало их ресурсное обеспечение, а негативные последствия компенсировались за счет бюджетных средств.
Решение о строительстве Транссибирской магистрали было изначально связано с геостратегическими интересами еще царской России и подготовкой к Русско-Японской войне. Однако этот мегапроект оказался средством для решения не только военно-политических проблем, но и задач хозяйственного освоения огромных, богатых природными ресурсами территорий Сибири и Дальнего Востока.
Это в дальнейшем заметно повлияло на коррекцию
генеральной цели проекта: когда транзитные потоки
по Транссибу оказались в реальности меньше планируемых, приоритетность целей стали связывать с
хозяйственным освоением региона Транссиба. Это
сказалось на росте производительных сил Сибири.
Хотя он усложнялся невысокой пропускной способностью магистрали, однако эту проблему удалось
решить за счет двух последовательных реконструкций в ходе самого строительства – в 1898 и 1903 гг.
И уже к 1908 г. проект Транссиб стал рентабельным.
Строительство Байкало-Амурской магистрали
– это первый этап масштабной программы экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока России, связанный с созданием в этой зоне нового территориально-промышленного комплекса,
строительством новых городов и поселков1.
В широком смысле мегапроект БАМ включал
не только строительство стволового участка протяженностью 3100 км от Усть-Куга до Комсомольскана-Амуре, сданного в эксплуатацию по пусковому
комплексу в 1989 г., но и проект достройки СевероМуйского тоннеля, начатого в 1974 г. и сданного в
постоянную эксплуатацию в 2003 г., а также сооружение ответвлений к Чинейскому полиметаллическому месторождению, завершенное в 2005 г., и к
Эльгинскому угольному месторождению.
Но календарно развивающийся проект строительства БАМа оказался неуспешным еще в совет-

ские годы. Почему? Магистраль, пролегающая севернее оз. Байкал, задумывалась еще до революции
как второй выход к Тихому океану, со всеми желательными для России последствиями в достижении
ее политических, военных и экономических целей
на востоке страны. Смена после революции 1917 г.
политического режима в России не изменила ее
стратегических целей на Дальнем Востоке, и в 20-х
годах предложение по строительству железной дороги, подобной БАМу, было включено в план
ГОЭЛРО, а в 1932 г. СНК СССР принял решение о
строительстве БАМа.
По проекту БАМа Политбюро ЦК ВКЛ (б) хотя
и принимало решения о начале строительства магистрали, однако прямой ответственности за его результаты не несло, и до сих пор с точностью не известно, кто на уровне Правительства СССР выступал координатором этого проекта на начальном
этапе его реализации. Однако известно, что строительство было передано в ведение ОГПУ, которое
организовало БАМлаг, сконцентрировав в нем сначала 300 тыс. отечественных заключенных, затем
еще 200 тыс. пленных японцев. Таким образом, был
создан механизм тотального принуждения, опирающийся в своей основе на труд заключенных2.
Проектировали БАМ специалисты БАМпроекта, прошедшие отбор в НКВД и БАМлаге (позднее – Главном управлении лагерей железно дорожного строительства). Именно поэтому научные заделы по проекту БАМ перманентно оказывались недостаточными по всему его жизненному циклу проекта.
В 50-60-е годы непосредственно по магистрали
строительные работы не проводились. Попытка радикально изменить ситуацию с научным обеспечением данного проекта путем создания в 1975 г.
Научного совета по проблемам хозяйственного
освоения зоны БАМа под руководством АН СССР
была запоздалой и, кроме того, из-за недостаточного
финансирования исследований не дала ожидаемого
результата.
И лишь после того, как мегапроект БАМ был
включен в 1974 г. в план XX пятилетки, он был “реанимирован”. Это было связано с обострением советско-китайских отношений во второй половине
1960-х годов, что определило приоритетность военно-стратегических целей создания БАМа как ро-

1
Mitrofanova I., Batmanova V., Zhukov A. Analysis
of the experience of the realization and the assessment of
the contemporary prospects of the modernization and territorial megaprojects in Russia / I. Mitrofanova, V. Batmanova, A. Zhukov // Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. – 2012. – Vol. 6, Part 2. –
Р. 145–148.
2
Митрофанова И.В. Инфраструктурные мегапроекты Транссиб и БАМ: второе рождение / И.В. Митро-

фанова, А.Н. Жуков // Вестник Южного научного центра РАН. – 2014. – Том 10, № 1. – С. 80−83; Кибалов
Е.Б. Проблема учета фактора неопределенности при
оценке ожидаемой эффективности крупномасштабных
инвестиционных проектов / Е.Б. Кибалов, А.А. Кин //
Регион: экономика и социология. – 2007. – №3. –
С. 67−80.
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кадной железной дороги. Кроме того, нельзя не сказать о важной транзитной роли этой магистрали, по
которой переправляли нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай1.
В 1970-х годах хозяйственное освоение территории БАМа рассматривалось как важнейшая задача
развития страны, связанная с формированием нового индустриального пояса в регионах Севера России, взаимодействующего с тем, который был создан вдоль Транссиба.
Важно, что БАМ – это только один из четырех
крупномасштабных проектов развития Сибири. Помимо собственно проекта непосредственного хозяйственного освоения зоны БАМа, она включает
также Урало-Кузнецкий, Ангаро-Енисейский проекты, а также планы cоздания Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса.
Реализация Урало-Кузнецкого мегапроекта,
разработанного во второй половине 20-х годов
XX века, сыграла решающую роль в создании крупных индустриальных центров восточней Урала.
Важное место в мегапроекте занимали вопросы технической политики индустриализации хозяйства
Сибири, связанные с формированием прогрессивной структуры, созданием новой техники. Большое
внимание было уделено демографическим вопросам, формированию баланса трудовых ресурсов,
подготовке кадров. Важным, по мнению автора, является то обстоятельство, что в самостоятельные
разделы были выделены такие направления, как организация научных исследований и проектирование.
Ангаро-Енисейский мегапроект являлся вторым после Урало-Кузнецкого не только хронологически, но и в соответствии с объективной логикой
развития производительных сил Сибири. Сосредоточение в Ангаро-Енисейском районе масштабных
запасов гидроэнергетических ресурсов с благопри-

ятными условиями эксплуатации и высокая концентрация сырьевых ресурсов являлись предпосылками
трансформации этого региона в крупнейший по своему значению центр производства недорогой электроэнергии и продукции энергоемких производств.
Все работы по Ангаро-Енисейскому мегапроекту носили комплексный характер с широким анализом ее преобразующей роли в социально-экономической жизни Сибири. Еще в довоенные годы
осуществлялась подготовка научных основ проекта.
В мировой практике 20–30-х годов, пожалуй, не
было прецедента строительства гидросооружений и
территориально-производственных
комплексов
(ТПК) такой технико-экономической сложности,
что и предопределило значительный по времени
предплановый и предпроектный период научных
исследований, выделенный в отдельный первый
этап. Второй этап был связан с разработкой и осуществлением программы строительства Иркутской
ГЭС и формированием Иркутско-Черемховского
ТПК. На третьем этапе осуществлялось формирование Братско-Илимского ТПК и строительство одноименных гидроэлектростанций. Завершающий четвертый этап был связан со строительством Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС и формированием
соответствующего ТПК2.
Западносибирский нефтегазовый мегапроект
был крупнейшим в стране. Он был принят в конце
60-х гг. и был рассчитан на две пятилетки. Для него
были характерны быстрые, по сравнению с мировой
практикой, темпы освоения месторождений нефти и
газа, расположенных в болотах и тундре. Реализация мегапроекта потребовала активизации геологоразведочных работ, обеспечения соответствующих
темпов роста нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей промышленности, а
также ускорения темпов развития производственной инфраструктуры и преодоления ведомственных
барьеров3.

1

3

См.: Кибалов Е.Б. Проблема учета фактора неопределенности при оценке ожидаемой эффективности крупномасштабных инвестиционных проектов /
Е.Б. Кибалов, А.А. Кин // Регион: экономика и социология. – 2007. – №3; Mitrofanova Inna V. Siberia, East
and Ural region of Russia: practice of the realization of territorial megaprojects of the development of problematic
territories / Mitrofanova Inna V., Batmanova Victoria V.,
Mitrofanova Inna A., Zhukov Aleksandr N. // Pensee Journal. – Vol. 76. – Issue 6. – June 2014. – P. 148−153.
(Scopus Database).
2
Аганбегян А.Г. Региональные комплексные программы (на примере Сибири) / А.Г. Аганбегян, Р.И.
Шнипер // В кн.: Программно-целевое управление социалистическим производством: вопросы теории и
практики / Ред. коллегия: А.Г. Аганбегян, В.З. Мильнер, Г.Х. Попов. – М.: Изд-во «Экономика», 1980. –
С. 83−86.

Mitrofanova Inna V. Territorial megaprojects as a
relevant tool of the strategic territorial management: comparative analysis of Russian and American experience /
Mitrofanova Inna V., Batmanova Victoria V. // Economic
and Social Development. 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd
Eastern European ESD Conference: Business Continuity.
Book of Proceedings. Vienna, 24−25 April 2014. Varazdin
Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin,
Croatia, 2014. – P. 314−315; Mitrofanova Inna V. Siberia,
East and Ural region of Russia: practice of the realization
of territorial megaprojects of the development of problematic territories / Mitrofanova Inna V., Batmanova Victoria
V., Mitrofanova Inna A., Zhukov Aleksandr N. // Pensee
Journal. – Vol. 76. – Issue 6. – June 2014. – P. 149−150.
(Scopus Database).
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В 70-е годы хозяйственное освоение зоны Байкало-Амурской магистрали позиционировалось как
важнейшая задача пространственного развития
страны, связанная с формированием нового индустриального пояса на Ближнем Севере, взаимодействующего с первым поясом, созданным вдоль
Транссиба.
В отличие от Урало-Кузнецкого и Ангаро-Енисейского мегапроектов, предплановая разработка
которых осуществлялась в течение нескольких пятилеток, исследования по БАМу были начаты и велись параллельно с процессом строительства самой
железной дороги, что не могло не повлиять на организационно-методический характер проводимых
работ.
Комплексный характер хозяйственного освоение зоны БАМа определялся следующим:
– строительство широтной магистрали протяженностью более 3000 км с обеспечением второго
выхода к портам Тихоокеанского бассейна и меридиональной магистрали БАМ – Тында – Беркатит
включало в хозяйственный оборот территорию в
1,5 млн км2, на которой сосредоточены масштабные
природные ресурсы, прежде всего, минеральное сырье и лес, которые не могли бы быть использованы
в промышленных масштабах без транспортного
освоения этих районов;
– БАМ должен был стать опорной магистралью, от которой со временем планировалось провести другие транспортные пути в районы нового промышленного освоения;
– хозяйственное освоение зоны БАМа по плану
должно было создать благоприятные предпосылки
для формирования единой энергетической системы
страны на основе объединения Дальневосточной и
Южно-Якутской энергосистем с объединенной
энергосистемой Сибири;
– реализация мегапроекта БАМ, как прогнозировалось, позволяла решить важную народнохозяйственную задачу заселения восточных районов
страны;
– БАМ должен был выполнять важную внешнеэкономическую функцию усиления связей СССР со
странами Тихоокеанского бассейна.
Стоимость проекта БАМ оценивается в 18 млрд
руб. (порядка 10 млрд долл. в ценах и по курсу
1991 г.). С учетом поправки на инфляцию, его реализация обошлась бюджету СССР почти в 20 млрд

долл.1. По некоторым оценкам, БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в истории
СССР, а затраты на него превзошли планируемые в
4 раза. При этом строительство БАМа заняло
12 лет2.
Однако ни комплексные изыскательские работы, ни опытно-промышленная эксплуатация, ни
вызывающие доверие технико-экономические обоснования по месторождениям зоны БАМа не завершены до сих пор, хотя «золотое звено», знаменующее возможность сквозного проезда по стволовому
участку БАМа, уложено еще в 1984 г. Для рокадной
железной дороги и нефтетранзита подобный результат является ключевым. С экономической точки зрения была создана малодеятельная железная дорога,
проложенная через так и не освоенные в хозяйственном отношении территории. Перестроиться, адаптироваться к изменению целевых акцентов организационно-хозяйственный механизм мегапроекта
БАМ, будучи ведомственным по своей сущности, не
сумел и после ввода в действие пускового комплекса был демонтирован.
В итоге и экономические цели хозяйственного
освоения зоны БАМа достигнуты не были. Хозяйственная жизнь, которая начала активизироваться в
Прибамье в связи с железнодорожным строительством, из-за нехватки средств к 1989 г. вернулась в
исходное состояние «экономической пустыни», существовавшее до 1974 г. А ежегодные убытки незагруженного БАМа по разным оценкам, составляли
порядка 1,5–2,6 млрд рублей.
За последние 10 лет грузооборот по ВосточноСибирской железной дороге вырос более чем на
40%. Такая тенденция сохраняется и в настоящее
время. При этом дорога обеспечивает погрузку более 71 млн тонн в год. Эти факторы, безусловно, сказываются на продвижении поездопотока. Согласно
прогнозам специалистов Института экономики и
развития транспорта3, к 2017 г. объем принимаемых
грузов еще более увеличится. Этому во многом будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов, связанных с разработкой месторождений в зоне БАМа, а так же увеличение объемов погрузки рядом промышленных компаний, таких как “Востсибуголь”, Коршуновский горно0обогатительный комбинат, предприятий лесоперерабатывающего комплекса, строящегося Тайшетского
алюминиевого завода и нового целлюлозного завода

1
Что отчасти сопоставимо с расходами на подготовку к олимпийским Играм в г. Сочи в 2014 г.
2
См.: Митрофанова И.В. Мегапроекты развития
территорий: опыт Соединенных штатов Америки и
Российской Федерации / И.В. Митрофанова, А.Н. Жуков, В.В. Батманова, И.А. Митрофанова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. –
№ 31; Митрофанова И. Американский и российский

опыт реализации мегапроектов территориального развития / И. Митрофанова, В. Батманова, И. Митрофанова, А. Жуков // Общество и экономика. – 2014. – №4.
3
Институт экономики и развития транспорта − головная организация ОАО “Российский железные дороги” по проведению научных исследований и разработок в области экономики и стратегического развития
транспорта.
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в г. Братске. Все это потребует соответствующего
развития инфраструктуры1.
Летом 2013 г. Президентом РФ В. Путиным
было заявлено, что Транссиб и БАМ уже достигли
предела своих пропускных возможностей, так как в
последние годы восточное направление стало привлекать огромные грузопотоки. В июле 2014 г. официально был дан старт модернизации Транссиба и
строительству новой железнодорожной ветки БАМа
ОАО “РЖД” уже приступила к строительству
БАМа-2. Начало работ приурочено к 40-летию
старта строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали2.
В рамках решения государства о выделении
средств на модернизацию железных дорог России
была подготовлена “Программа первоочередных
мер по развитию инфраструктуры Транссибирской
и Байкало-Амурской магистралей”. В границах Восточно-Сибирской железной дороги до 2017 г.
предусмотрен ввод в эксплуатацию 30 двухпутных
перегонов на однопутном участке БАМа, а так же
строительство 11 разъездов и 5 блокпостов.
Правительством РФ уже согласована схема финансирования модернизации БАМа и Транссиба до
2018 г.: из выделяемых 562 млрд руб. на БАМ будет
потрачено 362 млрд руб., 200 млрд руб. − на Транссиб. Распределение выделяемых средств: бюджет
РФ − 110 млрд руб., Фонд национального благосостояния − 150 млрд руб., средства РЖД − 300 млрд
руб. При этом 16 млрд руб. потребуется только для
развития Западно-Сибирской железной дороги (расширение участков Кузбасс-Междуреченск и Кузбасс-Мариинск). Общий же объем финансирования
развития магистралей оценивался в 1,2 трлн руб. (с
учетом 560 млрд руб., выделение которых уже согласовано правительством и РЖД)3.
Модернизация, по оценке экспертов, позволит
увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба к 2020 г. до 75 млн т грузов в год4.
Таким образом, устойчивое развитие регионов
Дальнего Востока и Забайкалья, решение важных
федеральных и региональных задач по использова-

нию ресурсного, промышленного и транзитного потенциала Востока страны сегодня во многом связано
с реализацией комплексного инфраструктурного
проекта реконструкции БАМа и Транссиба. Но сохраняет свою актуальность проблема точной оценки
запасов полезных ископаемых в зоне, без чего создание капиллярной инфраструктуры, примыкающей к
БАМу, затруднительно. В результате модернизации
БАМа станет возможным создать новый ТПК, главной специализацией которого станет добыча и переработка минерального сырья и развитие энергетики.
§ 2. МЕГАПРОЕКТ “УРАЛ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ − УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ”:
ПРИЧИНЫ РЕБРЕНДИНГА
Разработка документации по проекту “Урал
Промышленный – Урал Полярный” (“УП–УП”)
началась еще в 2006 г. Проект был направлен на создание в Уральском федеральном округе нового экономического каркаса, формирование предпосылок
для развития его проблемных регионов.
В 2011 г. «Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на
период до 2020 г.»5 проект “УП–УП” уже был заявлен в качестве главного направления ее реализации,
а перспективы развития экономики Уральского федерального округа (УрФО) связаны с созданием
двух мегакластеров. Первый из них – западно-сибирский топливно-энергетический комплекс, обеспеченный ресурсной базой мирового значения, уникальной системой трубопроводного транспорта и
обеспечивающий до 50% российского экспорта,
направленный на развитие электроэнергетики,
нефтегазопереработки и нефтегазохимии. Второй –
это южный промышленный Урал как базовый для
страны центр обрабатывающей промышленности, в
первую очередь, машиностроения, металлургии,
оборонно-промышленного комплекса, включая ведущие предприятия, развивающие самые современные технологии (ядерные, ракетостроения и др.), а
также комплекс научно-исследовательских и образовательных центров.

1

. Быков П. Давно такого не было / П. Быков //
Эксперт. – 2014. – №7. – С. 14-17; БАМ и Транссиб:
вчера, сегодня, завтра. В эпицентре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://altairk.ru/new/
economy/the_baikal-amur_and_ trans-siberian_railway __
yesterday__today__tomorrow
(дата
обращения
23.02.2014).
2
Путин даст старт строительству новой ветки
БАМа. ТВ Центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news. rambler.ru/ 25746383/ (дата обращения 08.09.2014).
3
БАМ и Транссиб − расходы на модернизацию
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.transportmm.ru/novosti-logistiki/2110-bam-i-

transsib-rasxody-na-modernizacziyu. html (дата обращения 13.07.2014).
4
Челпанова М. БАМ и Транссиб тяжелеют
[Электронный ресурс] / М. Челпанова // Ведомости.
27.05.2014. – №93 (3597). – Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/newspaper/ article/ 686351/bami-transsib-tyazheleyut (дата обращения 14.06.2014).
5
Стратегия социально-экономического развития
Уральского федерального округа на период до 2020
года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. №1757-р
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902307636.
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Изначально проект “УП–УП” включал комплекс взаимоувязанных мероприятий по созданию
трех основных блоков: транспортного, энергетического и природно-ресурсного.
Ядром транспортной инфраструктуры должна
была стать железнодорожная магистраль по восточному склону Урала Полуночное – Обская, которая в
совокупности с уже строящимися линиями по кратчайшему пути связала бы промышленный Урал с
месторождениями полезных ископаемых Полярного
Урала, зоной нефтегазодобычи, обеспечив выход к
Северному Морскому пути, к Норильску. В результате реализации проекта планировалось создать более 50 новых предприятий, 66 тыс. дополнительных
рабочих мест в горнорудной промышленности, на
транспорте, 3 тыс. – в лесной отрасли, 3,5 тыс. – в
нефтедобыче1.
Мегапроект “УП−УП” был направлен на сформирование в Арктике и на Полярном Урале крупного территориально-промышленного комплекса,
считался лидером инновационных проектов на региональном уровне, способным обеспечить внедрение
новейших технических и технологических достижений в транспортную, нефте- и газодобывающую,
энергетическую отрасли. Поэтому в 2006–2010 гг.
мегапроект был составной частью главных документов территориального развития России: долгосрочной программы изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы, генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, стратегии
развития железнодорожного транспорта, долгосрочной концепции социально-экономического развития
России2.
В 2006−2011 гг. структура управляющей компании мегапроекта формировалась на принципах
государственно-частного партнерства (ГЧП). Регионы Уральского ФО вошли в состав акционеров.
Корпорация “УП−УП” существует с 2006 г., но реальные объекты появились только в 2011 г. В
2006−2009 гг. управляющая корпорация ничем,
кроме подготовки проектной документации, не занималась. Было создано больше десятка дочерних
предприятий, которые устойчиво генерировали
убыток. С 2010 г. все локальные проекты, осуществлявшиеся в рамках общей концепции, выделили в
отдельные блоки – транспортный, горнорудный и
энергетический.

Транспортный и геологоразведочный блоки
уральского мегапроекта изначально были тесно взаимосвязаны. Базу проекта разрабатывал ЗападноСибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. Но месторождения,
на геологическую разведку которых было потрачено
8 млрд рублей, оказались “сказами Бажова”. Картина множества месторождений, соединенных железнодорожными ветками с промышленными предприятиями, новыми рабочими поселками и энергетическими объектами, нарисованная руководством
Корпорации “УП–УП”, осталась на бумаге. В результате затратных геологоразведочных работ по
проверке прогнозных запасов горнорудного сырья
стало очевидным, что прогнозы были некомпетентными и сильно преувеличенными3.
К 2010 г. экономические расчеты дали грузовую нагрузку для первой магистрали всего 5 млн
тонн из необходимых для ее загрузки 25 млн тонн.
Поэтому от строительства широко разрекламированной главной магистрали мегапроекта – железнодорожного пути вдоль восточных склонов Уральского хребта между станциями Полуночная и Обская – было решено отказаться. Сегодня Корпорация развития сосредоточилась на строительстве
пути Обская – Коротчаево (Северный широтный ход
(СШХ)). Это часть незаконченной стройки советских времен – Трансарктической магистрали. Бюджетных средств на строительство СШХ выделено не
будет. На сегодняшний день пропускная способность этой дороги составляет до 3–4 млн т грузов,
после окончания строительства ожидается грузопоток до 20 млн тонн.
Ребрендинг Корпорации “УП–УП” был связан
не столько с расширением направлений ее деятельности, сколько с отходом от изначального целеполагания мегапроекта, что, собственно, и привело к
ребрендингу. Ее преемник ОАО “Корпорация Развития” трансформировалась в сервисную компанию
по обслуживанию топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, по строительству инфраструктурных объектов – транспортных, энергетических и социальных (жилье, детские сады, автомобильные дороги и т.д.).
Уральский мегапроект по освоению природных
запасов Полярного Урала за 6 лет своего существо-

1

3

Mitrofanova Inna V. Siberia, East and Ural region
of Russia: practice of the realization of territorial megaprojects of the development of problematic territories / Mitrofanova Inna V., Batmanova Victoria V., Mitrofanova Inna
A., Zhukov Aleksandr N. // Pensee Journal. – Vol. 76. –
Issue 6. – June 2014. – P. 149−150. (Scopus Database).
2
Митрофанова И.В. Проблемы Уральского территориального мегапроекта / И.В. Митрофанова, А.Н.
Жуков // Общество и экономика. – 2012. – №9. –
С. 128−130.
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ных, интеграционных эффектов, и особенно связанных с анализом перспектив постпроектного использования возведенных олимпийских объектов.
Исследования современной отечественной экономической наукой феномена олимпийского мегапроектирования также пока не приобрели комплексного характера. Между тем исторический, современный зарубежный и российский опыт олимпийского движения показывает, что возводимые в
рамках реализации олимпийских мегапроектов объекты, особенно инфраструктурного характера, способны генерировать развитие целого ряда секторов
экономики регионов их реализации, стать точками
бифуркации территориального развития. В то же
время, ряд олимпийских объектов после проведения
игр так и не находит себе дальнейшего эффективного применения.
Если в случае обычных мегапроектов прогнозы
затрат пусть редко, но удается соблюсти, то в случае
Олимпийских игр за последние 50 лет, по оценке Б.
Фливбьорга, Н. Брузелиуса, В. Ротенгаттера, их организаторам ни разу не удалось уложиться в бюджет. По мнению этих ученых, проведение Олимпийских игр − это худший вариант «проекта века», и
дело не только в том, что бюджет будет превышен с
вероятностью 100%. Необходимые дополнительные
расходы в случае Олимпийских игр оказываются
значительно выше, чем в любых других видах подобных крупных проектов, В среднем на Олимпийских играх превышение фактических затрат над
бюджетом составило 179% в реальных ценах или
324% − в номинальных. Однако правила проведения
Олимпийских игр требуют, чтобы принимающая
сторона предоставила гарантии покрытия всех дополнительных расходов, то есть «хозяева» каждой
Олимпиады фактически подписываются под обязательством заплатить любую сумму за право проведения спортивных состязаний.
Затраты на Олимпиаду включают три основных
компонента: 1) официальные расходы оргкомитета
на спортивные сооружения, олимпийскую деревню,
телевизионный, медиа - и пресс-центры, 2) прямые
расходы на инфраструктуру (строительство дорог,
отелей, вокзалов, аэропортов и др.), которые будут
использоваться при проведении игр; 3) непрямые

вания превратился в конгломерат локальных инвестиционных проектов самой различной направленности – от оптоволоконной связи до переработки куриных яиц. По сути своей, стратегически значимый
проект трансформировался в конгломерат не связанных единой концепцией локальных инвестиционных проектов, что многократно ослабило совокупный интеграционный эффект от его реализации1.
Проанализированный российский опыт реализации инфраструктурных мегапроектов доказывает,
что факторами их успешности как в прошлом, так и
в настоящем, были: вовлечение в их строительство
огромных человеческих ресурсов; серьезное научное обоснование, масштабные предпроектные исследования; обоснованные прогнозы; государственно-частное партнерство, высокая транспарентность, активное общественное участие, курирование
процесса реализации на всех стадиях осуществления проекта со стороны «главного стейкхолдера» –
государства, выступающего в роли единого фондодержателя, что позволяло избегать неизбежных бюрократических препон, оперативно вносить необходимые коррективы, минимизировать репутационные, коррупционные и криминальные риски.
§ 3. ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
И “БЕЛЫЕ СЛОНЫ” ОЛИМПИЙСКОГО
МЕГАПРОЕКТА “СОЧИ 2014”
Сегодня, когда экономический рост России
ощутимо замедлился, вопрос о мегапроектах встает
со всей остротой. Являются ли они стимулом для роста или становятся неподъемным грузом для государственного бюджета?
Специфика осуществленных в мире в последние полвека олимпийских мегапроектов пока мало
изучена и демонстрирует дефицит исследований,
направленных на комплексный, компаративный
анализ процессов подготовки и реализации подобных мегапроектов, выявление традиционных и специфических рисков, свойственных разным фазам их
жизненных циклов, а также на оценку обществен-

1

См.: Mitrofanova, I. Elaboration of the macroregion
development strategy in the territorial megaproject format:
prospects for Russia / I. Mitrofanova // Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. 2011.
Volume 5. Part 2. P. 50–57; Mitrofanova, I. Analysis of the
experience of the realization and the assessment of the contemporary prospects of the modernization and territorial
megaprojects in Russia / I. Mitrofanova, V. Batmanova.,
А. Zhukov // Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. 2012. Volume 6. Part 2. Р.
142–152; Mitrofanova, I.V. Megaprojects as constructors
of the mesoeconomic spaces of the contemporary Russia:
potential, risks, trends and prospects / I.V. Mitrofanova,

I.А. Mitrofanova // Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. – 2013. – Volume 7. –
Part 2. – Р. 167−177; Mitrofanova, Inna V. Territorial megaprojects as a relevant tool of the strategic territorial management: comparative analysis of Russian and American
experience / Inna V. Mitrofanova, Victoria V. Batmanova
// Economic and Social Development. 6th International
Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business
Continuity. Book of Proceedings Vienna, 24-25 April
2014. Varazdin Development and Entrepreneurship
Agency, Varazdin, Croatia, 2014. – P. 312−322.
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расходы: регион, город может построить объекты,
без которых при проведении Олимпийских игр в
принципе можно было бы обойтись. Реально рассчитать возможно только первые два вида расходов,
тогда как непрямые издержки на инфраструктуру
оценить, как правило, маловероятно в силу следующих причин: во-первых, об этих расходах зачастую
нет данных; во-вторых, в тех случаях, когда они все
же есть, их надежность и качество не соответствуют
академическим стандартам; в-третьих, даже в тех
случаях, когда данные доступны и сомнений не вызывают, они не допускают простых сравнений, а у
каждого олимпийского города свои подходы к тому,
какие затраты относить к непрямым и как их учитывать, отмечают Б. Фливбьорг, Н. Брузелиус и В. Ротенгаттер1.
Специфика реализованного на Юге России
олимпийского мегапроекта «Сочи 2014» пока мало
изучена и демонстрирует дефицит исследований,
направленных на его постпроектный анализ.
Решение о проведении в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 г. было принято в 2007 г. на сессии МОК в
Гватемале. Вся дальнейшая деятельность ГК
“Олимпстрой” была основана на реализации “Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта”, в рамках которой и велось проектирование,
возведение новых сооружений, реконструкция существующих, организовывалась эксплуатация объектов.
История международного олимпийского движения показывает, что влияние игр в полной мере
проявляет себя только по прошествии 3−5 лет, а отдельные долгосрочные эффекты − 10 и более лет.
Сегодня уже всем очевидно, что Россия сумела
полностью подготовить все объекты к сочинской
Олимпиаде. Для нашей страны это крупнейший
международный инвестиционно-строительный проект, аналогов которому не было несколько десятилетий, потребовавший миллиардных инвестиций на
проектирование и создание инфраструктуры, строительство, эксплуатацию спортивных объектов и
обеспечение безопасности. Общий объем инвестиций оценивается в 1.6 трлн руб.
Опыта одновременной реализации сразу нескольких сотен проектов в одном городе до сих пор
в России не было. 80% средств было инвестировано
в инфраструктуру: отремонтировано 260 км дорог,

завершено строительство объездной дороги; был реализован главный проект транспортной программы
в самом Сочи, построен дублер Курортного проспекта, 9 из 20 км которого проходит в тоннелях
(83 млрд руб.); проложена уникальная для России
совмещенная скоростная автомобильная и железная
дорога, связавшая Красную Поляну с Сочи, протяженностью в 48 км и (284,5 млрд руб.); реконструирован сочинский аэропорт (14 млрд руб.), а его пропускная способность выросла в 2 раза (до 2500 чел/
час)2.
Глобальной модернизации подверглась энергосистема г. Сочи, износ которой достигал 70%: было
возведено более 50 объектов, из них самые масштабные − Адлерская ТЭС (360 МВт) и Джубгинская
ТЭС (180 МВт); был протянут газопровод Джубга −
Сочи длиной 170 км, из которых 150 км проходят по
дну Черного моря.
В городе была полностью модернизирована система канализации: сооружены канализационные
коллекторы и Бзугинские очистные сооружения,
мощнее прежних в 3 раза; построен глубоководный
выпуск, уходящий в море более чем на 2 км; возведен мусоросортировочный завод в г. Хоста. Олимпийское наследие г. Сочи − это более 400 объектов
инфраструктуры, которые призваны стать драйверами социально-экономического развития как на региональном, так и на мезоуровне национальной хозяйственной системы3.
Однако остается самая болезненная для всех
олимпиад проблема − это так называемые “белые
слоны” − объекты, дальнейшая эксплуатация которых проблематична и туманна.
Как известно, ГК Внешэкономбанк (ВЭБ) как
самый крупный кредитор олимпийского строительства выдал олимпийских кредитов на 241 млрд руб.,
из них 165 млрд было обеспечено гарантиями ГК
“Олимпстрой”. Между тем ее гарантийный фонд не
превышает 30 млрд руб. По девяти кредитам возникли проблемы с возвратом и государство разрешило инвесторам не погашать их до 2016 г.4
Ситуация усугубляется неясными перспективами использования и обслуживания “белых слонов”, существующих в виде гигантской инфраструктуры сегодня, в то время как надо возвращать кредиты. Прецеденты уже есть: с весны 2013 г. ведется
судебная тяжба между компанией “Базовый элемент” (Базэл) (владелец Имеретинского порта) − одним из таких “белых слонов”, ГК “Олимпстрой” и

1
См.: Фливбьорг Б. Мегапроекты и риски: Анатомия амбиций / Б. Фливбьорг, Н. Брузелиус, B. Ротенгаттер. – М.: Альпина Паблишер, 2014.
2
Минфин определил правила компенсации убытков ВЭБ по олимпийским кредитам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2014/07/18/
vebolymp/ (дата обращения 19.07.2014).

3
Mitrofanova I. Driver di crescita e prospettive di oggetti di megaprogetti Olimpici "Sochi 2014" / I. Mitrofanova, I. Mitrofanova, A. Ghukov // Italian Science Review. – 2014. – №4 (13). – P. 503−506.
4
Минфин определил правила компенсации убытков ВЭБ по олимпийским кредитам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2014/07/18/
vebolymp (дата обращения 19.07.2014).
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ВЭБом. “Базэл” подал иск к ВЭБу с требованием изменить условия погашения кредита, привлеченного
на строительство порта, мотивировав это тем, что
обещанного ГК “Олимпстрой” грузопотока через
порт обеспечено не было, порт терпит убытки, а значит, не может выполнять кредитные обязательства.
ВЭБ подал встречный судебный иск к Имеретинскому порту в связи с тем, что порт не возвращает
банку кредит.
Сегодня Министерство финансов РФ определилось с правилами предоставления субсидий ВЭБу,
что позволит ГК “Олимпстрой” возместить убытки
по олимпийским кредитам. ВЭБ получит субсидию,
если не сможет заработать на продаже олимпийских
объектов или если передаст объекты в казну.
Возникает опасность, что в результате все
риски, связанные с возвратом бюджетных средств,
выделяемых на олимпийские объекты, фактически
будут перенесены на плечи государства, поскольку
дефолты инвесторов недопустимы1. Кроме того,
пока непонятно, как будут возвращаться средства,
потраченные на строительство жилой и рекреационной недвижимости.
Неизбежны проблемы и с объектами прибрежного кластера, где построено 6 ледовых арен, что
для г. Сочи, где зимние виды спорта не столь популярны, мягко говоря, многовато. Ранее планировалось, что арены будут демонтированы и перевезены
в другие регионы, но, как оказалось, из-за особенностей фундаментов переместить возможно лишь
одну из них, а именно тренировочную хоккейную
арену, она переедет в Ставропольский край.
Три объекта изменят назначение: конькобежный дворец преобразуется в выставочный центр,
Медиацентр − в торговый центр, арена для керлинга − в спортивно-развлекательный комплекс;
управлять ими будут их инвесторы.
Остальные объекты прибрежного кластера
возьмет на баланс Министерство спорта РФ, они будут использоваться как площадки для соревнований

и тренировок. По прогнозам, эксплуатация олимпийских объектов будет стоить государству 2,54 млн руб. в год и для снижения издержек, например, дорогой в эксплуатации Большой ледовый дворец планируется переоборудовать в велотрек.
Еще один “белый слон” − стадион “Фишт”.
Дело в том, что в самом г. Сочи нет футбольной команды даже второго российского дивизиона. В
2018 г. там планируется проводить матчи чемпионата мира по футболу, пока же городская администрация будет пытаться загрузить стадион спортивно-концертными мероприятиями.
В горном кластере часть объектов также попадет в ведение Министерства спорта РФ, например,
санно-бобслейная трасса. Это позволит нашим
спортсменам тренироваться не в Европе, как
раньше, а в России. Судьба же комплекса трамплинов пока не решена2.
Самые прибыльные часть из олимпийских объектов “Роза хутор” и газпромовская “Лаура” будут
эксплуатироваться как горнолыжные курорты. Однако сегодня непонятно, способны ли многочисленные отели г. Сочи и горнолыжные курорты стать
окупаемыми в условиях, когда рынок переполнен, а
владельцы большинства объектов пытаются завысить их классность и продавать бизнес-класс по цене
de luxe3.
В бюджете страны заложены необходимые
средства на компенсацию. В марте 2014 г. ГК
“Олимпстрой” уже получила 10 млрд руб., большая
часть может быть потрачена на возмещение по кредиту на строительство лыжных трамплинов “Русские горки” (9 млрд руб., строительством занималась компания “Красная поляна”).
Для компенсации убытков ВЭБа Министерство
финансов РФ предложило “Красная поляна” передать трамплины банку. Затем ВЭБ должен отдать их
в распоряжение Росимущества, а оно, в свою очередь, передаст их Министерству спорта РФ После
этого ГК “Олимпстрой” получит компенсацию из
бюджета.

1

Лейбин В. Олимпиада будет. Шесть объектов
олимпийского парка: что после? [Электронный ресурс]
/ В. Лейбин // Русский репортер. №44 (322). – Режим
доступа: http://expert.ru/russian_reporter/2013/44/olimpiada-budet/ (дата обращения 23.11.2013); Товкайло М.
Инвесторы Олимпиады выставили властям ультиматум [Электронный ресурс] / М. Товкайло // Vedomosti.ru. 01.11.2013. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/sochi-2014/news/18259081/ultimatum-iz-sochi (дат обращения 13.11.2013).
2
См.: Жуков А.Н. Риски реализации территориальных мегапроектов / А.Н. Жуков // Региональная
экономика. Юг России. −2014. – №1; Митрофанова
И.В., О драйверах регионального развития и «белых
слонах» российского олимпийского мегапроекта
«Сочи 2014» / И.В. Митрофанова, И.А. Митрофанова,
А.Н. Жуков, Г.И. Старокожева // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – №31; Митрофанова

И.В. Объекты олимпийского мегапроекта «Сочи
2014»: проблема «белых слонов» / И.В. Митрофанова,
А.Н. Жуков // Региональная экономика. Юг России. –
2014. – № 2.
3
Товкайло М. Инвесторы Олимпиады выставили
властям ультиматум [Электронный ресурс] / М. Товкайло // Vedomosti.ru. 01.11.2013. – Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/sochi-2014/news/18 25 9081/ ultimatum-iz-sochi (дат обращения 13.11.2013); Мерешко Н. Старт олимпийских судов / Н. Мерешко //
Эксперт. – 2013. – №45. – С. 30−33; Шукин А. Научились делать мегапроекты / А. Шукин // Эксперт. – 2014.
№7. – С. 18−22; Mitrofanova I. Driver di crescita e
prospettive di oggetti di megaprogetti Olimpici "Sochi
2014" / I. Mitrofanova, I. Mitrofanova, A. Ghukov // Italian
Science Review. – 2014. – №4 (13). – P. 503−506.
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Как известно, 17 июля 2014 г. ВЭБ, наряду с
другими российскими компаниями, попал под санкции США в связи с политическим кризисом на
Украине. И хотя активы этих компаний заморожены
не будут, однако американским компаниям и гражданам запрещено инвестировать в новые акции и облигации этих структур. Государство должно играть
ключевую роль в поддержке российских банков, которые попали под санкции, поэтому до конца 2015
г. введен мораторий на возвращение средств ВЭБу,
которые были ранее выданы на возведение олимпийских объектов1.
Пока сложно рассчитывать на то, что субтропический г. Сочи станет центром зимнего спорта, да и
государство пока не анонсировало все свои планы
будущих затрат на промоутирование города.
Ранее законодательство допускало создание
игорных зон на территориях четырех российских регионов − Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области2, однако это
была скорее декларация намерений. С инициативой
создать в г. Сочи игорную зону выступил глава
Сбербанка России Г. Греф. Банк, как уже отмечалось, контролирует ОАО “Красная Поляна”, которое и построило горнолыжный спортивно-туристический комплекс “Горная карусель”.
23 июля 2014 г. Президент России В. Путин
подписал закон, включающий г. Сочи в перечень регионов, на территориях которых разрешается создание игорных зон. Для создания игорной зоны в г.
Сочи в закон было внесено изменение, согласно которому параметры такой зоны на территории Краснодарского края будут определяться правительством РФ в границах земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов
федерального значения, финансирование и строительство которых не осуществлялось за счет бюджетных ассигнований или средств ГК “Олимпстрой”. Решения будут приниматься на основании
предложений органов власти Краснодарского края,
внесенных в федеральное правительство3.
Таким образом, разрешается использование
олимпийских объектов, финансирование строитель-

ства которых для Олимпиады в г. Сочи осуществлялось за счет средств частных инвесторов, в качестве
объектов игорной зоны в Краснодарском крае.
Ряд объектов − гостиничные комплексы, спортивные сооружения массового использования −
имеют разумные, экономически обоснованные
сроки окупаемости, при условии, что главным локомотивом развития г. Сочи станет туризм, если, понятно, местные власти будут уделять этому больше
внимания.
Еще долго будут сохранять свою критическую
массу поводы для критики экономических последствий олимпийского мегапроекта “Сочи 2014”: непродуманная концепция постолимпийского использования объектов, отсутствие транспарентности в
распределении архитектурных и строительных подрядов, практика “откатов”, коррупция, неоправданный рост стоимости объектов и др. Но этот ценный,
на наш взгляд, опыт необходимо изучать во всех деталях, чтобы минимизировать просчеты при реализации другого, уже стартовавшего грандиозного мегапроекта − чемпионата мира по футболу 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Накопленный в России опыт управления на основе программно-целевого подхода к развитию территорий разного уровня позволяет выделить ряд
условий, требующих применения такого инструмента, как мегапроекты.
1. Объективная необходимость в применении
такого инструмента возникает при наличии проблем, которые по своей природе являются многоцелевыми и комплексными, а традиционные методы
отраслевого и территориального управления, планирования оказываются недостаточными для принятия обоснованных решений с учетом всей сложности ситуации, порожденной многообразными переплетениями интересов и связей внутри территориального сообщества.
2. Временной интервал, требуемый для выявления и устранения проблемы, не вписывается в среднесрочный период. Между тем исключительно
важно рассмотреть во времени всю историю возник-

1

Митрофанова И.В. Драйверы и «белые слоны»
олимпийского мегапроекта «Сочи 2014» / И.В. Митрофанова, А.Н. Жуков // Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции «Управление стратегическим потенциалом регионов России: методология, теория, практика» (16−18 апреля 2014 г., г. Волгоград). – Волгоград: Изд-во ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. –
Ч. 1. – С. 85−87; Mitrofanova Inna V. Territorial megaprojects as a relevant tool of the strategic territorial management: comparative analysis of Russian and American
experience / Mitrofanova Inna V., Batmanova Victoria V.
// Economic and Social Development. 6th International
Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business
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Continuity. Book of Proceedings Vienna, 24−25 April
2014. Varazdin Development and Entrepreneurship
Agency, Varazdin, Croatia, 2014. – P. 319−322.
2
Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 23.07.2014 г.). Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902021716 (дата обращения 23.08.2014).
3
Путин подписал закон о создании игорных зон в
Сочи и Крыму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://itar-tass.com/ekonomika/1335788 (дата обращения 23.08.2014).
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совпасть со сроками реализации всей проблемы, или
даже могут привести к нарушению ее временной логики. Понятно, что создание в рамках даже перспективного, стратегического отраслевого планирования единого, обязательного для всех министерств и
ведомств сетевого графика крайне затруднительно.
И только в процессе разработки территориального
целеориентированного и целереализующего мегапроекта становится возможным решить вопросы,
связанные с формированием наиболее целесообразных соотношений между производственными и непроизводственными капитальными вложениями,
различными отраслями инфраструктуры, темпами
строительной индустрии и инвестиций.
6. Мегапроектирование является более эффективным инструментом активизации регионального
развития в случае необходимости комплексного хозяйственного освоения новых территорий, особенно
проблемных и труднодоступных. Эффективно освоить ресурсы таких территорий возможно лишь при
комплексном решении социально-экономических и
научно-технических вопросов их развития, среди
которых главными являются: 1) проведение всесторонних научно-исследовательских разработок по
изучению поведения компонентов природной среды
при различных режимах использования природных
ресурсов; 2) анализ возможностей использования
технологических систем и средств производства,
обеспечивающих экономию живого труда и уменьшение воздействия сложных природно-климатических условий на производственную деятельность,
быт людей, а также способствующих эффективному
хозяйственному освоению сырьевых ресурсов территории.
Таким образом, мегапроекты призваны стать
ключевыми пунктами, точками бифуркации территориального развития, открывающими возможность
альтернативного выбора, при условии своевременного выявления возможных рисков. Они, в отличие
от чисто финансовых инвестиций, обладают проактивным потенциалом, ориентированы на конкретный материальный результат, который должен оказать существенное пролонгированное влияние на
преобразование экономического пространства.
Российский опыт доказывает, что процессы реализации территориальных мегапроектов предполагают: масштабные предплановые исследования,
компетентность разработчиков и исполнителей, известность и активность стейкхолдеров, наличие единого фондодержателя, эффективность новых и активность традиционных институтов развития, конвергенцию государственных и частных интересов,
публичность, гласность, транспарентность, активное использование краудсорсинговых технологий,
значимый общественный и интегральный эффект.

новения конкретной проблемы с выделением важнейших этапов ее нарастания. Каждой проблеме
территориального характера присуща своя временная логика развития.
3. Мегапроекты актуальны, когда область распространения территориальных проблем не совпадает с сетками экономического и административного районирования. Территориальные границы решения тех или иных социально-экономических задач зависят как от потенциальной емкости ресурсов,
так и от масштабов реально вовлекаемых в хозяйственный оборот факторов производства с учетом
радиуса влияния программных мероприятий.
4. Мегапроекты целесообразны в случае возникновения необходимости комплексного использования природных ресурсов межотраслевого и
многоцелевого применения. Усиление межотраслевого значения природных ресурсов предъявляет новые требования к оценке возможностей по многоцелевому использованию каждого ресурса в интересах
многих заинтересованных субъектов территории и
различных организаций. Это приводит к смене традиционных подходов, согласно которым каждое заинтересованное ведомство подходило к разведке и
использованию ресурсов с субъективных позиций
(для решения собственных проблем) и соответствующих требований к их качественно-количественным характеристикам. В результате один и тот же
ресурс изучался многими организациями автономно, что вело к дублированию работ и, соответственно, к удорожанию их стоимости. Кроме того,
при оценке ресурсов с точки зрения развития различных сфер национального хозяйства в силу их
ограниченности противоречивость интересов была
неизбежной. Комплексное же использование природно-сырьевых, интеллектуальных ресурсов требует межотраслевого подхода, применение которого позволяет создать высокоэффективную структуру хозяйства территории, обеспечить формирование единой производственной и социально-бытовой
инфраструктуры, способствуя более рациональному
использованию ее природных ресурсов.
5. Стратегия развития территории в формате
мегапроекта предпочтительнее, когда существующие формы и методы управления оказываются неспособными обеспечить взаимную увязку ряда проектов отраслевого и межотраслевого характера, связанных едиными целями и задачами. Между тем такая увязка необходима уже только в силу того, что
стыковка отраслевых интересов неизбежно порождает цепь внутренних противоречий. Так, каждый
отраслевой проект призван обеспечить выполнение
вполне конкретных производственно-экономических задач, для чего в соответствии с ресурсными
возможностями отрасли определяются сроки и очередность этапов его реализации. Критерием же для
определения временных параметров проекта является целевая ориентация отрасли. Однако оптимальные отраслевые сроки реализации проекта могут не
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
ботки отдельных проблем, первостепенного выполнения намеченных задач и этапов и т.п. На наш
взгляд, такая трактовка понятия приоритета во многом ограничивает его емкость, выхолащивает глубинную сущность как особо важного качественного
свойства, характеризующего содержание и назначение категорий, целей, задач отдельных процессов.
В широком значении понятие «приоритет» обуславливает содержание цельных политических, экономических, социальных систем государства и их
ведомств. Выбранные и обоснованные на конкретных периодах приоритеты отражают намечаемые
главные действия в текущем и стратегическом периоде на конкретном этапе исторического развития.
Поэтому они должны учитываться, соблюдаться и
при формировании стратегических задач развития
отдельных участников воспроизводственного процесса, в том числе и организаций страхового сектора.
Решение данных проблем в определенной мере
затрудняется отсутствием исследований, посвященных непосредственно гармонизации интересов отдельных субъектов с общими национальными задачами и при формировании финансовой стратегии. В
научных работах большинства современных авторов, занимающихся разработкой теоретических и
методологических основ построения финансовой
стратегии, указывается на необходимость учета
внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность организации [1, 2].
Эти и другие правомерные суждения по поводу
учета и оценки внешней и внутренней среды не исчерпывают объективной необходимости соблюдения основных ориентиров, к которым относятся
приоритеты развития страны на конкретном историческом этапе. Это касается и отдельных звеньев
страхового сектора, играющего важную роль в выполнении социальных и экономических задач, воздействующих на обеспечение национальной безопасности страны.
Мировая история и повседневная практика свидетельствует, что все хозяйствующие субъекты, в
том числе и страховые организации, тесно связаны
и во многом зависят от степени общественного развития и выдвигаемых государством главных задач в

Для эффективного определения прогнозов оптимального объема и структуры денежных поступлений в страховых организациях и их рационального распределения во времени и пространстве
установленного долговременного цикла функционирования страховщиков важными являются альтернативные расчеты по определению абсолютных
и относительных финансовых показателей и выявления их взаимосвязей с производственными параметрами деятельности.
Ключевым систематизирующим элементом повышения обоснованности долгосрочных задач остается реальная оценка тенденций изменения финансовых потоков в зависимости от степени влияния
внешних и внутренних факторов на результативность функционирования соответствующих организаций. При этом необходимо учитывать специфику
хозяйствования каждой самостоятельной структурной единицы, которая преломляется на формирование и использование финансовых ресурсов.
Однако адаптация финансовой стратегии к индивидуальным особенностям отдельных организаций не может противоречить общественным интересам. Наоборот, стратегические задачи развития отдельных звеньев хозяйства должны не только вписываться в главное направление расширения общественного воспроизводства, но и в качестве его
участников активно влиять на достижение безопасности страны, укрепление ее экономики, благосостояние населения в высоко цивилизованном обществе. В этой связи считаем, что главенствующее значение при формировании и оценке индивидуальной
финансовой стратегии имеет соблюдение ключевых
приоритетов развития общества.
Признание первостепенной роли соответствующего положения побудило нас рассмотреть и обосновать главные приоритеты, которые целесообразно
использовать в качестве ориентиров формирования
стратегических задач и для страховых организаций
Республики Беларусь.
В энциклопедических и словарных изданиях
приоритет (лат. prior – первый, старший) отождествляется, прежде всего, с важностью и первенством.
Весьма часто, особенно в повседневном обиходе,
термин «приоритет» используется для обозначения
очередности, последовательности действий, разраЕкономічний вісник Донбасу № 1(39), 2015
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Особую значимость учет этих приоритетов
приобретает при моделировании объема входных и
выходных финансовых потоков, которые во многом
зависят от величины ВВП, численности и доходности населения. Выделенные нами общие приоритеты находят отражение в среднесрочных государственных программах социально-экономического
развития Республики Беларусь. Они составляются
на пять лет с разбивкой по годам. Этот период является приемлемым и для построения и реализации
финансовой стратегии страховых организаций, которая, как уже отмечалось, обеспечивает финансовые возможности реализации их общих стратегических задач с учетом реализации личных, корпоративных и общенациональных интересов.
Соответствующие общенациональные приоритеты следует считать едиными для всех страховых
организаций, поскольку прямо или косвенно они
определяют реальные возможности мобилизации и
использования финансовых ресурсов страховщиков. Более конкретная детализация должна осуществляться с учетом индивидуального характера
деятельности, прежде всего объектов и видов страховых услуг. Так, снижение объема ВВП и темпов
его роста влечет за собой и уменьшение доходов
населения, которые являются одним из основных
источников уплаты страховых взносов. Изменение
численности населения воздействует на сужение
или расширение потенциального контингента страхователей (страхование жизни, от несчастных случаев, гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и др).
Как известно, ключевым постулатом развития
страхового дела на сегодняшний день и в обозримой
перспективе остается его социальная функция защиты интересов граждан и хозяйствующих субъектов при возникновении потерь от неблагоприятных
событий. Успешное выполнение этой социальной
функции во многом зависит от финансовых возможностей страховых организаций, на которые в значительной степени воздействует конъюнктура страхового рынка, где происходят постоянные изменения
соотношений между спросом и предложением соответствующих услуг.
В современных условиях ужесточения конкуренции между отдельными структурными единицами страхового рынка усиливается влияние на них
множества субъективных и объективных факторов.
Как доказала мировая практика, в этом смысле особенно заметным становится фактор поведения потребителей. В большинстве случаев при выборе продуктов добровольного страхования потребители руководствуются их полезностью. При этом они учитывают, насколько этот вид услуг способен удовлетворить их потребности в финансовой защите, обращая внимание на снижение риска потерь от непред-

конкретном периоде времени. Эти общие положения, признанные иностранной и отечественной
наукой, подтверждают необходимость увязки долгосрочных прогнозов функционирования разных
организаций с программными показателями социально-экономического развития страны. В данном
процессе главенствующая роль сохраняется за ключевыми показателями, отражающими основные
направления и предполагаемые достижения намеченных целей нового этапа развития. Считаем, что
они становятся и ключевыми приоритетами обоснования прогнозов функционирования страхового сектора и его отдельных звеньев на долгосрочную перспективу.
Базируясь на изучении долголетней деятельности белорусских страховых организаций и оценке
факторов, воздействующих на результаты их хозяйствования, нами выделены из системы общих национальных параметров те приоритеты, которые следует учитывать при оптимизации стратегических задач страховых организаций. Как уже отмечалось, их
важность обуславливает непосредственная взаимозависимость расширения и модернизации страхового сектора от достигнутых в текущем периоде, а
также намечаемых на перспективу главных характеристик индикаторов, отражающих позитивное влияние на укрепление безопасности республики и повышение уровня жизни ее населения.
С этих позиций к ключевым приоритетам, на
которые в первую очередь должны опираться прогнозируемые стратегические задачи расширения и
совершенствования деятельности страховых организаций, нами отнесены:
1) объем ВВП (в целом по республике, на одного жителя) и ежегодные темпы изменения этой величины в установленном периоде;
2) численность населения, в том числе экономически активного и занятого;
3) величина денежных доходов: общий объем,
на душу населения и ежегодные темпы роста в целом по республике.
Считаем, что главным назначением познания и
впоследствии учета соответствующих приоритетов
страховых организаций является целевое ориентирование в своей окружающей среде. Это в определенной мере будет содействовать обеспечению достоверности перспективы их функционирования за
счет гармонизации корпоративных и общенациональных интересов, что положительно отразится на
обоснованности стратегии их развития. Реальность
достижения намеченной цели предполагает устранение искажений в объеме стоимостных показателей за счет инфляционных процессов, колебания
курсов валют и других временных факторов, что в
основном достигается посредством применения сопоставимых цен.
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сти от предпочтений их полезности непосредственными потребителями. В наиболее общем понятии
категория полезности подразумевает наличие таких
свойств и качеств, которые способны удовлетворять
запросы отдельных людей. Термин «предельная полезность» впервые в научное обозрение ввел Карл
Менгер [4]. Он указывал, что субъективная ценность блага определяется наименьшей (предельной)
полезностью и зависит от количества благ и интенсивности их потребления индивида.
И хотя за множество прошедших до настоящего времени лет взгляды ученых изменялись, расширялись отдельные положения теорий предельной
полезности, но основная ее идея оставалась незыблемой. Она по-прежнему гласит, что ключевым звеном в процессе потребления благ остается потребитель, который выбирает любые блага, руководствуясь при этом своими запросами и нуждами. Его выбор, хотя иногда и субъективный, в значительной
мере влияет на величину спроса.
В этой связи сознательное управление экономическими процессами на всех уровнях хозяйствования в любом периоде времени предполагает усиленное внимание и к формированию потребительского поведения как важного сигнала для оптимизации ассортиментной структуры продукции, обеспечивающей интенсивное удовлетворение запросов
потребителей и, тем самым, увеличение объемов реализации.
Таким образом, актуальность идеи учета предельной полезности благ становится одним из приоритетов, учитываемых при прогнозировании перспективного развития страховых компаний. Именно
они являются ответственными за осуществление социальной защиты участников процесса общественного воспроизводства посредством предоставления
необходимых и желаемых страховых услуг. Несмотря на особенности создания, предложения и
специфику потребления страховых услуг, их следует считать экономическими благами. В такой ситуации привилегированное положение нужд страхователя с учетом предельной полезности отдельных
видов страхования становится одним из важных
приоритетов обоснования стратегических задач развития всего страхового сектора и его отдельных организаций.
Следует отметить, что в силу организационной
и отраслевой специфики страхового дела, как и действующих правил регулирования данного сегмента
финансового рынка, в этой сфере несколько изменен
общепринятый в других отраслях экономики подход к оценке потребительского поведения. Проведенное нами исследование развития страхового
рынка в Республике Беларусь и деятельности его отдельных организаций позволило сформулировать
особенности, касающиеся учета приоритета полезности страховых услуг по обязательному и добровольному страхованию.

виденных событий. Как подтвердили наши наблюдения за процессами реализации страховых услуг,
первостепенное значение для страхователей имеют
их убеждения в полезности соответствующих услуг.
Во многом они касаются реальных возможностей
погашения ущерба при наступлении страхового случая, в частности, определяются рамками условий заключаемого договора.
Игнорирование фактора полезности страхового
продукта для потребителя может повлечь за собой
сокращение числа потенциальных клиентов, что отрицательно сказывается на величине аккумулируемых страховых взносов, соответственно, и финансовой мощности страховых организаций.
Более того, такая ситуация является неприемлемой с точки зрения соблюдения интересов и других
участников общества. Это касается и общегосударственных интересов, поскольку снижение спроса на
страховые услуги негативно влияет на непрерывность воспроизводственного процесса,соответственно, на занятость и доходы населения. Кроме
того, ухудшение финансового состояния страховщиков из-за снижения объемов поступлений страховых взносов вследствие потери ряда страхователей
неизбежно приведет и к уменьшению доходов бюджета в виде налоговых платежей. А это в свою очередь может повлечь за собой сокращение финансирования развития реального сектора экономики и
социальной сферы. В итоге пострадают и жители
страны, которым начнет угрожать безработица и
снижение доходов.
Предпочтительную важность при обосновании
стратегических задач по-прежнему имеет учет поведения потребителей при приобретении страховых
услуг. В этой связи и при обосновании финансовой
стратегии развития страховой компании важное значение, особенно для прогнозирования объема поступлений страховых взносов и гармонизации экономических интересов участников финансового
рынка, приобретают вопросы расширения потребительского спроса на страховые услуги. Считаем, что
ключ к решению данной проблемы подсказывает
маржиналистская теория предельной полезности
конкретных благ, возникшая в конце XIXстолетия
[3, с. 30]. В качестве главного постулата выдвинута
необходимость удовлетворения нужд отдельных индивидуумов и доказано, что люди нуждаются не в
любом товаре, услуге, а в конкретном количестве и
содержании определенных благ.
Категория полезности отдельных благ характеризует потребительский эффект, достигаемый за
счет особых свойств и качеств, которые способны
удовлетворить потребности конкретного человека,
соответственно, и повлиять на его потребительское
поведение.
Поэтому экономические процессы целесообразно также анализировать и оценивать в зависимо-
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Особо ощутимой становится необходимость
оценки полезности страховых услуг при выборе
конкретного страховщика из многих действующих
организаций, предоставляющих идентичные виды
услуг. Такая ситуация в республике складывается и
при добровольном страховании транспортных
средств. На сегодняшний день из 24 действующих
компаний 20 занимаются этим видом страхования.
Для выявления решающих причин выбора конкретного страховщика нами разработана анкета и распространена между постоянными клиентами страховой компании Х г. Минска. В анкете страхователям предложено отметить, какие из перечисленных
свойств и условий отвечают их желаниям и остались
востребованными при выборе данного страховщика.
На основе обобщения сведений анкет на предмет предпочтения страховых услуг данной компании обобщено получение сведений, которые представлены в табл. 1.
Анализ выше представленных данных показывает, что на выбор компании Х повлиял ряд положительных черт, отражающих организацию процесса
страхования. В частности, предпочтение отдано таким свойствам полезности, как качество обслуживания (быстрота оформления документов, вежливость). В меньшей степени удовлетворяет клиентов
ремонтная база (2-3 мастерские), где сохраняется
очередь на выполнение ремонтных работ. Что касается стоимости услуг, прежде всего тарифов, то они
мало чем отличаются от других компаний, более заметное воздействие на повышение спроса имеют понижающие коэффициенты за обеспечение сохранности, длительное время безаварийности, скидки за
досрочное внесение взносов.
Как подтверждено мировой практикой, крупные страховые компании многих стран (Польша,
Австрия и др.) систематически (1-2 раза в год) используют анкетирование, материалы социологических опросов, отчетов рейтинговых агентств и аудиторских проверок для изучения спроса на свои
услуги. Кроме того, страховщики постоянно анализируют структуру поступающих страховых взносов
исходя из критерия востребованности страховых
услуг и конкретных условий их предоставления.
Выводы соответствующих исследований используются для совершенствования структуры услуг, а
также условий их реализации. Положительный опыт
постоянной оценки предельной полезности страховых услуг приемлем и для белорусских компаний,
поскольку способен позитивно воздействовать на
потребительское поведение клиентов. Следует отметить, что в данной ситуации повышается результативность функционирования страховых организаций, лучше удовлетворяются потребности страхователей и обеспечивается гармонизации личных и общенациональных интересов всех жителей республики.

Так, при обязательном страховании такой особенностью является ограниченность возможностей
самостоятельного выбора потребителями определенных видов страховых услуг. Законодательство
республики четко устанавливает перечень объектов
и отдельные виды страховых услуг, а также другие
правила их предоставления страхователям. Вследствие такого положения учет полезности страховых
продуктов и тем самым регулирование потребительского поведения затрудняется. В действующих реалиях хозяйствования обязательное страхование используется для таких целей как:
- защиты непрерывного воспроизводственного
процесса от значительных потерь, возникающих
при природных, экологических катастрофах и других непредвиденных событиях;
- создание специальных страховых резервов и
фондов для финансирования предупредительных
мероприятий и уменьшения ущерба от непредвиденных событий;
- регулирования доходов населения и хозяйствующих субъектов посредством изъятия обязательных страховых взносов и оказания финансовой
помощи при возникновении страховых случаев;
В добровольном страховании оценка полезности услуг для потребителей приобретает первостепенную значимость. Свободный выбор страховщика
и востребованного продукта мотивирует соответствующие организации бороться за удовлетворение
потребностей клиентов. Увеличение количества
приобретенных страховых услуг позитивно влияет
на рост объема денежных поступлений и укрепление позиции страховщика на страховом рынке.
В этой связи вопросы учета полезности конкретных видов страховых услуг становятся одним
из приоритетов маркетинговой и финансовой политики страховых компаний. Однако субъективная категория полезности трудно поддается точной
оценке, поскольку она отражает не только качество,
отдельные свойства услуг, но и разные экономические и психологические явления, влияющие на формирование желания потребителей. Поэтому нельзя
ограничивать оценку полезности страховых благ
рамками их цены, как это пытались утверждать отдельные теоретики идеи полезности (Вальрас, Джевонс У., Фишер и др.) [5-7].
Фактически современной наукой и практикой
доказано, что хотя уровень цен влияет на эластичность потребительского спроса, но не остается единственной причиной изменения желания индивидуума и его поведения при выборе конкретной услуги.
Интенсивность приобретения отдельных благ зависит от многих объективных и субъективных факторов, воздействующих на предпочтения клиентов. В
этой связи более достоверная оценка потребительского поведения при выборе добровольных страховых услуг требует анализа множества условий их
предоставления и, тем самым, выявления основных
причин их предпочтения.
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Таблица 1
Анализ сведений анкет о качестве предоставляемых услуг по добровольному
страхованию транспортных средств физических лиц
Название
Количество и доля
Комментарий
(в %)
Кол-во набранных
баллов
1.Стоимость страховых услуг:
100
- базовый тариф
-за безаварийность, за обеспе- понижающие коэффициенты
чение сохранности (охраняемая стоянка, сигнализация и
др;
-повышающие коэффициенты
7
2.Качество обслуживания:

150
11

3. Наличие и интенсивность работы
ремонтной базы
4. Организация формы погашения
потерь от нанесенного ущерба

180

5.Репутация компании

275

6.Рекомендации знакомых
7.Другие причины
Всего опрошено страхователей

208
289
50*28=1400

13
198
14

ления нежелательной потери чего-либо при неблагоприятном стечении обстоятельств. В более широком понятии «риск» означает опасность проявления
последствий неопределяемых событий, которые могут принести ущерб или выгоду [8].
Основными свойствами риска являются:
- неопределенность, вероятность неожиданных
событий;
- во многих случаях негативные последствия в
виде нанесенного ущерба;
- принадлежность к конкретному субъекту, поскольку риск затрагивает интересы отдельных индивидуумов, коллектива и общества в целом.
Опасность воздействия риска на постоянность
и результативность функционирования любого
субъекта хозяйствования вызвала интерес ученых и
практиков к его исследованию. Уже в средние века
многие из них пытались установить истоки и причины появления риска, определить виды и последствия проявления таких ситуаций [8]. С развитием
производительных сил, науки, техники, появления
теории игр, вероятности, а также результативных
концепций управления деятельностью низовых звеньев хозяйства расшились поиски идентификации и

Особенную значимость эта проблема приобретает в условиях ускорения модернизации экономики
и развития социальной сферы, главными задачами
которых остается политическая и экономическая независимость страны и рост благосостояния ее населения. Следует признать, что целесообразность использования критерия полезности страховых услуг
в качестве приоритета оптимизации их объема и
структуры становится возможной лишь в условиях
непрерывного и результативного функционирования страховщиков в долгосрочном периоде деятельности. Имеется в виду финансовая устойчивость
страховых организаций, обеспечивающая выполнение своих обязательств и достижение положительных конечных результатов.
В рыночной экономике усиливается изменчивость внешних условий хозяйствования, расширяется свобода действий самостоятельных организационных структур, возрастает конкуренция и, соответственно, численность случайных событий. Это
обуславливает появление риска, как неотъемлемого
спутника каждой предпринимательской деятельности. В узком понятии термин «риск» рассматривается в основном как вероятность возможности появ-
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20
15
21
100

-за рассрочку, небольшой
опыт управления, место регистрации и др
- быстрота оформления
- вежливость
- количество офисов и их расположение
Количество, качество и сроки
выполнения ремонтных работ
Выполнение условий договора: своевременность и оперативность страховых выплат
Рейтинг на страховом рынке,
финансовая устойчивость
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ховых компаний, которые действуют в новых условиях хозяйствования, отличающихся количественными и качественными изменениями. К ним можно
отнести нестабильность конъюнктуры международного финансового рынка, усиление конкуренции,
усложнение взаимоотношений между партнерами
под воздействием глобализационных процессов и
политических потрясений в отдельных государствах. В такой ситуации возрастает роль страховых
компаний, но снижаются их финансовые возможности в обеспечении сбалансированной и позитивной
динамики общественного развития. Соответственно, заостряется проблема оценки совокупного
риска и необходимости его уменьшения для достижения безопасной деятельности страховых организации.
Как известно, длительная перспектива функционирования любых субъектов хозяйствования повышает неопределенность будущих событий, усиливает вероятность нежелательных явлений, влекущих
за собой потери от происходящих изменений во
многих сферах жизни общества. В этой связи организации, осуществляющие все виды страхования
жизни, имущества, ответственности юридических и
физических лиц, принимают на себя долгосрочные
обязательства по возмещению ущерба при наступлении страхового случая.Тем самым они обременяются разнообразными рисками страхователей и
остаются функционировать в нестабильной среде,
подверженной многим негативным событиям.
Следует отметить, что опасность риска при оказании финансовой защиты страхователей учитывается международным и национальным законодательством. Так, в тарифы страховых услуг включены рисковые надбавки, направленные на формирование специальных страховых и гарантийных
фондов. Таким образом, эти риски уже заранее нивелируется в основном с помощью трех инструментов:
- создания специальных страховых резервов;
- использования системы перестрахования
крупных рисков в других страховых и перестраховочных организациях;
- систематического контроля индикаторов финансовой устойчивости и платежеспособности.
Однако в случае возникновения катастрофических рисков, наличия неблагожелательных явлений
в финансовой сфере (инфляционные процессы, изменение курсов валют, потребительских цен и др.)
снижается уровень доходности, стоимости активов
и финансовой устойчивостистраховщиков, что может привести к их разорению и даже банкротству.
Анализ деятельности белорусских страховых
организаций за длительный период времени позволяет выявить основные виды финансового риска, которым подвержены страховщики в длительной перспективе:

измерения степени риска в деятельности конкретных организаций в текущем периоде [9, 10].
Грандиозные задачи, направленные на модернизацию экономики и инновационное развитие во
многих странах, обусловили необходимость обоснования стратегических программ на долгосрочную
перспективу. Объективная потребность предвидения будущего развития и сознательного регулирования финансово-хозяйственной деятельности на
микро-уровне заострила проблему оценки риска и
его снижения в прогнозируемой долгосрочной перспективе.
Первостепенное значение эти вопросы приобретают и для страховых организаций, рисковый характер деятельности которых непосредственно связан с финансовой защитой юридических и физических лиц от потерь, вызванных неопределенными
событиями. В действующих реалиях, особенно в
условиях преодоления кризисных явлений, страховщики, которые посредством оказания страховых
услуг снижают и перераспределяют риски потребителей, сами находятся под угрозой риска. Как уже
отмечалось, на устойчивость их позиции на финансовом рынке, оказывает влияние много внешних и
внутренних факторов, неопределенность динамики
которых, особенно в длительном периоде времени,
повышает вероятность увеличения степени риска.
Как подтверждает обзор современной экономической литературы, в ней широко представлены разные мнения ученых по поводу определения видов
риска, появляющихся в низовых звеньях хозяйства.
Неоднородными являются также подходы к их классификации, оценке и методам управления данным
процессом [11-18].
На наш взгляд, наиболее полной можно признать классификацию видов рисков, представленную в книге Шапкина А.С. и Шапкина В.А. «Экономические и финансовые риски. Оценка, управление,
портфель инвестиций» [10, с. 10-15]. В ней виды
рисков рассмотрены с позиции их основных признаков и отдельных критериев (сферы и объекты возникновения, характера последствий, времени, допустимости их предела и т.п.).
В специальных изданиях (учебниках, монографиях, статьях), посвященных проблемам страхования, основное внимание уделено рискам, которые
возможно застраховать при предоставлении страховых услуг [19-22].
В последние годы (2011-2014) появились статьи, в которых рассматривается комплексная система управления риском страховщика и характеризуются разные методы внешнего контроля со стороны государственного надзора и других органов за
уровнем и последствиями риска.
Проблема определения степени риска приобретает особо важное значение и для белорусских стра-
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1. Риск значительного снижения страховых тарифов под воздействием изменений конъюнктуры
рынка;
2. Валютный риск, образующийся вследствие
постоянных колебаний курсов иностранных валют
(доллара США, евро, российского рубля и даже
польских злотых);
3. Катастрофический риск, как последствие
разрушительных природно-климатических явлений,
техногенных аварий и др. Его результатом становится критическое увеличение убыточности данного вида страхования;
4. Инвестиционный риск, связанный с непредвиденным изменением стоимости инвестиционных
объектов вследствие снижения процентных ставок
за депозиты, стоимости инвестиционной недвижимости, ценных бумаг и др., а также возможного
банкротства банков. Соответственно, происходит
сокращение доходов от инвестиционной деятельности или увеличение потерь вложенных финансовых
ресурсов.
Во многих случаях количественная оценка
риска, возникающего при взаимоотношениях страховой организации с отдельными контрагентами
производится посредством анализа. В действующей
практике финансового менеджмента широко распространены традиционные методы статистического, сценарного, а также корреляционно-регрессионного анализа портфеля страховых и инвестиционных рисков компании и др. На наш взгляд, эти
способы анализа отличаются отельными недостатками, которые в краткой форме представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Недостатки существующих методов
оценки риска
№ Метод оценки риска
Недостаток
п/п посредством анализа:
1 cтатистического
Необходимость обобщения большого количества
данных, иногда несопоставимых во времени, что
нарушает реальность статистических взаимосвязей
2 cценарного
Субъективная оценка прогнозов функционирования субъекта, базирующаяся в основном на негативных вариантах
3 корреляционно-ре- Недостаточно обосновангрессионного
ный выбор экзогенных
факторов, воздействующих на изменение количественного
показателя
уровня риска
Примечание – Собственная разработка.
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Главным недостатком перечисленных методов
анализа является отсутствие комплексности к всесторонней оценке степени риска с учетом основных
внешних и внутренних факторов. Считаем, что более достоверную оценку риска способен предоставить агрегированный метод, который позволил бы
учесть воздействие приоритетных факторов на уровень финансового риска.
В качестве такого нами предлагается использование метода Value-at-Risk (далее- VaR) для оценки
финансового риска страховых организаций. Этот
метод разработан компанией JPMorgan в 1993 году
и получил одобрение Международной группы по
изучению производных финансовых инструментов
тридцати государств (G30) в качестве лучшего способа определения финансового риска субъектов хозяйствования. Метод VaR официально признан высоко результативным и предложен к применению в
управлении рисками (например, американской Комиссией по ценным бумагам). Проведенный в 2007
году консалтинговой компанией Deloitte опрос международных финансовых и нефинансовых компаний
показал, что 60 % из них используют метод VaR для
оценки степени риска в своем финансовом менеджменте [16, 23].
Преимущество использования метода VaR состоит в том, что он позволяет анализировать совокупность разных рисков, влияющих на уровень агрегированного финансового риска. Одновременно
соответствующий метод фокусирует внимание в основном на отрицательных изменениях факторов и
позволяет определить модель финансового риска с
учетом динамики важных параметров окружающей
среды.
Адаптация общепринятой формулы метода
VaR к специфике белорусских страховщиков нами
осуществлена при помощи изучения содержания и
характера денежного потока страховых организаций
и выявления основных факторов, влияющих на переменные данной модели.
Сохраняя форму общей модели оценки риска
способом VaR, мы предлагаем в качестве зависимых
переменных использовать величину страховых премий с учетом перестрахования, страховых выплат,
расходов на ведение дела, изменения страховых резервов, прибыли от инвестиционной, финансовой и
иной деятельности за отчетный период. К независимым переменным отнесены темп инфляции по индексу потребительских цен, изменения курса основных видов иностранных валют, в которых принимаются страховые взносы и формируются страховые
резервы. Также учтено изменение ставок рефинансирования Национального банка Республики Беларусь и ставки налога на прибыль.
Исследование возможно проводить по отчетным данным страховой организации на временном
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горизонте не менее тарифного периода (5 лет). Следует отметить, что чем более длительный период
времени выбирается для анализа, тем величина случайной ошибки будет меньше и большей вероятность достоверной оценки риска. Каждый рисковый
фактор влияния взаимоотношений с внешней и
внутренней средой оценивается по уровню значимости между 0 и 1. Оценку вероятностного распределения стоимости активов предлагаем производить
непараметрическим методом исторического моделирования как наиболее простым способом вычисления стоимости риска. Использование соответствующих данных позволяет упростить процесс выявления функции распределения и прогнозирования будущих значений.
Для оценки воздействия изменений выявленных в результате анализа факторов риска на величину поступлений денежных потоков по страховой
и инвестиционной деятельности построена множественная регрессионная модель. В наиболее общем
виде такая модель выражается через следующую
формулу:

На следующем этапе целесообразно провести
прогнозирование изменений факторов риска с помощью формирования гипотетических значений методом компьютерной симуляции и использования
компьютерного программного обеспечения для
анализа рисков - @RISK.Данная симуляция позволяет получить вероятностное распределение показателя денежных поступлений (ДП) и рассчитать стоимость агрегированного риска VaR в прогнозируемом периоде. Предельное значение VaRпоказывает,
что с конкретной вероятностью денежные потоки
страховой организации в прогнозируемом периоде
вследствие действия учтенных рисков не упадут по
сравнению с ожидаемым уровнем больше, чем на
величину VaR.
Предложенная формула VaR нами использована для определения степени финансового риска
при разработке финансовой стратегии страховых
организаций А, В и С. В качестве переменных показателей для этой цели признаны прогнозируемые величины денежных поступлений и расходов соответствующих организаций на перспективу. На основе
проведенного в данном параграфе исследования
установлены главные приоритеты, которые необходимо соблюдать при формировании финансовой
стратегии страховых организаций, позволяющие
гармонизировать личные, корпоративные и общенациональные интересы. К ним отнесены:
- основные индикаторы экономического роста
страны (ВВП, численность и доходы населения), отражающие общегосударственные интересы;
- удовлетворение потребностей страхователей с
учетом предельной полезности предоставляемых
страховых услуг, учитывающее личные интересы
граждан и субъектов хозяйствования;
- учет уровня финансового риска, способствующий повышению достоверности перспектив развития и, тем самым, защищающийкорпоративные интересы страховых организаций.
Гармонизация экономических интересов всех
участников страхового рынка является одной из
важных предпосылок его результативного развития,
содействующего ускорению роли экономической
мощности республики.
Выделенные нами три основных приоритета
стратегического развития страховой организации
позволяют учесть взаимоотношения главных участников рынка: государства, страхователя и страховщика. Поэтому их целесообразно соблюдать при моделировании финансовой стратегии любой национальной страховой организации.

n

ДП t = β 0 +  β i X it + ε t ,

(1)

i =1

где ДП – денежный поток страховой организации в
период t ;
X it – поступления страховых премий с учетом
перестрахования, страховые выплаты, расходы на
ведение дела, изменение страховых резервов, прибыли от инвестиционной, финансовой и прочей деятельности за отчетный период (t);
β – переменные, характеризующие уровень значимости данного фактора риска, отражающие зависимость переменных Х от темпов инфляции по индексу потребительских цен, изменений курса доллара США, евро, российского рубля, а также изменений ставки рефинансирования национального
банка Республики Беларусь и ставки налога на прибыль;
ε i - случайная ошибка в период t.
Предлагаемая модель отражает положительную зависимость между объемом чистых денежных
поступлений (ДП) и величиной страховых взносов,
доходов от инвестиций, финансовой и иной деятельности, скорректированными на выявленные уровни
значимости отдельных факторов риска. С помощью
переменных, характеризующих уровень значимости
данного фактора риска, меняющих знак в зависимости от отрицательного или положительного потока,
связанными с выбранными переменными, определяется функция зависимости денежного потока страховой организации с достаточной для исследования
точностью.
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ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
Ів. Ан.Ти. Сталкер,
м. Хацапетівка

ПОЧУТИ ДОНБАС
Три стадії еволюції кацапа в Україні
1. Гиркин
2. Дыркин
3. Биркин
http://censor.net.ua/news/298063/otstavki_i_begstvo_glavareyi_terroristov_podtverjde
nie_kraha_putinskih_proektov_v_ukraine_shkiryak/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Сепар в Дамбасе гранату нашел,
И к правосеку он подошел,
- Дергни колечко, – нацик сказал,
Долго по небу сепар летал...
Народный фолкльор
Потому, потому, что мы с Донбасса.
Нам Донбасс, нам Донбасс родимый дом.
Мы сначала выбираем пидарасов,
Ну а думаем, а думаем – потом.
Нихельсон //
http://censor.net.ua/news/302621/spisok_bloka_poroshenko_v_radu_vozglavlyaet_klichko
«1 березня 2014 року в Донецьку розпочався проросійський бунт. Цього дня сепаратистам вперше
вдалося зібрати масовий мітинг на головній площі міста. Тоді, за різними підрахунками, в акції взяло участь
від 10 тис. до 15 тис. осіб. Для традиційно пасивного
Донецька, де на демонстрації людей завжди зганяли за
наказом згори, а справжні мітинги за ідею зазвичай збирали щонайбільше 2 тис. учасників, це було несподівано
багато. На сцену вискочив Павло Губарєв, до цього дня
практично нікому не відомий. Він закликав присутніх
брати участь в акціях непокори і вимагати проведення
на Донбасі «референдуму» про майбутній статус регіону. На той момент у Криму вже розгорталися відомі
події. Парламент захопили «зелені чоловічки», яких
тоді ще не називали «ввічливими людьми», і було зрозуміло, що назріває серйозний конфлікт. Присутні на
площі Леніна донеччани вірили, що в їхнє місто, так
само як і в Сімферополь, ось-ось увійдуть російські
війська у своїй новій формі без розпізнавальних знаків.
Важко сказати, як повелися б донеччани, якби заздалегідь знали, що Росія не анексуватиме Донбас. Є поширена думка, що якби там від самого початку усвідомлювали, що Путін доведе справу до війни та відмовиться від Донеччини, то не брали б участі в заворушеннях. РФ, по суті, здійснила на Сході України грандіозну провокацію, пообіцявши проросійському населенню заступництво в разі повстання, а потім кинувши його під кулі та снаряди української армії. Сепаратисти щовихідних збирали мітинги у великих містах Донбасу. А на початку квітня в Слов'янськ і Кра180

маторськ проникло терористичне угруповання російського диверсанта Іґоря Ґіркіна. Відтоді в регіоні почалися справжні бойові дії, які забрали тисячі життів з обох сторін. І заручниками їх виявилися ті самі
російськомовні жителі, яких нібито обіцяв захищати
в Україні Кремль. Від перших заворушень, спровокованих росіянами в Донецьку і Луганську, минуло близько
дев'яти місяців. За цей час Донбас перетворився на
зону жорстоких бойових дій. Регіон, колись славний
своїми промисловими показниками, перетворився на
невизнану територію, де панують безправ'я і бідність. При цьому головна мета, з якою затівалося повстання і заради якої багато людей на Донбасі йшли
на ризик і на смерть, не була досягнута. Регіон так і не
став частиною Росії. І в найближчому майбутньому,
як уже зрозуміло, не стане. Підсумок кривавих зіткнень і руйнівних артобстрілів – утворення на східних
українських кордонах невизнаної держави під керуванням збройних банд, такого собі європейського Сомалі.
Зрозуміло, що не цього хотіли мешканці Донецької та
Луганської областей.
Спершу сепаратисти своєю головною метою декларували возз'єднання з Росією. І саме на заклики возз'єднуватися з РФ відгукнулися жителі Донбасу. Тому що
одна справа – жити в Росії і геть інша–у Придністров'ї.
Якби від самого початку людям пообіцяли нове Придністров'я, навряд чи хтось сприйняв би цю ідею всерйоз.
Щоб вивести людей на вулиці, потрібні були російські
прапори, а не прапори «Донецької республіки». Але обіцяні Губарєвим «ввічливі люди» на Донбасі так і не з'явилися. Замість них з'явилися нечемні «ополченці». І стали
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стріляти по українських військових із під'їздів житлових будинків. Замість російських пенсій «як у Криму»
тамтешні мешканці не отримали ніяких зовсім. А замість триколорів на мітингах у якийсь момент замайоріли якісь незрозумілі полотнища, що символізують
прапори не бачених раніше республік. Людям підсунули
зовсім не той товар, який вони обирали. Яке майбутнє
очікує захоплену бандитами територію? Спрогнозувати неважко. Будучи невизнаною, вона не матиме
змоги експортувати товари, а в умовах, коли бізнесменів шантажують, грабують і вбивають, найімовірніше, втратить і малий бізнес. Закони економіки обдурити важко. Втеча капіталів з Донбасу вже набула характеру стійкої тенденції. Часи, коли в центрі Донецька майже в кожній будівлі були офіси, минули. Працювати в Росії та отримувати московські зарплати,
як про це мріяли мешканці східних областей, уже не
вийде. Натомість доведеться працювати в «ДНР».
Поки що безплатно. За їжу. У буквальному сенсі. «ЛНРДНР» хотіли до Росії, але від самого початку повернули
не туди. І завдяки провокаторам на всіх парах мчать не
до процвітання, а в економічну прірву. Та звернути з
цього шляху тепер набагато складніше, ніж навесні»
[22].
Як розпочав один зі своїх нарисів А.Плахонін:
«Цього разу про те, як я послухав Донбас, і про те,
що з цього вийшло. Часом у найзаяложеніших,
висміяних і давно вже не смішних партійних гаслах
усе ж продовжує залишатися зерно сенсу, абсолютно несподівано як для тих, хто його формулював, так і для тих, хто свого часу, подібно до мене,
перетворив його на об’єкт своїх сатиричних нападок. Ось, наприклад, заклик «почути Донбас». Нам
здається, що лідер за державними дотаціями, головне джерело всіх талановитих сімей України від
найвищих державних посад до бізнесу та естради,
Донбас сказав уже все й тепер має хоча б з ввічливості прислухатися до думки протилежної сторони.
Серйозні дядьки з Партії регіонів, «Українського вибору» або навіть з самого Кремля захлинаючись
розповідають нам, чого насправді хоче цей Донбас,
і від багаторазового повторення одних і тих же банальних тез нам і самим починає здаватися, що те,
що ми чуємо від них, це і є саме та модель державного устрою України, прийняття якої може стати основою для укладення договору з бойовиками ДНР і
ЛНР. І тут до цієї ясної мов сонячний день картини
закрадається тінь сумніву – а як бачиться ідеальний
державний устрій безпосередньо самим лідерам терористів? Адже гасла федералізації і, тим паче, децентралізація України чомусь не прикрашають вулиці захоплених терористами українських міст» [1].
Отже, спробуємо прислухатися якщо не до
думки Донбасу, то до думки тих, з ким доброзичливці всіх мастей так наполегливо хочуть усадити
нашого президента за стіл переговорів. І, неначе бажаючи полегшити наші зусилля, 15 червня 2014 р. в
Донецьку був створений методологічно-теоретич-
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ний центр з розробки стратегії розбудови державності в республіках «Новоросії». Принаймні, саме
так мислять його роль творці «Новоросійської» філії
«Ізборського клубу». Оскільки в Україні мало хто
знає, що це за організація, дозволю собі трохи
відволіктися й розповісти про її діяльність у Росії.
«Ізборський клуб» порівняно нове утворення. Він
був створений в Росії 2012 року і з самого початку
позиціював себе як «антиліберальний» теоретичний
центр ідеології проголошеного раніше Володимиром Путіним великого ривка, на практиці сформульованої в його т.з. «Ульянівській декларації» – синтезу неосталінізму, російського нацизму й православного фундаменталізму. Його творці не приховували, що результатом їхньої діяльності стане глобальна війна за встановлення нового порядку й побудову «Русского міра» як головного домінуючого
політичного, економічного й ідеологічного центру
на планеті. Серед творців «Ізборського клубу»
Олександр Проханов, Олександр Дугін, Сергій
Глазьєв – одні з найодіозніших представників сучасного російського неонацизму.
Нижче наведено «Манифест отцов-основателей
Изборского клуба», прийнятий 8 вересня 2012 р. [2]:
«Российское государство в очередной раз
подвергается смертельной угрозе, исходящей из
либеральных центров: как внутри российского общества, так и за его пределами. Работает всё та
же смертоносная идеологическая и информационная «машина», которая истребила все устои и ценности «белой», романовской империи, а затем уничтожила все базовые опоры «красной», советской империи, после чего обе империи пали, превратив великие евразийские пространства в хаос
враждующих народов, верований и культур, в поле
кровавых схваток. Эта либеральная «машина» построена с помощью антропологов и историков, социальных психологов и знатоков «теории хаоса»,
экономистов и мастеров информационных войн.
Она дробит фундаментальные принципы, на которых строится евразийское союзное государство.
Подавляет глубинные коды народного сознания,
помогающие народу одерживать победы и продлевать его существование в истории. Эта стенобитная «машина» бьёт в православную церковь как духовную основу народа, препятствует оборонному и
военному строительству, делая Россию безоружной
в пору нарастающих военных конфликтов. Сеет
раздор в религиозное согласие главных российских
конфессий. Не позволяет преодолеть раскол исторических русских эпох. Продлевает губительную русскую смуту, демонтируя российского лидера и все
институты власти.
Участники интеллектуального Изборского
клуба, объединённые народно-патриотическими убеждениями, формулируют свои представления о смыслах русской истории, миссии
Российского государства, глубинных основах
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народного самосознания. Тысячелетняя история
русской государственности – это истории нескольких евразийских империй, которые зарождались,
достигали невиданного расцвета и обрушивались в
«черную дыру», из которой, казалось, не было возврата. Но государство вновь возрождалось, в
ином облачении, с иным историческим центром,
и вновь повторялся взлёт и расцвет с последующим
падением в пропасть. Эта цикличность, смерть
государства и победа над смертью придают русской истории пасхальный характер, в котором
русская цивилизация неизбежно воскресает.
Первая империя – Киевско-Новгородская. Вторая империя – Московское царство. Третья империя –
Романовская. Четвертая империя – Советская. Нынешнее государство Российское, несмотря на потерю великих окраин, носит имперский характер. Геополитика евразийского континента
вновь собирает насильственно отторгнутые
пространства. Об этом свидетельствует обнародованный Путиным «евразийский проект». Грядущая евразийская империя будет империей особого
типа, без колоний и метрополий, где все народы
станут имерскообразующими, будут нести свою
долю ответственности за сбережение и развитие
империи. Каждый составляющий империю народ будет бесценным и незаменимым. Структурой этой
полифонической империи может стать структура, подобная Союзному государству России и
Беларуси.
Русскому сознанию присущи представления об
идеальном бытии, царстве справедливости и
добра. В нём живёт мечта о «царствии небесном», о возможности построения «рая на земле».
Народные сказки, церковные проповеди, вся русская культура и философия, «красный смысл» советского государства провозглашают справедливость высшим принципом человеческого бытия.
Псковский старец Филофей, автор теории «МоскваТретий Рим», возлагал на русское государство миссию сберегать православие как источник этих
«райских смыслов». Сегодня православная церковь
является драгоценной составляющей русской государственности, привносит в земную жизнь божественные энергии, наполняя ими семью, гарнизон,
государственный институт. Именно эти божественные энергии придают России пасхальный
характер, делают её бессмертной. Православие и
ислам, проповедующие божественную справедливость, станут основой евразийской идеологии,
сделают Евразийский союз привлекательным для
всех входящих в него народов.
Линия русской истории разорвана в нескольких местах. Волновод, по которому катится
историческая энергия из древности в наши дни,
рассечён. Происходят утечки драгоценной исторической субстанции, столь необходимой для взращивания кристалла сегодняшнего государства.
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Особенно трагичен разрыв между Третьей и Четвертой империей, между романовским царством
и советским государством. По-прежнему общество расколото, идет распря между «красными» и
«белыми», отсутствует согласие, столь необходимое для модернизации и развития. Обе империи
погибли под ударами либеральной «машины», и либералы препятствуют согласию и гражданскому
миру, в которых так нуждается непрочное государство. Соединение двух исторических времён,
стратегическое примирение «красных» и «белых»
перед лицом либеральной угрозы – это огромная
мировоззренческая задача истинных государственников. Такое примирение возможно в свете мистической Русской Победы 1945 года, где «красный» строй получил молитвенную поддержку
всех святомучеников, погибших в годы церковных
гонений, а оружие «красной Победы» стало святым
русским оружием.. Грядущая русская Победа требует
единства «красных» и «белых». Требует создания
государства, в котором, как сказал В.В. Путин,
будет возможно жить «красным» комиссарам и «белым» офицерам.
Извечное противостояние России и Запада, череда непрерывных нашествий на Русь объясняются не
только геополитическими противоречиями, не
только охотой за русскими пространствами и русскими ресурсами. Русское мессианское сознание, основанное на учении о «рае земном», на идеальном бытии, на православной мечте о божественной справедливости, – всё это вызывает мировоззренческое отрицание России, атаки на её веру, культуру, исторические коды. Военные вторжения в Россию – следствие
этой нетерпимости и глубинной враждебности. Поэтому тема русского оружия – священная для России тема. Русское оружие защищает не только города, территории, несметные богатства недр. Оно
защищает весь религиозный и культурный уклад России, все русские земные и небесные святыни. Восстановление оборонно-промышленного комплекса России,
разрушенного либералами, является не только технологической задачей, но и религиозной миссией. России
едва ли нужна скоропалительная политическая реформа, но ей нужны оборонные заводы и алтари.
Потеря исторического времени, которое пережила Россия после разрушения «красной» империи, стратегическое отставание от «либерального» Запада требует от России рывка в
развитии. Этот рывок предполагает «мобилизационный проект», позволяющий сконцентрировать все ресурсы нации для сбережения суверенитета и сохранения народа. Такой «мобилизационный
проект» требует усиления централизма, ослабления врагов развития, опоры на «гвардию развития»,
раскрытая в народе всех творческих и героических
потенциалов. Венцом идеологии нового Русского
государства становится Философия Русской Победы,
учение о ее неизбежности, в котором рациональный
исторический опыт сочетается с религиозным
Економічний вісник Донбасу № 1(39), 2015

Ів. Ан.Ти. Сталкер
представлением о Русском Чуде. Учение о Русской
Победе объединяет все предшествующие размышления о сути русской истории и русской судьбы.
Становится содержанием и смыслом в деятельности лидера и всех граждан.
Постоянные члены Изборского клуба:
Александр Проханов – председатель, Виталий
Аверьянов – исполнительный секретарь, Александр Нагорный – исполнительный секретарь;
Александр Агеев, Сергей Батчиков, Сергей Глазьев, Михаил Делягин, Александр Дугин, Леонид
Ивашов, Максим Калашников, Андрей Кобяков,
Валерий Коровин, Юрий Ласточкин, Михаил
Леонтьев, Наталья Нарочницкая, Александр
Нотин, Юрий Поляков, Николай Стариков,
Шамиль Султанов, Андрей Фурсов, Михаил Хазин, Сергей Черняховский, архимандрит Тихон
(Шевкунов), Максим Шевченко, Владислав Шурыгин.

волевиявленням народу, відвертий фарс якого вимушена була визнати навіть Громадська палата Росії.
Якщо ж не брати до уваги референдум, Павло Губарєв порушив хіба що ще одне важливе питання, як
показали подальші промовці, що дуже цікавить
представників усіх ідейних угруповань терористів.
Йдеться про горезвісну націоналізацію – одну з головних тез прохановського неосталінізму, рівно
привабливу для апетитів як тих, хто збирається
взяти на себе її проведення, так і ласих до популістських гасел на кшталт «узяти й поділити» широких
люмпенізованих мас населення Донбасу.
На початку липня 2014 р. українська армія святкувала першу вагому перемогу. Терористи після
виснажливого протистояння змушені були покинути північ Донецької області та відступити в центральну частину Донбасу. Втекти від переслідувань
їм вдалося відносно малою кров’ю, проте під контроль українського уряду повернулися велика територія та кілька великих промислових центрів:
Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Щоправда, контроль цей можна вважати
вельми умовним. Військові визнають, що у звільнених містах усе ще діють партизанські підпільні
угруповання сепаратистів. За свідченнями місцевих
жителів, бандити сидять у лісосмугах, а також по
квартирах, сховавши зброю і військову форму до
кращих часів. Настрої в суспільстві також панують
не надто райдужні. Українських солдатів часто
зустрічають лайкою та прокльонами, звинувачуючи
їх у руйнуваннях і смертях в окупованих терористами містах. Кілька місяців населення Краматорська і Слов’янська діставало вкрай однобоку інформацію й цілковито перебувало в російському
медіа-просторі з усіма відповідними наслідками.
Зрозуміло, що українському уряду й українському
суспільству ще доведеться вирішувати цю проблему. Попереду багато роботи, і виконувати її так
чи інакше доведеться, бо іншого виходу наша країна
просто не має.
У попередні роки українська гуманітарна
політика на Донбасі, кажучи відверто, не проводилася. Цей регіон завжди був таким собі інформаційним гетто, де зусиллями місцевих князьків формувалася особлива, донецька ідентичність, яка протиставлялася українській. Проукраїнська громадянська позиція силами регіональних еліт була оголошена «деструктивною», «фашистською», а на її
носіїв вішалися ганебні ярлики. Наслідки насадження таких традицій найповніше проявилися в
останні місяці, коли накачане ворожою пропагандою населення охопив справжній психоз [4].
Очевидно, що тепер усі ці отруєні багаторічною брехнею люди потребують психологічної допомоги. І дуже важливо не тільки переконати їх у тому,
що вони не програли, а й роз’яснити їм, що їм брехали. Часом здається, що зробити це нереально. Жителів Донбасу завжди вважали непробивними, твер-

І ось стараннями одного з лідерів ДНР, самопроголошеного донецького «народного губернатора» Павла Губарєва філія цього «теоретичного
центру» 15 червня 2014 р. відкрилася в Донецьку.
Утім, на відміну від російської організації «Ізборського клубу», його донецьку філію важко назвати
притулком виключно теоретиків. Так чи інакше
більшість її членів поєднують свої теоретичні дослідження з практичною діяльністю у сформованих
на Донбасі квазідержавних структурах, не просто
фантазують про майбутнє, а й намагаються це майбутнє втілити на практиці, використовуючи багатостраждальних жителів Донбасу як піддослідних
кроликів у цій експериментальній лабораторії «Русского міра». Власне, за п’ять тижнів, що минули з
часу створення філії, відбулося два відкритих
засідання клубу, виступи на яких у викладі А. Плахоніна [1] і стали підставою зробити деякі узагальнення про погляди її апологетів на державний устрій
і про їхнє ставлення до демократичних інститутів.
Передусім, звісно, сам Павло Губарєв, як він
сам себе політично позиціонує у телеінтерв’ю – «рускій націоналіст». Учора ще «Дід Мороз на виклик»,
а сьогодні вже державний муж, Павло Губарєв є єдиним з тих, чия думка хоч в якійсь частині збіглася з
тим, що озвучують нам представники Партії
регіонів або «Українського вибору». Власне,
«збройним переворотам Майдану» Павло Губарєв
протиставляє інститут референдумів, на яких мають
вирішуватися всі найважливіші державні питання.
Пестячи слух апологета ідеї референдуму як панацеї
від усіх державних хвороб Віктора Медведчука, з
другого боку, донецький мрійник з товаришами
власною практикою спростували чудодійні властивості пропонованих ліків. Адже горезвісний «референдум» на Донбасі, як і «референдум» у Криму,
був, швидше, мовою Ігоря Гіркіна, «історичною реконструкцією», маскарадом, але тільки не реальним
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долобими, зомбованими до крайнощів людьми з радянською ментальністю, яких неможливо змінити.
Проте в історії людства є практика боротьби з ментальною спадщиною тоталітарних режимів. Один із
найяскравіших прикладів – денацифікація нацистської Німеччини після її розгрому в Другій світовій
війні.
Денацифікація була комплексом заходів, спрямованих на очищення німецького й австрійського
суспільств від впливу нацистської ідеології. По суті,
це брутальна люстрація, що стосувалася не тільки
політики, а й економіки, культури, освіти та преси.
Здавалося, очистити тоталітарну Німеччину від
нацистів неможливо, адже зовсім недавно світ бачив
кадри багатотисячних демонстрацій, учасники яких
обожнювали Гітлера й фанатично вітали кожен його
крок. Альтернативи нацизму там просто не було.
Здавалося, якщо усунути від влади всіх гітлерівців,
то працювати буде нікому. Знайома ситуація, чи не
так? Однак кропітка робота країн-переможців, які
взялися викорінювати нацизм у розгромленому
Третьому Рейху, дала свої плоди. Німеччина змінилася. Вона стала іншою. Тамтешнє суспільство ніби
прокинулося після тяжкого сп’яніння, поступово
усвідомивши весь первісний жах того, у що дозволило себе втягнути. Минули роки, і сьогодні вже
важко повірити в те, що нинішня Німеччина, одна з
найкультурніших, найуспішніших і найрозвиненіших держав світу, могла стати ареною таких сатанинських подій.
Донбас, що лежить у ментальних руїнах СРСР,
перебуває зараз у схожому становищі. Довгі роки
виснажливої економічної кризи, розвал системи
освіти, тотальне панування корупції та криміналітету призвели до передбачуваного зростання
шовіністичних, радикальних настроїв. Радянське
суспільство було ідеалізоване пропагандистами,
ніби якийсь утрачений рай, котрий необхідно повернути, подолавши темні сили. У ролі цих самих сил
зображували прихильників єдиної України, на яких
повсталі маси одурманених пропагандою люмпенів
і накинулися в першу чергу. Репресії проти українських священиків, активістів українських громадських організацій, журналістів, що прокотилися на
Донбасі в травні – липні 2014 р., дуже нагадували
гоніння на євреїв. Масштаби, звичайно, не ті, але й
Донбас аж ніяк не Німеччина.
«Проросійські націонал-радикали в цьому
регіоні ще далеко не розгромлені, проте роботу з
очищення суспільної свідомості від деструктивних
ідей російського націонал-соціалізму, сталінізму й
імперіалізму необхідно починати вже зараз. Важливо розуміти, що вона не тільки не суперечить
принципам демократії, а, навпаки, затверджує їх.
Умова лише одна: наявність політичної волі. Момент для такої роботи вже назрів і навіть перезрів.
Життя довело, що активність російських спецслужб
та неофашистських угруповань в Україні – це не
міф, як часто стверджували раніше. Тож боротьба з
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ними – то не полювання на відьом, а життєва необхідність» [4].
Якщо влада України справді має намір покласти край розгулу сепаратизму та українофобії на
Сході, її рішення мусять бути жорсткими. «Ніхто з
активних учасників сепаратистського руху не повинен уникнути відповідальності за скоєне. Політичні
партії та організації, що підтримували сепаратистів,
потрібно розпустити й ліквідувати. Їхні лідери мають бути позбавлені права працювати на держслужбі й обиратися до органів влади або бути засуджені. Друковані медіа, які співпрацювали з терористами, – ліквідовані судом і закриті. Виші та школи
повинні бути очищені від викладачів-шовіністів.
Перезавантаження повинне відбутися в усіх сферах.
Недемократично? А хіба демократично викрадати
людей за їхні політичні переконання і застосовувати
до них тортури? Чи, може, демократично громити й
спалювати редакції газет? Коли йдеться про відвертий терор і насильство, навряд чи варто апелювати
до демократичних методів. Зрештою, демократія
теж повинна вміти захищати себе. Денацифікація
Донбасу – вимушений і необхідний захід, метою
якого є забезпечення в майбутньому стабільності та
миру в східних регіонах України. Після всього, що
сталося, інших альтернатив просто немає. Якщо ж
після закінчення АТО у вищих ешелонах влади
знову набуде популярності ідея «зрозуміти і пробачити», історія, дуже ймовірно, повториться знову, як
тільки недобиті терористи обростуть м’язами й
наберуться сил для нового ривка. Зрозуміло, тоді
маятник хитнеться ще сильніше» [4].
Журнал «Новое Время страны» [3] расспросил
российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра о том, решится ли Москва на вооруженное вторжение в Украину, как далеко могут зайти российские войска вглубь страны и сможет ли им противостоять обновленная украинская армия:
- Насколько вероятно вторжение России? –
Вероятность остается высокой. И это дело становится все серьезнее, потому что угроза падения
Донецка все более явна. А для Владимира Путина,
для Кремля, не думаю, что приемлемо падение Донецка и военный разгром Новороссии. Во всяком случае, до сих пор российское руководство делало все
возможное, чтобы перевести конфликт, как говорил Путин, из военной плоскости в плоскость переговорную. То есть с помощью перемирия, переговоров, замораживания конфликта, сохранения в той
или иной форме – но сохранение Новороссии. Некоторые считают, и в Киеве, и в Москве, что Путин
Новороссию сдал. Якобы, кроме пропагандистского
фейерверка, на российских каналах ничего не будет.
Я в этом совершенно не уверен. Я не уверен, что
если дело дойдет до падения Донецка, а в дальнейшем до падения Луганска и сворачивания всей Новороссии в трубочку, то Россия не вмешается. Чем
выше будет угроза падения Донецка и Луганска,
тем сильнее вероятность вмешательства России.
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Это, конечно, крайнее средство, – открытое вторжение. Но его нельзя считать невозможным. До
этого [вторжения] есть какие-то другие шаги.
Например, вмешательство российской авиации под
видом того, что это – авиация Новороссии. Внесение на поле боя еще более мощных системе вооружения. Как, например, Буратино, тяжелых реактивных огнеметов. И в крайнем случае – вторжение. В ближайшие несколько недель наступает момент истины – допустит Москва падение Новороссии или нет.
- То есть все таки открытая военная агрессия? – Последние действия Путина и российского
руководства косвенно указывают на это. Например, они сами ввели продовольственную блокаду
России, что Запад сам по себе никогда бы не стал
делать. Потому что даже Ирану продовольственную блокаду не объявляли. В мире продовольственные блокады не объявляют. А основной аргумент
[введения продовольственной блокады] был, что
нам все равно через месяц-другой еще не то объявят, и лучше сейчас, пока у нас много своих рук, перейти на импортозамещение. По-видимому, исходят из того, что через месяц-другой отношения с
Западом будут на порядок хуже, чем сейчас. А из-за
чего это может произойти? Скорее всего, из-за эскалации российского вмешательства в Украине. На
это указывают не только слова, но и действия российского руководства.
- Как вы считаете, тех ресурсов российской
армии, которые сосредоточены у восточной границы Украины, их хватает для полноценного
вторжения?- Да, конечно. Тем более, что их не
надо там сильно сосредотачивать. Это все-таки
современная армия. Она не должна стоять вся
около границы. Воздушно-десантные войска могут,
допустим, высадиться в Харькове непосредственно
из Пскова. Им не надо быть на границе, чтобы совершить прыжок. И другие войска, находящиеся на
расстоянии 100, 200, 300 км – они там загружаются на ж/д платформы и едут. Через 48 часов после отдачи приказа они из Самары, из Волгограда
будут все на границе. Выстраивать их стройными
рядами на границе не имеет смысла. Плюс дорожная сеть в этом районе границы довольно густая,
поэтому там не будет проблем выдвинуть войска,
которые на границе не стоят. Кроме того, авиация
может перелететь почти мгновенно с внутренних
аэродромов. Воздушно-десантные войска тоже за
несколько часов могут быть перекинуты. Готовность [российских] войск сейчас достаточно высокая. Проводится много маневров для поддержания
высокой боевой готовности. Август это, в принципе, самое хорошее время для войны. Земля сухая,
можно двигаться по полям в любом направлении, на
любом виде транспорта. Небо голубое. Наша авиация должна видеть, что они бомбят. А вот к октябрю уже распутица – мокрые черноземы, нифига
не выйдет.
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- А как вы думаете, в случае вторжения, как
будут развиваться события: это будет блицкриг
или все же украинская армия уже научилась воевать и будет оказывать сопротивление? – В
конце мая 2014 г. в одной из украинских передач я
обсуждал это с одним украинским генералом. Была
оценка европейских генералов о том, что российские войска за 3-5 дней до Приднестровья дойдут –
свернут Украину. Сейчас, наверное, нет. Но преимущество все равно достаточно существенное.
Граница открыта в общем и целом. Сопротивление
будет, но преимущество российских вооруженных
сил достаточно серьезное. Тем более, что сейчас
время хорошее, войска могут необязательно двигаться по дорогам, а выдвигаться во все стороны,
поля все проходимы. Но с другой стороны, у российских вооруженных сил нет ни возможностей, ни политического желания идти и занимать всю территорию Украины до Карпат. Хотя авиационный
компонент операции если начнется, он будет на
всю стратегическую глубину, вплоть до Карпат. То
есть и Киев бомбить будут, военные объекты какие-то. Что касается сухопутного компонента
операции – мы [Россия] пойдем только по части
территории и где-нибудь остановимся.
- А вы можете предположить, где?- Это уже
настоящая военная тайна. Это оперативные
планы. Я их не знаю. Может быть минимальная
операция, гуманитарная, только в районе Донбасса.
Может быть более широкая. Зависит это от многих компонентов. От позиции Запада, от сопротивления украинских вооруженных сил – насколько оно
будет эффективным. На фоне апреля – мая 2014 г.
сопротивление украинской армии нарастает. Сейчас чуть получше, чем весной, ваша армия выглядит, хотя тоже не Бог весть. И у нас, в общем,
есть свои проблемы. Но мы лучше организованы, вооружение современное кое-какое есть. Преимущество точно будет на российской стороне, но сил на
оккупацию Украины, по-любому, нет. Да и замаха
такого нет. Значит где-то будут останавливаться
и будет там, как с Грузией, при западном посредничестве, какое-то прекращение огня, линия перемирия устанавливаться. Это, конечно, неочевидно,
что произойдет, но вероятность такая есть.
- А вы, вижу, невысоко оцениваете действия
украинской армии. – Гораздо лучше, чем раньше.
Многого удалось достигнуть. С этим спору нет. В
принципе, построить боеспособные вооруженные
силы – на это нужны годы, хотя бы несколько лет.
Вы многих изумили, что вообще хоть что-то получилось. Но делали вы все-таки не с нуля. Были какието профессиональные вооруженные силы, правда в
жутко деморализованном состоянии, было тяжелое вооружение, были люди, которые что-то понимают в организации общевойскового боя. Плюс появились добровольцы с высоким моральным духом.
Хотя добровольцы плохо организованы. У них командиры с высоким моральным желанием что-то
185

Ів. Ан.Ти. Сталкер
підтримує її і зараз (наприкінці літа 2014 р. ); ті, хто
був проти неї спочатку, не став позитивно ставитися
до неї в обстановці активних бойових дій. Це – якщо
намагатися говорити про тенденції загального характеру.
«На чому можуть ґрунтуватися такі припущення? Сутність питання скоріше полягає не в тих
чи інших регіональних оцінках політики офіційного
Києва і діяльності «республіки», а в тому, що
стоїть за цими оцінками. Йдеться про ментальноідеологічні позиції, які обумовлюють характерне
сприймання поточних подій і процесів. А такі речі
швидко не змінюються. Тим більше, коли за вікном
відбувається стрілянина й вибухи, а рівнобіжно з
цим набирає обертів інформаційно-психологічна
війна, яка більшою мірою сприяє зміцненню
вкорінених особистих або соціально-групових переконань, ніж прийняттю нових ідей. Хоч би як там
було, «ДНР» поступово провалюється не лише на
фронті збройної боротьби, явно поступаючись силою українським військам, але й на терені суспільноідеологічної битви – «республіка» за станом на початок липня так і не дістала значної підтримки серед мешканців Донбасу. На те, що Кремль не зважується відкрито і повномасштабно вторгатися
на схід України, впливає ряд чинників. Один із визначальних (якщо не найбільш визначальний) – це якраз
те, що переважна більшість донбаського населення
«Новоросії» не потребує. Не бачачи реально масової
та активної підтримки «республіканського» руху в
Донецькій і Луганській областях, російська влада не
вбачає для себе сенсу в тому, щоб запекло наступати на український схід. Адже в цьому разі для РФ
найстрашнішим є не те, що її вважатимуть окупантом у Львові чи в Києві, а саме в Донецьку та
Луганську» [5].
Тут варто звернути увагу на вельми показову
оцінку ситуації, висловлену нещодавно прокремлівським діячем Миколою Стариковим:
«...Ми з вами не бачимо в мільйонному Донецьку
хоча б сто тисяч ополченців... У двох областях Донбасу мешкає вісім мільйонів осіб – скільки там людей в ополченні? Скільки людей зі зброєю в руках
вийшло захищати свій вибір? Декілька тисяч чоловік. Тому, коли в Інтернеті патріоти пишуть,
чому Росія не вводить війська, виникає питання –
для захисту кого? Для декількох тисяч людей, які
мітингують на площі в Донецьку? А де решта, які
вимагають, просять, готові захищати? Цього
немає» [Цит. по: 5].
Навряд чи додало народних симпатій «ДНР» і
зіткнення 1 липня 2014 р. біля обласного управління
МВС у Донецьку. За словами «прем’єр-міністра»
Олександра Бородая, на якого посилаються прокремлівські «РІА Новості», воно було спровоковане
озброєними соратниками одного з польових командирів «республіки» Ігоря Безлера. Але пізніше з «новоросійського» боку з’явилася версія самого Без-

делать, но совершенно не понимающие, как организуют бой. Их бы совместить, этих добровольцев, со
старой профессиональной армией... Опять же –
нужны годы, чтобы из этого получились качественные вооруженные силы. Но это все гораздо лучше,
чем у повстанцев у этих, у сепаратистов. Потому
что там просто вооруженный сброд. Который сейчас поэтому и терпит поражение, потому что вообще не в состоянии организовать общевойсковой
бой, наступательный. Поэтому они уже два месяца
только отступают. Огрызаются, но отступают.
И сколько в них оружия и добровольцев не вливай,
все равно ничего толком не выходит.
- А если Россия все же не вмешается –
сколько Украине надо времени, чтобы справиться
с сепаратистами? С учетом того, что придется
штурмовать Донецк и Луганск. – Все зависит от
того, когда там начнется бегство. Потому что
там никаких Сталинградов не будет. Скорее всего,
значительная часть драпанет. Потому что люди, в
отличие от компьютерных юнитов стратегической игры, не будут биться до последнего человека.
Нормальные люди драпают, когда видят, что дело
плохо. Вообще, по идее, украинцы должны были бы
потратить несколько лет на создание вооруженных сил, как это сделали хорваты. Они в 1992 году
воевали в Сербской Краине. Воевали там, воевали.
Средне удачно. В итоге заключили перемирие с сербами на три года. А потом они готовились, вооружались. И потом была операция Буря. Они Краину
за два дня взяли, как метелкой прошлись. Была Краина – и нет Краины. Потому перемирие, как для
подготовки украинских вооруженных сил, покупки
нового современного оружия, было бы очень правильным. Сейчас у украинских бойцов хотя бы наколенники, блин, появились. А налокотников – нет еще.
Я смотрю на фотографии – ходят в бой с закатанными рукавами, без налокотников, не понимая, что
если что – надо падать на битый кирпич, не задумываясь.
- В случае агрессии России, Запад вмешается,
поможет войсками? – Нет. Точно нет. Но это будет, как было во временна холодной войны. Запад
будет поддерживать оружием, может быть даже
пошлет советников. Может, поможет украинскому ВПК организовать выпуск продукции, которая нужна украинским вооруженным силам» [3].
У своєму зверненні до українців Петро Порошенко зазначив, що «працелюбні й мирні люди,
якими є більшість донеччан і луганців, відчули нашу
симпатію, любов та пошану». Якими б правильними
не здавалися ці слова за нинішніх умов, особливих
ілюзій з приводу істотних змін у регіональній свідомості сьогодні мати не варто. Втім, не слід мати такі
ілюзії і керівництву «Донецької народної республіки» – чисельність її переконаних та принципових
прибічників серед місцевого населення навряд чи
зросла за час АТО. Очевидно, ситуація така: ті, хто
підтримував «ДНР» ще з березня, певною мірою
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лера, яка звелася до того, що його команда не намагалася змістити донецьке керівництво «ДНР», а просто вступила в бій із міліціонерами, лояльними до
київської влади. Можливо, так воно й було, але все
це, як не крути, дійсно вже схоже на якусь агонію.
Виявляється, «в риторике киевских СМИ стали
сегодня проглядывать черты российской пропаганды в дни чеченской войны». Виявляється, «некоторые украинские СМИ заговорили языком пропаганды вместо вдумчивого, человечного языка». Виявляється, «если украинская армия разгромит и зачистит Донецк (а это возможно сегодня только ценой огромного числа жертв, вопиющей жестокости), то это будет нравственным поражением
Украины». Отже, у підсумку «о построении приветливого европейского государства, уважающего
права и свободы человека, придется забыть». А
вихід – один. «Если бы донецкие повстанцы, отказавшись от языка ненависти, предложили Киеву
начать переговоры о статусе ДНР и ЛНР в составе
Украины, заявив достаточно четко и убедительно,
что никаких притязаний на Киев у них нет, то, возможно, удалось бы остановить разрастание катастрофы, усадив стороны за стол переговоров».
Якби це все написав хтось із російських так
званих системних лібералів, включених у фінансовані Кремлем структури, не варто було би ані дивуватися, ані взагалі звертати уваги. Але це –
квінтесенція наведеної нижче повністю статті
«Язык ненависти» [7], написаної Оленою Санниковою – правозахисницею зі стажем – з 1981 року – і
відповідним списком репресій з боку КГБ (ув’язнення
в Лефортові, рік таборів, чотири роки заслання в
Магаданській області). Вона – давня і переконана
противниця режиму Путіна, співробітниця архіву
Центру «Меморіал», експерт руху «За права людини», учасниця акцій на підтримку України та
проти анексії Росією Криму. Тепер же вона прямо
звинувачує й офіційний Київ, й українські патріотичні сили у наслідуванні російської пропагандистської стилістики часів чеченської війни, в
брехні, розпалюванні ненависті й вимагає зупинити
АТО й почати мирні переговори. Ця сама вимога
міститься й у написаному нею зверненні росіян до
народу України, яке закликає негайно зупинити
війну і сісти за стіл переговорів.
«Мы подписываемся под тем, что скорбим о
каждом украинце, гибнущем на полях сражений,
как о родном сыне или брате. Мы также скорбим о
тех, кто воюет с вами, как о заблуждающихся, обманутых братьях, которые не ведают, что творят... Эта война ни чему не приведет. В ней не будет победы. Любая победа в ней – это нравственное поражение. Нам необходимо перемирие, прекращение боевых действий и переговорный процесс
под наблюдением представителей интеллигенции
наших стран и международной общественности.
Мы призываем вас к инициации переговорного про-
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цесса, к требованию прекращения огня обеими сторонами. Стороны должны сесть за стол переговоров и мирным путем решить судьбу Донбасса и Луганска с учетом интересов жителей этих регионов.
Нет ненависти и войне! Да взаимопониманию и
миру!»
Найпростіше було би звинуватити Санникову
в тому, що вона нині свідомо працює на ФСБ. Тим
більше, що поява її статті в «Ежедневном журнале» та звернення до українців дивовижним чином
збіглася з двома знаковими подіями: відправкою
путінського «гуманітарного конвою» та заміною
«імпортованих з Москви» генералів і полковників
російських спецслужб у керівництві «ЛНД» та
«ДНР» на місцеві кадри (можливо, також офіцерів
ГРУ та ФСБ – але з паспортами України). Інакше
кажучи, Путін і Санникова несуть – кожен посвоєму – мир на схід України, а заміна росіян на
«місцевих» дає підстави стверджувати, що відтепер «уряди» терористів представляють інтереси
Донбасу, є його «голосами».
Але, видається, такий розклад навряд чи справедливий у тій частині, яка стосується російської
правозахисниці. Зверніть увагу: у своїй статті (її
легко знайти в Інтернеті http://ej.ru/?a=note&
id=25806) вона пише про донецьких «ополченців» (бо
ж «терористи», «бандити», «бойовики» – це та
осоружна «мова ненависті»): «Люди умирают за
утопию. Подобно тем «комиссарам в пыльных шлемах» с вдохновенными глазами почти столетие
назад». Що тут скажеш? Відчувається, що це
щире бачення і розуміння ситуації на сході України.
Можна тільки зауважити, що ті романтичноутопічні «комісари з натхненними очима» розгорнули небачений до того навіть за Середньовіччя
«червоний терор», винищуючи передусім інтелігенцію, а в есесівців, які мордували євреїв та циган,
теж була своя грандіозна утопія – і теж червонопрапорна й тоталітарна, як і в комісарів, як і в донецьких терористів та їхніх поплічників – російських нацистів. При цьому мій колега, фахівець з
військово-політичної історії (зі зрозумілих причин
прізвище називати не стану), який певний час пробув у батальйоні «Айдар», оцінив число росіян серед
бойовиків приблизно в 20%, місцевих – у 80%, але зауважив: відчувається, що останні перебувають на
побігеньках в «імпортованих» із Росії командирів.
Отакі от «комісари з натхненними очима»...
Тож із ким вести переговори закликає Олена
Санникова? Кого Києву визнати владою на Донбасі
й виразниками його інтересів? Коли вона писала свій
текст, реальними очільниками терористів і «речниками Донбасу» були, як влучно зауважив Андрій
Піонтковський, «генерали ФСБ РФ Бородай, Антюфеєв, полковники ГРУ РФ Гіркін, Безлер». «На поверхні» залишився нині тільки «сірий кардинал» терористів, громадянин Росії, колишній голова
«чекістів» Придністров’я Володимир Антюфеєв.
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Плюс енна кількість також придністровських бандюків на «міністерських посадах», плюс вишколені
російськими спецслужбами в минулі роки в різного
роду «навчальних центрах» (включно зі знаменитим
путінським Селігером, що засвідчено фотографіями) місцеві «діячі». Це вони – «голос Донбасу»? Чи все ж таки це «голос Путіна», точніше,
дрібні ретранслятори його?
І взагалі: чому, говорячи про «інтереси населення Донбасу», виносяться за дужки ті мешканці
краю, які зі зброєю в руках воюють проти терористів? До речі, соціологія засвідчує, що в регіоні
прихильників і противників незалежності України
порівну, то з якого дива треба брати до уваги
тільки останніх, які перебувають під гіпнозом тоталітарної московської пропаганди?
Олена Санникова мала б добре знати російські
спецслужби з їхньою опорою на радянські традиції.
Чого ж її інвективи спрямовані проти українських
ЗМІ? «Распространяемые утверждения о том,
будто жилые кварталы Донецка обстреливают
сами ополченцы, очень похожи на российские заявления времен войны в Чечне, будто чеченские боевики сами себя бомбят», – пише вона. Так, схожі –
як іхтіозавр схожий на дельфіна. Але перший – це
тупуватий ящір, а другий – кмітливий морський
ссавець. Переконаний, що і матеріали судового процесу над Санниковою 1984 року були схожими на
правовий документ – але ж право тут було ні при
чому, чи не так? І чи не розказували кремлівські діячі
півсотні років, що полонених польських офіцерів у
Катині розстріляли нацисти, тоді як це зробили радянські «компетентні органи»? То хіба всі ці безлери-гіркіни чимось у позитивний бік відрізняються
від «пташенят беріївського гнізда»? Хіба для них
існує якесь моральне табу на злочини в ім’я «великої
Росії»?
І просто-таки смішним виглядає твердження
Санникової: «Многие видят происходящую трагедию как агрессию Кремля против Украины. Но
Кремль вряд ли сегодня рад, что разжег эту войну...
В рядах ополчения на юго-востоке Украины сегодня
задействованы силы, способные стать реальной
конкуренцией Путину». Ага, здатні – тільки для початку вони мають підпорядкувати собі російське
телебачення, структури ГРУ та ФСБ, олігархів,
орди чиновників та «чекістів» тощо. Так, російський фашизоїдний плебс нині любить СтрєлковаГіркіна. Але якщо телебачення перестане його показувати, то через рік цей плебс не менш палко любитиме когось іншого. Згадайте, яку популярність
мала ще недавно Анна Чепмен – і де вона зараз? Має
синекуру в якомусь банку? І де її грандіозні рейтинги?
Ну, а щодо «мови ненависті»... Візьміть промови Вінстона Черчилля часів Другої світової війни
– вони сповнені дуже й дуже різких інвектив на адресу «новітніх гунів». Невже це була неправда? І невже ж у Черчилля за це слід відібрати посмертно
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Нобелівську премію з літератури? І з замиренням з
терористами – те саме. Невже ж вимога беззастережної капітуляції нацистів, висунута Франкліном
Делано Рузвельтом, занапастила сучасний світ?
Невже в ім’я порятунку цивільного населення треба
було сісти з Гітлером за стіл переговорів і припинити нальоти авіації союзників на німецькі промислові центри, портові міста й залізничні вузли?
Інакше кажучи, невже світу було б краще, якби
Друга світова завершилася нічим, Гітлер зостався
при владі, а Третій Рейх продовжив існування?
Сумно, але схоже, що правозахисницю Санникову
«втемну» використали російські спецслужби задля
того, щоб захистити гіркіних-гітлерів та їхній тоталітарний «донецький рейх» під омофором
Путіна, але (оцініть цинізм ідеї!) у складі України.
Санникова Е. Язык ненависти [7]. ««Укропы», «ватники», «колорады», «каратели», «террористы», «фашисты»… С обеих сторон звучит
риторика жгучей ненависти. Война захватила
души людей настолько, что услышать друг друга
они уже не могут. На днях руководство ДНР заявило, что готово к прекращению огня в целях «недопущения разрастания масштабов гуманитарной
катастрофы», однако каким же языком это было
сказано? «Кровожадные киевские власти», «украинская агрессия», «нацисты»… Естественно, такое заявление не может привести к прекращению
огня. Между тем перемирие необходимо. Гуманитарная катастрофа действительно разрастается
с чудовищной скоростью. Ежедневно гибнут люди.
Если украинская сторона решится на штурм Донецка, это будет второй Грозный, если не страшнее.
Как усадить стороны за стол переговоров,
если люди не слышат друг друга? Может быть, для
начала нужно отказаться от языка ненависти? За
что воюет Донбасс? Кто-нибудь понимает это?
«Прежде всего, мы сражаемся за Веру Христову,
завещанную нам нашими отцами и дедами», – говорится в одном из заявлений ополченцев.
http://www.za-veru.ru/actual_info/15/6634/ И это пишут люди, воюющие с украинцами, многие из которых – те же православные христиане. «Мы взяли
оружие, чтобы сражаться за Новороссию – своё
новое справедливое национальное Государство, в
котором не будет ни партийных диктатур, ни правящих воровских «элит», ни всевластных олигархов… не будет коррумпированных чиновников, притесняющих рядовых граждан…» Понятно: люди
умирают за утопию. Подобно тем «комиссарам в
пыльных шлемах» с вдохновенными глазами почти
столетие назад.
За что воют украинцы, проще понять. Они воюют за свою долгожданную независимость. И если
я спрошу, зачем им Донбасс, приведший к власти
того же Януковича, стоит ли проливать кровь за
этот Донбасс и не легче ли будет без него дышаться Украине, мне ответят: так они же дальше
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для этого необходимо распространение миротворческих настроений в обществе, как в России, так и
в Украине» [7].
Дорогие наши украинские братья и сестры!
[9].
«Мы, россияне, подписывающиеся под этим
обращением, глубоко скорбим о том, что между
нашими странами и народами развязана жестокая и
грязная война. Мы скорбим обо всех раненых и убитых на юго-востоке Украины и просим у вас прощения за то, что не сумели предотвратить эту войну.
Мы убеждены, что Украина – независимое, свободное государство, и граждане Украины вправе сами
решать свою судьбу. Мы возмущены агрессивной
антиукраинской пропагандой, которая льется с
наших телеэкранов.
Наш враг – это имперские амбиции нашей власти, а не Украина и не Запад.
Мы протестовали, как умели, открыто выражая
солидарность с Киевом в зимние дни Майдана. Мы
несли цветы к посольству Украины в Москве в память о Небесной сотне. Более 50 тысяч россиян вышли 15 марта на улицы Москвы, чтобы выразить
протест против аннексии Крыма и высказаться за
мир с Украиной. Тысячи из нас выходили в знак
протеста к министерству обороны и на Манежную
площадь в Москве в конце февраля и начале марта.
Нас разгоняли дубинками, с применением грубой
силы волокли в автозаки, где долгие часы держали в
холоде и тесноте, нас приговаривали к административным арестам, к большим штрафам. Многие в результате протеста против оккупации Крыма лишились работы. Наши протесты ни к чему не привели.
Кремль развязал эту отвратительную и страшную
войну.
Мы подписываемся под тем, что скорбим о
каждом украинце, гибнущем на полях сражений, как
о родном сыне или брате. Мы также скорбим о тех,
кто воюет с вами, как о заблуждающихся, обманутых братьях, которые не ведают, что творят.
Мы хотим мира и вас призываем к миру.
Мы не хотим ненависти и вражды и вас призываем к отказу от ненависти.
Мы призываем вас к поиску совместных мирных инициатив. Эта война ни чему не приведет. В
ней не будет победы. Любая победа в ней – это нравственное поражение. Нам необходимо перемирие,
прекращение боевых действий и переговорный процесс под наблюдением представителей интеллигенции наших стран и международной общественности.
Мы призываем вас к инициации переговорного
процесса, к требованию прекращения огня обеими
сторонами. Стороны должны сесть за стол переговоров и мирным путем решить судьбу Донбасса и Луганска с учетом интересов жителей этих регионов.
Нет ненависти и войне! Да взаимопониманию и
миру!

на Киев пойдут, если не остановить… Многие видят происходящую трагедию как агрессию Кремля
против Украины. Но Кремль вряд ли сегодня рад,
что разжег эту войну. Можно понять, чем вызвана
была изначально убийственная риторика ненависти и лжи против пробудившейся Украины: паническим страхом Кремля перед Майданом. Однако
от последствий в Кремле сегодня вряд ли в восторге. В рядах ополчения на юго-востоке Украины
сегодня задействованы силы, способные стать реальной конкуренцией Путину.
Возможно, Путину сейчас ближе и понятнее
Порошенко, чем Стрелков и его команда. А те из
нас, кто сочувствовал Майдану, упустили момент,
когда «свет Майдана» (выражение Ольги Седаковой) стал исходить отнюдь не от новоизбранного
официального Киева. В риторике киевских СМИ
стали сегодня проглядывать черты российской
пропаганды в дни чеченской войны. Да, к сожалению, некоторые украинские СМИ заговорили языком пропаганды вместо вдумчивого, человечного
языка. А где пропаганда, там и ложь. Так, распространяемые утверждения о том, будто жилые
кварталы Донецка обстреливают сами ополченцы,
очень похожи на российские заявления времен
войны в Чечне, будто чеченские боевики сами себя
бомбят.
К сожалению, миротворческие настроения в
обществе сейчас очень слабы. Многие из тех, кто
выходил с плакатами против войны в Чечне, сегодня
высказываются за скорейший разгром «террористов» Донбасса, не учитывая число жертв такого
разгрома.
На опубликованное обращение россиян к украинскому народу (также приведено ниже полностью. – В.Л.) (я благодарна тем немногим, кто
подписывает его) приходит много возражений.
Приведу одно из них, которое мне написала в фейсбуке одна коллега по былым правозащитным акциям: «Вы обратили внимание, что Путин и его
террористы тоже хотят перемирия? Прекращение огня им необходимо для того, чтобы подтянуть
свежие силы и новые арсеналы. Украина в настоящий момент побеждает врага. Давайте не будем
им мешать». Люди, считающие так, не понимают,
что никакой победы в этой войне не будет. Если
украинская армия разгромит и зачистит Донецк (а
это возможно сегодня только ценой огромного
числа жертв, вопиющей жестокости), то это будет нравственным поражением Украины. О построении приветливого европейского государства,
уважающего права и свободы человека, боюсь, придется забыть. Если бы донецкие повстанцы, отказавшись от языка ненависти, предложили Киеву
начать переговоры о статусе ДНР и ЛНР в составе
Украины, заявив достаточно четко и убедительно,
что никаких притязаний на Киев у них нет, то, возможно, удалось бы остановить разрастание катастрофы, усадив стороны за стол переговоров. Но
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Кому: Гражданам Украины. Мы призываем вас
к поиску совместных мирных инициатив, к требованию прекращения огня обеими сторонами» [9].
Усі сторони конфлікту в Україні мають піти на
поступки, каже російський експерт із зовнішньої
політики Федір Лук'янов [9]. В інтерв'ю Spiegel він
висловився за пакетне розв’язання. В іншому
випадку країні загрожує розвал.
SPIEGEL ONLINE: Пане Лук'янов, перші переговори між українськимі російським міністром
закордонних справ в Берліні завершилася без прориву. Чи бачите ви ще шанси для досягнення
згоди?
Лук'янов: Те, що після першого туру жодні результати не були оголошені, виглядає для мене скоріше оптимістично. Ми перебуваємо в катастрофічній політичній ситуації, з якої є лише декілька шляхів для виходу. Кожне необережне висловлювання
може поставити під загрозу переговорний процес.
Ми дізнаємося більш детальну інформацію про переговори, або якщо вони зазнають невдачі, або якщо
буде знайдене цілісне пакетне рішення.
SPIEGEL ONLINE: З чого воно може складатися?
Лук'янов: всі повинні піти на поступки. Східна
Україна повинна отримати статус автономії. Москва
хотіла б, щоб лідерів проросійських сил визнали як
партнера по переговорах, на що Київ не готовий.
Було б корисно, створити політичне крило повстанців, на кшталт Шинн Фейн в Ірландії, для того, щоб
був простір для політичної гнучкості. Газове питання необхідно вирішувати комплексно, з урахуванням боргів України, ціни на газ, питання про транзит. Ще одне важливе питання: хто заплатить за реконструкцію Україні? Я думаю, що Захід розуміє:
якщо Росія бойкотуватиме країну економічно, Україна не має шансів. Росія повинна, принаймні зберегти статус-кво економічних відносин. Четвертим
питанням переговорів є неприєднання України до
військових блоків.
SPIEGEL ONLINE: Що досягне тут Росія?
Лук'янов: В Росії, починаючи з розширення
НАТО на Східну Європу, більше не вірять в усні запевнення. Те, що Україна не буде членом НАТО, має
бути чітко письмово закріплено.
SPIEGEL ONLINE: Чи є питання Криму частиною переговорів?
Лук'янов: Для Росії – ні. Але президент Путін
у своїй нещодавній промові в Криму також визначив
межу (провів лінію): російські експансіоністські цілі
обмежені. Після приєднання Криму, він не має намірів до подальшого розширення. Це був сигнал для
тих, хто вірить в російське вторгненняв Україну.
Вторгнення Росії не відбудеться.
SPIEGEL ONLINE: Що станеться, якщо переговори зазнають невдачі?
Лук'янов: Тоді нас очікує війна до повного
знищення країни.

SPIEGEL ONLINE: Але українська армія досягла останнім часом військових успіхів.
Лук'янов: Країна перебуває в безвихідному
становищі: вона економічно і політично на межі,
тому Київ намагається знайти швидке військове рішення. Якщо армія зупиниться на півдорозі, громадяни спитають: за що ми пожертвували так багато?
Але навіть якщо військові будуть переважати на
сході, слід очікувати партизанську війну.
SPIEGEL ONLINE: Кілька лідерів сепаратистів з російської національністю вже передали
свої посади українцям. Що це означає?
Лук'янов: Те, що керівництво регіону було в
руках російських громадян, було дуже несприятливим збігом обставин для Росії. На думку Москви події у Східній Україні є все-таки внутрішнім конфліктом.
SPIEGEL ONLINE: Наскільки великим є
вплив Москви на проросійські сили?
Лук'янов: Звичайно Москва має політичний
вплив, але не абсолютний. Але війна також має свою
логіку, яку Москва не може змінити.
SPIEGEL ONLINE: Чому Росія продовжує
далі підтримувати сепаратистів у Східній Україні?
Лук'янов: Для того, щоб забезпечити хорошу
відправну позицію на переговорах.
SPIEGEL ONLINE: На Заході нещодавно міркували про розкол в російській еліті стосовно антизахідної політики Путіна. Як ви думаєте, це можливо?
Лук'янов: Ні. Навіть, якщо в еліті є люди, які
незадоволені, що вони можуть зробити в умовах
триваючого зростання популярності Путіна в народі?
SPIEGEL ONLINE: Як Путін діє в останні
місяці? Чи є у нього чіткий план?
Лук'янов: Ні, Путін реагує на зовнішні імпульси. Але навіть якщо він тут цілком успішно діє,
все одно у багатьох людей зростає невизначеність.
Вони не розуміють, яку мету він прагне.
SPIEGEL ONLINE: Проте, рейтинг Путіна
наближається до 90 відсоткової позначки...
Лук'янов: Чим більший тиск із Заходу, тим більше так думають нормальні росіяни: ви можете
щось нам заподіяти. Ми не Північна Корея, з якою
можна поводитися безцеремонно! В очах багатьох,
Росія, в кінцевому рахунку залишається великою
державою, і протягом останніх 25 років ми завжди
йшли лише на поступки.
SPIEGEL ONLINE: Путін дає своїм громадянам образ Росії як «обложеної фортеці». Чи
поділяєти ви цей образ?
Лук'янов: політика Заходу щодо Росії повністю зазнала невдачі. Я згоден з Генрі Кіссінджером, який сказав: "демонізація Володимира Путіна
не є політикою, це привід для відсутності політики."
У перші роки Путін був досить відкритий для інтеграції з Заходом. Але в останні роки зникла його
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ной жизни всего народа. Так вот, понятие экономического роста напрямую связано с доходами физлиц, то есть с рабочими местами в стране, а не в
Италии и Польше, с доходами на прибыл, а не
только показателями ВВП. Что западные регионы
приносят в казну государства- что у них работает? Почему уголь закупается на пониженных
ставках в условиях рынка, а не по себестоимости –
тогда бы не было разговоров о дотациях. Просто
доход региона был бы выше – плохо вам экономику в
Могилянке преподают. И не надо жалеть Донбасс,
не надо ни кого заставлять жить по своим меркам.
Никто из украинцев, уехавших за границу заробитчан – не чувствует себя там человеком – все угнетены еще больше, чем здесь. Просто работать
надо в своей стране – мир меняется и мозг включать надо на благо своего региона и страны, а не
думать только о том – как сегодня прожить. Если
бы наши родители думали только об этом – ничего
бы не было. Трудно жилось в былые годы- никто не
говорит. Но именно благодаря тому, что построено при той власти – до сих пор не могут развалить
нашу страну.
Еще, демография изменится в ближайшие
годы в сторону лучшую для экономики, но с потерями численности регионов. Еще очень много выживших в годы войны, но они, к сожалению, не
вечны- и та ситуация, которая существует в Украине – нищета, не уважение старости, геноцид детства – не красит страну и не дает возможности
людям дожить, чувствуя себя не лишними в стране.
А ведь цивилизация определяется именно отношением к старикам и детям.
А по поводу перспектив региона – ребята, вы
думаете, что весь народ Донбасса – неучи, пьяницы
и тунеядцы? Недооценить врага – обречь себя на
поражение. Чем плохо в Абхазии и Осетии – тем
же, что и у нас на западной и в селах востока. Молодежь ушла в города, очень трудно заставить вернуться в село. Это труд колоссальный – а не возродив село – не будет страны.
Так вот уехать из села просто- а вернуть людей туда – трудно. Все уехали в города, на заработки – а что сделали дома? Откуда процветание?
В Абхазии и Осетии остались преданные земле старики- которые лазят в своих мандариновых садах –
и занимаются тем, чем занимались их предки. И не
кому передать опыт своего рода. Нет молодых
крепких рук , чтоб развивать хозяйственную деятельность. Как не понять, что только мы на месте
у себя дома своим трудом можем поднимать уровень жизни, никто никогда за нас этого не сделает.
А по поводу расценок – пенсии и зарплаты – находясь в едином экономическом пространстве – даже
те же горе олигархи будут вынуждены перейти на
единую тарифную сетку, а чтоб это произошло –
наша задача выработать механизм правовой, что
ж вы себя так не уважаете? Меньше надо на веру
брать – больше применять метод дедукции – мысль

довіра спочатку до США, а потім і до Європи. Втручання Заходу, починаючи від Афганістану, Іраку й
включно з Лівією є цинічними або помилковими в
його очах. Україна стала для нього, мабуть, останнім
підтвердженням» [9].
Вabushka 28 апреля 2014 [13]: « Ну что так
много желчи. Зачем так переживать за тех, кого
сегодня хотите с лица земли стереть. Не рентабельны мы для России. а для Украины? У каждого
есть право выбора.это по нашей Конституции,между прочим не самой худшей,но к сожалению
не работающей. И так, по порядку. Для того чтобы
рассказывать сказки о том, что мы, Донбасс, закроет выход себе на мировые рынки- могу обрадовать. На сегодняшний день инфраструктура края
ориентирована только на российские рынки.В отличие от западноукраинских, все наши трудовые ресурсы сосредоточены именно в эти отрасли. Наш
трудовой ресурс не работает на процветание Италии, Польши. По поводу дотаций. Кто сказал, что
настроение наших работающих людей связано с
желанием иметь халяву? Все прекрасно понимают,
что только работая, можно жить. Наша промышленность в завале, но не потому, что не нужна, а
потому что 23 года никто не хотел, чтобы здесь
она развивалась. Когда человек доведен до состояния заложника концлагеря – он будет только о том
и думать, где взять кусочек хлебушка своему маленькому ребенку. Очень жаль, что молодежь с пренебрежением относится к георгиевской ленточке –
я когда вижу кадры, где озверелые молодчики, не построившие ни одного дома, ни одной фабрики, не заработав ни одной трудовой копейки – только имеющие опыт работать на проукраинских митингах
за 25-30 грн в час – флажком помахать-пару часов
отстоять – мне жутко становится. От этого и
разогреваются подобные разговоры – дайте халяву.
При этом у нас такое мнение в Украине, что
только Киево-могилянка штампует высококвалифицированных спецов- вон они пришли сейчас самозахватом к власти – и хочется заверить, что Азаров со своим моразмом старческим и воровством –
был более рентабельным хозяйственником, в отличие от них. Да, в Донбассе ранние пенсионеры, ситуация демографическая сложная- на трех работающих- один пенсионер, ну и иждевенцы. Так вот,
если доходы физических лиц составляют те копейки, которые правительство регулирует прожиточным минимумом – никогда не будет развития
регионов. И это вас касается тоже, милые друзья,
кричащие за развитую Украину. Сами жопы поднять должны и посмотреть – что в регионе поднимать нужно. Может в нынешних условиях угольный регион должен вновь поднять село- ведь села
заброшены – и это тоже стараниями всех президентов за 23 года независимости от кого толькотак и не понятно, наверно от спокойной размерен-
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живет там. Почему сейчас в Польшу прибираться
ездить престижно, имея диплом магистра экономики, учителя, инженера – хотя у вас технического
склада ума нет на 100 процентов – простите природа не наделила – именно поэтому вы не ожидали
такой реакции на геноцид, который предложили
Донбассу, а работать на новостройках России –
нет?
Ведь Сибирь хохлы подняли, Магадан, Атка,
Палатка, Сахалин, Камчатка – а знаете почему Платят хорошо и пенсии по льготе – год за два.Ну
и напоследок, лучше быть голодным, но живым, чем
раз поесть и умереть. Когда ты жив – ты хочешь
есть, значит найдешь способ себя накормить. Не
думайте, что жить на свете просто, всегда человек добывал себе кусок хлеба только трудом – это
евреям в пустыне манна с неба сыпалась. Давайте
просто без желчи и ненависти – думать о своей
стране – иначе просто такого народа не станет, и
земля наша – плодородная, цветущая – все в наших
руках – станет могильником и вашим, и нашим.
Нельзя даже думать, что национальный признак
может стать привилегией. Привилегии должны получать старики и дети. Одни, потому что уже все
что смогли нам отдали, другие – наша надежда,
что когда мы не сможем себя обрабатывать – они
нас накормят и присмотрят за нами. Вот так както. А бряцанье оружием – это не средство для заработка – процент выхода – минималный, потому
что завтра не кому будет зарабатывать воякам,
народа не будет, который армию кормит и содержит. Ценен только человек – производящий предметы, выращивающий хлеб, в общем тот, кто производит материальные ценности, обеспечивающие
нашу жизнь, а деньги – это искусственный бумажный эквивалент, задумайтесь. Уже ведь было такое – денег мешки – а кусок хлеба один. К сожалению человек должен кушать, чтобы штаны на теле
носит. Думайте, не рассчитывайте на подачки и
милостыни – все можно заработать трудом, просто жизнь вносит коррективы в потребностях –
сегодня столько много промышленного говна – и
так мало продуктов питания. Вот и вся задача на
сегодняшний день. Удачи в мозговом штурме.
И еще хочу добавить, просто не могу в себе
держать. Вы не знаете нашей инфраструктуры,
если до сих пор Россия поддерживала заказами
наше производство Восточного региона – то почему она перестанет брать продукцию сейчас?
Неужели вы думаете, что раньше не закрывались
шахты – периодически это происходит – банка с
тушенкой тоже рано или поздно заканчивается –
но остается территория – которую можно перенаправить в том русле, которое будет востребовано- промышленность переработки сх, ведь необходимы кадры на обеспечение жизнедеятельности
перепрофилированого региона – посмотрите в Америке – целые города с убыточными или разорившимися предприятиями стоят законсервированные,

включать, как наши деды. И по поводу неуважения
георгиевской ленточки – это не ленточка, это пять
лет жизни деда моих детей в окопах, под проливным дождем, обвальным снегом, в глинистой жиже
окопа, под залпами орудий – это символ победы над
фашистской – поверьте не самые хорошие желания
были у зондеркоманды СС к мирному населению и
Украины и России, ко всему славянскому роду, Герании. Как можно не помнить об этом – так вот, когда жгут ленту – я вижу как горит дед моих детей.
И это не прощается, при всей присущей доброте
славянскому народу.Как можно деградировать,
чтобы любить мачеху и ненавидеть мать, которая
тебя родила?
О каких ценностях можно говорить – вы что,
безродные там на западе? Или вы только желаете
свои ценности всему миру насадить? Не получится
ребята.И сейчас – наши работают, принося в казну
деньги с налогов – а ваши на Майдане в казну налоги
платят? Не надо жалеть Юго-восток, не надо жалеть Донбасс, вы ведь сами хотели уйти от быдла
– вы же интеллектом не обижены, в отличие от
нас – или это так, для балачок, а на деле панами без
штанцив хочется быть? У марионеток в Киеве –
понятное желание – шесть миллионов на востоке
расстрелять по закону о превентивном задержании, молодежь отправить в лагеря под Ждановку,
Снежное, где там еще стройки- да я думаю и одного лагеря хватит, если там будет крематорий. И
вы хотите, чтобы Донбасс согласился лечь под обстрелы установок Град, добровольно пошел в крематорий – вряд ли.
То, что происходит сейчас – было бы очень
смешно, если б не было так жутко. Проснитесь, сегодня стреляют в нас – завтра вы на очереди. Да
вас уже пошерстили – та химия, которая в данный
момент разлагает печень ваших молодых ребят,
которые мирно бросались по Киеву коктейлями Молотова – уже делает свое дело. Жизнь на улице в
зимнее время для молодежи, которая не имеет
крепкого здоровья – не принесет дивидендов, они
уже сейчас умирают от почему то застарелых
пневмоний.
Так вот, если муж бьет жену – она уходит.Если муж не хочет кормить ленивую супругу –
они разводятся. Давайте разведемся. Пусть нам будет плохо – но лучше пожалеть о том, что сделал,
чем всю оставшуюся жизнь корить себя за то, что
мог сделать, но не сделал, и никогда не узнаешь –
прав ты или нет. А то, что Россия имеет планы на
то, чтобы пополнить Дальний Восток и Сибирь рабочими кадрами- так это ребятя, периодически
происходит в государстве, где развивается инфраструктура регионов – это были шахты Донбасса,
ваших много прибежало сюда, это был Днепрогесс
– опять из бедного села людей поимели, это были
стройки атомных станций, расширение городского
строительства, БАМ – огромное строительство- и
между прочим народ не возвратился оттуда, так и
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яни на чолі з Тимошенко, Турчиновим, Яценюком віддадуть Донбас на відкуп «Дон. республіці» і її донорам – це стане злочином не лише проти Донетчины,
але і проти України в цілому. Оскільки ні путлер, ні
його вірні пси на цьому не зупиняться.Що стосується моєї «втечі», я не утекла, а евакуювала сім'ю.
Не страждаю провінційною мрією перетворитися
на столичну пані, ніколи нею не стану. Залишаюся
дончанкой і з'являтимуся в Донецьку регулярно. Донецьк – це не місто титушок і маргіналів. Донецьк
– це наше місто» [14]. А ось і відповіді:

но люди там живут – себя обрабатывать тоже
нужна инфраструктура – кафе, магазины, больнички и т.д. И еще – в Донбассе каждый день гибнет 2 шахтера, неужели вы думаете, если закроют
шахту – они расстроятся. Расстроятся если не заменить труд в шахте на труд на поверхности – вот
о чем надо думать. А вы как Маугли с пальмы вбежали в старый свет – и думаете, что с вашей ментальностью впишетесь органично. Нет ребята –
инородное рано или поздно всегда отторгается.
еще раз говорю – если из дома выносить, что вы делаете работая за границей – то ничего в доме и не
будет – когда дома пол мыть – если вы в Польше и
Италии его моете, а может домой, да чтоб стала
ваша западная живой – тоже ведь молодежь разбежалась в Киев и другие городки покрупнее – чтоб
не перетруждать мозги по развитию на местах регионов. А если вам нравится тот уровень – так почему дома не стремитесь сегодня сделать так, как
там, а в перспективе – лучше. Просто у вас патриотичность – только кацапам та москалям головы
отрезать- а поработать дома и доказать, что вы
лучшие – слабо? То-то и оно. Потребители вы, а не
производители – вот вам бы кто-то организовал
бы, а нет ребята. спасение утопающего – дело рук
самого утопающего. Мелко думаете, плохо и живете. Мы на востоке бедно живем не потому что
мало работаем, а потому что все 23 года живем в
рыночных условиях по советскому распределению
себестоимости продукции. В Советском Союзе это
работало – а сейчас надо пересматривать – из чего
себестоимость складывается и на что прибыль
должна распределятся. Не заложено у нас в зарплату – ни платное обучение, ни платное лечение,
ни повышение тарифов и жилье – вот о чем думать
надо, люди с высоким коэффициентом IQ» [13].
«Багато киян ототожнюють Донецьк з «Донецькою республікою». Коли я говорю, що цю «республіку» складають люмпени, маргінали, комуністи,
що заблукали, і криміналітет, виникає запитання,
що ж робити донеччанам в цих умовах… Але на цій
підставі жоден донеччанин не захоче перетворити
улюблене місто на Тирасполь-2!. Знаю багато чиновників, регіоналів, заможних бюргерів, що мешкають в центрі Донецька, які ще більше пристрасно,
ніж я, бажають, щоб якнайскоріше з серця міста
прибрали цього розсадника сміття і криміналу, на
який гобліни перетворили ОДА і прилеглі двори.
Люди на собі вже випробували усі принади насильницького злиття з «республіканцями». Не говорячи
про інших адекватних жителів Донецька, свідомих,
що ніколи окупований путлером Донбас не стане повноцінною частиною Росії. Відсоток люмпенів-маргиналів-титушок приблизно один і той же у будьякому місті. Дай їм волю – створять свою «республіку» і в Києві! Але тільки тут подібної для них вольниці ніхто не дозволить! Якщо ж «нерозумні» ки-
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Наталья (25 августа 2014): «А кто вообще говорил о присоединении к России, люди просто хотят федерализацию в составе Украины, просто
провести выборы и все, раздули из мухи слона, да
еще и пошли своих граждан убивать, после такого
и впрямь захочется в Россию сбежать от такого
правительства, которое приказы ЦРУ выполняет.
Откуда столько ненависти к своему собственному
народу, это же ваши граждане, да разные, но ваши,
с другими взглядами, так мы все люди разные, надо
уметь находить компромиссы, а не жилать друг
другу смерти. Читаю коменты и волосы дыбом
встают, как будто бес в людей вселился». – Где логика: «Это вы серьезно о федерализации??? Это
было в начале,наивная.США нет на территории
Украины,есть
российские
сепаратисты
и
ложь.Был бы мир,если ни пришли они с территории
России.А мирные жители,это для прикрытия и
СМИ.Я уже давно ни смотрю ЦТВ,стала понимать.Вопросы:1)Что делают сепаратисты в
Украине,откуда они,для чего?!2)Почему Флаги,символика РФ на территории другого государства?!Это часть вопросов.Ответьте себе и поймёте,что к чему.И приемлемо это делать на своей
территории,РФ?!» – Свет туши (20 апреля 2014):
«Не хочу обидеть русских в украине, но почему там
где они есть, происходят срачи и выбросы и поднимается криминал с помошью гру и фсб ... Уже бы
пора определиться чего вы хотите, и желательно
побыстрее. Вот например Сумская и Полтавская
области где все практически говорят по русски, но
при этом 99% считают себя украинцами, у них нет
никаких имбицилов в администрации с гру во главе.
А что там коррупция была меньше? или там менты
менее продажные? ... Все дело в людях, где больше
русских которые до сих пор живя в украине 30-4050 лет ностальгируют по СССР и все еще думают
что они русские. Посмотрите на крым, что там
происходит, так это теперь россия, а у вас в донецке может быть приднестровье. Да и просто задуматься, после всех событий и пропаганды, вам не
стыдно считать себя русскими?» – Львов (20 апреля 2014): «Не соглашусь что на Донбассе так уж
мало пророссийски настроеных. Вот не удивлюсь
если большинство. Совершенно согласен что России Донбасс не нужен и его используют как разменную монету. Да, если он не останется в составе
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ется Луганская или областная прописка, это обязательно. Если вы гражданин РФ, то скорее всего вас
тоже пропустят, но я не проверял. Если на территории контролируемой ЛНР вам будут задавать
вопросы, то, само собой разумеется, вы поддерживаете ЛНР, Путин все делает правильно и вообще
вы едете домой, потому что город уже освобожден. Такие слова как: сепаратисты, террористы,
боевики – запрещены к употреблению, независимо
от ваших политических взглядов и личных убеждений – это ополченцы или просто "наши"! Везде и
всегда при себе должен быть паспорт, обязательно. Приветствуется наличие пророссийской
символики и категорически запрещено иметь при
себе символику украинскую. Также рекомендуется
удалить из телефона фотографии, которые могут
не понравиться сеператистам. Если вы везете с собой ноутбук или планшет, то позаботьтесь о том,
чтобы в нем небыло "нежелательного" контента и
была заряжена батарея (для проверки присутствия
этого самого контента на вашем устройстве), в
противном случае можете остаться без устройства. На момент моей поездки (10.09.2014), Зимогорье контролировалось ополченцами.
В городе не было сотовой связи, однако, была
городская телефонная, было электричество, работало кабельное телевидение (говорят даже были
украинские каналы, но не проверял), была холодная
вода. С продовольствием в городе тоже было все
более-менее. Утром 11 сентября мы отправились в
Луганск, теперь мы двигались только по территории контролируемой ЛНР. На выезде из Зимогорья
мы поднялись на гору, где появилась связь Киевстар.
До Луганска двигались по "бахмутке" до большого
блокпоста, на перекрестке перед Тепличным, на нем
повернули направо в сторону Южного и далее в город. За два дня я был на юге, в центре, Городке ОР
и на востоке, передвигался только на машине и
наблюдал все с дороги.
Разрушенных зданий в городе видел не много,
но очень много зданий без стекол, есть сгоревшие
здания, частные дома и квартиры, но не буду об
этом, обо всех разрушениях пишут новостные
сайты. На момент моего присутствия в городе,
действовало перемирие и было действительно
тихо, где-то вдалеке я слышал несколько взрывов и
какие-то выстрелы, но "местные" на них никак не
реагировали и я решил, что все это допустимо. Мобильной и стационарной телефонной связи в городе
естественно нет, электричества нет, вода местами тонкой струйкой (судя по всему – вода не
хлорируется, будьте осторожны). Людей не много,
но ходят, машины ездят, но тоже не много и недорогие. По городу носятся сепаратисты на машинах
с включенной аварийкой, если встретите, держитесь от них подальше. Открытых магазинов я не
видел, но говорят, что они есть, видел несколько
открытых ларьков на восточном рынке. Не смотря
на то, что местные уже привыкли, они не живут,

Украины его ожидает участь Тирасполя. Кажись
угрозу отсоединения от Украины начал понимать и
Ахметов-вчера провел совещание и призвал к единству (думаю испугался и перестал торговатся с новой властью угрожая им отсоединением). Хотя как
по мне-я бы и правда там провел референдум и отсоединил Донбасс. С проукраинскими жителями решили бы как-то, думаю надо было бы менятся жильем с прорусскими жителями других областей». –
Со стороны (20 апреля 2014): «Да хватит юродствовать. Домбас – это сборище маргиналов, с одной стороны, и бздунов – с другой. При наличии воли
гопников, захвативших СБУ, можно было выкурить
оттуда за пару дней. Как, например, разогнали пропутенную шваль Николаевны. Но 'лоханчане' – это
стадо врожденных баранов. Их необходимо присоединить к РФ как можно скорее, чтобы в ней всё
это сборище сгнобили поскорее».
«Был в Луганске, готов поделиться впечатлениями. В связи с приходом осени, очень остро стал
вопрос отсутствия теплых вещей для всей семьи,
кроме того, в Луганске осталась машина жены, которую так-же хотелось вывезти. И самое главное,
хотелось посмотреть на дом/квартиру и понять,
что стало с тем, что до войны я считал своим бизнесом. Маршрут был такой: двигаемся из Харькова
до Зимогорья через Северодонецк, там нас устраивают на ночлег в квартиру и рано утром, мы выдвигаемся в Луганск. Маршрут специфический только
потому, что была задача попасть в Зимогорье. По
маршруту из Северодонецка до Зимогорья установлены 4-5 блок-постов ВСУ и 2-3 сепаратистов. На
украинских блок-постах часто выстраиваются
длинные очереди, легко можно застрять на 1-2
часа, планируя поездку это следует учитывать,
так-как блок-посты пропускают транспорт до
20:00. Бойцы на всех украинских блок-постах хорошо вооружены и экипированы, где-нибудь из кустов торчит башня БТР или БМД. Проверяют документы водителя и пасажиров, просят открыть
багажник и иногда просят показать содержимое
выбранной солдатом сумки. Далее начинаются
блок-посты сепаров, там печальнее, ополченцы выглядят менее презентабельно, хуже экипированы и
менее учтивы в общении. В основном одеты в камуфляже, некоторые в майке и шортах, бронежелеты и каски для них, видимо, экзотика, но поголовно вооружены автоматами калашникова. Некоторые блок-посты оборудованы пулеметами и еще
реже бронетехникой. Ну и иногда встречаются
блок-посты в виде небольшой кучи мешков набитых
землей и 2-х нетрезвых и невооруженных казачков,
которые так-же могут требовать документы.
Двигаясь по трассе в зоне АТО, старайтесь лишний
раз не съезжать с дороги на обочину, особенно в
районах блок-постов и местах боевых действий,
могут быть мины! Имейте в виду, для передвижения по контролируемой ЛНР территории, требу194
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Слава ЛНР за такую ситуацию! Спасибо ЛНР за
разграбленные ПОЛИПАК, ЛМЗ, ЛЭМЗ, за разворованный и сожженный Автоклапан, за разворовываемый Центрокуз, за вскрытые дома, за отобранные
машины, за бензин в 3-х местах по 20 гривен, за яйца
по 20 грн, за то, что зимовать будем с плёнкой на
окнах вместо стёкол – двойной респект. Особо спасибо Плотницкому за гарантии неприкосновенности частной собственности и за отжатые на следующий же день дома на Буревестнике. Спасибо за
обдолбаных «ополченцев» выгребающих у меня из
карманов последние 50 гривен. Особая благодарность за урок моему 9 летнему сыну – он теперь миномётный выстрел от гранатомётного отличает
с первого раза. Мой сосед будет до конца жизни
благодарить болотовских подонков за исчезновение
19 летней дочери – пошла через дорогу за хлебом и
исчезла, как оказалось сама надела мешок себе на
голову и залезла в багажник машины с вооружёнными людьми. Где бл.дь ВСЁ ХОРОШО??? Там где
метут??? Так не срите чтобы не надо было мести.
Я в Луганске всю оккупацию, не уезжал ни мае, ни в
остальные месяцы. Выехал первый раз за 4,5 месяца
сегодня потому что лекарств нет у матери – нашёл
аж в Северодонецке. Пережил все ужасы ночных
обстрелов от пидоров-лугандонов, и только те, кто
не видел как ..ашит ГРАД с белой горы на Павловской по городу будут рассказывать фантазии про
переодетых нацгвардейцев. У вас из двора-колодца
9-ти этажек гаубица стреляла? НЕТ? Зря – вы
много потеряли. Я видел как лугандоны стреляют с
рынка ЛЕНКОМА по Южному и Заречному, я видел
как укуренный «ополченец» стреляет из автомата
в ГАДЖИ на Героев Сталинграда, как вскрывается
на Нечуй-Левицкого заправка, как чечены на овощных рядах у МИЗЕРА бьют прикладом в лицо продавщицу косо на них посмотревшую. Кто-то спрашивает как могут они стрелять сами по себе? По
себе говорите? Почему тогда попадания только по
мирным людям. Вода у лугандонов как была так
есть, свет украденные генераторы работающие на
украденном же бензине дают. Жрачку они просто
тырят, свет и вода есть, девок на улице схватят и
в машину забросят. Рай для садиста и убийцы. Я
был на вскрытых оптовых складах, видел рабов которые выгружают п.зженый товар в магазине
СТАХАНОВСКИЙ что на Косиора, видел избитых
мирных граждан после ночи проведённой в подвалах
на заводе Ленина. Я вместе со всеми черпал воду из
луж и купался во время дождя под ливнёвкой у ГЕРМЕСА на Ленкома. Вместе с бабушками с кравчучками ездил за водой на Ольховку на Достоевского и
также стоял за водой на Короленко когда с соседней улицы бил миномёт по улице Шахтёрской, а
сепары торгующие бензином в 20 метрах даже не
реагировали на выстрелы – а зачем реагировать,
когда миномёт то их.

а выживают, любое действие – проблема, в том
числе добыть воду или еду. Денег практически нет,
тем кто работает платят в основном пайками.
Бензин большой дефицит. По поводу частного
бизнеса скажу так, многие предприятия, склады,
офисы, торговые центры и т.д. и все что "внутри"
формально находится под "охраной" ЛНР от мародеров. Это означает, что на объекты "охраняемые" ЛНР от мародеров, никто, включая владельцев, не имеет права являться или вывозить чтолибо без предварительного согласования со специальным человеком в ОГА. Что будет дальше – не
знаю, не обращался. В городе отжимают машины,
если у вас дорогая машина или внедорожник, вы в
группе риска, вывозить машину или оставить в городе решайте сами. На обратном пути мы выгнали
кроссовер средней ценовой категории и никто нам и
слова не сказал, но знаю много случаев отжимов, в
т.ч. среди друзей и знакомых. Когда наступает вечер, помните, в городе действует "комендантский
час" с 06:00 до 23:00, передвигаться по городу после
23:00 крайне опасно, старайтесь добраться до места ночевки пока не стемнело. С наступлением
темноты, Луганск погружается в полнейщий мрак
и тишину, которую местами нарушает гул генераторов, используемых ополченцами для добычи электричества. Мирные жители стараются не нарушать тишину, даже если у них еще не отжали генератор, чтобы не привлекать внимание. Утром
город снова подает признаки жизни, люди выходят
на улицы для решения базовых проблем, о которых
я писал выше. Выезжали мы той же дорогой, по
"бахмутке", на Северодонецк и дальше на Харьков.
Чтобы избежать очень плохого участка дороги
Сватово-Купянск, в Кременной свернули на Красный Лиман и далее через Изюм на Харьков. Но планировать маршрут нужно исходя из актуальной
карты боевых действий. Всем Мира» [16].
«Почитал отзывы о поездке в Луганск и понял
что я не в том городе живу. Девочка радуется миру
и порядку что везде метут улицы, что разрушений
особых не видно... Порядок не в том, что метут. А
если не будут мести – всё, уже нет мира что-ли? У
вас что мозг вообще отказывается картинку воспринимать? Ну так езжайте на квартал Южный,
посмотрите на дом с 4-мя уцелевшими квартирами
из 36. Посмотрите на уничтоженную школу №51.
Зайдите на улицу Очаковскую, на Победоносную
напротив кв.Героев Сталинграда, сходите на городок Щорса. Да мало ли где в Луганске люди жилья
лишились. А ещё сходите на перекрёсток Королёва
и Будённого – пусть души погибших людей расскажут как они «сходили за хлебушком». Вас цены в
магазинах устраивают? Тогда вы наверное имеете
возможность деньги в банкомате снимать которые вам в качестве зарплаты родное предприятие
начислило? Ну, вы молодец. Вы один такой – МАЛАДЕЦ. Потому как весь Луганск работы не имеет,
зарплату не получает, пенсию никому не носят.
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Пишите, говорите что угодно – только не забудьте
поговорить об этом в ноябре. Время всё лечит – и в
этот раз вылечит тех, у которых ВСЁ ХОРОШО.
Горожане возвращаются за вещами, поддавшись на
угрозы отжима жилья, для того что бы привезти
оставшимся родственникам лекарства-продуктыденьги. Возвращаются для того что бы уехать.
Жить, учиться, работать в Луганске ОПАСНО до
тех пор, пока у власти садисты и убийцы с Россией
в голове вместо мозгов» [15].
«Для ярых сторонников отсоединения Донбасса от Украины об особом статусе некоторых
районов Донецкой и Луганской областей:"Нашему
Президенту, несомненно, стоило бы поискать другого спикера для презентации закона, вместо Луценко. Его пренебрежительное «лугандон», его заявления о необходимости окружить оккупированные территории какими-то инженерными сооружениями не выдерживают критики. Основной посыл, который пытался донести советник Президента – якобы, люди, которые сейчас остались в
Донецке и Луганске, сами хотели того, что получили, то есть ДНР и ЛНР. А потому нечего с ними
церемониться. Всех за колючую проволоку и на экономическую блокаду. У такой точки зрения появилось немало сторонников в центральной и западной
Украине. В обществе нарастает тенденция – и это
особенно остро ощущают на себе вынужденные переселенцы из зоны АТО – перекладывания вины за
развязывание войны именно на жителей востока. А
раз виноваты, то и поделом. Изолировать, и пусть
живут, как хотят. Но сторонникам такой точки
зрения неплохо было бы подумать, а чем провинился
Новоазовск? А еще предложить сравнить настроения людей в освобожденном Славянске и оккупированном Донецке. Это в Славянске, а не в Донецке,
народ бросался под украинские танки, пытаясь
разоружить десантников. И это в Славянске, а не
Донецке, половина мужского населения стала под
ружье в армию Стрелкова. Это в Донецке, а не в
Славянске люди выходили на многотысячные проукраинские митинги уже в осажденном террористами городе, рискуя своими жизнями. Так что, Донецк намного больше заслуживает того, чтобы
остаться украинским. И не вина дончан, что их
родной город, в отличие от Славянска, освободить украинская армия не смогла. Иначе и они, по
примеру мариупольцев, могли бы показать, что
умеют ценить мир и Украину. А потому политикам стоит отказаться от пренебрежительных высказываний и навешивания ярлыков и рассматривать вопрос о введении особого статуса для оккупированных территорий не только в части экономической и политической, но также и в части социальной: как помочь тем, кто в силу разных причин
не может покинуть эти территории, но при этом
хочет, чтобы его права как гражданина именно
Украины, а не какой-то там ДНР/ЛНР были признаны и защищены» [17].

Блондинки и блондины пишут, что в город
можно возвращаться. Куда возвращаться – к отсутствующей работе, опасности быть погруженным в машину с мешком на голове, неработающим
аптекам, очередям за водой, вечерам при свечах,
мобильной связи на соседней улице, к ебанутым ценам на продукты и деньгам которые заканчиваются-заканчиваются-заканчиваются. Если у вас
прихватит аппендицит – приготовьте 500 долларов для Володи Климова + оперирующему персоналу
и отправляйте кого-нибудь в Счастье за лекарствами. Если у вас заболит зуб – готовьтесь его
удалять по цене протезирования, обезболивающее
не забудьте раздобыть. Почему удалять – да потому что никто лечить не будет – света нет, поставщики разъехались, врачи следом за ними. Вернуться и повести ребёнка в школу без окон с плёнкой
на рамах, с неработающим отоплением, туалетом,
столовой. Не надо пиздеть про то, что всё есть и
радоваться, что везде метут. Поживите в Луганске с мая по сегодня, посидите в подвалах, постойте в очередях за водой и хлебом, побегайте от
выстрелов в течении всего дня якобы «нацгвардии»
из посадки за домом. Теперь задумайтесь что в городе те же люди из-за которых вы уехали в маеиюне (а тогда даже и не стреляли), что у вас в Луганске престарелые мама-папа, дом-квартира-машина, собака-рыбки, когда-то была работа, у детей школа-бассейн-танцы. И всё это было! И это
называется всё хорошо? Хорошо, что обещают последние 3 месяца пенсию в рублях по курсу 1 к 1? –
это между прочим 1/3 от той, что была до этих
ушлёпков из ЛНР, не верите – читайте новости лугандонов. Хорошо, что обещают дипломы ВУЗов
ЛНР? – и куда эти дипломы всунуть? Обещают
протянуть свет из РФ – ну это вообще смешно учитывая продолжительность этих обещаний, про
техническую невозможность этого в принципе –
вообще сказать нечего, я как раз знаю, о чём говорю
в силу работы. Обещают-обещают-обещают.
Возьмите любое обещание и напишите на листочке
хотя 3 условия для его выполнения. Для пенсий: 1 –
начислить (пенсионный не работает); 2 – перечислить (казначейство не работает, все базы находятся у украинских властей); 3 – выдать (ни почта,
ни банки – не работают и не будут работать –
деньги любят тишину). Для образования: 1 – открыть школы (вода? свет? столовая? отопление?
ремонт? учебники?); 2 – учителя (собрать их по городам и весям и убедить выйти на работу, платить
зарплату – чем и как?); 3 – обеспечить безопасность детей при нынешнем количестве вооруженных и неадекватных людей с оружием на улицах.
Ещё желательно обеспечить родителей детей работой и зарплатой. Можно продолжать до бесконечности – опереточное правительство не в состоянии обеспечить самостоятельно выполнение ни
одного своего обещания. Путин ВАМ поможет? Я
не психиатр – из мира иллюзий выводить не могу.
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канцям Донбасу чужий їм спосіб життя чи принесуть із собою права і свободи, про які стільки говорили на Майдані, – передусім право на власні переконання? Відповідей на ці запитання чекають зараз
майже всі мешканці Донбасу, і саме з відповідей на
ці запитання і слід було б розпочати той самий
«діалог із Донбасом», про який стільки говорять
останніми місяцями.
Чи готові ми говорити з Донбасом? Так вже
склалося, що теза «почути Донбас» для більшої частини України набула негативного іронічного звучання. – Ті люди, які від імені Донбасу вимагали
діалогу, насправді думали лише про торг ім’ям Донбасу за збереження звичних їм привілеїв, місця в
політичній еліті країни, за доступ до годівниці державного бюджету. Поступки їм, на які була змушена йти останніми місяцями київська влада, як їй
здавалося, в ім’я примирення, лише підкинули
дрівець у вогонь, в очах багатьох донеччан і луганчан скомпрометувавши її як режим обридлих і Донбасові олігархів. У багатьох із нас склалося переконання, що на Донбасі воюють лише російські найманці і місцевий криміналітет, хоча серед тих, хто
взявся тут за зброю, багато ідеалістів, що мислять
категоріями соціальної революції чи просто боротьби із прогнилим корумпованим режимом, складовою частиною якого є олігархічні клани, подібно
до паразитів, що смокчуть кров української економіки. І в перемовинах із Києвом з їхніх вуст неодноразово звучав докір у тому, що нова українська
влада залишила на волі таких одіозних осіб, як,
наприклад, Олександр Єфремов. Як пояснити їм, що
саме збройне протистояння на Донбасі заважає
негайному розпускові парламенту – головного
оплоту однаково ненависного у всіх частинах
України злочинного режиму, що відходить у минуле?
На сході є з ким говорити. Ні, це не депутатирегіонали, які давно втратили будь-яку підтримку в
місцевого населення, і не комуністи, які стали на
шлях прямої державної зради, і, як партія, яка доживає в Україні свої останні дні. З російськими найманцями та озброєними бандитами розмова може
йти лише про умови здачі, лише в крайньому випадкові права безперешкодного відходу на територію
Росії. Говорити тут варто лише з простими луганчанами і донеччанами, якими б глухими до наших
звернень, якими б прорадянськими вони б спершу не
здавалися. Хтось заперечить: «До цих людей неможливо докричатися!» – Так, докричатися, як правило, не можна ні до кого з людей. Криком передаються лише найпростіші гасла і команди. Криком
цими людьми вже керували багато років місцеві
бандити у владі, а вже командира або штатного
пропагандиста з чужого їм середовища ці люди
геть зовсім не слухатимуть. Як же з ними говорити? Простий і доступний рецепт розмови з цими
людьми виклали ще далекого 1975 року письменники
Аркадій та Георгій Вайнери в своєму романі «Ера

«Вікно в минуле. Те, що відбувається нині на
Донбасі, дуже схоже на грандіозну історичну реконструкцію. І це не заслуга одного з лідерів терористів колишнього офіцера ГРУ історика-реконструктора Стрєлкова/Гіркіна. Власне, ця трагічна
постать мало в чому визначає хід подій на сході
України, хоча і його хвора уява відродила у Слов’янську, що в облозі, традиції сталінської епохи. За
межами Слов’янська, на території Донбасу, контрольованій терористичними угрупованнями, час
повернув назад ще далі – за часів Громадянської
війни. Ні, я далекий від того, щоб вважати події на
сході України громадянською війною. Аналогії тут
іншого плану. – Безвладдя, засилля на місцях бандитських угруповань, розгул криміналітету, тісно
пов’язаного з місцевою «революційною владою»,
експропріації державного і корпоративного майна,
конфіскації приватної власності. Приголомшлива
людиноненависницька пропаганда і повсюдне полювання на відьом. Людина з автоматом будь-якої
миті може виселити тебе з помешкання, забрати машину, зажадати викупу за викраденого
члена твоєї родини. Розграбовані музеї, банки, захоплені бойовиками університетські містечка, цивільні заручники, відсутність світла, води... Для повноти занурення в далекий 1919-й бракує лише лютої голодної зими та епідемій. Відмінність від подій
100-річної давнини ще в одному. – Голод і холод
1919-го були наслідком кривавого громадянського
конфлікту; а 2014-го гуманітарна катастрофа є
метою новоз’явлених «революціонерів», їхньою головною зброєю досягнення мети – руйнування
української держави, розв’язування вже не локального громадянського, а провокація повномасштабного військового конфлікту між Україною і Росією.
Як і далекого 1919-го, зростає втома місцевого
населення від війни. Так, дуже багато, якщо не більшість місцевих мешканців не можна назвати
патріотами України чи навіть її симпатиками.
Проте, відчувши «красу» сепаратизму, більшість із
них, всупереч своїм ілюзіям і переконанням, готові
зараз підтримати будь-яку владу, що забезпечить
їм мир і спокій, – чи то така бажана їм Росія, чи
такий ненависний їм Київ. І відстрочення чи зовсім
відмова від прямої збройної агресії Кремля дає
київській владі шанс не просто повернути бунтівні
області, знищивши під час воєнної операції терористів, а й завоювати серця людей, що вчора ще дивилися на Київ з підозрою і нетерпимістю. Головна
битва на Донбасі ведеться зараз не на полях битв,
– тут триває битва за тих, кого ми зневажливо і
часто-густо заслужено називаємо «совками». Ці
люди з надією дивилися на Москву, але та замість
обіцяного раю дала їм лише війну, руйнування,
смерті близьких. Що принесуть їм українські силовики, які порохом і кров’ю звільняють зараз українську землю від чобота окупанта? Як вони прийдуть,
як переможці, як завойовники, нав’яжуть меш-
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милосердя», відомому нам за досі популярним радянським серіалом «Місце зустрічі змінити не
можна». Пам’ятаєте, що там радив початківцевіоперативникові бувалий у бувальцях вовк розшуку
Гліб Жеглов: «...Будь до людини уважний, і прагни
наблизити її до розмови про неї саму... Знайди тему,
яка їй цікава... Виявляй до людини щиру цікавість...
Вникни в неї, дізнайся, чим вона живе...». – Якщо ти
хочеш, щоб тебе почули, навчися спершу слухати
сам.
Справді, на сході України надається унікальний шанс. Державний апарат, – місцеві ради, державні адміністрації, міліція, практично знищено.
Відновлювати їх, знову вручивши владу тим, хто
сьогодні словом, грошима або безпосередньою співучастю в терористичній діяльності виступає проти
України? Або віддати Луганську і Донецьку області
на відкуп олігархічним кланам у обмін на гарантії
лояльності до Києва? – Це прямий шлях остаточно
втратити Донбас, зрадивши тих небагатьох, хто
зберігає тут вірність нашій країні і в ці важкі дні,
поховавши надії тих, хто чекає на реальні зміни.
Шанс України полягає в тому, щоб розпочати реформи, переоблаштування держави з Донбасу. Як
ще почути справжній Донбас, якщо не відродивши місцеві громади, не розпочавши обіцяну децентралізацію зі східних областей України?! Як ще
зберегти Донбас у складі України, як не повністю
відновивши склад і змінивши принцип формування місцевої міліції, як не на 100% відновивши
суди і прокуратуру?! Чи варто зараз на руїнах у
диму на Донбасі відбудовувати злиденні радянські
бараки, чи, замість цього, розпочати будівництво
нової України там, де розвал старої системи проступає найбільш очевидно?! Ми стільки говорили
про те, що Донбас є мало не головним гальмом
України на її шляху до Європи. То чом би не перетворити це гальмо на локомотив настільки бажаних нами змін, на майданчик реформ і експериментів? Стільки років голоси з Донбасу твердили, що решта України лише базікає, поки Донбас
працює. То чом би не дати шанс Донбасу довести це
справою?!
Ми всі дуже довго жалілися на те, що наші
опоненти не хочуть нас чути, не розуміють нас.
Можливо, красномовніше за всі слова виявляться
реальні справи, реальні зміни в повсякденному
житті людей, які живуть на Донбасі. І добре б,
щоб зміни ці розпочалися не з мовних питань, і не зі
знесення пам’ятників, а з відкритої влади, чесних
судів, порядку на вулиці, доступної медицини та
освіти, – з маленьких, але таких важливих покращень, яких Донбас не бачив ще за всі роки своєї
історії. Можливо тоді, хай і не відразу, з роками,
але ці люди визнають, що головною цінністю для них
є не символи минулого, а ті принципи, за якими живе
велика частина цієї країни. Можливо тоді вони
визнають цю державу своєю. – Це буде важка розмова, але зволікати далі вже нікуди!» [18].

«На весь посёлок их было человек десять. Ополченцев. Они так себя называли–«ополченцы». Правда, никто из них толком не мог объяснить, против кого они,
собственно, ополчились. Никто из местных этим вопросом особо не интересовался. В Донбассе в принципе не
принято задавать лишние вопросы, а задавать их людям
с оружием – уж и подавно. Посёлок – функционирующий некрополь постиндустриальной эпохи. Истлевший, осыпающийся мемориал человеческой жадности и недальновидности. Склеп. Из развлечений –
водка, «винт» и еженедельная привозная дискотека
в местном клубе: женские сумки, сваленные в центр
круга танцующих, вспарывающий сознание эклектикой дресс-код и неизбежная коллективная драка
с вечно заспанным участковым, скорой и паройтройкой диагнозов «закрытая черепно-мозговая
травма» в финале. Из закостеневшей зацикленной
рутины выбивается разве что Пасха, очень специальный праздник, когда местные, основательно загрузившись на кладбище халявной едой и алкоголем,
жгут шины. Выволакивают их на холмы, поджигают
и продолжают пить, попутно вдыхая едкий химический дым. Не знаю, почему именно на Пасху, не знаю,
почему именно шины. Мне в принципе неведом смысл
этого ритуала, как неведом он, собственно, и жителям посёлка. До войны они работали кто где. Один
за копейки долбил породу в издыхающей шахте, другой состоял при местном магазине на неподвластной
времени и трудовому законодательству должности «принеси-подай», третий основательно и профессионально пил – тоже, можно сказать, был
при деле.
Когда в Луганске начался «русский бунт» и по
посёлку понеслись слухи, что за сопричастность к
нему платят уж совсем заоблачные деньги, они всей
компанией ломанули туда и примерно через месяц,
получив по паспортам оружие, камуфляж и чёрнорыжие полосатые шевроны, вернулись домой уже
«ополченцами» и на импровизированной сходке автохтонов объявили, что отныне они будут защищать родной посёлок от кровожадных укропских
войск. Суровые будни «ополченцев» не отличались
разнообразием: то они в полной боевой выкладке фланировали по поселковым грунтовкам на отжатой у
местного олигарха «десятке», то как бы между прочим наведывались к окончательно утратившему
сон, высохшему от страха участковому («не забывай, кто здесь закон, сука»), то многозначительнонаглядно, держа калаши наперевес, разрешали хозяйственные, семейные и даже геополитические
споры. Последняя разновидность споров, впрочем,
случалась в посёлке крайне редко, так как картина
мира для «ополченцев» и их подопечных была предельно ясна: на светлой стороне – Святая Русь, на
тёмной – «пиндосы», «жиды» и прочие «правосеки».
Вечером наступало время активного отдыха:
«ополченцы» пили водку, рассказывали малолетней
пацанве о своих подвигах и тискали местных сипло198
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голосых барышень в розовых спортивных костюмах. «Укропы» всё не шли, а война казалась далёкой и
безобидной, как с звуки артиллерийских канонад, к
торые в посёлок порой забрасыв суматошный степной ветер. «Укропы» так и не пришли. Пришли
«чехи» – коренастые немногословные кадыровцы с
лоснящимися от каннабиноидов, бликующими в темноте глазами. «Чехи» прибыли не с пустыми руками, собой они привезли миномёты, к сколько орудий и ящики с боеприпасами. Расставили всё это
добро на футбольном поле прямо возле школы.
Война, ещё день назад казавшаяся далёкой и фантасмагоричной, внезапно приобрела четкие реальные очертания. Весть о том, что кадыровцы
oборудовали возле школы артиллерийскую батарею,
облетела посёлок буквально за минуту. Возле поссовета
который «ополченцы» временно превратили в офис, собралась стихийная летучка. Пришедшие, не углублялись
в казуистику, быстро выразили своим защитникам
недоумение по поводу столь внезапной милитаризации
посёлка, а также высказали мнение, что копчёные
кадыровские вояки очень слабо похожи на обещанных русоволосых и белолицых братьев славян. «Ополченцы» выслушали, вооружились и, пообещав донести
vox populi до сознания незваных гостей отправились
на переговоры. Никто не знает, какие факты и риторические приёмы «ополченцы» использовали в качестве аргументов, однако через несколько часов после
переговоров «чехи» собрались и уехали из посёлка.
Это был тот самый момент славы, о котором
втайне мечтает каждый из нас. Местные пели
«ополченцам» осанны и едва ли не носили их руках.
Те смущённо улыбались чего уж там, чувствовали
себя освободителями. Война снова переместилась в
параллельную реальность. Следующей ночью «чехи»
вернулись. Вернулись не сами, а в провождении окающих белолицых братьев-славян. Буквально за полчаса всех десятерых «ополченцев» в исподнем вытащили из постели, под конвоем усадили в кузов грузовика и увезли. Уже к рассвету на футбольном поле
возле поселковой школы снова стояли направленные
стволами в сторону шоссе орудия. А ещё через несколько дней местные «розовые спортивные костюмы» кокетливо прогуливались с невозмутимыми «чехами» по поселковым грунтовкам. Об
«ополченцах» больше никто ничего слышал. И
вслух не спрашивал. Жизнь – это редкая, прерывистая цепь вспышек надежды на фоне монотонности разочарований. Доказано Донбассом» [19].
«Академік Елла Лібанова – знаний український
фахівець з соціоекономіки, і її статті та інтерв’ю
завжди викликають неабиякий інтерес. Так і зараз,
тим більше, що інтерв’ю дослідниці опубліковано в
московській «Новой газете» – одному з небагатьох
друкованих органів у РФ, якому дозволена певна
фронда і який може давати російській освіченій аудиторії більш-менш об’єктивну інформацію про події на Донбасі (вимушено часом присмачені репор-
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тажами з табору «ополченців» про порушення перемир’я клятими «укропами»). У заголовок інтерв’ю (авторка Ольга Мусафірова) винесено цитату Лібанової – «Войны на Донбассе никто не хотел, никто не ожидал» – і побудовано воно на
аналізі специфіки регіону, настроїв місцевого населення та шляхам реконструкції «вугільних областей» у разі, якщо вони будуть підконтрольні
Україні. Оцінки та пропозиції академіка Елли Лібанової, як на мене, вельми цікаві та слушні (хоча деякі
з них, як і належить справжній науці, спонукають
до дискусії), слід сподіватися, що «нагорі» до них
прислухаються. Хоча, можливо, комусь і не дуже
сподобається формула вченої: «Государство либо
диктует свою волю олигархам, либо танцует под их
музыку. Перед выборами президента меня спросили,
как оцениваю перспективы Порошенко. Я сказала:
все зависит от самого Петра Алексеевича, кем он
захочет стать – украинским реформатором Петром Первым или миллиардером Порошенко». Але
правда завжди краща, ніж лестощі, чи не так?
А разом із тим видається, що Елла Лібанова
недооцінює цілеспрямований негативний вплив на
ситуацію в Донбасі з боку Кремля, Старої площі
(там був розташований ЦК КПРС) та Луб’янки,
який чітко простежується у повоєнні радянські
часи і пізніше. Я розумію, що легальна московська
газета навряд чи може дозволити собі говорити
правду (навіть вустами інтерв’юйованої) про
російську агресію проти України та брутальну за
стилістикою обробку населення Донбасу за допомогою засобів масової дезінформації (Лібанова це все
виносить «за дужки»: «Давай исходить из того,
что дело разрешится в нашу пользу, поскольку
иначе в рассуждениях смысла нет»), але все ж про
деякі речі розповісти російській аудиторії треба
було. Та і самим зрозуміти, що закоріненість проблем регіону значно масштабніша і глибша. Скажімо, Лібанова акцентує увагу на цілеспрямованому формуванні владою у жителів «шахтарського
краю» уявлення про їхню «унікальність»,
«виключність», «винятковість» як пролетарів, мовляв, ви – це найкращі представники робітничого
класу, на вас усе тримається, тобто на підґрунті
офіційної марксистсько-ленінської ідеології. Але це
тільки один бік справи. Інший – це національний
вимір. Ще в Олександра Фадєєва у романі «Молодая
гвардия» хоч і наявні сліди чогось українського в
цьому регіоні, але Уляна Громовa вже фігурує як
Уляна Грoмова, й українські риси Донбасу затерті
російськими. Далі – більше. Не буду нагадувати
відомі «реформи» освіти кінця 1950-х, які різко посилили русифікацію та деукраїнізацію. Зверну увагу
на описання «шахтарського краю» у призначеному
для дитячої й підліткової аудиторії романі Лева
Кассіля «Чаша гладіатора» (1958–1960).
Сюжет роману побудований на тому, що у
другій половині 1950-х, після ХХ з’їзду КПРС, до рідного шахтарського селища Сухоярка повертається
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з-за кордону, куди він потрапив під час громадянської війни, знаний у всьому світі борець вільного
стилю Артем Незабудний, сам колишній шахтар, а
тепер лише пенсіонер, разом із своїм прийомним сином з числа нащадків російських емігрантів. Не буду
торкатися радянських ідеологем, якими пронизаний
цей небезталанно в суто літературному сенсі написаний роман, а зверну увагу тільки на неприховану
російську великодержавну пропаганду, яка є його
наскрізною лінією. Прізвища персонажів – Незабудний, Тулубей, Колоброда, Забуга, Архипчук, Хмелько
тощо. «Вот могучий Павло Лиходий, глава целого
рода прославленных забойщиков. Вот веселый юркий Микола Семибратный. Жив еще старик, не сдается. Подошел и Макар Зелепуха, а с ним Максим
Халилеев и Никита Перегуд». Не просто українські,
а козацькі прізвища у майже всіх персонажів – але
всі вони вважають себе «русскими». Корінь
«україн-» у романі фігурує лише двічі. Один раз –
коли йдеться про нацистського офіцера, який в
числі інших територій побував під час війни і «на
Украине». Вдруге – коли головний герой «в смятении
сыпал то украинскими, то французскими, то русскими словами». Все! Головний герой роману (вочевидь списаний з Івана Піддубного, ідейного українця)
думає про себе так в еміграційні часи: «А он, Артем
Незабудный, русский человек, не имел ни родины, ни
дома...» Радянський офіцер Григорій Богданович Тулубей, якого Незабудний порятував в Італії, коли
той утік з полону, пише своєму рятівникові: «Спасибо вам, что отбили мне жизнь. Если надо, снова
отдам ее за наше дело. А если суждено мне будет
сохранить ее до победы, то, надеюсь, встретимся,
и я вас поблагодарю русским спасибо на русской
земле». Ну а такі дрібниці, як внутрішні роздуми
школяра Сєні Грачика (по-батькові, до речі, Тарасовича) щодо образи, яка була завдана його другу-вірменину, продовжують головну лінію: «Надо было
подойти к нему и сказать: «Сурик в тысячу раз
больше тебя русский, в общем, для нас свой, наш.
Его отец тут всю жизнь всех лечит и с партизанами был...» Я вже не кажу про дівчинку, яку звуть
Ксана Тулубей (ясна річ, яка ще Оксана?)...
Отож коли академік Лібанова говорить: «А с
1960-х годов отличия формировали целенаправленно. Донбасс укрепляли в его значимости», – це
далеко не все, ба більше – не головне. Донбас
зміцнювали (навіть на рівні книжок для дітей та
юнацтва!) у його неукраїнськості, і не з 1960-х, а
раніше. Лев Кассіль був битим жаком, який зумів
вивернутися 1938 року, коли його брата розстріляли як «ворога народу», він завжди тримав ніс
за вітром, та й цензура ніколи не пропустила б такої відверто шовіністичної книжк, якби на неї не
було замовлення зі Старої площі, найшвидше, з
відомства секретаря ЦК КПРС Михайла Суслова,
який з середини 1950-х керував ідеологічною роботою у всьому СРСР і був запеклим російським великодержавником. Наслідок цієї роботи (яку потім

підхопили пахолки «кремлівських чекістів») – те, що
зросли кілька поколінь жителів Донбасу, які, маючи
українські прізвища й українське походження, вважали себе «русскими» та розмовляли таким «язиком», про який московський тележурналіст Сергій
Доренко колись влучно сказав: «Который они почему-то считают русским». Тож коли Елла Лібанова говорить: «Донецкая, Луганская области и
Крым всегда видели себя в первую очередь жителями региона, а уж потом – гражданами страны»,
– то це теж не вся правда. Бо ж значне число жителів цих регіонів бачило себе не громадянами
України, а «гражданами СССР», «советскими
людьми». І це в останні десятиліття цілеспрямовано культивувалося. Ну а тепер – про те, що у минулі роки начебто «войны на Донбассе никто не хотел, никто не ожидал». І хотіли, і чекали – рекомендую охочим подивитися випущений у квітні 2012
року і неодноразово показаний тоді місцевими телеканалами «художній» фільм-короткометражку
«Украина. 2015» (http://www.youtube.com/watch?v=
0WEml4NhNZk), де йдеться саме про таку війну –
про те, як «Восточный освободительный корпус»,
сформований у Донбасі з «цивільних добровольців»,
наступає на Київ зі швидкістю більшою, ніж швидкість просування танкових колон Вермахту улітку
1941 року, – щоб вибити зі столиці сили «Комітету
опору диктатурі», який скинув «законного президента України». Власне, фільм цей унаочнив той
сценарій, про який ведуть останнім часом деякі
російські політологи – мовляв, на 2015 рік Путін запланував спровокувати бунт проти кримінального
режиму Януковича, щоб потім придушити цей бунт
за допомогою проросійських («євразійських») сил,
«цивільних добровольців у куплених в магазинах камуфляжах» з метою повного підпорядкування всієї
України чи її більшої частини. Але ж увесь цей сценарій було наочно показано у зробленому під егідою
«Євразійського союзу» фільмі, який завершується
входженням України – після переможного маршу
донецьких легіонів на захід – до СССР-2, тобто
«Союза Свободных Славных Республик»! Ну а про
численні табори для «євразійської» молоді, де її навчали «правильної» ідеології та вчили володіти
зброєю, про прапор «Донецької республіки» над молодіжною делегацією регіону на Селігері, де Путін
проводив багаторічний вишкіл нового покоління
будівничих імперії, про антиукраїнську діяльність
низки місцевих олігархів, яким ще Кучма віддав Донбас «на відкуп», і говорити не доводиться. До речі:
автор цих рядків саме рік тому був запрошений на
«5 канал» поговорити про загрозу фашизму в
Україні, де прямо сказав: загроза ця йде з Донбасу, і
не лише з «верхів», а й з «низів», і навіть – виходячи
з даних соціологів – цифру палких прихильників
російсько-радянського тоталітаризму назвав:
близько 40%. З того часу мене «5 канал» чомусь перестав запрошувати...
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Отож сьогоднішня ситуація на Донбасі виникла як унаслідок цілеспрямованого формування її
з Москви (ще за радянських часів), так і нехлюйства
(якщо не сказати більше) та неуважності до «дрібниць» з боку керівників незалежної України. І
сьогодні над тим, як залагодити справу, всебічно її
проаналізувавши та змалювавши певні сценарії розвитку подій, має міркувати передусім науковоекспертне середовище, і саме воно повинно мати
пріоритетний доступ у ЗМІ, насамперед на телебачення (а не записні телеполітологи, готові вести
мову про все, що ворушиться). І тоді навіть московські мас-медіа змушені будуть давати більш
«стереоскопічну» картину ситуації. Ну а справа
влади – хоча б трохи дослухатися до думок незалежних експертів» [20].
«Мы, жители Донецка, должны просто извиниться перед всеми нашими согражданами за то,
что сейчас происходит на Донбассе. Мне 30 лет
рассказывали с местного ТВ и со страниц газет,
что "Донбасс никто не ставил на колени", а получилось так, что пришла группа нариков-алкашей и заставила весь Донбасс ползать. Но пришла она не
потому что они все супер-крутые парни, а потому
что местная власть 30 лет мне рассказывала о коленях Донбасса, об "исключительности" этого региона, которой на самом деле нет, о каких то мифах о Паши Ангелиной (на парах в универе – на полном серьезе). А выяснилось, что все это бутафория
– нет никакой эксклюзивности у Донбасса, нет и
быть не может. Нет никакой привлекательности,
нет вообще там ничего. Только сейчас появляется в
Славянске, в Артемовске, Мариуполе. И еще – наши
тн "донбассовцы" не идут в военкоматы потому
что им не понятно зачем. А непонятно им потому
что им вообще все непонятно – им понятно сходить на референдум. Как неблагонадежные подростки в школе пьют водку на последней парте и
думают, что они очень крутые. 30 лет я наблюдал
за этой вакханалией и теперь я, как дончанин,
прошу у всех украинцев прощения за своих земляков.
Что поделать, вот такая у нас судьба...» [21]. –
Leroy: « Очередные вороны уселись на еврозабор и
каркают за шматок сыра. Вы и про Крым так же
плетёте... По-русски это – БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Привет вам из Севастополя! Майданутые
упыри!!!!!!!! Как без вас, сволоты бандеровской,
свободно и легко дышится!!!Дышится легко и свободно, правда денег нету, но ничего на данном
этапе хватит и свободно дышать». – nifl: «ДОНБАС Україна, а все ватники будут закопаны под
псковом (эта славная традиция уже начата). ватники, у вас скоро одни собаки останутся. всех ваших
"элитных" "сынков" уже успокоили. Больше смотрите кисилевщины!!! треть вашей сраной армии
уже на донбассе, и них@я не может сделать. как
вы, пидоры, собрались на всю Украину валить?? ВЫ
ВСЕ ЗДОХНЕТЕ. Иисус акбар!» – Гость: «Практически война идет за населенные пункты, ведь не
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укры закрепляются в городах. В итоге видим , что
террористы прикрываясь населением и вызывая
ненависть населения, путем уничтожения их жилья, спасают свою шкуру. А по успехам ДНР и ЛНР
вижу их успех только в отжиме машин у жителей
и разграблении магазинов. Ни на что большее они
просто не способны. Ведь ни одна битва не была
выграна этой мразью». – Евгений: «Украина
наступает все годы "незалежности" на одни и те
же грабли! Уже лоб в кровь разбили! Ан нет...А вот
и грабли: – игнорирование факта многонациональности;- игнорирование факта, что русских и украинцев почти поровну; – игнорирование факта, что
языком общения именно русский считают 65%
населения; – игнорирование факта, что исторически никогда восток, а тем более Крым,не были
Украиной. Один "подарок" Ленина, а другой Хрущёва; – навязывание бандеровской идеологии всему
населению ("Слава Украине! Героям слава!") Читать "Манифест ОУН" 1940 года. А всё начинается с языка!!! Язык – это не только "общение на
кухне"! Нам видите ли "позволили" говорить... Язык
– это корни, культура, самосознание,индентификация человека! Если я говорю на английском – стал я
американцем или англичанином? Это же бред! Так
что... Ворона каркает... Грабли бьют...». Миша:
«Донбасские жители Украины и ихние элиты не
поддержали Украину, в отличие от всех остальных
регионов, кроме Крыма. Захотели погавнить, отомстить Киеву, тоже характерец показать как
"майданутые". Но по тупости своей отыграли по
сценарию Кремля и призвали войну в Украину». –
Гость: «Донбасс заслужил то, что сейчас происходит. Я видел как женщины Донбасса встречали чеченцев целуя приветствовали их, истерили от радости.Так вот и не обижайтесь, что заказали то и
получили. Хотели чтобы рашап пришла к вам и вот
она пришла. Неужели вы не понимали, что зовете
войну к себе в дом?». – MYRA: «Научитесь думать
совсем деградировали, если не можете думать так
хотя бы, посмотрите украинского журналиста
https://twitter.com/anatoliisharii» – Исаак: «Наконецто прозрели... Правильно пишут – да надо было не
украинских военных останавливать, а росийский
конвой, который не только несет смерть, но и грабит Украину. "Благодаря" донбасскому "патриотизму" там гибнут люди... Долго вы будете простить прощения у украинского народа».- Елена:
«Алексей, вам то чего извиняться? Вы – нормальный, мыслящий человек и всегда таким были. А ваши
земляки-манкурты, как мне кажется, все равно ничего не поймут. как говорила покойная Новодворская, если Гондурас пообещает им пенсию на три
доллара выше, чем Россия, они будут звать Гондурас... Вам же лично – здоровья и сил!» – Женя:
«Ваш сраный донбасс все время нагибал Украину в
виде рыгов, янухряка тому подобное. "Кормилец
страны" гребаный. Потом орал "рассея-рассея,
введи войска"! Вот она их и ввела, чем аборигены
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недовольны? Теперь жуют сопли, что они бедныенесчастные. Я их ненавижу, ублюдков. Выперлись в
другие регионы страны, и теперь тут у нас все засырать будут. Ходят как ни в чем не бывало по Киеву, и спокойно обсуждают, что там у них в даунецке разбомбили. Здоровые мужики! А элита
нации за них гибнет каждый день. А еще больше бесит, что мы теперь будем десятилетиями эти вонючие регионы восстанавливать, вместо того,
чтобы потратить финансы, например на лечение
больных детей. Я имею в виду нормальных детей, а
не тех, которые радуются "как красиво хунтовский
самолет сбили"! Пусть вам путин ваш регион восстанавливает!» – Zales: «Присоединяюсь к Алексею, и извиняюсь за все наших земляков».
«Сотрудники Госпогранслужбы задержали состав с грузом украинского горно-металлургического холдинга «Метинвест», предназначавшимся
для угледобывающей компании «Краснодонуголь»
(Луганская область). В вагонах перевозились крепежные материалы для шахт, которые используются для добычи угля. В «Метинвесте» заявляют,
что перечень грузов был утвержден Государственной фискальной службой, СБУ, штабом АТО. Грузовые перевозки на не подконтрольные Украине
территории уже давно стали прибыльным бизнесом с обеих сторон фронта. Широкий резонанс вызвало заявление замкомбата добровольческого батальона «Торнадо» МВД Украины Николая Цукура,
прямо обвинившего своего непосредственного руководителя, начальника луганской милиции Александра Науменко, в «крышевании контрабанды и
бизнес-сотрудничестве с боевиками». «Недавно
такой груз задержали бойцы 24-й бригады, – рассказал Николай Цукур в интервью „Громадському
ТВ“. – Поезд двигался со стороны Попасной до Кировска, который временно находится под контролем боевиков „ЛНР“. По документам в составе
были два или три вагона с углем, засыпанные наполовину. И уголь, по тем же документам, из Америки. Мы не успели отъехать, как встретили поезд
уже на нулевом цикле, который шел из Кировска в
сторону Попасной, где наша территория, в составе
35 вагонов, и все c углем. Мы сняли видео, сфотографировали документы, но опять-таки – мы не
могли им препятствовать в передвижении и допустили поезд на территорию Украины: пусть с
этим разбираются компетентные органы». Через
сутки после первых заявлений Цукура его дом на оккупированной территории в Перевальске был сожжен. Неизвестные разбили окна и облили мебель
горючей жидкостью. К счастью, замкомбата
давно уже вывез свою семью в безопасное место.
Как считает Цукур, поджог – это «весточка от
Науменко». По информации замкомбата, поезд из
Луганска в Счастье ходит ежедневно, везет незаконно добытый уголь, а обратно – продукты и
вещи. «Одна ходка – это десять миллионов гривен
чистой прибыли. Этот бизнес крышует

Науменко», – заявил Цукур. Сам глава луганской милиции обвинения в свой адрес отрицает. В интервью интернет-изданию «Гордон» он заявил, что таким образом батальон «Торнадо» пытается
скрыть преступления, якобы совершаемые бойцами
подразделения. По словам генерал-лейтенанта, против сотрудников батальона открыто 28 уголовных
дел. В самом «Торнадо» предоставили «ФАКТАМ»
документ из областной прокуратуры, где указано,
что по со состоянию на 20 мая 2015 г. на территории области открытые уголовные производства
против бойцов «Торнадо» не значатся. Напомним,
Анатолий Науменко получил свою должность в
конце апреля прошлого года. «По моим данным,
назначение Науменко начальником УМВД в Луганской области стало результатом компромисса
между умеренным крылом луганских сепаратистов
и Киевом и призвано, с одной стороны, немного
остудить горячие головы в Ватниклэнде, а с другой
– навести хоть какой-то порядок внутри самой милиции», – написал в «Фейсбуке» луганский активист
Сергей Иванов» [24].
«– У губернатора есть претензии к премьерминистру, который не общается с ним, не вникает
в суть многочисленных проблем, – отмечает Тарута. – Сегодня нельзя подходить к проблемам Донецкой и Луганской областей, как ко всем остальным регионам. Я понимаю, что именно в этом и состоит конфликт. Плюс несовершенная пропускная
система, отсутствие государственной политики в
отношении работы тех предприятий, которые
оказались на оккупированной территории. Обществу дают понять, что эти предприятия будут
финансировать террористов, и люди не понимают
сути происходящего. Все разговоры о финансировании террористами и сепаратистами абсолютно не
соответствуют действительности, потому что и
те, и другие работают по безналичному расчету.
Промышленные предприятия (не беру сейчас розничную сеть) перечисляют деньги за все материалы, сырье и оборудование по безналичному расчету
в украинские банки и платят налоги в украинскую
систему. Они перечисляют жителям на карточки
зарплату, платят НДС, платят ЕСВ, платят подоходный, и это все идет в украинский бюджет. Я понимаю, что это является сейчас основной проблемой губернатора, когда к нему обращается огромное количество директоров заводов, собственников
и просят, чтобы оказали содействие в работе. А в
ответ мы слышим: «Там же сепаратисты». Никто
не говорит, каким образом обеспечить жизненные
потребности тех, кто там проживает, а там сейчас около трех миллионов человек. Если мы не будем
их обеспечивать, там начнется голод. К сожалению, еще с зимы, когда де-факто началась блокада
оккупированных территорий и стали вводить сильные ограничения на передвижения различных видов
грузов (я имею в виду прежде всего гуманитарных),
там начали умирать люди. Боевики их не кормят и
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власти и будут думать, что она хочет их истребить. Тогда единственным источником получения
дохода станет служба у террористов, и таких боевиков может быть 300-400 тысяч человек. Им
Россия будет подбрасывать оружие и боеприпасы,
их руками украинские боевики с украинскими паспортами будут воевать и уничтожать остальную
часть нашей страны. Путин и дальше будет подбрасывать дрова в разные очаги и поливать это
бензином в виде денег. Народ, имеющий претензии
к власти и уставший от войны, начнет в каждом
регионе свои массовые вооруженные протесты.
Тем более трофейного оружия пруд пруди. Везде появятся такие же оккупанты, такие же сепаратисты, маргиналы и криминал, боевики. Во всех регионах! Поэтому нужно правильно ставить вопросы, и
тогда исчезнут многие иллюзии» [26].
«Гордый Донбасс проснулся, собрался больше
трех и вышел на "первый митинг за мир", хотя у него
и так все митинги всегда были за мир, и даже референдум прошлой весной тоже был исключительно за
мир. Благодаря этому донецкие люди завоевали себе
свободу и очень интересную жизнь, однако хотелось
бы еще немножко больше уважения и новую квартиру. Типичный житель Донбасса на митинге "за
мир", интервью "LifeNews": "Уже наболело, наболело. Я с Октябрьского поселка, и каждый день
слышу эти обстрелы, гибнут люди, старики, дети,
разрушаются наши дома. Но нас никто, так думаю,
не слышит в данный момент. Забыли, в Куйбышевском районе, Петровском районе, Киевском районе,
что там живут люди, что мы тоже дончане, уважение к нам пропало совсем, неинтересно, полное
равнодушие, значить, действий никаких не предпринимается, чтобы прекратить эту войну. Я, конечно, не специалист в военном деле, но что-то
надо делать, чтобы одна и другая сторона к чемуто пришла. Если другая сторона это не хочет делать мирно, значит, надо их силой заставить
пойти на мир, а ждать так каждый день, что вот
завтра, вот послезавтра, ну постреливают, ну так
вроде перемирие, ну какое это перемирие, ребята...
Что нам делать, скажите? Вы подумайте, люди
добрые, я обращаюсь не только к украинским этим,
если есть там здравые силы, и к России обращаюсь:
пожалуйста, помогите развязать этот дамоклов
узел, дайте подышать людям Донбасса, ликвидируйте эту войну! Вы можете, я знаю, ваша сила – в
русском духе!".
Митинг "за мир", состоявшийся 16 июня 2015
г. в Донецке, украинская общественность восприняла с определенным любопытством, схожим с интересом ученого-энтомолога. Надежд на то, что
дремлющие умственные способности типичных жителей Донбасса со временем пробудятся хотя бы под
влиянием сильных внешних раздражителей – страха
смерти, например, – давно уже не осталось: как убедительно доказала героическая история становления

не планируют кормить, россиянам они также не
нужны. Кто же будет поддерживать этих жителей? Если на каждую семью на проживание надо
минимум 100 гривен в день. Количество семей выйдет около миллиона. 100 гривен в день и миллион семей – это 100 миллионов гривен в день гуманитарной помощи.
Есть ли у Украины возможность выплачивать
три миллиарда в месяц? Таких денег у нас нет, поэтому единственная возможность, чтобы хоть
как-то люди получали зарплату, – работа предприятий, и мы не должны сегодня мешать этой работе. Разговоры о том, что они финансируют террористов, глубочайшее заблуждение и непонимание реальной ситуации. Боевики имеют деньги не
от предприятий, а из других источников. Но обществу навязывают мнение, будто предприятия работают на сепаратистов. У нас война или все-таки
внутренний конфликт? Если война, то жители
этих территорий оказались в оккупации, и задача
прежде всего гаранта Конституции и всех, кто у
власти, гуманитарных, общественных, волонтерских движений – помочь, чтобы люди были живы и
не голодали. Я думаю, это является главным проблемным вопросом, по которому они не нашли общего языка. Армия с огромным количеством военных не может освободить эти территории, а мирные жители без артиллерии и танков вдруг могут?
Существует ли хоть один прецедент в истории
войн, чтобы мирные граждане победили вооруженных до зубов всеми видами оружия террористов,
для которых человеческая жизнь не представляет
никакой ценности? Ответ очевиден – нет. Почему
мы тогда предъявляем претензии этому региону?
Есть боевики с украинскими корнями, они не только
с Донбасса. Некоторые руководители самого высокого уровня из Винницкой, Хмельницкой, Киевской,
Одесской и Львовской областей. Нельзя сейчас делать акцент на том, что это проблема лишь Донбасса и пусть он справляется с этой историей сам.
Никто не говорит правду о том, какие будут последствия в случае введения блокады. Народу посылается информация: «У нас головная боль в стране.
Если мы эту территорию заблокируем, станет
лучше». Руководство страны должно донести, какие сценарии развития возможны при таком выборе. Если спросить у каждого жителя Украины:
«Согласны ли вы на экономическую блокаду оккупированных территорий, но при условии, что война
может прийти в ваш дом не только из-за того, что
вы будете посылать сыновей и мужей на фронт, а
также потому, что в вашей области начнутся такие же военные действия?», мне кажется, 99 процентов скажут: «Нет, мы не согласны». Я абсолютно уверен, что, если начнется экономическая
блокада оккупированных территорий, огонь, который уничтожил Донбасс, уничтожит всю Украину.
Люди, доведенные до голода, зомбированные информацией, окончательно разуверятся в украинской
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Раньше жители Донбасса громко, смело и без обиняков кричали: "Нас никто не слышит!". Теперь этот
же тезис звучит здесь так: "Нас никто, так думаю, не
слышит в данный момент". Чтоб, значит, никто не
подумал, будто кто-то здесь недоволен новой властью, упаси боже, она прекрасно нас слышит, просто вот сейчас, в данный момент, временно не слышит, но это не то чтобы тенденция какая-то, это просто я так думаю, наверно, ошибаюсь. И плохо вот
еще, что "уважение к нам пропало совсем". Аж
странно, как так получилось, ведь жители Донбасса
так хорошо себя вели все это время – говорили на
русском языке, топтали кровавые конфеты "Рошен",
ходили дружно на девятое мая и накидали там на
танки целую гору цветов, широко праздновали день
референдума, били пленных укров на специальных
парадах и плевали им в лицо, никогда не упускали
случая поклониться ближайшему ополченцу, а если
он разрешит, то и преданно лизнуть сапог.
Ну как таких замечательных людей можно не
уважать? Они же не какие-то там мерзкие предатели, продавшие родину за тупую мечту о пенсии в
рублях, они гордый Донбасс, а гордый Донбасс любит, шоб к нему со всем уважением. Вот попросили
люди на митинге у Захарченко квартиры в новостройках, а тот им отвечает: рад бы, да коммуникаций там никаких нет, укропы не успели трубы
проложить, потому что русский мир пришел, а русскому миру не по чину в земле ковыряться, он цивилизацию спасает, – и так уважительно Захарченко
все это объяснил, что прямо на сердце потеплело,
ну, попросились тогда еще к Ринату в отели пожить,
сами своей шутке посмеялись, расстались в хорошем настроении, отличный получился митинг. Донбасс проснулся, гордо поднял гордую голову и
громко заявил, что он не халявщик – он партнер:
"Что нам делать, скажите?" А ничего не делать. Свое
вы уже сделали. Самое время расслабиться и получать удовольствие [25].
«– Население Донецка относится ко всем поразному. Если кто-то думает, что здесь кладбищенское единодушие, то это не так. Настроение граждан
подвержено серьезным испытаниям: есть обстрелы,
появились жертвы и разрушения – настроение одно.
Случилась тихая мирная ночь – и утром настроение
совершенно другое. Я бы не сказал, что присутствует какой-то один вектор. Решительно все без
преувеличения в восхищении от работы жилищнокоммунального хозяйства. Слово «восхищение»
здесь без иронии, потому что в эти тяжелые времена
работа этих служб выше всяческих похвал. Такого
не было даже в мирное время. При том, что Донецк
– не гиблое место, здесь всегда были порядок и чистота по сравнению с другими регионами Украины.
А сейчас просто безукоризненно. Восстановление
разрушений, вывоз мусора, водоснабжение, электроснабжение и прочее на высшем уровне. В этом
население единодушно, – заявил Рогалин.

славной Новороссии, мозг типичного жителя Донбасса готов идти на самые чудовищные ухищрения,
только чтобы не просыпаться, и в этом отношении
его изобретательность поистине не знает границ.
Получив пулю в задницу из проезжающего мимо
джипа с обдолбанными носителями русского духа,
житель Донбасса троекратно прокричит "молодцы!"
и бросит в ответ цветы, а самого себя убедит в том,
что в него стрелял украинский снайпер, наверняка
негр, из наемников, а если и негр не поможет, всегда
можно прикинуть, что да, встречаются еще у нас
иногда отдельные перегибы на местах, но где-то на
фронте бьются с фашизмом честные ополченцы, вот
они вернутся и наведут порядок, и еще денег дадут,
и пожрать тоже.
И тут бац – митинг, собралось больше трех,
центральную улицу перекрыли, а кто-то осмелел
настолько, что повысил голос возле здания "правительства", и ничего ему за это не было, во всяком
случае сразу, только сфотографировали, на память,
наверно. Оптимисты прониклись недоверчивым интересом: неужели в голове у донецких что-то начало
постепенно раздупляться? В конце концов, не послышалось же кому-то, что кто-то вроде бы как требовал от кого-то прекратить обстрелы украинских
позиций? Увы, эти одинокие голоса быстро где-то
затерялись, а диалог жителей Донбасса с народным
героем Захарченко свелся к куда более практичным
вещам: раздаче квартир в новостройках, и как бы
устроить такое наступление, чтобы отодвинуть
фронт подальше на украинскую территорию с той
целью, чтобы мирным гражданам Новороссии
больше ничего не прилетало.
За последний год жители Донбасса изрядно
поднаторели в искусстве иносказательного общения
со своей народной властью и внешним миром. Донбасс по-прежнему твердо стоит на своей принципиальной позиции, что войну он не звал, и сейчас он ее
тоже не зовет, он просто говорит, что "если другая
сторона это не хочет делать мирно, значит, надо их
силой заставить пойти на мир". То есть не расширять территорию боевых действий, не воевать, конечно, не дай бог желать такого братским волновахцам или там мариупольцам, а просто вот как-то
так силой, ну, принудить к миру, мы же все за мир.
А чтобы конкретизировать намек и обозначиться в
системе "свой-чужой" во избежание попадания в
подвал, надо сразу же обязательно прибавить про
силу русского духа, способного не только ликвидировать любую войну, но и сделать то, что раньше вообще никому не удавалось, – развязать дамоклов
узел.
Что это за штука такая и откуда она взялась,
сказать трудно, наверняка ясно только то, что это
уродливое дитя дамоклова меча и гордиева узла появилось на свет благодаря рафинированной дремучести жителя Донбасса, в которой он до сих пор привычно обвиняет всех, кроме себя, разве что теперь
делает это, как он считает, более осторожно и умно.
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«– В Донецке около 20-30 процентов – сторонники Украины, около 10-15 процентов – очень активные сторонники России, у которых здравого
смысла нет и они никаких аргументов не слышат.
Остальные – сомневающиеся. Люди начинают говорить: «Мы не за тех и не за этих. Мы за мир». В силу
недостатка информации люди не могут составить
объективную картину, свое мнение и выглядеть
плохо в глазах соседей тоже не хотят, – отметил Борис Кудлай. – По его мнению, власть и представители общественности в Украине распространяют идею о неполноценности Донбасса. – У
меня сложилось впечатление, что украинская власть
заинтересована в том, чтобы конфликт развивался, и
специально делает все, чтобы своих сторонников,
оставшихся на Донбассе, оттолкнуть от Украины.
Самый простой пример – пропускной режим. Откройте любую социальную сеть и увидите, что
очень много так называемых «вышиватников» поддерживают идею, что Донбасс нужно огородить, что
там люди какие-то не такие, там есть враги и что с
ними нужно бороться. Я уверен, что и властями такая политика поддерживается: эта идея никак не
опровергается, а, наоборот, поддерживается и муссируется из одного издания в другое, – сказал активист. – По его словам, даже некоторые представители Донбасса в парламенте отказались от
того, чтобы отстаивать интересы региона. – Я
недавно был на одном круглом столе, и меня там
очень удивил донецкий депутат Егор Фирсов, который считает, что Донбасс какой-то не такой... А ведь
депутаты должны отстаивать интересы своего региона. Но они по какой-то причине поддерживают
идею, что Донбасс надо оградить от всех или что-то
с ним делать. Мне кажется, что люди везде одинаковы и у всех ценности одни и те же – здоровье, семья, дети. Принципиальных отличий нет. Все отличия надуманные – языковые, ментальные, – убежден Кудлай. – Думаю, надо продвигать идею, что
люди в разных регионах хотят одного и того же:
больше общаться. Многие говорят: «Мы патриоты,
а на Донбассе – не патриоты». На мой взгляд, истинные патриоты Украины как раз из Донбасса. Те, кто
под влиянием тяжелых обстоятельств все равно
остались при своем мнении. Быть патриотом где-нибудь в Ивано-Франковской или Львовской области
очень легко, потому что вокруг все такие же, все
тебя поддерживают. А быть патриотом на Донбассе
гораздо сложнее, – считает Борис. Кудлай подчеркнул, что из-за таких факторов, как экономическая блокада, пропускной режим и отсутствие
соцвыплат, многие люди на Донбассе находятся в
бедственном положении. – У нас угнетается отдельная территория. На Донбассе очень много обычных, нормальных людей, пенсионеров, которые колеблются, есть патриоты, есть разные люди. Из них
не все в прошлом году выходили на митинги в поддержку России. Многие сейчас говорят, мол, вышли
тогда – теперь они враги. Судов пока никаких не

Митинг, который произошел в Донецке 15
июня, дончанин прокомментировал так: «В Донецке люди вышли на митинг сказать, что так жить
дальше невозможно – бесконечные обстрелы,
опасно даже простое передвижение. Вышли с протестом не против власти «ДНР», а против военных
будней. Они не говорили, что власть бездействует и
забросила ветеранов или забыла тех, кто остался без
крова, без средств к существованию. Вышли в основном представители Октябрьского и Железнодорожного поселков. Они приравниваются к прифронтовым районам, куда даже «скорая помощь» выехать не может – не потому, что не хочет или «ДНР»
бензина не дала, а потому, что туда не пускают изза обстрелов. Был ли вчерашний митинг организован кем-то или сформировался стихийно? Я думаю,
и то, и другое. Митинг мог стихийно организоваться, а кто-то попытался его «оседлать». Или,
наоборот, были разжигатели страстей – те, кто заводит народ, сначала искусственно организовали митинг, а потом присоединились стихийно возмущенные массы. И так, и так может быть. Однозначно не
могу сказать. Я бы не стал сравнивать донецкий митинг с Майданом. Думаю, такое сравнение неоправданно, – отметил дончанин.
По словам Рогалина, большинство жителей
Донецка уверены, что город обстреливают украинские войска. «Доминирующее мнение в Донецке
– стреляет украинская сторона. Ополченцы же не
стреляют сами в себя? Нет. А куда стреляют украинские войска? Может, стреляют в воздух? Нет. Может быть, они стреляют внутрь по контролируемой
территории? Тоже нет. Куда же они стреляют? Они
стреляют из артиллерии и танков в сторону города,
где детский сад, больница, универсам, детский санаторий. Куда ни стреляй, везде мирные жители.
Нельзя этого делать. Вот такие выводы горожан.
Люди осуждают украинское правительство, которое
освобождает через разрушения и убийства. Убийства в основном мирного населения. Попасть в
ополченца – это все равно что найти иголку в стоге
сена. В Донецке такое общественное мнение: огонь
должен быть прекращен немедленно, никакого
оправдания для него нет, – сказал Рогалин.
Он подчеркнул, что в цивилизованном мире
очень высоко ставят ценность человеческой
жизни. – Люди здесь не пытаются оправдать злодейские действия украинских властей. Конечно,
если руководствоваться лозунгом «Україна понад
усе!», то, может быть, так и можно действовать. Но
во всем цивилизованном мире превыше всего ставят
человеческую жизнь, а не территорию. А по поводу
того, что Украина превыше всего, то мне это напоминает лозунг «Deutschland uber alles» («Германия
превыше всего» – строчка из произведения ХІХ века
«Песнь немцев», позднее использовавшаяся нацистами. – «ГОРДОН»), – говорит Рогалин» [27].
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торые в прошлом году взяли автомат в руки и фактически держат в заложниках местное население, –
сказал журналист. По его мнению, если бы Украина обещала оккупированным территориям освобождение, люди бы верили в него и ждали. – У людей появляется большое разочарование, когда украинская армия заходит в город и потом из него выходит. Эти территории в прошлом году были оставлены украинской стороной. Враг заходил туда, куда
ему давали возможность зайти, в том числе и в здание СБУ в Луганске, которое было планомерно
сдано. Как можно говорить о какой-то надежде, если
люди не видят, что их собираются освобождать?
Есть люди, которые поддерживают боевиков, – в обществе есть определенная часть умственно отсталых людей, психически нездоровых, обманутых, которые играют в АО «МММ». Это просто масса, которой манипулируют. Если бы Украина вела себя
как освободитель, императивно внедряя посыл освобождения этих территорий, то люди бы ждали, – отметил Торба» [29].
«Ось уже рік я живу в замкненому просторі. В
обмеженому морально, географічно, ідеологічно...
Ось уже рік я – в Донецьку. Я й перед цим жила тут
довгі десятиліття. Але раніше це було зовсім інше
місто – світле, ласкаве, сповнене перспектив для
мене та моєї родини. Той Донецьк ніби виїхав, залишився цей... Ось уже рік я живу в замкненому просторі. В обмеженому морально, географічно, ідеологічно... Ось уже рік я – в Донецьку. Я й перед цим
жила тут довгі десятиліття. Але раніше це було
зовсім інше місто – світле, ласкаве, сповнене перспектив для мене та моєї родини. Той Донецьк ніби
виїхав, залишився цей... І я намагалася виїжджати.
Минулого літа. Повернулися з чоловіком – спочатку
в серпні інфаркт у батька після влучення снаряда в
сусідній будинок та загибелі його найкращого друга.
На кінець літа і свекруха злягла. У вільній Україні
залишили тільки дітей-студентів, не бачили перспектив для них тут. Не бачили й не бачимо. А старих тут залишати не можна. Не виживуть. І вивезти їх неможливо. У нашому випадку – спочатку
фізично, а потім – "нікуди я не поїду, вдома вмиратиму", "це ви виїдьте, я своє вже віджила, а вам
онуків піднімати"... Ось так і зависли ми в цій ірреальності. Спочатку виживали на рештки заощаджень (основні витратили на оренду житла,
коли виїжджали) та на гуманітарку від Гуманітарного штабу "Поможем" Р.Ахметова, яку отримували на наших старих. Чоловікове підприємство
виїхало в Україну минулого літа. У Донецьку знайти
роботу неможливо досі, через рік. Вакансій – маса,
але зарплата – у перспективі. Тому восени
вирішили: чоловік повернеться в Харків на своє
підприємство, щоб було на що жити і підтримувати дітей. Я ж залишилася з любими старими.
Час від часу друзі дають підробіток. Пощастило з
професією – перекладачеві байдуже, де перебувати,
був би Інтернет, а він у Донецьку поки що є.

было, значит, они не враги, а высказывали свою
точку зрения. А людей за это третируют. Экономическая блокада поддерживается правительством.
Сделали пропускной режим, ограничили социальные выплаты. Из-за трех факторов – экономической
блокады, пропускного режима, отсутствия соцвыплат – у людей нет средств к существованию. По
сути, их лишили гражданских прав, а потом уже
подтянули под это законодательство. Создали факторы, которые способствуют физическому уничтожению «донецких». Людей банально не выпускают,
загнали в стойло и смотрят, что с ними произойдет.
Люди мучаются, умирают. Мы статистики не знаем,
но умирают многие. Все это мне дает повод говорить о геноциде, а точнее, донбассоциде со стороны
украинских властей, –говорит активист» [28].
«– Майданы и революции возможны там, где
есть зачатки свободного гражданского общества.
Говорить о том, что на оккупированных территориях есть зачатки гражданского свободного общества, нельзя. Основная масса активного населения,
носителей здравого смысла, оттуда выехала – ядро
утрачено. Люди, которые там остались, – это пассивная масса, которая больше рефлексирует, чем сознательно идет на сопротивление. Для бунта нужно
сознательное сопротивление, а не рефлексия загнанной в угол курицы. Я вижу только одну перспективу
развития – если Украина освободит эту территорию
и будут получены гранты, инвестиции для развития.
Это идеальный вариант, и пока не известно, будет
ли он реализован, – отметил журналист. По его
словам, местные жители негативно относятся
к «ДНР», но боятся высказывать открытое сопротивление. – К «ДНР» отношение негативное,
это однозначно. Но все боятся об этом говорить –
боятся за свою жизнь – и поэтому иногда стихийно
собираются «кучками» по 500 человек. Это показатель, который говорит сам за себя. Если посмотреть,
как происходил этот митинг, что люди говорили так
называемому главе «ДНР» Александру Захарченко
и как он реагировал, то видно, что это была пока еще
робкая попытка наезда на тех, кто называет себя
«новой властью. Ситуация на оккупированных территориях трагична и настолько абсурдна, что не
укладывается в рамки здравого смысла, потому что
идет война. До тех пор пока эти территории не будут
очищены от боевиков, бандитов, преступников, мы
не увидим там ничего здравого, не будет хоть какого-то прогресса. Это умирающий, а во многом
умерший регион, из которого в основном уже выехали умы, активное население и все еще пытаются
выехать простые люди, чтобы найти пропитание на
других территориях. Невозможно жить там, где ты
постоянно находишься под угрозой физического
уничтожения. Уничтожение может быть не только
от прилетающих снарядов, но и просто на улице от
любого пьяного так называемого ополченца. На самом деле, это не ополченцы, а обычные бандиты, ко206
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Щоденні сімейні клопоти не дали збожеволіти, силоміць витягували на вулицю. Та ще раз на тиждень
треба оббігти квартири подруг у різних районах
міста – де квіти полити, де батарею прорвало, де
двері виламали... В'язки ключів – тепер найважче в
моїй сумці. А колись, трохи більше року тому, була
косметичка…Незважаючи на батьків, людей навколо, окремих давніх знайомих, що теж залишилися,
моє нинішнє існування – це самотність. Самотність у замкненому просторі. І мова не так про
чотири стіни. Точніше, не про них. Адже тільки в
рамках своєї квартири я почуваюся вільною. Всередині неї немає війни, немає смерті, немає руїни. У
межах квартири здається, що за вікном все той
незмінний світлий, ласкавий, сповнений перспектив
український Донецьк.
Найнестерпніше – зовнішній простір. Особливо усвідомлювати, що це – реальність, і тобі в ній
жити. Ці прапори, прапори, прапори... Зелені
"Уралы" на шляхах, "захисники" у вуличних кафешках... Банери: "ДНР – все только начинается",
"ДНР. Пенсия – достойная", "ДНР – Донецкий
Народ Решает".... Ці аудіооголошення в супермаркетах, нескінченний телепотік про досягнення
"нашей молодой республики"... Я намагаюся уникати черг – від цього хаосу обертом іде голова:
"Нас обстреливает Украина", "Да что ж эти вояки
творят? От нас стреляют, в нас же и вернется",
"Порошенко хочет, что б мы тут все с голоду
сдохли", "Да куда же смотрит Захарченко? Клубника в июле опять 100 гривен, огурцы – 25", "Мы
освободим Мариуполь и Славянск от этих фашистов и заживем как люди. Нужно только потерпеть", "Терпеть уже нет сил, пенсию начислили
1000 гривен, а молоко по 20", "Наши мальчики нас
защищают", "Ну вот как в стельку пьяный, так
обязательно в камуфляже"... Я, практично, не спілкуюся з місцевими знайомими. У них така сама депресія й зацикленість. Ми тут усі зациклені на
чомусь одному: або як усе буде зле, або як усе буде
добре. Намагалася зрозуміти радісних "всебудетхорошо". Не можу, не виходить навіть мовчазною
усмішкою підіграти в розмові. Вкотре чути з телефонної трубки від інших, як усе зле, –теж сил нема.
Бачити це, відчувати на собі, та ще й на слух сприймати... – вже нестерпно. Зв'язок з Україною – це
телефонні дзвінки від чоловіка та дітей. Дуже
радію їм, відпочиваю душею, а поклавши трубку –
ридаю... Я не можу їм сказати, як мені тут. Не
можу засмучувати. Але вони й самі розуміють, що
означає моє незмінне "у нас усе гаразд".
Розповідати мені їм особливо нічого – більше запитую і слухаю. Ще один пласт спілкування – соцмережі. У більшості. Особливо в таких самотніх, як
я. За рік такого "спілкування" з друзями, рідними,
що виїхали, я впіймала себе на думці: мені простіше
писати, ніж говорити й слухати. Я просто розучилася говорити й слухати. Мені ні з ким підтримувати ці навички. І я їх втрачаю. За рік у Донецьку
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я розучилася спілкуватися. Це, мабуть, найстрашніше моє особистісне усвідомлення цієї війни.
Днями телефонувала подруга-донеччанка –
вже півроку в Дніпропетровську. Її знайома їде в Донецьк. Перше запитання – що передати, чого у вас
немає? Як пояснити, що в мене немає найголовнішого – вас, моїх чоловіка, сина й донечки, моїх
найближчих друзів? Як пояснити, що ця ситуація
виснажила мене повністю? Що я вичавлена безвихіддю. Що кожен день упродовж усього року порожній. Що я живу, як рослина, і допомагаю так
само жити своїм старим. Що цей рік, коли я могла
продовжувати робити кар'єру, відпочивати з
сім'єю, виїжджати кудись із друзями на вихідні, –
просто викреслений із мого життя… А скільки таких років попереду? Якою після цього буду я? Я
знаю, якою. Остаточно німою... Місяців три тому
зателефонувала ще одна знайома. Теж переселенка.
Квартира залишилася на Путилівці, за нею наглядала сусідка. Але й та не витримала, виїхала. Моя
сумка побільшала ще на одну в'язку ключів. Три
місяці тому мій графік перевірки квартир розширився ще на один район. А моє життя – ще на одну
самотню душу, тепер нас дві. Після чергових обстрілів Путилівки поїхала перевірити квартиру подруги (дякувати Богу, її будинок уцілів). Дорога на
зупинку – повз приватний сектор. Тут давно вже
нікого немає. Інколи господарі або такі самі "ключниці" навідуються перевірити, чи все ціле. Ціле не
все. Біля одного з таких "поранених" будинків почула писк. Зайшла в перекошену хвіртку... Під купою
руїн був він. Сірий пухнастий клубок. Кошеня... Тепер мені є з ким розмовляти у своїй самотній квартирі. І в ці моменти я по-справжньому щаслива.
Тут, у цьому Донецьку.
Що означає – жити в Донецьку. Ось уже
більше року Донецьк перебуває в особливих умовах.
У війні, в "ДНР", у блокаді... Проте люди продовжують жити й прилаштовуватися до нових реалій.
Сьогодні "донецький" – це не розпальцьований, не
чиновник першої величини на "лексусі", не олігарх, не
шахтар, не вчитель... Та й, взагалі, професії і
соціальний статус тут уже не важливі.
Сьогоднішніх донеччан поєднують і виділяють
зовсім інші життєві дрібниці. Отож, ти живеш у
Донецьку, якщо вже давно знаєш, яка частина твоєї
квартири найбезпечніша (у когось це – коридор, у
когось – ванна) і де найміцніші несучі стіни. Ти
знаєш, де розміщується найближче бомбосховище.
Дорогою на роботу звертаєш увагу на покажчики
"Убежище", які нанесені фарбою по всьому місту
(таблички може просто знести вибуховою хвилею,
а ось яскрава фарба на асфальті або стіні будинку
– те що треба). Якщо тобі пощастило і в твоєму
будинку є підвал, то він уже давно обладнаний на
випадок просидіти в ньому, мінімум, добу (є стільці,
лежаки, запаси води, ліхтарі й навіть книжки). По
квартирі розставлені "баклажки" з водою, у комірці
– купа свічок, провіант на випадок пошкодження
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після обстрілів водо- або електропостачання. Ти –
фахівець з обклеювання вікон. І не як раніше – щоб
не завівало. А щоб зменшити кількість осколків на
випадок вибуху. Скло не врятувати, але захистити
себе зірочкою зі скотчу по ширині рами, обов'язково
з перетинанням смуг по центру – цілком реально.
Якщо від осколка снаряда вікно трохи пошкодилося,

не поспішаєш міняти склопакет. А сенс? Може ще
"прилетіти". А тріщинки й отвори у вікні просто
ретельно заклеюєш тим-таки скотчем. Якщо живеш на околиці, то твоє "вікно" – це дикт або
натягнутий поліетилен. На жаль, тут замінювати
навіть вибиті склопакети немає сенсу.

Facebook/Сергей Голоха
Ну й, звісно, "тривожна валізка" завжди напоготові... Ти живеш у Донецьку, якщо:
– слово "аеропорт" асоціюється тільки з
війною і страхом. І якщо раптом над містом пролетить літак, то це однозначно викличе загальну
паніку. Бо літак, у твоєму розумінні (неважливо, які
на ньому розпізнавальні знаки), може пролітати,
тільки щоб бомбити;
– ти забув, як їде поїзд, адже з серпня 2014-го
залізничний вокзал прилягає до зони бойових дій;
– у твоєму лексиконі з'явилося: там – "в
Україні", "на великій землі" і тут – "у денеері". Найсуворішим випробуванням до червня 2015-го було
отримати "паперову" перепустку на проїзд "в
Україну". Тепер – відстояти від 10 годин на пунктах
пропуску, на трасі серед полів, під палючим сонцем
без елементарних умов – ні клозетів, ні кіосків із водою. Не встиг за день (а перші тижні роботи нової
системи пропуску показали, що однозначно не
встигнеш) – ночуєш у полі. Кілька разів зіштовхнувшись із цією системою або просто наслухавшись
розповідей бувалих, плюєш на все і сидиш у місті
безвилазно;
– містом пересуватися легко – машин мало,
ніякої товкотнечі в громадському транспорті.
Хоча в Донецьку справді багато людей (згідно з
останніми даними на червень, близько 750 тис. чоловік; виїхало – всього 28%), але вони не полишають
своїх районів без особливої потреби. А потреб тепер – мінімум. Тим, у кого є робота, пощастило, але

таких небагато. Пенсіонери, матері з дітьми їздять у пункти видачі допомоги того ж таки штабу
"Поможем" або в найближче відділення "республіканського банку" по пенсії та соцвиплати, а також по різних місцевих відомствах для оформлення
документів для їх нарахування;
– у службу таксі спокійно можна додзвонитися навіть у зливу, – лінія завжди вільна, через 8–
10 хвилин машина гарантовано приїде (якщо тільки
тобі не їхати на околицю, де не припиняються бойові дії, – туди можуть відмовитися везти навіть у
період затишшя, просто після таких районів таксистам постійно доводиться замінювати колеса).
А ти не поведешся на розмови водіїв про політику,
бо впевнений: вони працюють на внутрішні спецслужби. Та й взагалі, з незнайомцями намагаєшся
такі теми не обговорювати, відмахуючись за необхідності – "я – за мир".
– тебе вже не пригнічують ціни у два з половиною рази вищі, ніж "в Україні". Ти з цим змирився й
приймаєш як даність. Зате, якщо хтось зі знайомих
виїжджає за лінію розмежування, одразу замовляєш цілий список: від пачки кави до зубної пасти;
– ти давно вже не купуєш крупів, макаронів,
консервів, олії тощо. Це є в продуктових наборах
Гуманітарного штабу "Поможем" Р.Ахметова, які
видаються щомісяця. І навіть якщо ти сам не входиш до категорії одержувачів, то у твоєму оточенні обов'язково знайдеться той, хто поділиться;
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товар орендарі закритих бутиків. Та й ти більше не
балуєш себе "новинками сезону". Доходи зменшилися в рази, і ти тратиш заощадження на одяг або
взуття тільки тоді, коли вони цілком зносилися;

– ти забув поняття "мережеві торгові марки",
акції, сезонні розпродажі. Хоча торгові центри
працюють, сьогодні в них переважно торгують
продавці з ринкових точок або ж дорозпродують

Facebook/Сергей Голоха – Київський проспект.
пенсіонерів почали одержувати соцвиплати в доларах. Якщо так і далі піде, то доведеться заводити
третій гаманець.

– тебе вже не здивує відсутність сметани, молока або кетчупу у великому продуктовому супермаркеті. Все залежить від поставок із Росії та
можливості ввезти "з України" сировину для місцевого молокозаводу;
– у магазині ти насамперед дивишся навіть не
на ціни, а на етикетки. Пральні порошки "Ять",
"Аист", "Большая стирка", "Маара"; мийні для посуду "Лазурит", "Золушка"; шампуні "Любава", "Рецепты бабушки Агафьи", "Русское поле"; олія "Кубань", "Затея"; вершкове масло "Кремлевское",
"Волгодонское"; молочні продукти "Вкуснотеево",
"Кубанская буренка". Те саме щодо соків, алкогольних і безалкогольних напоїв. Переважно – товари з
Росії, але багато й білоруського виробництва (вони
надходять через кордон із РФ). Їх дорожнеча примушує активно обмінюватися інформацією через
соцмережі – хто чим користувався, яке воно на
смак, як відпирає;
– новації: пральний порошок на вагу, рідке мило
і шампуні – на розлив. Завезена з Росії побутова
хімія – "не дуже". Тому малі підприємці правдами й
неправдами доставляють з української території
якісніші порошки, але в мішках, продаючи на вагу.
По мило чи шампунь треба приходити зі своєю "тарою";
– "хіт сезону" – бівалютна система. Тепер у
справжніх донеччан гаманець, у буквальному сенсі,
удвічі грубіший, бо зарплати й соціальні допомоги
виплачують переважно в російських рублях за курсом 1 гривня – 2 рублі. До речі, у червні частина
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Але найбільший, масовий страх донеччан – це
навіть не обстріли (вони переважно на околицях), а
втрата українського паспорта! Бо це – "погибель".
У Донецьку, максимум, видадуть посвідку, що засвідчує особистість, але з печаткою "ДНР". Оформити новий повноцінний документ можна тільки на
території України. Але... без паспорта ти не перет209
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неш пункт пропуску, а довідку з "двоголовим птахом" на українському блокпосту навіть не намагайся показувати. Тому місто обвішане оголошеннями про втрату документів і прохання повернути
за винагороду. Вже рік ніхто не гуляє вечірнім або
нічним містом: о 23.00 – комендантська година, але
всі намагаються добратися додому до 21.00. З цієї
ж причини давно вже не запрошують у гості друзів,
максимум – зустрічаються вдень, на кілька годин, і
знову – "в нірку". І головне: ти маєш справу з усім
цим щодня, і вже не ниєш і не скиглиш, а терпиш і
сподіваєшся, що все це колись скінчиться.... А в
тому, що це скінчиться, ти просто впевнений» [30].

дерацией. 7 лет назад это было. Почему это было
неизбежно? Работая главой областной администрации, я понимал, что такая ситуация скоро произойдет. У нас в то время была такая программа –
"Контрабанде – стоп". Шла мощная пропагандистская кампания со стороны Президента Виктора
Ющенко. И нам много рассказывали об эффективных мерах, которые, якобы, применяются... А когда
я детально ознакомился с ситуацией по границе, понял, что у нас ее просто нет! (Фото 1). У меня есть
целый архив документов по всем этим вопросам. И
когда кто-то из высоких киевских гостей приезжал
на территорию Луганской области, мы первым делом отправляли их на границу – показывать, в каком
она состоянии. Вот, узнаете, кто это? (показывает фотографию 2. – Ред.)
- Нет. – Это Литвин (Николай Литвин, брат
экс-спикера Владимира Литвина. – Ред.). Сейчас он
– главный пограничник страны. Впрочем, как и всегда. Работает на этой должности с 2001 года. Так
долго на должности такого уровня, я думаю, у нас
не работал никто… А вот еще фото 3 – будущий
исполняющий обязанности министра обороны – Коваль Михаил… Как понимаете, все были в курсе…

Додатки
Дещо про кордони на Донбасі
Граница, которой нет [10]
- Сейчас на Донбассе идет полноценная
война с террористами, во что трудно было поверить еще какие-нибудь полгода назад. Как вы считаете, можно ли было ее избежать или хотя бы
локализовать на раннем этапе? – Я еще в 2007
году в интервью Сергею Лещенко на "Украинской
правде" говорил, что будет война с Российской Фе-

Фото 1.

Фото 2.

пропуска. А ребята из погранслужбы в центре осваивали деньги, выделенные Евросоюзом и ежегодно
выделяемые украинским бюджетом. Было замечание представителя Евросоюза в Украине Яна Томбинского, когда начались все эти события: "Куда
же вы деньги дели?". Эти ребята осваивали деньги
только на помпезные фасады и таблички на пунктах пропуска. А на саму границу они закрыли глаза.
Пограничники просто плакали, работая с нами, потому что мы поставили задачу – закрыть границу
всеми имеющимися средствами. А вот еще на фото
6 – уже наши сепаратисты-"террористы".

- Отлично. Все остались на местах, получается? – Ну да! А вот знаменитое фото 4 из Изварино. Такой фотографии нет ни у кого! Вот по
этой небольшой дорожке контрабандисты подъезжали до границы и спокойно проезжали на украинскую территорию. В 50 метрах от официального
пункта пропуска. А вот этот ров копали мы (фото
5). Вернее, глава областного МЧС, по моей просьбе.
Потому что пограничники сразу сказали, что у них
нет техники, и, вообще, у них ничего нет, они бедные, босые, голые... Граница у нас была практически открытой. Были только официальные пункты

Фото 4.

Фото 3.

Фото 5.
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Они уже тогда были – "ополчение луганское".
Потом эти люди и стали движущей силой так
называемого протеста. Никуда они не делись. А
вот, смотрите, это уникальная фотография- 7 :
вот это наша граница. А теперь отгадайте, где

Фото 7.

здесь российская территория, а где украинская? Загадка! И мы рвами перекрывали эти "велосипедные
дорожки" через границу. Это была первая заноза
от команды Данилова всем этим товарищам. И по
поводу войны... Вот вы видите базы, раньше это
были базы контрабандистов (фото 8, 9).

Фото 8.

стране, кто мне за все время задал вопрос по поводу
газификации углей, который вообще спрашивал об
этом – это был Юрий Бойко. Потому что он этот
вопрос, на самом деле, понимал гораздо глубже, чем
остальные товарищи. – Я как раз хотел об этом
поговорить. Янукович, каким бы он ни был, еще
год назад собирался подписать Ассоциацию с ЕС,
представитель его команды Бойко собирался газифицировать угли, но потом Путин заставил их
фактически развернуться на 180 градусов… – Это
все иллюзия. Ни в какую Европу Янукович не двигался. Виктор Федорович думал, что он такой самостоятельный и может, что называется, повысить ставки в торге с Путиным. Но освободиться
от российского поводка достаточно трудно, фактически в его ситуации – невозможно. И то, что он
находится сегодня в Ростове, читай – в заложниках
– яркое тому подтверждение.
Почему, кстати, многие ожидали других действий от Ахметова по отношению к событиям на
Донбассе? На самом деле, Ринат Леонидович очень
долго занимался своим имиджем, нанимал дорогие
английские адвокатские компании, которые защищали его от любого посягательства на его репутацию и имя. Но он связан с Москвой обязательствами особого рода. Но здесь вопрос в первую очередь к нашим спецслужбам, начиная от контрразведки, СБУ, МВД... И вообще, вопрос к власти достаточно интересный. Разобраться, где "наши", а
где "не наши" – очень и очень трудно. После того,
как у нас назначают министрами обороны граждан
Российской Федерации, главой Службы безопасности государства назначают человека с российским
паспортом... Сейчас же они сбежали не в Лондон,
не в США, а именно к своим хозяевам. Откуда они
пришли, с чьих рук ели – туда же убежали. Все логично. С другой стороны, есть достаточно интересная вещь: сын Ефремова живет в Москве.
Внучка Александра Сергеевича уже оформилась в

Сегодня, однозначно, – базы террористов! Они
к этому готовились очень давно, они знают все
ходы и выходы. По минутам рассчитано время
"подскока" с той или иной точки РФ вдоль границы
до нужной точки на территории Луганщины.
- И сейчас по давно налаженным контрабандистским "коридорам" идут караваны российской военной техники… – Совершенно верно. Почему основные действия происходят в Изварино?
Потому что у российских спецслужб все эти ребята были "заряжены" еще Бог знает когда. ФСБ и
ГРУ на это не жалели ни денег, ни времени, ни других ресурсов, начиная еще с 2002 года. Страна сидела на поводке у ФСБ. – Но в итоге у вас даже
"своими силами" создать хоть какое-то подобие
государственной границы не получилось? – Меня
очень быстро убрали с должности главы областной
администрации... Мы тогда решили провести большую Международную конференцию по газификации
углей. Все четко понимали, что вопрос независимости государства Украины фактически зависел от
энергетической безопасности. Но Ющенко тогда
меня уволил, причем, без каких-либо объяснений,
буквально через неделю после этой конференции. Я
думаю, что для многих товарищей эта конференция стала последней каплей – такого "сумасшедшего" нужно срочно убирать! – И когда я у Романа
Петровича (Бессмертного. – Ред.) спросил: "Роман Петрович, а что случилось? Что такое произошло, что надо было меня таким вот образом?…" – Он мне ответил: "Ты знаешь, за последнее время, за неделю на тебя стали выливать
столько всякого разного...". Меня никто не спросил,
не выслушал, а просто уволили. О своем увольнении
я узнал из интернета. – Интересно, как раз тема
газификации начала опять подниматься на государственном уровне год назад. Даже Бойко пытался строить заводы по газификации углей в Луганской области…- Единственный человек в этой
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московскую школу... Они уже практически полностью перебрались! Причем уехали они туда из Луганска еще в первых числах марта. – Знали, к чему
все движется? – Но сам Александр Сергеевич находится здесь, и вся луганская псевдоэлита тоже
находится здесь, в Киеве. Даже его подчиненный
Клинчаев жарит шашлыки в Киеве на Днепре
(Фото 10). И его люди пытаются сейчас разделиться на несколько групп: мол, вроде я участия ни

в чем не принимал, я самостоятельная единица...
Сегодня все "самостоятельные". На самом деле, их
"работа" еще не закончена. Они будут пытаться
заходить в администрации, в Кабмин и во все другие структуры, пользуясь своими старыми комсомольско-партийными связями. Если это будет происходить успешно, то, конечно, все очень печально.
Но, с другой стороны, я могу сказать, что
украинцы обречены на победу.

Фото 10.

Фото 11.
спокійно вимахують своїми жезлами, ніби навколо й
війни нема. А трохи згодом починається кордон.
Місця тут настільки типово по-українськи красиві,
що порівняти це можна з якоюсь Черкащиною чи
Полтавщиною, та й заселені вони переважно
українцями. Ось тільки за цією оманливою красою
та пасторальним спокоєм ховається щоденна
війна. Кожного дня через кордон прориваються нові
терористи та диверсанти. «Відстрілюємо їх як можемо, – розповідає Олексій, рядовий з мобільного
прикордонного загону, що діє в районі селища
Сєдово Новоазовського району. – Буквально з ніг
збиваємося. Тим більше важко, коли вони на човнах
з моря підпливають, обстрілюють і швиденько
тікають. Узагалі, тут місцевість надто важка –
дуже багато балок, різних ярів тощо. Тобто тепловізори часто не допомагають – вони ж
працюють гарно на рівній поверхні, а якщо людина
повзе по яру, то її прибори не побачать».
Дорога понад кордоном майже геть порожня,
тож ніхто не заважає їхати швидко – власне, це й
потреба заради безпеки. «Ви їдьте не менше як 80
км, – каже нам телефоном старший лейтенант
Сергій С. з Кіровоградщини, у гості до якого, на прикордонний пункт «Успенка» Амвросіївського району, ми їдемо з волонтерами. – У нас тут постійно
з «зеленки» пострілюють, чим хутчіше їдеш, тим
більше шансів, що не поцілять». На швидкості машина починає тихенько підвивати. Річ у дорожньому покритті, яке спереду і ззаду вкрите слідами
від гусениць, саме тому, коли шини труться об ребристий асфальт, і виникає це специфічне виття.
Шлях в’ється гадюкою прямо поруч із кордоном,
який буквально за полем, на пагорбі. Але його присутність нічого не видає – ні контрольно-слідової

Буткевич Б. Життя на стрічці [12].
Коли говорять про вояків на Сході, то в голові
одразу з’являються героїчні десантники, браві
нацгвардійці або замурзані артилеристи та
танкісти. Про прикордонників згадують менше й
нерідко в досить зневажливому тоні. Мовляв, це ті,
що кордон здали. Такий підхід нічого спільного з
істиною не має – саме ці підрозділи чи не найпершими почали вступати в прямі бойові зіткнення з
ворогом, а кордон, за незначними винятками, хлопці
в зелених беретах тримали до останнього проти
втричі переважаючого супротивника, маючи на руках тільки легке озброєння. «Тиждень» проїхався
вздовж лінії прикордонних застав Донеччини, що
вже три місяці воюють на «стрічці», як називають
українсько-російську межу самі військовослужбовці.
«СТРІЧКА» В ПУСТЕЛІ. Багато хто з тих,
хто стежить за війною по телевізору чи інтернету, думає, що південно-східна частина Донецької
області, яку на картах РНБО завжди заспокійливо
замальовують у кольори національного прапора, –
спокійне місце. Це зовсім не так. Новоазовський і
Тельманівський райони кожної ночі спалахують великими чи маленькими боями на кордоні або на узбережжі Азовського моря. Не кажучи вже про Старобешівський та Амвросіївський райони, які є аренами кровопролитних боїв між армією та терористами. Кожного дня через кордон намагаються
прорватись нові терористи та диверсанти. На
дорозі від Маріуполя до Новоазовська минаєш посилений військовий блокпост, де перевіряють кожну
машину майже до гвинтиків, а потім, на в’їзді до
Новоазовська, стоїть даішний, який уже не викликає жодної довіри – міліціонери, яких тепер нагнали
в район Маріуполя зі всієї Донецької області,
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кірливо дають себе обшукувати й з надією дивляться в бік Росії, де їх чекають похмурі та нервові
російські прикордонники. Як кажуть наші «погранці», росіяни зовсім не раді новим біженцям і
сприймають їх вельми суворо. Нас особисто
зустрічає старший лейтенант Сергій С. із Кіровоградщини, бо додзвонитись нереально – районну
вишку зі зв’язком терористи підірвали кілька
місяців тому, тепер ледве-ледве працює тільки один
із двох провідних операторів, і то не завжди. Військовий широко всміхається й тисне нам руки чорними від машинного мастила долонями – він бортстрілок у БТРі, а за сумісництвом іще й механік.
Прикордонний пункт «Успенка» укріплений достатньо серйозно – тут і бетонні блоки, й окопи, й
укріплення з мішків із піском. На спроби фотографувати прикордонники реагують миттєво – не
можна. Усі бійці знають, що вони – передовий
рубіж і в будь-який момент на них здатні напасти,
тож фото може допомогти ворогу в орієнтуванні.
І якщо цей напад буде з боку російської регулярної
армії, то їх вистачить десь на годинку активного
бою. Але відступати не збирається ніхто. Одразу
наступного дня після нашого від’їзду на сусідній з
«Успенкою» відділ «Василівка» вночі напали терористи та розстріляли його впритул із РПГ. У результаті 5 загиблих та понад 10 поранених.
«Ми вже тут три місяці сидимо, – розповідає
Сергій. С. – Перекидають нас між «Василівкою»,
«Маринівкою» та «Успенкою» (три північні прикордонні загони Донеччини. – Ред.). – Одразу за нами
починається так звана вогняна земля». Так прикордонники йменують район стратегічної висоти
Савур-Могила прикордонного пункту «Маринівка»,
який постійно переходить з рук у руки вже два
місяці. Поряд із районом Ізварине на Луганщині
саме це місце є стратегічним для терористів, адже
тут проходить один із основних каналів поставок
російського озброєння, людських та матеріальних
ресурсів. Найбільша проблема в тому, що прикордонну службу останні 10 років перетворювали з
армійської на поліцейську. І раптом виникла потреба знову стати армією. Кожного дня тут
ідуть бої, а з території РФ, з району так званого
Матвіївського кургану, російська ж артилерія весь
час проводить планомірні та жорстокі обстріли
позицій наших військ. Так само постійно на
«стрічці» йдуть бої з диверсійно-розвідувальними
групами противника, які намагаються швендяти
через кордон в усі боки. «У нас тут щоночі така
свистопляска починається, – розповідає старший
лейтенант Сергій С. – Постійно російські «Гради»
працюють у бік Савур-Могили, важка артилерія
б’є, трасери тощо. Нас «Градами» не б’ють – сенсу
нема витрачати. Але нещодавно базовий табір обстрілювати з мінометів, тоді загинуло семеро
хлопців. Узагалі, кожної ночі наші мобільні групи

смуги, ні паркана, ні стовпів. За всі 120 км, проїханих уздовж кордону, ми тільки один раз побачили
табличку «Державний кордон». Ніяких широко
розпіарених свого часу «ровів Тарути» тут і
близько немає. Як розповіли нам прикордонники з
Новоазовська, ще в березні працівники фірми брата
колишнього губернатора Донеччини Шишацького
прорили в районі контрольно-пропускного пункту
«Новоазовськ» кілька кілометрів декоративного
рову, звезли туди всі телеканали для красивої картинки, і на тому все зупинилося. Жодного дальшого
укріплення кордону губернатор не здійснював.
Особливо весело, коли бачиш, як за пагорбами,
вже на російських територіях, здіймається стовп
куряви, який буває тільки тоді, коли швидко їде бронетехніка. Місцеві жителі пояснюють, що кордон
із російського боку постійно патрулюють БМП.
Натомість у наших прикордонників вистачає сил
та людей тільки тримати під контролем головні
дороги та вузлові розв’язки. Тож для охочих нелегально перетнути межу є тисячі способів – і
непомітних стежок, і полів, де ніхто не помітить і
не завадить. Щоправда, вздовж цієї дороги через
кожні 30–40 км стоять армійські та прикордонні
блокпости. Хлопці спокійні, але все в їхніх рухах видає миттєву готовність до бою, які їм тут доводиться вести часто. Звичайно, тут не так гаряче,
як північніше по кордону, але війна відчувається в
кожному русі. Раптом кілометрів за 10 у полі в небо
здіймаються величезні хмари диму, який швидко
стає трикольоровим – жовто-коричнево-чорним – і
довго ще висить над цим місцем. Як згодом пояснили прикордонники, це українська армія обстрілювала черговий караван зі зброєю, який прорвався через кордон. Сказали, успішно.
Ближче до лінії фронту на дорозі взагалі стає
геть порожньо. Села ніби покинуті – люди в них є,
але більшість відсиджується вдома. Ось тільки в
полях кипить робота, адже вони – це єдиний засіб
виживання місцевого населення. Тут немає жодних
шахт, усі селяни зайняті в сільському господарстві.
Може, саме тому тут не було бази для сепаратизму – над селами завжди висіли українські прапори. Місцеві мешканці взагалі погано орієнтуються в політиці, хоча не ставлять під сумнів, що
живуть в Україні. Щоправда, і з Росією псувати
стосунки не хочуть – мовляв, там родичів багато.
Зв’язок із РФ відчувається й у тому, що на мобільних телефонах постійно випливає оголошення про
роумінг та перебування в зоні дії російських мобільних операторів.
ВОГНЯНА ЗЕМЛЯ. Перед контрольно-пропускним пунктом «Успенка» нас зустрічає закинута заправка та кілька десятків машин з охочими
перебратися в Росію. Спілкуватися ці люди не бажають – вони не агресивні, але дуже налякані. По-
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Міністерство оборони, але як нам родини годувати,
от скажіть?»
Раптом обличчя бійців витягуються – приїхав
транспорт із двома «двохсотими» з тієї-таки «Маринівки», яких тепер перевозять на велику землю.
Бійці похмурнішають й одразу перестають спілкуватись – усі кидаються до своєї буденної роботи,
ніби намагаючись утопити в ній біль та тривогу.
Хтось із люттю починає чистити зброю, хтось кидається лагодити БТР, хтось просто тихенько
ховається в тіні. «Ми будемо захищати Батьківщину, але як набридло кожного дня бачити стільки
зради й дурості, – кажуть бійці наостанок. – Повірте, от закінчимо тут, а потім зі зброєю всі на
Київ підемо».
«– Бо без патріотизму, який має виховувати
і театр, війни не виграєш... Що спричинило цю
війну, яку дуже по-різному розуміють? – Її причини
створювалися століттями. Території Приазов’я
та Причорномор’я завжди були неспокійними,
варто почитати історію, щоб це зрозуміти. До всього ж, коли Російська імперія набрала сили за рахунок поневолених нею народів, на землях, які тепер
називаємо Донбасом, Кремль штучно створював
умови для конфліктів. Перш за все, за рахунок заселення території дуже неоднорідним населенням, з
яким державі завжди складно мати справу. Між
тим, на цих землях, де проживали переважно
українці, різні народи – нащадки козаків, татари,
греки та інші – знаходили спільну мову. Проблеми,
які маємо зараз, там почалися з тих часів, коли Донбас було заселено декласованими й денаціоналізованими елементами з люмпенів та зеків, щоби ті
розбудовували шахти й заводи. Паралельно нищилося українське населення, Голодомор для цього й
було організовано. На заміну винищених українських
селян приїжджали угро-фіни, яких завдяки Петрові
І тепер називають «русскими». Але вони до Русі, до
русичів, русинів, русів, які є частиною великої
української нації, жодного стосунку не мають. Виникає питання: чиї вони «русские» – татарські,
мордовські чи башкирські? Тепер вони там, в РФ,
усі себе називають «русскими». Так-от, представників різних народностей імперії переселяли на Донбас, де вони, почуваючись чужинцями, почали боротися за своє вкорінення на чужих землях. Найбільше
біди, як відомо, у своїй облудній «національній
політиці» наробили більшовики зі своєю індустріалізацією. Через неї люмпенів, які не знають
свого роду-племені, які не вкорінені в жодну культуру, на Донбасі значно збільшилося. Так були створені умови для нинішнього воєнного конфлікту на
цих українських землях. Між тим, і там люди різних
націй навчилися співіснувати одне з одним, вони не
знали антагонізму, доки політики не починали сварити народи поміж собою. Ми бачимо, як це робить
Кремль: він починає спекулювати на так званому

вступають у бій. Наша «Успенка» – це найбільший
перевалочний пункт між великою землею та цією
«кишкою» вздовж південного кордону, яку наші
хлопці тримають».
Війна на «Успенці» відчувається одразу – буквально за будинком контрольно-пропускного пункту
стоять швидка з пораненими, яких щойно привезли
з пункту «Маринівка», та БТРи супроводження –
закіптюжені, щойно з бою. Поруч у тіні лежать
утомлені бійці – в повній амуніції, зі зброєю. Вони
щойно вийшли з жорсткого нічного бойовиська, і в
їхніх очах немає нічого, окрім щастя, що можна ось
так нікуди не бігти, попити води, не чуючи вибухів
російських снарядів. Далі – ще кілька БТРів, КрАЗи з
вантажами, патрульні прикордонні машини. Дещо
оддалік стоїть на цеглинах легендарний трофейний
БТР, який «погранці» відбили в так званого батальйону «Восток» іще в травні на тій самій «Маринівці». «Він російського походження, – розповідає
майор Олександр Л. – Під час бою в ньому заклинило
баштовий кулемет, і росіяни кинули його майже неушкодженим. Тепер ось ми його використовуємо.
Щоправда, лагодити доводиться часто – у тому
бою наші гарно його «покоцали». Зараз ось будемо
нові колеса ставити, що волонтери підвезли».
«Найбільша проблема в тому, що нашу службу
останні 10 років перетворювали з армійської на
поліцейську, – пояснює майор Олександр Л. – У нас
на момент початку війни не було важкого
озброєння, у бійців – щонайбільше по 3 магазини на
автомат, а це на 15 хв активного бою.
І раптом виявилося, що ми маємо бути все ж
таки армією, до того ж воювати проти втричі
більшого за кількістю супротивника з важким
озброєнням. Дуже було неприємно, коли всі кричали,
що ми зрадники, що воювати не вміємо. Насправді у
нас тут усі бойові хлопці, б’ємося як можемо, у бойових умовах доводиться повністю переучувати особовий склад». Більшість бійців на «Успенці» – це
мобілізовані в останні місяці, які відправлені на посилення застав. Фактично кадрових військовослужбовців тут зі старих, довоєнних часів – відсотків
30. «Я зі Львова, – розповідає місцевий лікар. – Перевели на посилення. Що сказати – війна тут. Он
учора привезли хлопця з «Маринівки», у нього реальна контузія, від кожного гучного звуку одразу падає й вуха затискає. У туалет нормально сходити
не може – боїться тепер замкнених просторів».
Побут прикордонників достатньо суворий – увесь
час перебої з питною водою, тільки під кінець другого місяця зняли проблеми з харчуванням та бензином. Найбільше нарікань викликає вдвічі менша, ніж
в армії, зарплата. «Десантники отримують по 8–9
тис. з усіма доплатами, – розповідають прикордонники. – А в нас майор одержує 2,5 тис., більшість
бійців – по 1400 грн або 1800 грн. Ясно, ми ж не
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мовному питанні, сіючи дезінформацію про утиски
російської мови. Але російська мова там панувала
останні десятиліття, тоді як російськомовному
населенню, яке проживає на сході України, варто
було б пригадати своє коріння і подбати про розвиток своєї рідної мови: української, татарської,
грецької та ін. До всього ж, жителям Донбасу та
інших русифікованих регіонів України, яким
укорінювали радянську жебрацьку психологію
безініціативного пролетаріату, треба відвикати
від поганої звички чекати, що хтось зробить тебе
заможним та щасливим. Треба відвикати від «халяви», від подачок «щедрого пана», до яких нас привчали в СРСР. Хочеш стати заможним – зароби,
прояви ініціативу, хоча, звичайно, за наших умов це
поки що непросто робити. А ті ж, хто покладається не на державу, а на себе – а таких більше в
столиці й у Західній Україні, – заробляють попри
недосконалість наших законів. Українці завжди
були самодостатніми і цілком могли прожити й без
опіки держави, аби тільки вона не заважала. Так що
колотнеча, яка влаштована на Донбасі, нинішня
братовбивча війна відбувається там через
політиків, які завжди ставали причиною воєн. – Чи
не просилися на роботу до керованого вами театру переселенці з Донбасу? – Приїжджав актор,
але ми його поки що не взяли. Я з ним спілкувався і
зрозумів, що він навряд чи приживеться в нашому
колективі. Переселенці з Донбасу, на жаль, не
завжди себе по-людськи поводять. У нас був випадок, коли нащадки радянських люмпенів побили шанованого в України письменника Володимира Лиса,
чий твір іде на нашій сцені. Чоловік ішов вулицею і
почув, як хлопці позаду нього характерною російською мовою з елементами суржику говорили про
якесь свято, свідками якого стали: «Эти бандеровцы сейчас выпьют и детей будут кушать». Лис,
почувши таку дурню, попросив хлопців не ображати людей, які їх гостинно прийняли на своїй
землі, і у відповідь отримав кастетом по голові... Це
відомий стиль Партії регіонів, яка і довела до Майдану, до війни. Між тим, ми мирний народ, ми
нікого не чіпаємо, але це не значить, що можна зазіхати на нашу землю. Якщо у нас ростуть берізки –
це ще не привід вважати Україну «исконно русской
землей» [23].
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РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ
на колективну монографію
«Новий світовий економічний порядок і виклики для України»
загалом та в інтеграційному, зокрема. На основі статистичної оцінки ринкового простору інтеграційних векторів, переплетення економічних інтересів ЄС,
України і РФ обґрунтовано інтеграційний вибір нашої
держави в аспектах активних і пасивних важелів
впливу. Обґрунтовані вченими університету пріоритети структурних зрушень України дозволять їй досягти певного рівня економічного зростання в умовах
нового світоустрою.
Монографія виконана на високому науковому та
фаховому рівнях, містить теоретичне осмислення сучасних тенденцій розвитку глобалізації та практичне
становлення у вигляді варіативних трендів нового глобального розвитку світової економічної системи.
Окремі розділи монографії присвячені реструктуризації геофінансового простору у контексті формування нового світового економічного порядку. У
цьму зв’язку аналізуються міжсистемні трансформації
і проблема нерівноважного глобального розвитку як
домінанти формування нового світового економічного
порядку, концептуалізація та альтернативні вектори
реструктуризації геофінансового простору в умовах
дисипативної рівноваги, інституціональне підґрунтя
фіскальних трансформацій в умовах глобальних змін,
інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій.
Значна увага авторами монографії приділена монетарному виміру формування нового світового економічного порядку. Інтерес читачів викличуть аспекти,
пов’язані із дослідженням проблем симетрії національного та міжнародного монетарного режиму в світлі
принципів економічного порядку, системними деформаціями чинної моделі монетарного устрою світу та
глобальним монетарним взаєминам у майбутньому.
Позитивною рисою монографії є пов’язання
проблематики створення нового світового економічного порядку з завданнями розвитку України. Ця
проблематика системно розглядається у розділах
«Вплив глобалізації на економічний розвиток
України» «Україна в системі європейського і
євразійського інтеграційних процесів» і «Альтернативи структурних зрушень України».
Зрозуміло, що не з усіма положеннями і висновками дослідників можна цілком погодитися. Це – дискусійні аспекти, які потребують продовження досліджень. Тим самим монографія приверне увагу інших
науковців і сприятиме отриманню нових наукових результатів.
У цілому монографія «Новий світовий економічний порядок і виклики для України» написана на
високому науковому і прикладному рівні та може бути
рекомендованою до друку.

Монографія «Новий світовий економічний порядок і виклики для України» підготовлена професорсько-викладацьким
складом
Тернопільського
національного економічного університету. У ній виокремлено сучасні тенденції розвитку світової економічної системи в умовах викликів та загроз, багатовимірний прояв яких відзначений на національному та
інтернаціональному рівнях. Вона присвячена актуальній науковій проблемі – виокремленю тенденцій формування нового світового економічного порядку і
визначенню місця України в сучасній світогосподарській системі.
Рецензована монографія добре структурована,
виклад матеріалу ведеться в логічній послідовності,
дотримано високий науковий рівень викладу. Нагальна
необхідність у формуванні нового світового економічного порядку з проекцією на майбутнє охоплює
історію цивілізаційного та економічного розвитку,
його теоретичне осмислення, напрямки формування та
окреслено підходи до становлення нового світового
господарського порядку. Зроблено наголос не тільки
на економічні проблеми, але досліджено становлення
нового світоустрою в контексті культурних вимірів. В
дослідженні окреслено рамки глобальних монетарних
взаємин у майбутньому та визначено роль ТНК як головних акторів світової економіки у процесі її транснаціоналізації та доведено суперечливість впливу глобальних корпорацій на її розвиток.
Методологічно автори здійснюють дослідження
на основі того, що у світовому економічному просторі
суб’єкти економічної діяльності мають співіснувати на
основі принципів рівності, поваги до національного суверенітету та узгодження міждержавних інтересів.
Відповідно до цього поступово засновуються певні
наддержавні організації, на які покладають розробку
таких умов міжнаціональних відносин у сфері економіки, які здатні забезпечити використання досягнень
сучасної цивілізації. Інакше кажучи, йдеться про новий, а точніше – новітній порядок, в якому нації та
окремі фірми спроможні отримувати вигоди від наукових досягнень людства та інформатизації виробництва
на основі історичного процесу міжнародного розподілу праці.
У рецензованій монографії висвітлені широке
коло питань. Значна увага приділена методологічним
питанням створення нового світового порядку та глобальним цивілізаційним процесам, що мають регулюватися. Здійснюючи дослідження на стику наук, автори обґрунтовують концепцію міжкультурних відносин і довіри, зокрема фактору культури у глобальній
економіці, довіри як категорії інтегрованої світової
економіки, її вимірів в системі міжнародного
підприємництва та світових економічних і фінансовокредитних відносин.
Важливе місце в монографії «Новий світовий економічний порядок і виклики для України» посідають
проблеми місця України в геоекономічному просторі
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
З НАГОДИ 85-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
І 60-річчя НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
КОВАЛЬОВА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА
Ковальов Валерій Миколайович відомий в Україні і світі вчений-економіст, доктор економічних
наук (з 1988 р.), професор (з 1992 р.), академік АЕН
України (з 2013 р.). Народився 10.12.1929 р. у місті
Соледар Донецької області, українець. Закінчив
Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна у 1954 р. за спеціальністю «Планування народного господарства».
У 1964 р. закінчив аспірантуру науково-дослідного інституту праці (м. Москва), де у 1965 р. захистив кандидатську дисертацію з питань нормування
праці в соляній промисловості. У 1968 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Економіка праці».
За час наукової діяльності В.М. Ковальов працював:
1955-1956 рр. – вченим секретарем Всесоюзного науково-дослідного інституту соляної промисловості (м. Соледар);
1956-1960 рр. – начальником нормативно-дослідної лабораторії Артемівської солекопальні «Артемсіль» (м. Соледар);
1960-1999 рр. – завідуючим відділом економічних досліджень Українського науково-дослідного
інституту соляної промисловості (м. Артемівськ);
1999-2003 рр. – професором Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ).
Після 2003 р. до сьогодення – завідуючий кафедрою економіки підприємств та менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії
(м. Артемівськ).
Під час наукової діяльності В.М. Ковальов
опублікував більш 250 наукових праць в Україні і за
кордоном, у тому числі 13 книг і монографій та два
видання навчального посібника з економіки праці та
соціально-трудових відносин (з грифом МОН України), а також навчальний посібник з економіки підприємства.
Найбільш значними результатами його наукової і педагогічної діяльності виявились такі:
1956-1999 р. – створення методології обґрунтування норм праці в гірничо-добувній і харчовій промисловості за критеріями оцінки: прогресивність,
рівнонапруженість і реальність норм, а також концепції реформування оплати праці в соляній промисловості, яке було здійснено відповідно до Постанови Уряду СРСР у 1974 р.
1999-2015 рр. – теоретичне осмислення та визначення таких економічних категорій, як людський
капітал, трудовий потенціал, соціально-трудові і суспільні відносини, формування методології їх кількісного визначення.

Зокрема, у 2014-2015 рр. В.М. Ковальов завершив і опублікував цикл наукових праць з проблем
соціально-трудових відносин, до яких належать:
особиста монографія «Роль праці у формуванні
суспільних відносин (2015 р.) та статті:
«Оплата праці як форма вираження соціальної
відповідальності бізнесу» (надруковано у колективній монографії Дніпропетровського національного
гірничого університету у 2014 р.);
«Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В.І. Вернадського»
(журнал «Україна – аспекти праці», 2015 р.);
«Визначальна роль закону рівноваги у розвитку
природи і суспільства: соціально-економічний аспект» (журнал «Вісник економічного науки України», 2015 р.).
Зазначені наукові праці завершують цикл робіт
автора з проблем праці і суспільних відносин, висвітлюють досвід розвитку соціально-трудових відносин в Україні. В них також розкрито сутність і
роль системи об’єктивних законів розвитку природи
і суспільства. Зокрема: загального закону рівноваги,
визначального економічного закону відповідності
економічних формацій етапу і рівню розвитку продуктивних сил, основного економічного закону суспільства соціально-регульованих ринкових відносин; економічного закону оплати праці. Сформована
структура мотиваційного механізму стимулювання
ефективності праці і бізнесу, методологія кількісної
оцінки міри вираження суспільних відносин; балансу соціально-економічних інтересів бізнесу і найманої праці; резерви можливого підвищення заробітної плати тощо.
Обґрунтовано історично незбіжні стратегічні
напрями розвитку людства до створення гармонічного суспільства відповідно до вимог об’єктивних
законів розвитку природи та суспільства на принципах партнерства, доброзичливості, істини, добра і
спрямування національних економік до світової економічної системи.
За науковим керівництвом і допомогою
В.М. Ковальова підготували і захистили дисертації
7 кандидатів і 5 докторів наук та дипломи більше
ніж 300 магістрів і спеціалістів.
Його трудова діяльність відзначена державними нагородами: 5 медалей і нагрудний знак
«Шахтарська слава» ІІ і ІІІ ступеню.
Вчена рада Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України
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З НАГОДИ 75-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
БУЛЄЄВА ІВАНА ПЕТРОВИЧА
Булєєв Іван Петрович, доктор економічних
наук, професор, народився 22 березня 1940 р. у
м. Сніжне Донецької області. Після закінчення у
1962 р.Донецького політехнічного інституту розпочав свій професійний шлях на Часов-Ярському комбінаті вогнетривких виробів. Своє життя пов’язав з
наукою, що давало змогу глибше розуміти питання
промислового виробництва, мотивації та управління
підприємствами. Більше 40 років Булєєв Іван Петрович працює в галузевих та академічному науково-дослідних інститутах. У 1974-1980 рр. працював завідувачем лабораторії економіки і фінансів Всесоюзного науково-дослідного інституту соляної промисловості, у 1980-1994 рр. – завідувачем відділу економічних досліджень Державного інституту по
обробці кольорових металів і сплавів, у 19942001 рр. – заступником генерального директора з
економіки та фінансів об'єднання «Артемсіль».
Під його науковим керівництвом і за особистою участю було розроблено нормативну базу підприємств соляної промисловості та кольорової металургії України і Російської Федерації, методичні
положення із роздержавлення та приватизації підприємств соляної галузі та обробки кольорових металів України і Росії. На протязі 7 років був головою
ради республіканської асоціації «Укрсільпром». У
1994 р. його обрано дійсним членом (академіком)
Академії інженерних наук України, у 2002 р. – дійсним членом Академії економічних наук України.
З 2001 р. по теперішній час працює в Інституті
економіки промисловості НАН України – заступник
директора, завідувач відділу. Під керівництвом і за
безпосередньою участю І.П. Булєєва отримано
ряд вагомих наукових результатів у дослідженні
актуальних проблем економічної теорії, економічного зростання, власності та приватизації, реалізації ринкових механізмів на макро- і мікрорівнях, господарського механізму і трансформації
підприємств, об’єднань та їх інтеграції у світогосподарський простір.
І.П. Булєєвим обґрунтовано і реалізовано в дослідженнях інституціональний підхід до аналізу та
формування внутрішніх і зовнішніх відносин підприємств, що сприяє впровадженню на підприємствах концепції анімалізму, холізму, їх перетворенню
у креативні організації.
Вченим розроблено методологію класифікації
підприємств за інституціональними факторами,
формами власності, розмірами, впливом на соціальну інфраструктуру територій. Обґрунтовано необхідність першочергової розробки та впровадження
дієвого механізму оподаткування, що значно полег-
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шує тягар фіскальної політики та стимулює розвиток
виробництва.
І.П. Булєєвим досліджено сутність та окреслено і обґрунтовано структуру підприємства як найбільш стабільної інституції, виходячи із положень інституціональної та еволюційної економічних теорій.
Обґрунтовано роль та місце в трансформаційній
економіці малого, середнього та великого бізнесу,
виявлено природу їх взаємовідносин та розроблено
заходи і обґрунтовано пріоритети щодо політики
держави відносно кожного виду бізнесу, розроблено
систему мотиваційних заходів та визначено роль інтелектуального капіталу у підвищенні капіталізації
підприємства.
І.П. Булєєв брав безпосередню участь в розробці, удосконаленні та експертизі значної кількості
проектів, законів, програмних документів щодо вирішення практичних питань на основі використання
теоретичних положень сучасної економічної науки.
Розроблено конкретні пропозиції щодо формування
громадянського суспільства та середнього класу.
Одним з перших в державі він став розробляти та
вдосконалювати теорію трансакційних витрат від
макрорівня до рівня конкретних суб’єктів ринкових
відносин (держава, регіон, підприємство, індивід),
обґрунтував методологію оцінки ефективності корпоративного управління за критерієм трансакційних
витрат, розробляє інституціональну економічну теорію виходячи з ролі та місця в ній діяльності підприємств, виробничих колективів, займається проблемами соціальної відповідальності бізнесу та держави.
І.П. Булєєв опублікував особисто та у співавторстві близько 400 наукових праць, з яких 5 особистих (за обсягом більш як 10 д.а. кожна) та
41 колективна монографія. Серед останніх робіт І.П.
Булєєва варті уваги такі фундаментальні монографії:
«Теоретичні та природні аспекти формування змішаної економіки», «Приватизація: діагностика протиріч і шляхи вирішення», «Антикризове управління підприємством», «Сучасні важелі та методи
управління підвищенням ефективності господарської діяльності», «Концепція державної промислової
політики», «Управління трансакційними витратами
в перехідній економіці», «Промислові корпорації:
особливості розвитку й прийняття рішень», «Теоретичні та прикладні аспекти функціонування виробничого комплексу регіону», «Проблеми підвищення
ефективності функціонування підприємств різних
форм власності», «Стратегія підвищення ефективності функціонування виробництва», «Підприємство в
системі суспільних відносин: інституціональний

керівництвом та консультуванням захищено 17 кандидатських та 7 докторських дисертацій.
Заслуговує на увагу кваліфікована робота І.П.
Булєєва як редактора збірників наукових праць
ІЕП НАН України, заступника головного редактора
журналу «Економіка промисловості», члена редколегії журналів та наукових вісників «Прометей»,
«Економічний вісник Дніпропетровського національного гірничого університету»,«Бізнес-Інформ»,
інших збірників та журналів наукових установ.
Плідна творча діяльність і повсякденна участь
у розв’язанні актуальних завдань економічної науки
і практики забезпечили визнання І.П. Булєєва як одного із провідних в Україні вчених та його авторитет
серед науковців, фахівців і працівників органів управління.

аспект», «Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та практика», «Некоторые аспекты выбора
вектора интеграции Украины», «Финансовые методы обеспечения капитализации предприятий»,
«Капитализация предприятий: сущность, формы,
моделирование факторов обеспечения», «Капитализация предприятий: теория и практика», «Капитализация и регулирование хозяйственной деятельности
предприятий базовых отраслей промышленности:
институциональный аспект» та інші.
І.П. Булєєв веде плідну роботу з науковою молоддю, бере активну участь у підготовці та атестації
кадрів вищої кваліфікації. З 1996 р. він є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій в ІЕП НАН України, з 2001 по 2006 р. працював експертом ВАК України. Під його науковим
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З НАГОДИ 70-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І 50-річчя
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ
ГЕЙЦЯ ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА
льність. Головним завданням Інституту є забезпечення геополітичної перспективи української нації
шляхом створення стратегічних основ розвитку та
піднесення національної економіки та ефективного
функціонування інститутів держави у цьому процесі, обґрунтування соціогуманітарних пріоритетів і
критеріїв економічного розвитку, гармонізація цільових орієнтирів стабільного економічного зростання, інноваційних перетворень, модернізації та
структурно-технологічного оновлення вітчизняної
економіки та її інтеграції у світову, вироблення
складових державної політики щодо забезпечення
інноваційної моделі розвитку економіки, подальше
формування нещодавно розробленої науковцями Інституту концепції економічного зростання в умовах
нестабільності.
Упродовж останніх років наукові інтереси академіка В. М. Гейця концентруються на дослідженні
інституціональних основ та вирішенні проблем взаємодії суспільства, держави та бізнесу, створення
ефективних механізмів впливу на подальшу капіталізацію економіки України для досягнення нею самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності,
чому були присвячені численні публікації в наукових журналах та фундаментальна монографія «Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку» (у 2009 р. побачило світ її видання українською мовою, а у 2014 р. – доповнене і
перероблене видання російською). Загалом же у
творчому доробку В. М. Гейця понад 500 праць, серед яких 40 монографій (7 індивідуальних). Під його
безпосереднім керівництвом були підготовлені національні доповіді «Соціально-економічний стан
України: наслідки для народу та держави» та «Новий курс: реформи в Україні 2010–2015 рр.».
За особистого керівництва та ініціативи В. М.
Гейця наукові здобутки Інституту популяризуються
за допомогою започаткованих Інститутом наукових
журналів «Економіка і прогнозування» (де він – головний редактор), «Вісник Інституту економіки та
прогнозування» (член редколегії), «Економічна теорія», видання колективних та індивідуальних монографій (побачили світ понад 120), наукових доповідей (понад 40), подання до керівних органів держави
багаточисельних різноманітних аналітичних матеріалів та доповідних записок.
Крім цього, В. М. Геєць є головним редактором
найповажнішого в країні економічного журналу
«Економіка України» та членом редколегій численних вітчизняних та зарубіжних наукових журналів з
різних аспектів економічних та соціогуманітарних
знань.

20 квітня 2015 року виповнюється 70 років видатному вченому-економісту, академіку НАН України, віце-президенту Національної академії наук України, директору ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», лауреату Державної премії
України в галузі науки і техніки Гейцю Валерію Михайловичу, а також відзначається 50-річчя його наукової діяльності.
Майбутній академік народився у селі Сезьки Ічнянського району на Чернігівщині. Після здобуття
вищої освіти на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г.
Шевченка все його подальше життя пов’язане з розвитком економічної науки в системі НАН України.
Свій трудовий шлях В. М. Геєць розпочав у Інституті економіки НАН України і пройшов усі щаблі
наукової кар’єри – від інженера до завідувача відділу моделювання економічного розвитку. У 1997 р.
був обраний директором Інституту економічного
прогнозування НАН України, створеного згідно з
відповідними постановами Кабінету Міністрів України та Президії НАН України, а у 2005 р. перейменованого в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», де став справжнім драйвером
наукового пошуку, ініціатором нових напрямів досліджень та їхнім головним натхненником.
Сфера наукових інтересів ученого лежить у макроекономіці, економіко-математичному моделюванні та прогнозуванні економічного розвитку,
В. М. Геєць – засновник наукових шкіл в сфері макроекономіки (теорія і моделі економічного прогнозування, фінансів (фінансова безпека: бюджетна і
боргова політика), державного регулювання економіки. За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки в 1992 р. В. М. Геєць був обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 1995 р. – академіком
НАН України. Плідну наукову роботу вчений поєднує з напруженою науково-організаційною роботою
в Президії НАН України: 1998-2009 рр. – академіксекретар Відділення економіки, а з 2009 р. і дотепер – віце-президент НАН України. В. М. Геєць невтомно бореться за удосконалення організації та координації фундаментальних досліджень, популяризації сучасних економічних знань, забезпечення
ефективної діяльності НАН України та посилення її
ролі як вищої наукової організації держави.
Очолюваний В. М. Гейцем Інститут економіки
та прогнозування завжди перебуває на вістрі сучасних наукових досліджень, щоразу обираючи проблеми на стику економіки та інших соціогуманітарних дисциплін, швидко реагуючи на виклики часу та
поєднуючи в дослідженнях новизну і фундамента-
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Своїм учителем називають В. М. Гейця 21
доктор і 22 кандидати економічних наук. У кадровій
політиці директор робить ставку на талановиту молодь, слідкує за науковим зростанням кожного співробітника, з багатьма опікується особисто. В ДУ докладають багато зусиль щодо якісної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру
та докторантуру, тут з 2005 р. працюють дві спеціалізовані Вчені ради, а з 2009 р. Інститут став готувати магістрів за спеціальністю «Фінанси» («Фінанси і кредит»). З 1997 р. і до сьогодні науковці
Інституту захистили понад 70 кандидатських та 24
докторські дисертації, що сприяло формуванню вагомого і багатогранного наукового поля Інституту.

Про інтеграційну спрямованість очолюваного
В. М. Гейцем Інституту свідчать тісні міжнародні
зв’язки та спільна робота над проектами з науковцями Нідерландів, США, Угорщини, Греції, Австрії,
Великої Британії, Норвегії, Казахстану, Росії, Білорусі, Азербайджану.
Плідно поєднуючи наукову діяльність із громадською, В. М. Геєць уже понад 25 років представляє Україну в Міжнародному проекті ЛІНК–ООН,
запрошується експертом до різних комісій та рад.
Вимогливість і наполегливість, які В. М. Геєць
вважає своїм кредо, сприяли його становленню як
вченого і керівника, а також допомагають долати виклики часу, що постають перед суспільством і науковою спільнотою країни.
Вчена рада Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу»
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70 ЛЕТ ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ,
АКАДЕМИКУ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
ДУБНИЦКОМУ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ
В 2001 году ему присвоено звание доцента, в
2011 году звание профессора. В период с 1994 г. по
2012 г. В.И. Дубницкий работает в Донецком экономико-гуманитарном институте, в качестве проректора по научной работе и зав. кафедрой международной экономики. С 2012 г. он работает в Донецком государственном университете управления.
Под его руководством подготовлены и защищены 7 кандидатских диссертаций. Начиная с 1998
года, совместно с профессорами В.Н. Аминатом,
В.В. Финагиным, Н.Д. Прокопенко и П.А. Погосовым он становится учредителем научного издания
Украины «Региональный сборник научных трудов
по экономике «Прометей», а с 2005 г. становится
главным редактором данного известного в Украине
и за рубежом научного издания. Профессор В.И.
Дубницкий также является членом редколлегий
4 ведущих научных изданий Украины.
За прошедшее время им подготовлено и опубликовано 248 научных публикаций, среди них 12
монографий (5 авторских), 16 учебных пособий (в
т.ч. 8 с грифом МОН Украины). Кроме того, им
были подготовлены и опубликованы научные статьи в Германии, Польше, Швеции, Китае, Болгарии,
Литве, Словакии. Среди научных публикаций профессора В.И. Дубницкого можно выделить: монографию «Трансформация промышленного комплекса: проблемы управления развитием» (2008 г.),
фундаментальную коллективную монографию
«Украина и ее регионы на пути к инновационному
обществу» в 4-томах (2011 г.), где он выступил как
автор и редактор данного издания; «Актуальные
проблемы развития сферы услуг» (2014), раздел 6.2.
в монографии «Кластеры в экономике Украины»
(2014 г.). Профессор В.И. Дубницкий является членом 2-х специализированных научных советов.
Научная общественность Украины сердечно
поздравляет доктора экономических наук, профессора, академика АЭН Украины Дубницкого Владимира Ивановича с юбилеем и желает ему здоровья и
плодотворной научно-педагогической деятельности.

10 февраля 2015 года исполнилось 70 лет видному украинскому ученому – экономисту и организатору радиотехнической промышленности Дубницкому Владимиру Ивановичу.
После окончания школы, с серебряной медалью, он поступил на физический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского по специальности «Электроника твердого тела». Начиная, с 1966 года. В.И. Дубницкий
более 33 лет проработал в системе Военно-промышленного комплекса СССР и Украины, в радиотехнической промышленности. Свой трудовой путь, Владимир Иванович начал в качестве младшего научного сотрудника, ст. инженера-технолога в лаборатории кристаллографии и оптико-электронных технологий Научно-исследовательского радиофизического института (г. Горький). В 1969 году ему поручается организация нового уникального производства – цеха микроэлектроники на Горьковском заводе радиоизмерительных приборов НПО «Темп».
При его активном участии, в числе первых в СССР,
было запущено высокотехнологическое производство частных микропроцессов и микросборок.
По решению коллегии Министерства радиопромышленности СССР В.И. Дубницкий был в 1977
году направлен в г. Донецк, на завод «Топаз», где он
проработал более 23 лет, в качестве зам. главного
инженера, зам. директора СКБ, главного инженера.
За время работы, в ПО «Топаз» при его участии и
руководстве были запущены высокотехнологические производства, которые позволили выпускать
уникальные радиотехнические комплексы и изделия, из которых, наиболее известны комплексы
«Кольчуга», «Мандат», не имеющие аналогов в
мире.
В.И. Дубницкому, в 1979 году за освоение и выпуск специальной радиотехнических комплексов
была присуждена Государственная премия СССР, а
в 1984 году ему было присвоено звание «Почетный
радист СССР».
Наряду с работой в промышленности, Владимир Иванович, занимался научно-педагогической
деятельностью. В 1997 году в Институте экономикоправовых исследований НАН Украины он защищает
кандидатскую диссертацию и ему присваивается
научная степень кандидата экономических наук, а в
2008 году в Институте проблем рынка и экономикоэкологических исследований НАН Украины
(г. Одесса) успешно защищена диссертация «Рыночная трансформация промышленного комплекса региона» на соискание научной степени доктора экономических наук.
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