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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Активізація соціаль-

них ресурсів розвитку держави та її регіонів потре-
бує сприятливих умов життєдіяльності і праці, роз-
виненої системи збереження і відтворення здоров’я, 
надання якісних освітніх послуг включно з систе-
мою перенавчання та підвищення професійної ква-
ліфікації, що може бути забезпечено завдяки ефек-
тивному функціонуванню регіональної соціальної 
інфраструктури. 

Соціальна інфраструктура регіону як сукуп-
ність галузей і видів діяльності, сприяючих комп- 
лексному відтворенню людини в процесі реалізації 
її особистих і суспільних потреб через надання різ-
них послуг, характеризує потенціал регіону у сфері 
поліпшення житлово-комунального, медичного, по-
бутового, культурного, транспортного обслугову-
вання населення на основі розширення номенкла-
тури і підвищення якості соціальних послуг, забез-
печення їх доступності для усіх верств населення. 

Для сучасного етапу розвитку соціальної ін-
фраструктури регіонів характерний нерівномірний, 
незбалансований, асиметричний в цілому розвиток 
галузей соціальної інфраструктури, що знижує мож-
ливості для задоволення потреб населення, особ-
ливо вразливих, малозабезпечених груп. 

Характерним є також деформоване співвідно-
шення попиту і пропозиції на ринку соціальних по-
слуг, загальне зменшення різноманітності і кілько-
сті об'єктів соціальної інфраструктури та відповідне 
скорочення їх обсягу та асортименту, погіршення 
якості послуг, що значною мірою обумовлено недо-
фінансуванням діяльності у цій сфері.  

Практика передачі об'єктів соціальної інфра-
структури на місцевий рівень без відповідної фінан-
сової, організаційної та інвестиційної підтримки з 
боку бізнесу і держави має  досить  суперечливі на-
слідки і свідчить про необхідність суттєвого удоско-
налення механізмів фінансування соціальної інфра-
структури, що набуває особливої ваги в умовах де-
централізації управління. 

Фінансування і виробництво послуг галузями 
соціальної інфраструктури як соціально значущих 

благ може здійснюватися при повній або частковій 
участі держави, ступінь якої в кожній із галузей  
окремо визначається практикою залучення приват-
ного сектора до відтворення соціально значущих по-
слуг з урахуванням можливостей їх бюджетного фі-
нансування. Ефективною формою залучення при- 
ватного капіталу в сферу виробництва послуг в га-
лузях соціальної інфраструктури виступає при-
ватно-державне партнерство, що зумовлює необхід-
ність ринкового реформування галузей соціальної 
інфраструктури. 

Крім специфічних показників, що характеризу-
ють стан і розвиток галузей соціальної інфраструк-
тури, вона має і територіальний вимір. Конкретні 
об'єкти соціальної інфраструктури є об'єктами муні-
ципальної власності, їх регулювання забезпечують 
місцеві органи влади і, в силу цього, основні проб-
леми функціонування та утримання соціальної ін-
фраструктури пов'язані з існуванням стійкого дефі-
циту їх фінансового забезпечення на місцевому  
рівні. 

Серйозними обмеженнями розвитку регіональ-
ної соціальної інфраструктури є значний рівень зно-
шеності основних фондів та незадовільний техніч-
ний стан житлового фонду й інженерних комуніка-
цій; збитковість суб’єктів господарювання; неврегу-
льованість відносин власності на об’єкти соціальної 
інфраструктури;  відсутність підготовлених до впро-
вадження інноваційно-інвестиційних рішень. Недо-
статній рівень інформації, орієнтованої на розвиток 
бізнесу, незбалансованість ринку праці в окремих 
районах та містах, відтік освіченої робочої сили за 
межі країни, нескоординовані дії органів місцевої 
виконавчої влади посилює негативний вплив цих 
факторів. 

Вплив вищезазначених факторів є характерним 
для будь-якого регіону країни, а на сході країни та  
в окупованому Криму на додаток до несприятливих 
факторів виникли проблеми, вирішення яких ле-
жить насамперед у політичній та військовій пло-
щині. Бюджетне фінансування соціальної інфра-
структури у АР Крим та на непідконтрольній тери- 

Міжнародна та регіональна економіка 
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торії Донбасу можливе лише після деокупації  
цих територій. Відновлення зруйнованої соціальної 
інфраструктури на контрольованих територіях  
за оцінками міжнародних фахівців потребує  
1257,7 млн дол. США, що перевищує можливості 
фінансової системи країни [1].  

Основні фінансові ресурси для підтримки  
функціонування і розвитку соціальної інфраструк-
тури надходять до місцевих бюджетів у порядку пе-
рерозподілу з державного бюджету, що в умовах 
хронічного дефіциту бюджету призводить до недо-
статності фінансування всієї соціальної сфери і, зо-
крема соціальної інфраструктури. 

Однією з найважливіших умов розвитку соціа-
льної інфраструктури регіонів є довгострокова бю-
джетна стратегія держави та здатність місцевих ор-
ганів влади здійснювати стратегію розвитку, вклю-
чаючи створення сприятливих умов для підтримки 
підприємництва, залучення інвестицій в соціальну 
сферу, стимулювання виробничої діяльності, орієн-
тованої на стабілізацію усіх галузей соціальної ін-
фраструктури у регіонах країни. 

Це обумовлює необхідність реформування ме-
ханізму фінансування регіональної соціальної ін-
фраструктури, що забезпечує її функціонування і 
розвиток на основі ефективного управління фінан-
совими ресурсами.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми  
розвитку соціальної інфраструктури розкриті в пра-
цях багатьох українських науковців, з-поміж яких: 
О.І. Амоша [2, 3], Б.М. Данилишин [5], В.І. Куценко 
[5, 6], В.М. Новіков [7], О.Ф. Новікова [2-4], А.Г. 
Ягодка [8] та інші. 

Проблеми взаємообумовленості принципів со-
ціалізації економіки, інституціональних зрушень у 
соціальній інфраструктурі, співвідношення право-
вих основ, тенденцій і механізмів її розвитку розгля-
нуто у колективній монографії за науковою редак-
цією В.М. Новікова [9]. В іншій монографії цього 
творчого колективу соціальна інфраструктура роз- 
глядається з позицій формування цілісного соціа-
льно орієнтованого механізму розвитку, що охоп-
лює галузеві і гуманітарні аспекти [10]. У цій роботі 
увага акцентується на інноваційних механізмах  
функціонування соціальної інфраструктури, подо-
ланні регіональних відмінностей у забезпечені насе-
лення соціально важливими послугами, впрова-
дженні сучасних креативних практик їх надання.  

Творчий доробок авторів статті щодо проблем 
управління соціальною інфраструктурою та визна-
чення конкурентних переваг соціальної інфраструк-
тури промислового регіону викладено в моногра-
фіях [2, 3]. Розглядаючи соціальну інфраструктуру 
як фактор потенційності та джерело розвитку регіо-
нів України, в монографії акцентовано увагу на  
проблемах розвитку освіти та охорони здоров’я, які 
справляють найбільший вплив на формування люд- 

ського капіталу та є основою інноваційного роз- 
витку країни [2, с. 315-354]. 

Виконана авторами типологізація регіонів за  
рівнем розвиненості соціальної інфраструктури до- 
зволила виявити необґрунтованість розподілу суб-
венцій місцевим бюджетам на розвиток соціальної 
інфраструктури [2, с. 335-342]. 

Еволюцію наукових поглядів на зміст еконо- 
мічного механізму в контексті підвищення суспіль-
ної ролі соціальної інфраструктури в умовах транс-
формаційних процесів та якісного відтворення люд-
ського капіталу досліджено П.Б. Левіним [11]. У цій  
роботі фінансово-бюджетні питання діяльності со-
ціально важливих галузей розглянуто у взаємо- 
зв'язку із економіко-організаційними та інституцій-
ними.  

Важливо зазначити, що тематика досліджень з 
проблем соціальної інфраструктури недостатньо 
уваги приділяє питанням удосконалення фінансу-
вання, особливо в умовах децентралізації, за яких 
можуть змінюватися обсяги та пропорції видатків на 
галузі та об’єкти соціальної інфраструктури. Варто 
згадати публікації, у яких висвітлено проблеми,  
тенденції та напрями модернізації соціальної інфра-
структури в умовах децентралізації управління [12], 
та роботу [13], у якій розглядається досвід застосу-
вання програмного бюджету як важливого інстру- 
менту підвищення ефективності державних витрат в 
умовах реформування системи місцевого самовря-
дування. 

Європейський досвід та перспективи децентра-
лізації сільських громад для України запропоновано 
в статті В.І. Ляшенка, С.В. Іванова, М.М. Іваннікової  
[14]. Проблеми стратегічного управління соціально-
економічним розвитком України з урахуванням про-
цесів децентралізації розглянуто О.С. Вишневським 
[15]. Вплив фіскальної децентралізації на економі-
чне зростання та надання суспільних послуг дослі-
джувала Ю.О. Петренко [16].  

Обґрунтуванню концептуальних положень ви-
користання податково-бюджетних інструментів для 
забезпечення розвитку соціальної сфери присвячено 
ряд публікацій, зокрема, роботи В.П. Вишневського 
[17], В.Д. Чекіної [17, 18], О.В. Вієцької [17]. 

Дослідженню складної за структурою та знач-
ної за обсягами інфраструктури промислового регі-
ону, великого промислового міста та визначенню 
стратегічних орієнтирів інфраструктурного розвит-
ку присвячено праці С.В. Богачова [19], Ю.М. Хара-
зішвілі та В.І. Ляшенка [20]. 

Слід зазначити, що даний напрямок наукових 
досліджень не втрачає своєї актуальності, адже три-
річний досвід децентралізації потребує аналізу пе-
ребігу процесів та наукового обґрунтування їх пода-
льшого удосконалення. 

Метою даної роботи є визначення специфіки 
фінансового забезпечення соціальної сфери в умо- 
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вах децентралізації управління та обґрунтування 
пропозицій щодо удосконалення механізму фінан-
сування регіональної соціальної інфраструктури для 
формування соціальних ресурсів  розвитку регіонів. 

Основні результати дослідження. Делеговані 
та власні повноваження органів місцевого самовря-
дування потребують певного обсягу фінансових ре-
сурсів для забезпечення ефективності публічних по-
слуг та соціально-економічного розвитку територій. 
Орієнтуючись на стандарти Європейського Союзу у 
реформуванні управління, слід зазначити, що євро-
пейська модель міжбюджетних відносин, головним 
принципом якої є принцип партнерства центральної 
і місцевих органів влади, відображена у Європейсь-
кій Хартії місцевого самоврядування (ратифікована 
Верховною Радою України Законом № 452/97 від 
15.07.97 р.) [21]. 

Згідно пункту 1 Статті 9 Хартії органи місце-
вого самоврядування мають право в рамках націона-
льної економічної політики на власні адекватні фі-
нансові ресурси, якими вони можуть вільно розпо-
ряджатися в межах своїх повноважень. Норми Хар-
тії, закріплюючі право органів місцевого самовряду-
вання на отримання власних ресурсів, регламенту-
ють адекватність обсягу фінансових ресурсів покла-
деним на них функціям та повноваженням, передба-
чених Конституцією або законом (п.2, Стаття 9). 

При цьому пункт 4 статті 9 Хартії передбачає, 
що врахування зростання вартості послуг на місце-
вому рівні має компенсуватися передачею фінансо-
вого ресурсу.  

З метою подолання наслідків нерівного розпо-
ділу потенційних джерел фінансування і фінансо-
вого тягаря, який повинні нести органи місцевого 
самоврядування, пропонується запровадження про-
цедур бюджетного вирівнювання або аналогічних 
заходів, проте такі процедури або заходи не повинні 
звужувати свободу дій органів місцевого самовря-
дування в межах власної відповідальності (пункт 5 
Статті 9 Хартії). 

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів форму-
ється з кількох джерел: це трансферти (дотації, суб-
венції), закріплені доходи (де ставку встановлює 
центр), місцеві джерела доходів (де ставку встанов-
лює сама громада через обрану нею радою). 

Місцеві бюджети, як складова частина бюд- 
жетної системи України, за структурою розподіля-
ються на обласні бюджети, районні, бюджети місце-
вого самоврядування – бюджети територіальних 
громад (бюджети сіл та їх об’єднань, бюджети се-
лищ, бюджети міст, у тому числі районів у містах). 

За інформацією Міністерства фінансів України 
станом на 01.11.2016 р. налічується 10838 місцевих 
бюджетів (без місцевих бюджетів АР Крим та м. Се-
вастополь). Прямі відносини з державним бюдже-
том мають 24 обласних бюджети, 1 бюджет м. Ки-
єва, 148 бюджети міст обласного значення, 460 рай- 
онних бюджетів, 159 бюджетів об’єднаних терито- 

ріальних громад. Решта місцевих бюджетів, з яких 
224 бюджети міст районного значення, 592 селищ- 
них бюджети, 27 бюджетів районів у містах,  
9199 сільських бюджети, 4 районні бюджети не ма-
ють міжбюджетних відносин [22].  

Усі місцеві бюджети є самостійними, що забез-
печується закріпленням за ними відповідних джерел 
доходів бюджету, правом місцевих органів влади 
визначати напрями використання бюджетних кош-
тів відповідно до законодавства України, правом  
відповідних місцевих рад самостійно і незалежно 
одна від одної розглядати та затверджувати відпо- 
відні місцеві бюджети. 

Фінансова децентралізація, яка є одним з пер-
ших кроків виконання схваленої в квітні 2014 р. 
Концепції реформи місцевого самоврядування та 
організації влади в Україні, дозволила суттєво зміц-
нити ресурсну базу місцевих бюджетів та сформу-
вати передумови для активізації процесу добровіль-
ного об’єднання територіальних громад.   

Фінансова підтримка державою добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст 
передбачається згідно зі статтею 10 Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад» [23]. Так, об’єднаній територіальній громаді 
передбачається надання коштів у вигляді субвенцій 
на формування відповідної інфраструктури згідно з 
планом соціально-економічного розвитку такої те-
риторіальної громади. 

У результаті реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в Укра-
їні планується сформувати близько 1800 місцевих 
бюджетів. Заплановану кількість спроможних тери-
торіальних громад наведено у табл. 1. 

Після закінчення процесу об’єднання територі-
альних громад сіл, селищ, міст усі місцеві бюджети 
матимуть прямі міжбюджетні відносини з держав-
ним бюджетом. У результаті буде забезпечено вико-
нання одного із напрямків реформи міжбюджетних 
відносин – перехід від триступеневої до двоступене-
вої бюджетної системи. 

Реформа міжбюджетних відносин сприяла роз-
ширенню принципу самостійності місцевих бюдже-
тів, закріпленню за місцевими бюджетами близько 
50 джерел доходів, що позитивно позначилося на 
зростанні їх ресурсної бази.   

До основних податків та зборів, які формують 
дохідну частину місцевих бюджетів об’єднаних гро-
мад, належать: 

• 60% податку на доходи фізичних осіб на  
власні повноваження;  25% екологічного податку; у 
повному обсязі рентна плата за використання при-
родних ресурсів та надр місцевого значення; пода-
ток на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності; державне мито; плата за на-
дання адміністративних послуг та адміністративний 
збір за державну реєстрацію; акцизний податок з  
роздрібної торгівлі;  
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Таблиця 1 
Перспективний план формування територій громад 

Регіони,  
області 

Планова кіль-
кість громад 

Правові засади формування громад Фактично створено  
(станом на 01.02.2016 р.) 

Вінницька  37 Розпорядження КМУ
№ 1076 від 13 жовтня 2015 р.  
(№ 1345-р від 23 грудня 2015 р.) 

2 

Волинська  52 Розпорядження КМУ 
№ 993-р від 23 вересня 2015 р. 

5 

Дніпропетровська  74 Розпорядження КМУ
№ 846 від 5 серпня 2015 р.  
(№ 1281-р від 4 грудня 2015 р.) 

15 

Донецька  38 Розпорядження КМУ
№ 1029-р від 8 вересня 2015 р. 

3 

Житомирська  38 Розпорядження КМУ
№ 901 від 12 серпня 2015 р. 
( № 1281-р від 4 грудня 2015 р.) 

9 

Закарпатська  -  2 
Запорізька  52 Розпорядження КМУ 

№1345-р від 23.12.2015 р. 
6 

Івано-Франківська  53 Розпорядження КМУ 
№1077-р від 13.10.2015 р. 

3 

Київська  29 Розпорядження КМУ 
№1206-р від 18.11.2015 р. 

1 

Кіровоградська  20 Розпорядження КМУ 
№1159-р від 11.11.2015 р. 

2 

Луганська  24 Розпорядження КМУ 
№833-р від 05.08.2015 р. 
(№8-р від 13.01.2016) 

2 

Львівська  88 Розпорядження КМУ 
№1158-р від 11.11.2015 р. 
(№1281 від 04.12.2015 р.) 

15 

Миколаївська  29 Розпорядження КМУ 
№1002-р від 08.09.2015 р. 
(№8-р від 13.01.2016 р.) 

1 

Одеська  24  8 
Полтавська  45 Розпорядження КМУ 

№994-р від 23.09.2015 р. 
(№1281 від 04.12.2015 р.) 

12 

Рівненська  51 Розпорядження КМУ 
№923-р від 08.09.2015 р. 
(№1281 від 04.12.2015 р.) 

5 

Сумська  49 Розпорядження КМУ
№ 1001-р від 8 вересня 2015 р. 

1 

Тернопільська  26 Розпорядження КМУ 
№1391-р від 16.12.2015 р. 

26 

Харківська  53 Розпорядження КМУ 
№991-р від 23.09.2015 р. 

- 

Херсонська  41 Розпорядження КМУ 
№832-р від 05.08.2015 р. 

1 

Хмельницька  44 Розпорядження КМУ 
№924-р від 08.09.2015 р. 
(№1345-р від 23.12.2015 р.) 

22 

Черкаська  46 Розпорядження КМУ 
№999-р від 08.09.2015 р. 
(№1281 від 04.12.2015 р.) 

3 

Чернівецька  22 Розпорядження КМУ 
№1073-р від 13.10.2015 р. 
(№1345-р від 23.12.2015 р.) 

10 

Чернігівська  48 Розпорядження КМУ 
№899-р від 12.08.2015 р. 
(№1345-р від 23.12.2015 р.) 

5 

Усього  914  159 
 

*Складено авторами за матеріалами Розпоряджень Кабінету Міністрів України:  
№ 832-р, № 833-р, № 846-р, № 899-р, № 901-р, № 923-р, № 924-р, № 938-р, № 991-р, № 993-р, № 994-р, № 999-р, 

№ 1001-р, № 1002-р, № 1029-р, № 1073-р, № 1076-р, № 1077-р, № 1158-2015-р, № 1159-р, № 1206-р, № 1391-р. 
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• 100% податку на майно (нерухомість, земля, 
транспорт); 

• 100% від 5% акцизного податку; 
• державні субвенції на освіту та медицину. 
Створення у 2015 р. 159 об’єднаних територіа-

льних громад стало можливим завдяки добровіль-
ному об’єднанню 794 сільських, селищних та місь-
ких рад. У 2016 р. ще 949 сільських, селищних та мі-
ських ради добровільно об’єдналися у 208 територі-
альних громад [24].  

Об’єднані громади отримали можливість пе-
рейти на прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом; отримувати з державного бюджету кош-
ти на розвиток інфраструктури громади; самостійно 
вирішувати питання розвитку своєї території; вико-
нувати делеговані повноваження, зокрема: здійсню-
вати управління школами та дитячими садками, ор-
ганізовувати первинну медичну допомогу жителям 
громади, забезпечувати утримання та організацію 
роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіо-
нів, спортивних закладів.  

Аналіз виконання доходів місцевих бюджетів 
за 2016 р. показав, що реалізація реформи міжбю-
джетних відносин дала позитивні результати. За 
2016 р. надходження доходів загального фонду міс-
цевих бюджетів 159 громад (з урахуванням трансфе-
ртів з державного бюджету) склали 7,1 млрд грн, що 
майже у 7 разів більше порівняно з надходженнями 
2015 р. При цьому власні надходження бюджетів 
об’єднаних територіальних громад зросли більше 
ніж у 3 рази порівняно 3 2015 р. (з 1 млрд грн до  
3,3 млрд грн [25]. Об’єднання громад дозволило  
збільшити власні доходи бюджетів громад із розра-
хунку на 1 жителя громади з 1645 грн у 2015 р. до 
2345 грн у 2016 р.  

Тенденція зростання обсягів власних ресурсів 
об’єднаних територіальних громад дає підстави для 
більшої самостійності органів місцевого самовряду-
вання в реалізації місцевих стратегій розвитку, по-
ліпшенні соціальної інфраструктури, поліпшенні 
життєдіяльності населення громад. 

Для здійснення видатків на делеговані держа-
вою повноваження в галузях освіти та охорони здо-
ров’я запроваджено нові субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам – освітню та медичну. 

З цією метою місцевим бюджетам у 2016 р. із 
загального фонду державного бюджету надавалися 
такі види трансфертів: 

- освітня субвенція (44 783,9 млн грн); 
- медична субвенція (44 316,6 млн грн); 
- субвенція для придбання витратних матеріа-

лів для закладів охорони здоров’я та лікарських за-
собів для інгаляційної анестезії (18,9 млн грн); 

- субвенція на придбання медикаментів та ви-
робів медичного призначення для забезпечення 
швидкої допомоги (138 млн грн). 

Із спеціального фонду державного бюджету на-
дано субвенцію у сумі 179,7 млн грн на реформу- 
вання регіональної системи охорони здоров’я для 

здійснення заходів з виконання проекту «Поліп-
шення охорони здоров’я на службі у людей». 

У 2016 р. з державного бюджету на розвиток та 
інфраструктурні об’єкти було виділено:  

- 3 млрд грн з державного фонду регіонального 
розвитку, за рахунок яких профінансовано 810 про-
ектів;  

- 1 млрд грн субвенції на розвиток інфраструк-
тури об’єднаних територіальних громад, що дозво-
лило реалізувати 1383 проекти; 

- 3,3 млрд грн субвенції на соціально-економіч-
ний розвиток територій, з яких профінансовано  
3711 проектів [24].  

За ці кошти та кошти місцевих бюджетів реалі-
зовано майже шість тисяч проектів, а також здійс-
нено заходи щодо соціально-економічного розвитку 
територій. 

Обсяги міжбюджетних трансфертів на поточ-
ний рік, які визначено Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2017 р.» [26], представ-
лено у табл. 2.  

У 2017 р. загальний обсяг медичної субвенції 
місцевим бюджетам збільшився у 1,3 раза, освітньої 
субвенції у 1,2 раза.  

Наведені в табл. 2 дані щодо міжбюджетних 
трансфертів обласним бюджетам дають уявлення 
про кількісний розподіл трансфертів та цільових су-
бсидій. Так, питома вага базових субсидій обласним 
бюджетам у 2017 р. становить 15,4 проти 17,1% у 
2016 р.  Частка обласних бюджетів у загальному об-
сязі реверсних дотацій зменшилась з 18,5% у 2016 р. 
до 16,6% у поточному році. 

У 2017 р. як і у попередньому питома вага ме-
дичної субвенції обласним бюджетам становить 
45,7% від усього обсягу медичної субвенції. Питома 
вага освітньої субвенції обласним бюджетам у 
2017 р. становить 14,9%, що на один відсоток менше 
ніж у попередньому році. 

Майже 15 млрд грн виділено додаткової дотації 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я.  

На 2017 р. передбачена державна підтримка у 
таких обсягах:  

- 3,5 млрд грн – з державного фонду регіона-
льного розвитку; 

- 1,5 млрд грн – субвенція на розвиток інфра-
структури об’єднаних територіальних громад; 

- 4 млрд грн – субвенція на соціально-еконо-
мічний розвиток територій. 

Головними розпорядниками коштів субвенцій 
визначено Міністерство освіти і науки та Міністер-
ство охорони здоров’я. Дані субвенції передбачають 
субсидіарну відповідальність профільних мініс-
терств та органів місцевої влади. 

Обсяг повноважень, покладених на місцеві ор-
гани влади в освітній та медичній сферах, має бути 
профінансовано відповідно до напрямів видатків 
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згідно з Бюджетним кодексом. Проте розмір медич-
ної субвенції у 2016 р. бюджетам міст обласного 
значення, районним бюджетам, бюджетам об’єдна-
них територіальних громад становить трохи більше 
50% загального обсягу медичної субвенції, що слабо 

кореспондує з широким колом завдань щодо фінан-
сового забезпечення на відповідних територіях пер-
винної медико-санітарної, амбулаторно-поліклініч-
ної та стаціонарної допомоги.  

Таблиця 2 
Міжбюджетні трансферти по місцевих бюджетах  на 2017 р., тис. грн 

Регіони, області 

Міжбюджетні трансферти 

Всього Базова 
дотація 

Реверсна 
дотація 

Освітня 
субвенція 

Медична 
субвенція 

Додаткова дотація  
з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
здійснення переданих  
з державного бюджету 
видатків з утримання  

закладів освіти  
та охорони здоров’я 

Вінницька о 41477,5  216894,5 944872,6 258974,6 1 462 219,2 
Волинська  60169,5  179802,0 606618,8 191646,8 1 038 237,1 
Дніпропетровська   453342,0 372284,2 1945059,3 603466,0 2 920 809,5 
Донецька   27775,8 241506,8 1194635,4 345768,6 1 809 686,6 
Житомирська  41317,4  167660,3 746486,2 195707,8 1 151 171,7 
Закарпатська  106142,3  116152,7 739821,6 162006,0 1 124 122,6 
Запорізька   81298,2 366851,5 1071357,4 392184,2 1 830 393,1 
Івано-Франківська 115496,7  174071,2 835593,6 177143,1 1 302 304,6 
Київська   58693,7 196918,7 1025187,2 226967,1 1 449 073,0 
Кіровоградська  27358,7  137994,9 580229,8 174437,5 920 020,9 
Луганська  21540,3  90554,6 412114,5 179871,9 704 081,3 
Львівська  29022,2  392615,9 1473377,7 410393,2 2 305 409,0 
Миколаївська  25782,7  210929,0 687165,6 250574,2 1 174 451,5 
Одеська   255174,2 1408630,8 286046,0 1 949 851,0 
Полтавська  28324,2 177183,1 840499,0 251419,6 1 269 101,7 
Рівненська 67367,5  198323,7 665381,9 210943,1 1 142 016,2 
Сумська  16050,6  116601,6 676171,5 206910,7 1 015 734,4 
Тернопільська 90832,8  146823,4 619369,5 170321,8 1 027 347,5 
Харківська   2813,0 250735,9 1600750,9 369996,8 2 221 483,6 
Херсонська 70728,8  159926,4 617125,7 165343,8 1 013 124,7 
Хмельницька 52755,6  178110,8 777213,6 217286,1 1 225 366,1 
Черкаська 21884,3  162860,1 770798,5 212581,6 1 168 124,5 
Чернівецька 96841,6  61023,3 519436,8 103301,6 780 603,3 
Чернігівська  24383,0  116300,4 642513,2 163657,3 783 199,6 
м. Київ   3137018,6 3982304,2  7 119 322,8 
Всього по обласним 
бюджетам 909151,5 652246,9 7824317,8 25382715,3 5926949,4 40 043 134,0 
ВСЬОГО 5911564,6 3922882,5 52593109,7 55540108,4 14900000,0 128 944 782,1 

 
Фінансова підтримка місцевому самовряду-

ванню надає змогу регіонам та територіальним гро-
мадам розпочати системне впровадження власних 
стратегій розвитку.  

Нова система міжбюджетних трансфертів має 
також інші неврегульовані питання. 

По-перше, при розрахунку розміру міжбюд- 
жетних трансфертів використовуються статистичні 
дані кількості населення без урахування внутрішньо 
переміщених осіб з тимчасово окупованих терито-
рій, яких офіційно зареєстровано більше ніж 1,5 млн 
осіб. Це призводить до того, що бюджети прийма- 
ючих територій недоотримають кошти на соціальні 
програми. 

По-друге, використання показника фактичного 
надходження податку на доходи фізичних осіб, що 
застосовується при розрахунку реверсної дотації, в 

умовах погіршення макроекономічної ситуації, зро-
стання безробіття та рівня доходів населення приз-
веде до зниження показника податкоспроможності 
території та звузить коло регіонів – донорів. З ура-
хуванням розповсюдженої тіньової зайнятості вико-
ристання показника податкових надходжень на од-
ного жителя є недостатньо коректним. 

По-третє, у розрахункових показниках між-
бюджетних трансфертів не враховується підви-
щення тарифів на комунальні послуги. 

По-четверте, не передбачене надання додатко-
вої дотації на компенсацію втрат доходів місцевих 
бюджетів внаслідок податкових пільг. 

По-п’яте, відсутність стандартів надання дер-
жавних послуг у галузі освіти та охорони здоров’я 
як основи для визначення розміру субвенцій. 
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Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. В умовах бюджетної децентралізації набува-
ють особливої актуальності питання підвищення 
ефективності витрачання бюджетних коштів, поси-
лення їх цільового використання бюджетними за-
кладами соціальної інфраструктури, встановлення 
взаємозв‘язку між кінцевими результатами діяльно-
сті бюджетних закладів та обсягами їх фінансу-
вання. 

За результатами дослідження проблем фінансу-
вання соціальної інфраструктури можна зазначити, 
що, незважаючи на багаторівневий та багатоканаль-
ний характер фінансування соціальної сфери, ос- 
новним джерелом фінансових ресурсів, що забезпе-
чують функціонування і розвиток соціальної інфра-
структури, є бюджети всіх рівнів.  

Характерною проблемою фінансування галузей 
соціальної інфраструктури є неефективність вико-
ристання коштів, яка зумовлена такими недоліками 
системи управління:  

- недосконалість законодавчого регулювання 
прав органів місцевого самоврядування щодо здійс-
нення повноважень у соціальній сфері; 

- відсутність реально гарантованих зобов’язань 
держави щодо фінансового забезпечення соціальної 
сфери на місцевому рівні; 

- неефективність механізмів витрачання коштів 
місцевих бюджетів; 

- розпорошеність бюджетних ресурсів та не- 
можливість концентрації фінансових ресурсів на 
пріоритетних напрямах соціального розвитку тери-
торіальних громад; 

- відсутність реальних механізмів для пошуку 
та залучення додаткових джерел фінансових ресур-
сів розвитку соціальної інфраструктури на рівні  
місцевих органів влади. 

Фінансова незабезпеченість регіональної соціа-
льної інфраструктури, недостатність бюджетного 
фінансування повинні спонукати місцеві органи 
влади та органи місцевого самоврядування  до засто-
совування ефективніших методів управління та 
створення реальних механізмів активізації пошуку і 
залучення альтернативних джерел фінансування га-
лузей соціальної інфраструктури. 

Враховуючи різний рівень забезпеченості 
об’єктами соціальної сфери території країни, здійс-
нення оптимального реформування соціальної ін-
фраструктури регіонів має відбуватись на підставі 
врахування їх особливостей, які проявляються у  
рівні доходів та соціальній структурі населення те-
риторії, відмінностями у структурі попиту насе-
лення різних регіонів на соціальні послуги, різному 
рівні забезпеченості об’єктами соціальної інфра-
структури.  

Виникає нагальна потреба в оптимізації мережі 
бюджетних установ. На сьогодні існуюча мережа бю-
джетних установ не враховує тенденцій до зміни кіль- 

кості населення і потреб громад та не відповідає пере-
довому досвіду фінансування, який передбачає, що ос-
новним завданням є не збільшення обсягу видатків, 
а формування оптимальної мережі, яка б забезпечу-
вала надання якісних послуг споживачам. 

Для підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів на місцевому рівні необхідно ви-
значити гарантований мінімум послуг, що підлягає 
компенсації з центрального бюджету. Важливим 
кроком до покращення фінансової основи місцевого 
самоврядування могло б бути затвердження дер- 
жавних соціальних стандартів, які б гарантували 
якісні послуги (професійні стандарти) та в той же 
час служили як основа для розрахунків фінансових 
потреб громад та їхніх місцевих бюджетів. При та-
кому підході місцева влада отримає більшу гнуч-
кість в межах цих коштів для оптимізації витрат і 
підвищення їх ефективності. 

Покращення результатів діяльності бюджетних 
закладів соціальної інфраструктури, підвищення 
відповідальності за обсяг і якість наданих послуг ви-
магає узгодження фінансів з цілями і результатами 
розвитку регіонів і об’єднаних територіальних гро-
мад, узгодження податкової політики з економічним 
і соціальним потенціалом регіонів.  

Перспективними здаються розробка та впрова-
дження інструментів бюджетного регулювання на 
програмних принципах, які поєднують вимоги до 
встановлення запланованого результату і до розпо-
ділу ресурсів.  
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Новікова О. Ф., Логачова Л. М. Особливості 

фінансування соціальної інфраструктури в про-
цесі бюджетної децентралізації 

Розглянуто систему міжбюджетних відносин з 
урахуванням  принципів партнерства центральної та 
місцевої влади, що відображені у Хартії місцевого 
самоврядування. Визначено специфіку фінансового 
забезпечення соціальної сфери в умовах бюджетної 
децентралізації.  

Проаналізовано досвід реалізації першого 
етапу реформи бюджетної децентралізації в Україні. 
На підставі оцінки результатів за підсумками вико-
нання бюджетів всіх рівнів у 2015-2016 рр. виявлено 
позитивні тенденції зростання обсягів власних ресу-
рсів місцевих бюджетів, збільшення обсягів освіт-
ньої та медичної субвенцій обласним бюджетам та 
бюджетам об’єднаних територіальних громад. 

Виявлено неврегульовані аспекти нової сис-
теми міжбюджетних відносин та надано пропозиції 
щодо подальшого удосконалення фінансового за-
безпечення соціальної інфраструктури для забезпе-
чення активізації соціальних ресурсів розвитку дер-
жави та регіонів.  

Обґрунтовано, що підвищення ефективності 
функціонування соціальної інфраструктури потре-
бує оптимізації мережі бюджетних установ, затвер-
дження державних соціальних стандартів надання 
державних послуг у галузі освіти та охорони здо-
ров’я як основи для розрахунків фінансових потреб 
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громад та їхніх місцевих бюджетів та визначення 
розміру субвенцій. 

Ключові слова: соціальна інфраструктура, бю-
джетне фінансування, бюджетна децентралізація, 
медична субвенція, освітня субвенція, об’єднані те-
риторіальні громади.   

 
Новикова О. Ф., Логачева Л. Н. Особенности 

финансирования социальной инфраструктуры в 
процессе бюджетной децентрализации 

Рассмотрена система межбюджетных отноше-
ний с учетом принципов партнерства центральной и 
местной власти, изложенных в Хартии местного са-
моуправления. Определена специфика финансового 
обеспечения социальной сферы в условиях бюджет-
ной децентрализации. 

Проанализирован опыт реализации первого 
этапа реформы бюджетной децентрализации в 
Украине. На основании оценки результатов по ито-
гам исполнения бюджетов всех уровней в 2015- 
2016 гг. Выявлены положительные тенденции роста 
объемов собственных ресурсов местных бюджетов, 
увеличение объемов образовательной и медицин-
ской субвенций областным бюджетам и бюджетам 
объединенных территориальных общин. 

Выявлены неурегулированные аспекты новой 
системы межбюджетных отношений и даны предло-
жения по дальнейшему совершенствованию финан-
сового обеспечения социальной инфраструктуры 
для обеспечения активизации социальных ресурсов 
развития государства и регионов. 

Обосновано, что повышение эффективности 
функционирования социальной инфраструктуры 
нуждается в оптимизации сети бюджетных учре-
ждений, утверждении государственных социальных 
стандартов предоставления государственных услуг 
в области образования и здравоохранения в качестве  
основы для расчетов финансовых потребностей об- 
 
 
 

щин и их местных бюджетов и определения размера 
субвенций. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, 
бюджетное финансирование, бюджетная децентра-
лизация, медицинская субвенция, образовательная 
субвенция, объединенные территориальные об-
щины.  

 
Novikova O., Logacheva L. Features finance so-

cial infrastructure in the process of fiscal decentrali-
zation 

The system of intergovernmental relations, taking 
into account the principles of partnership of central and 
local authorities, which are reflected in the Charter of 
Local Self-Government. The specificity of the financial 
providing social services in terms of fiscal decentraliza-
tion. 

The experience of the first phase of fiscal decen-
tralization reform in Ukraine. Based on the evaluation 
result for the execution of the budgets of all levels in the 
years 2015 -2016. The positive trend of growth in their 
own local budget resources, increase educational and 
medical subsidies to regional budgets and budgets 
united communities. 

Found unresolved aspects of the new intergovern-
mental fiscal framework and provided suggestions for 
further improvement of financial provision of social in-
frastructure to ensure the promotion of social resources 
of the state and the regions. 

Proved that improve the efficiency of social infra-
structure needs to optimize network of budgetary insti-
tutions, adoption of social standards of public services 
in education and health as the basis for the calculation 
of the financial needs of their communities and local 
budgets and determine the amount of subsidies. 

Keywords: social infrastructure, financing, fiscal 
decentralization, medical subsidies, education grants, 
municipalities combined. 
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РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ НАН УКРАЇНИ ТА МОН УКРАЇНИ  
ЯК ЯДРО РОЗБУДОВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 
Постановка проблеми. Україна отримала у 

спадок від радянського минулого значний науковий 
потенціал, але зберегти та ефективно використати 
його так і не змогла. Упродовж років незалежності 
спостерігається негативна тенденція скорочення кі-
лькості наукових організацій, так само, як і зни-
ження чисельності наукових кадрів. Так, кількість 
організацій, які виконують наукові дослідження й 

розробки протягом 1991-2015 рр. зменшилась на 366 
од. або на 27,2%, а чисельність науковців скороти-
лась на 249,2 тис. осіб або на 79,6% [1]. У серед-
ньому за 2005-2015 рр. чисельність дослідників1 ста-
новила 1026 осіб на 1 млн населення, що у 4-7 разів 
менше, ніж у країнах-лідерах інноваційного розвит-
ку Європейського Союзу, та у 2-3 рази, ніж, ска-
жімо, у Польщі, Словаччині чи Литві (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Чисельність дослідників (штатних працівників), зайнятих у сфері досліджень й розробок  

на 1 млн населення (середньозважений показник за 2005-2015 рр.) * 
 

* Побудовано за: World Development Indicators: Science and technology [online resource] / Available at: 
http://wdi.worldbank.org/table/5.13. 

  
Така тривала негативна динаміка не відповідає 

загальносвітовим трендам. Значні геополітичні, со-
ціально-економічні та екологічні зміни, які відбува-
лись у світі протягом останніх років, навпаки, приз-
вели до посилення ролі науки та людського капіталу 
в багатьох регіонах. За даними ЮНЕСКО, науко-
вими дослідженнями й розробками у світі (станом 
на 2013 р.) займались близько 7,8 млн дослідників, 
                                                        

1 До категорії "дослідники" відносяться наукові та інженерно-технічні працівники, які професійно займаються 
науковими дослідженнями й розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, 
методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, що здійснює безпосереднє керівництво дослідни-
цьким процесом (див.: [2; 3, с. 249]).  

тобто на 21,2% більше, ніж у передкризовому 
2007 р. [4, с. 32].  

Для максимально повного задіяння наукового 
потенціалу, яким ще володіє Україна, та його пода-
льшого розвитку державі потрібно сконцентрувати 
особливу увагу на зміцненні зв’язків між складо-
вими національної інноваційної системи.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вперше поняття національної інноваційної системи 
використав К. Фрімен у праці «Technology Policy 
and Economic Performance: Lessons from Japan» [5]. 
У цій роботі він описав елементи японської іннова-
ційної системи, які забезпечили країні стрімкий тех-
нологічний та економічний розвиток у післявоєнний 
період. Ідеї К. Фрімена були розвинуті у працях  
Р. Нельсона [6], Б.-О. Лундвалла [7], П. Пателя, 
К. Павіта, С. Меткалфа [8] та інших зарубіжних до-
слідників.  

Проблематика та особливості протікання інно-
ваційних процесів на регіональному рівні висвітлені 
у працях Ф. Кука, М. Андерссона, Ч. Карлссона,  
Д. Долоре, С. Парто, Б. Асхайма, А. Ізаксена. Вчені 
роблять наголос на важливості регіонального рівня 
у формуванні ефективних взаємозв’язків між учас-
никами інноваційного процесу: в регіонах зосе- 
реджено процес створення нових знань та існує від-
повідна інфраструктура їх подальшого поширення і 
застосування [9-12].  

В Україні, крім Інституту економіки промисло-
вості НАН України [13-15], теоретико-практичним 
аспектам проблем формування інноваційно-орієнто-
ваної економіки, у тому числі регіональних іннова-
ційних систем [16; 17], присвячено дослідження, ви-
конані в Інституті регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього НАН України, Інституті економіки 
і прогнозування НАН України, Інституті досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки  
ім. Г.М. Доброва НАН України.  

Так, у монографії [18] висвітлюються процеси 
становлення регіональних інноваційних екосистем 
України в умовах євроінтеграційних викликів. Оці-
нювання стану формування технологічного потенці-
алу регіонів та ідентифікація детермінант його реа-
лізації у контексті розбудови регіональних іннова-
ційних систем України представлена у монографії 
[19]. У збірнику науково-аналітичних матеріалів 
[20] розглянуто досвід розвинених країн у розвитку 
регіональних інноваційних систем та можливості 
його імплементації до українських реалій.  

Проте, незважаючи на важливість інновацій-
ного вектору трансформацій у забезпеченні стійкого 
розвитку регіонів, теоретичні та практичні проб-
леми ефективного формування РІС залишаються не-
достатньо дослідженими. Фундаментальні засади 
розвитку РІС багато в чому запозичені з концепції 
національних інноваційних систем – вони вибудову-
ються за тими ж принципами, що і національні, ма-
ють у своєму складі аналогічні підсистеми та схо-
жий характер взаємозв’язків.  

Разом із тим у багатьох країнах економічні та 
соціальні умови розвитку регіонів є неоднорідними 
та істотно розрізняються. Територіальна неоднорід- 
ність визначається нерівномірним розподілом капі-
талу, людських і матеріальних ресурсів. Кожен ре- 

гіон відрізняється своїм унікальним набором факто-
рів і ресурсів, конкурентних переваг і слабких місць, 
які разом створюють специфічні умови їх розвитку. 
Світова фінансова криза 2008-2009 рр. ще більше за-
гострила проблему диспропорційності регіональ-
ного розвитку. Такі умови вимагають застосування 
диференційованих заходів щодо розвитку іннова-
ційних систем регіонів різних типів, залежно від їх 
спеціалізації, конкурентних переваг, інноваційного 
потенціалу тощо.  

Метою дослідження є обґрунтування підходу 
до формування взаємопов’язаних регіональних 
інноваційних систем України навколо удосконале-
ної мережі регіональних наукових центрів НАН Ук-
раїни та МОН України.  

Виклад основного матеріалу. Інноваційний 
процес на сучасному етапі не протікає в одному на-
прямку від знань до інновацій, він заснований на 
складній системі взаємозв'язків між його учасни-
ками з різними функціями і можливостями, які пос-
тійно обмінюються знаннями, розподіляють і вико-
ристовують їх для того, щоб виробляти нові або сут-
тєво удосконалені продукти (товари та послуги),  
технології, процеси. Ефективність інноваційного 
процесу багато в чому залежить від інтенсивності та 
якості цих взаємозв’язків.  

Однією з помітних тенденцій у розвитку інно-
ваційних процесів є посилення ролі регіональних 
факторів. Інноваційними процесами стає все склад-
ніше управляти на державному рівні. Ланцюжки 
створення доданої вартості розриваються, окремі 
його елементи розміщуються там, де знаходяться 
локальні конкурентні переваги. Природною еконо-
мічною зоною стає регіон і навіть місто.  

Це явище сучасної економіки призвело до пере-
розподілу повноважень між різними рівнями влади 
та підвищило значущість регіональної/місцевої ком-
поненти в державній інноваційній політиці. Цілком 
логічно, що за таких обставин регіональна/місцева 
влада повинна створювати необхідні умови та інсти-
тути, які зроблять регіон/місто привабливим для ін-
вестицій та дозволять утримувати на своїй території 
зарубіжні компанії.  

В Україні в умовах триваючої реформи децент-
ралізації влади стоїть завдання формування збалан-
сованої моделі просторового розвитку на основі на-
явного інтелектуального, промислового, природ-
ного потенціалу, створення регіональних точок зро-
стання, конкурентоспроможності та модернізації. 
Кожному регіону необхідно посилювати свою інно-
ваційну спрямованість, виявляти та підтримувати 
конкурентні переваги, стимулювати створення та 
просування конкурентоспроможних продуктів і по-
слуг, підвищувати ефективність взаємозв’язків з 
державними органами влади. Тому у фокусі до- 
слідження природним чином опиняються проблеми, 
пов’язані з ефективним формуванням регіональних 
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інноваційних систем (РІС) як органічних складових 
національної інноваційної системи.  

Беручи за основу підхід, наведений у [21], ос-
новні складові інноваційної системи згруповано у 
три групи (блоки).  

До першої групи віднесено чотири підсистеми 
інноваційної системи, які виконують різні функції:  

людський капітал (освіта та навчання, підви-
щення кваліфікації кадрів – функція освітніх уста-
нов);  

науковий потенціал (наукові дослідження й  
розробки – функція науково-дослідних інститутів, 
університетів та інших організацій, які генерують 
нові знання);  

інноваційний потенціал (радикальні/базисні та 
покращуючі/доповнюючі інновації – функція інно-
ваційних підприємств, які займаються досліджен-
нями й розробками, втілюють їх у нових техноло-
гіях, процесах, продуктах та виводять на ринок);  

потенціал освоєння інновацій (полягає у здат-
ності підприємств визначати цінність світових на- 
укових досягнень та інновацій (продуктових, проце-
сових, маркетингових, організаційних) та викорис-
товувати їх для удосконалення виробничого про-
цесу, оновлення продукції, технологій, організацій-
ної діяльності тощо; до цієї підсистеми також відне-
сено потенціал освоєння інновацій кінцевими спо-
живачами та користувачами.  

Друга група охоплює зв’язки між цими підси-
стемами, які дозволяють підтримувати взаємодію, 
партнерські відносини та зворотній зв'язок між 
ними для забезпечення ефективності інноваційної 
системи.  

Нарешті, до третього блоку віднесено уряд, 
який відіграє важливу роль у розробленні політики 
та створенні сприятливих умов для розвитку сфер 
(освіта, наука, промисловість, фінанси, інвестиції та 
інші), що впливають на здатність організацій/під- 
приємств здійснювати інноваційну діяльність.  

Перевагою наведеного триблокового групу-
вання складових інноваційної системи є можли-
вість провести відмінність між інструментами, які 
спрямовані на: 1) зміцнення підсистем інноваційної 
системи; 2) розбудову зв’язків між різними підсис-
темами; 3) покращення умов підтримки та стимулю-
вання інновацій. Разом узяті ці інструменти дозво-
лять реалізовувати системний підхід до формування 
більш взаємопов’язаної національної інноваційної 
системи (рис. 2).  

Формування регіональних інноваційних си-
стем в Україні пропонується здійснювати нав-
коло регіональних наукових центрів НАН Укра-
їни та МОН України (далі – наукові центри), ста-
тус яких закріплений в Законі України «Про наукову 
і науково-технічну діяльність».  

Так, відповідно до ст. 25 цього закону, регіона-
льні наукові центри створюються НАН України  

спільно з центральним органом виконавчої влади, 
який реалізує державну політику у сфері наукової та 
науково-технічної діяльності, за погодженням з від-
повідними місцевими органами виконавчої влади «з 
метою підвищення ролі науки в розробленні та реа-
лізації ефективної регіональної політики, її орієнта-
ції на поєднання загальнодержавних і регіональних 
інтересів, наукове забезпечення розв’язання акту- 
альних проблем соціально-економічного розвитку 
регіонів» [22].  

В Україні створено шість наукових центрів, 
які охоплюють декілька областей (рис. 3). Ареали 
їх дії загалом співпадають з межами економічних 
районів, які сформувались, виходячи з адміністра- 
тивно-територіального поділу України з урахуван-
ням етнічних та історичних особливостей областей, 
розміщення продуктивних сил і територіального по-
ділу праці. 

Проте, шість територіальних одиниць Укра-
їни – Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігів-
ська, Київська області та м. Київ – не увійшли до 
ареалу жодного наукового центру. Тобто весь цей 
час на їх території не виконувалась одна з базових 
функцій управління науково-технічною та іннова-
ційною діяльністю – функція координації, яка поля-
гає в погодженні, гармонізації та упорядкуванні дій 
між різними організаціями та учасниками процесу 
створення, використання та впровадження нових 
знань з метою уникнення дублювання та неув’язок і 
досягнення максимального результату при оптима-
льних строках і витратах.  

Крім того, Західний науковий центр, до якого 
увійшли 8 областей, штучно з’єднав Карпатський та 
Північно-Західний економічні райони та розірвав 
Подільський економічний район, дві області якого 
(Тернопільська і Хмельницька) увійшли до складу 
наукового центру, а третя (Вінницька) так і залиши-
лась поза його межами. Причому та ж сама Хмель-
ницька область, хоча й включена до складу науко-
вого центру, де факто залишається осторонь його 
науково-координаційної діяльності, оскільки ані іс-
торично, ані політично, ані культурно не вписується 
в Галичину.  

Для того, щоб наукові центри могли ефективно 
виконувати повноваження, якими наділив їх закон, 
та відігравати провідну координаційну роль у на- 
уково-технічному та інноваційному розвитку країни 
доцільно у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирсь-
кій, Київській, Черкаській, Чернігівській областях 
створити два регіональних наукових центри, вико-
ристовуючи їх потужну наукову та освітню базу. 
Житомирську, Київську, Черкаську, Чернігівську 
області пропонується об’єднати під егідою Полісь-
кого наукового центру НАН України та МОН 
України; Вінницьку та Хмельницьку області – під 
егідою Подільського наукового центру НАН Ук-
раїни та МОН України (рис. 4). 
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Рис. 3. Наукові центри НАН України та МОН України * 

* Джерело: Наукові центри НАН України та МОН України / Головний портал НАН України [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/rsc/all/Pages/default.aspx  

 

 
Рис. 4. Наукові центри України 

1 – Західний НЦ НАН України та МОН України; 2а (пропонується) – Поліський НЦ НАН України та 
МОН України; 2б (пропонується) – Подільський НЦ НАН України та МОН України; 3 – Північно-Східний 
НЦ НАН України та МОН України; 4 – Південний НЦ НАН України та МОН України;  5 – Придніпровський 
НЦ НАН України та МОН України; 6 – Донецький НЦ НАН України та МОН України; 7 – Кримський НЦ 
НАН України та МОН України *   

* Побудовано авторами.  
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Основу наукових центрів можуть скласти 
наукові інститути Національної академії аграрних 
наук (НААН) України, вищі навчальні заклади МОН 
України, наукові та освітні установи, підпорядко-
вані іншим міністерствам і відомствам України.  

До складу Поліського наукового центру 
НАН України та МОН України могли б увійти:  

у Житомирській області – Інститут сільського 
господарства Полісся НААН України; Житомирсь-
кий державний технологічний університет МОН Ук-
раїни, Житомирський державний університет імені 
І. Франка МОН України, Житомирський національ-
ний агроекологічний університет;   

у Київській області – Національний науковий 
центр «Інститут землеробства НААН України», На-
ціональний науковий центр «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства», Інститут 
картоплярства НААН України, Інститут садівни- 
цтва НААН України, Миронівський інститут пше-
ниці імені В. М. Ремесла НААН України, Інститут 
розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця 
НААН України; Білоцерківський національний аг-
рарний університет, Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет імені Г. Сково-
роди МОН України;  

у Черкаській області – Інститут помології імені 
Л. П. Симиренка НААН; Уманський національний 
університет садівництва, Черкаський національний 
університет імені Б. Хмельницького МОН України, 
Черкаський державний технологічний університет 
МОН України;  

у Чернігівській області – Інститут сільськогос-
подарської мікробіології та агропромислового ви- 
робництва НААН України; Чернігівський націона-
льний технологічний університет МОН України, Ні-
жинський державний університет імені М. Гоголя 
МОН України, Ніжинський агротехнічний інститут 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України.  

Основу Подільського НЦ НАН України і 
МОН України можуть скласти:  

у Вінницькій області – Інститут кормів та сіль-
ського господарства Поділля НААН України; Він-
ницький національний аграрний університет, Вінни-
цький національний технічний університет МОН 
України, Донецький національний університет імені 
В. Стуса МОН України (переміщений з тимчасово 
окупованої території вищий навчальний заклад);   

у Хмельницькій області – Хмельницький наці-
ональний університет МОН України, Кам'янець-По-
дільський національний університет імені І. Огієнка 
МОН України, Подільський державний аграрно-те-
хнічний університет.  

Для надання науковим центрам статусу подвій-
ного підпорядкування – НАН України та МОН Ук-
раїни – пропонується створити філії наукових ін-
ститутів НАН України при вищих навчальних 

закладах МОН України цих областей, а також ка-
федри (факультети) цільової підготовки кадрів, 
спільні лабораторії й науково-методичні центри. 
Право наукових установ створювати спільно з уні-
верситетами, академіями та інститутами спільні на-
уково-освітні структури закріплено у ст. 7 Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність».  

Такі спільні науково-освітні структури мають 
ряд переваг:  

по-перше, враховують національну модель  
функціонування академічних наукових установ і ви-
щих навчальних закладів;  

по-друге, є менш витратними, порівняно з роз-
витком наукової складової окремого університету, 
академії, інституту – завдяки поєднанню досвіду і 
ресурсів вони дають змогу ефективно використову-
вати потенціал наукових установ і вищих навчаль-
них закладів, уникати дублювання та фрагментації 
їх функцій, виключаючи при цьому необхідність 
здійснення значних фінансових вкладень;  

по-третє, сприяють посиленню наукової компо-
ненти навчального процесу, формуванню потужної 
дослідницької бази вищих навчальних закладів,  
заохоченню студентів до наукової роботи, що,  
зрештою, дозволить поступово підвищувати якість 
освіти та конкурентоспроможність установ, вирішу-
вати важливу проблему невідповідності знань і на-
вичок фахівців потребам підприємств і організацій, 
яка негативно впливає на можливості зайнятості на-
селення, особливо молоді.  

Висновки. Втілення пропозиції щодо ство-
рення Поліського та Подільського наукових центрів 
НАН України та МОН України залежить, насампе-
ред, від зацікавленості сторін (органів влади, науко-
вих організацій і вищих навчальних закладів), орга-
нізаторських здібностей керівників установ, оскі-
льки науковий та освітній потенціал областей є ціл-
ком достатнім для реалізації такої ініціативи.  

В умовах реформи децентралізації влади удо-
сконалення мережі наукових центрів має принци-
пове значення. Наукові центри могли б стати по- 
тужним механізмом міжвідомчої координації зв’яз-
ків між підсистемами регіональних інноваційних 
систем. Це дозволило б підвищити роль науки у  
розвитку РІС, забезпечити їх більшу взаємопов’яза-
ність і дієвість, поєднати державні та регіональні ін-
тереси щодо забезпечення стійкого економічного 
розвитку країни. Для цього наукові центри необ- 
хідно наділити відповідними повноваженнями та за-
кріпити в Законі України «Про наукову і науково-
технічну діяльність».  

Ця пропозиція адресована Верховній Раді Ук-
раїни, центральному органу виконавчої влади, який 
реалізує державну політику у сфері наукової та на- 
уково-технічної діяльності, місцевим органам вико-
навчої влади та широкому колу зацікавлених сторін.  
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Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю. Регіональні 

наукові центри НАН України та МОН України 
як ядро розбудови регіональних інноваційних си-
стем в умовах децентралізації 

У статті наведено підхід до формування регіо-
нальних інноваційних систем України навколо ме-
режі регіональних наукових центрів НАН України 
та МОН України в контексті децентралізації влади. 
Запропоновано удосконалити мережу наукових  
центрів шляхом створення Поліського і Подільсь-
кого наукових центрів НАН України та МОН Укра-
їни для ефективного виконання ними законодавчо 
закріплених повноважень та набуття провідної ко-
ординаційної ролі у науково-технічному та іннова-
ційному розвитку країни. Для надання науковим 
центрам статусу подвійного підпорядкування про-
понується створити філії наукових інститутів НАН 
України при вищих навчальних закладах МОН Ук-
раїни та інші спільні науково-освітні структури.  

Ключові слова: регіональний науковий центр 
НАН України та МОН України, інноваційна сис- 
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тема, підсистеми інноваційної системи, інновацій-
ний процес, децентралізація влади.  

 
Ляшенко В. И., Пидоричева И. Ю. Регио-

нальные научные центры НАН Украины и МОН 
Украины как ядро развития региональных ин-
новационных систем в условиях децентрализа-
ции  

В статье приведен подход к формированию ре-
гиональных инновационных систем Украины во-
круг сети региональных научных центров НАН 
Украины и МОН Украины в условиях децентрали-
зации власти. Предлагается усовершенствовать сеть 
научных центров путем создания Полесского и По-
дольского научных центров НАН Украины и МОН 
Украины для эффективного выполнения ими зако-
нодательно закрепленных полномочий и обретения 
ведущей координационной роли в научно-техниче-
ском и инновационном развитии страны. Для предо-
ставления научным центрам статуса двойного под-
чинения предлагается создать филиалы научных ин-
ститутов НАН Украины при высших учебных заве-
дениях МОН Украины и другие совместные научно-
образовательные структуры. 

 
 

Ключевые слова: региональный научный центр 
НАН Украины и МОН Украины, инновационная си-
стема, подсистемы инновационной системы, инно-
вационный процесс, децентрализация власти. 

 
Lyashenko V. Pidorycheva I. Regional science 

centers under NAS and MES of Ukraine as the core 
of the development of regional innovation systems in 
the context of decentralization 

The article provides an approach to the formation 
of regional innovation systems of Ukraine around the 
network of regional science centers under NAS and 
MES of Ukraine in a decentralized environment. To im-
prove the network of science centers it is proposed to 
create the Polessky and Podolsky science centers under 
NAS and MES of Ukraine to effectively carrying out 
their legislative powers and achieving the leading coor-
dinating role in the scientific, technical and innovative 
development of the country. To confer on the science 
centers the dual subordination status it is proposed to es-
tablish affiliates of scientific institutes of the NAS of 
Ukraine at universities of MES of Ukraine and other col-
laborative scientific and educational structures. 

Keywords: regional science centers under NAS and 
MES of Ukraine, innovation system, subsystems of in-
novation system, innovation process, decentralization.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ИХ ОТРАСЛЕВОЙ  

СПЕЦИФИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 
В результате рыночной трансформации эконо-

мики в Узбекистане возникли новые условия хозяй-
ствования экономических субъектов, характеризу- 
ющиеся определяющим влиянием конкуренции на 
результаты производства. Чем выше конкуренто-
способность промышленных предприятий, тем 
выше конкурентоспособность промышленности 
страны, эффективность всей деятельности и благо-
состояние населения. Следовательно, проблема 
обеспечения и повышения конкурентоспособности 
предприятий в условиях усиления конкуренции яв-
ляется одной из самых важных в современной эко-
номике. 

Обеспечение требуемого уровня конкуренто-
способности предприятия может быть осуществ-
лено только при эффективном управлении. При 
этом управление конкурентоспособностью пред-
приятия следует понимать как целенаправленный 
процесс скоординированных воздействий на объ-
екты управления для установления, обеспечения и 
поддержания необходимого на рынке уровня конку-
рентоспособности предприятия. 

Сегодня становится очевидной необходимость 
строгого научного анализа проблем взаимосвязей 
конкурентоспособности экономики в условиях ры-
ночной трансформации с совокупностью объектив-
ных и субъективных факторов, определяющих кон-
курентные преимущества национальной экономики, 
и практических аспектов повышения конкуренто-
способности экономики Узбекистана1. 

В связи с этим оценка конкурентоспособности 
предприятия стала особенно актуальной как с точки 
зрения решения проблем стратегического развития 
отдельно взятого экономического агента, так и с 
точки зрения решения вопроса о конкурентоспособ-
ности национальной экономики в целом.  

                                                        
1 Кадыров А.М., Алимова Н.Р. Инновационное развитие и его взаимосвязь с повышением конкурентоспособности 

национальной экономики/ Материалы науч.-прак. конф. «Вопросы развития национальной экономики: российский и 
зарубежный опыт». Пермь, 2010. С. 216-225. 

2 Шаисламова М.Р., Ибрагимова С.А. Повышение конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации 
// Материалы науч.-метод. семинара «Развитие сферы информационно-коммуникационных технологий в республике 
Узбекистан в условиях модернизации национальной экономики». Т., 2013. С. 175-176. 

3 Насырходжаева Д.С. Формирование конкурентной стратегии промышленных предприятий на отраслевых рын-
ках. Т.: ФАН, 2010. С.66. 

Конкурентоспособность предприятия означает 
способность осуществлять прибыльную хозяй-
ственную деятельность в условиях конкурентного 
рынка, которая обеспечивается умелым использова-
нием организационно-управленческих, научно-тех-
нических, экономических, производственных, мар-
кетинговых, финансовых и иных средств ведения 
эффективной хозяйственной деятельности.  

По мнению некоторых ученых-экономистов 
повышение конкурентоспособности предприятия 
достигается путем ориентации предприятия на по-
требителя, улучшения качества продукции, внедре-
ния инновационной политики, более качественного 
использования ресурсов, в том числе человеческих, 
улучшения условий работы и ряда других факто-
ров2. 

В условиях рынка все субъекты рыночных от-
ношений заинтересованы в оценке конкурентоспо-
собности и надежности своих партнеров. Оценка 
конкурентоспособности включает следующие 
этапы3: 

− анализ рынка и выбор наиболее конкуренто-
способного товара; 

− определение сравнительных параметров об-
разцов товара; 

− расчет интегрального показателя конкурен-
тоспособности оцениваемого товара. 

Как известно рейтинг является оценкой анали-
зируемого объекта по шкале показателей, а также 
индикатором деловой активности, который адек-
ватно отражает конъюнктурную ситуацию и позво-
ляет сделать точный прогноз ее изменения. Наряду 
с этим рейтинг представляет мнение экспертов, а 
также оценку предприятия на основе количествен-
ного и качественного анализа. 

Применение методики рейтинговой оценки 
позволит в наиболее обобщенном виде представить 
деятельность предприятий на рынке, определить 
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наиболее эффективные способы инвестирования ка-
питала и тем самым повысить эффективность про-
изводства. 

Методика рейтинговой оценки организаций но-
сит системно-комплексный характер и основана на 
различных аналитических подходах к их ранжиро-
ванию. Она имеет универсальный характер, но в то 
же время может учитывать отраслевые особенности 
исследуемых предприятий. Данная методика может 
быть произведена как по каждому из указанных ме-
тодов в отдельности, так и с использованием всех 
методов одновременно. 

Метод создания рейтинга с помощью ряда по-
казателей относительно прост и основан на ранжи-
ровании предприятий в соответствии со значениями 
отобранных для анализа ключевых показателей. 
Этот метод можно применить на основе четырех по-
казателей – выручка, чистая прибыль, капитализа-
ция, совокупный доход инвестора. Однако следует 
отметить, что отобранные показатели не полностью 
характеризуют финансовое состояние предприятия, 
а такие показатели, как капитализация и совокуп-
ный доход инвестора, являются в большей мере по-
казателями для рейтинговой оценки ценных бумаг 
на основе фондовых индексов. Более обоснованным 
является системный комплексный подход к оценке 
финансового состояния, позволяющий дать всесто-
роннюю оценку деятельности организации. В связи 
с этим попытаемся дать общую характеристику из-
вестным методам. 

1. Метод кластерного анализа. Метод кластер-
ного анализа в экономике позволяет разбить по 
определенным критериям изучаемую совокупность 
предприятий на группы, называемые кластерами. 
Способы кластеризации (иерархической группи-
ровки) могут быть: агломеративными (объедини-
тельными), дивизивными. 

2. Матричный метод анализа. Этот метод ис-
пользуется для обобщающей оценки эффективности 
деятельности предприятия. В основе матричного 
метода лежит концепция представления производ-
ственного процесса как вход - выход в виде матрич-
ной модели. Матричный метод ориентирован, 
прежде всего, на оценку финансового результата 
(прибыли) и является достаточно универсальным 
инструментом для оперативного проведения в ком-
пьютерном режиме укрупненных расчетов по 
оценке эффективности деятельности предприятий и 
его структурных подразделений. 

3. Метод балльных оценок. Данный метод отно-
сительно прост и основан на мнении ведущих спе-
циалистов-экспертов. Рейтинг устанавливается по 
системе показателей как сумме баллов.  

4. Метод сравнительной рейтинговой оценки. 
В основе методики сравнительной рейтинговой 
                                                        

1 Постюшков А. В. Модифицированная схема стратегической безубыточности // Экономический анализ. Теория 
и практика. М.: ООО «ИД Финансы и кредит», 2009. №32. С. 2-5.  

оценки финансового состояния предприятия лежит 
теория и практика финансового анализа в условиях 
рыночных отношений.  

По мнению некоторых ученых-экономистов1 
методика сравнительной рейтинговой оценки фи-
нансового состояния предприятия может быть пред-
ставлена в виде такой последовательности, где ис-
ходные данные представляются в виде матрицы или 
таблицы. По каждому показателю находится макси-
мальное значение и заносится в столбец условного 
эталонного предприятия. Исходные матрицы пред-
приятия стандартизируются в отношении соответ-
ствующего показателя эталонного предприятия. За-
тем предприятия ранжируются в порядке убывания 
рейтинговой оценки. 

По нашему мнению, особенностью системы по-
казателей является то, что почти все они имеют оди-
наковую направленность. Это означает, что чем 
выше уровень показателя или чем выше темп его ро-
ста, тем лучше финансовое состояние оцениваемого 
предприятия. Данная методика комплексной оценки 
финансового состояния имеет следующие достоин-
ства:  

1) она базируется на комплексном многомер-
ном подходе к оценке такого сложного явления, как 
финансовая деятельность предприятия; 

2) рейтинговая оценка финансовой деятельно-
сти предприятия осуществляется на основе данных 
публичной отчетности предприятия. Для ее получе-
ния используются важнейшие показатели финансо-
вой деятельности, применяемые на практике в ры-
ночной экономике; 

3) рейтинговая оценка является сравнительной, 
она учитывает реальные достижения всех конкурен-
тов; 

4) для получения рейтинговой оценки исполь-
зуется гибкий вычислительный алгоритм, реализу-
ющий возможности математической модели срав-
нительной комплексной оценки производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, данная методика делает коли-
чественно измеримой оценку надежности делового 
партнера по результатам его текущей и предшеству-
ющей деятельности. 

5. Метод рейтингового финансового анализа. 
Финансовое состояние предприятия является важ-
нейшей характеристикой его деятельности. Оно 
определяется размещением и использованием 
средств и источников их формирования. Критери-
ями оценки служат финансовые коэффициенты. Эти 
коэффициенты группируются по следующим основ-
ным направлениям: оценке ликвидности; финансо-
вой устойчивости; деловой активности; рентабель-
ности. 
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Итоговая рейтинговая оценка деятельности 
промышленных предприятий может быть произве-
дена как по каждому из указанных методов в отдель-
ности, так и с использованием всех методов одно-
временно. Интегральная оценка деятельности пред-
приятий промышленности выступает одним из клю-
чевых элементов роста стоимости бизнеса и увели-
чения стратегического потенциала в рамках страте-
гического подхода к оценке рыночной стоимости 
имущественного комплекса организации. 

По мнению А.Л. Денисовой, Т.М. Уляхина1, 
ключевым этапом в процессе управления качеством 
позиционирования промышленного предприятия 
является методика оценки качества позиционирова-
ния промышленного предприятия. Основой которой 
также служит оценка интегрального показателя ка-
чества позиционирования, формируемой на базе си-
стемы следующих трех параметров. 

В первую группу входят показатели, характе-
ризующие эффективность управления производ-
ственным процессом, экономичность производ-
ственных затрат, рациональность эксплуатации ос-
новных фондов, совершенство технологии произ-
водства товара, организацию труда на предприятии. 

Во вторую группу объединены показатели, от-
ражающие эффективность управления оборотными 
средствами: независимость предприятия от внеш-
них источников финансирования, способность пред-
приятия расплачиваться по своим долгам, возмож-
ность стабильного развития предприятия в буду-
щем. 

В третью группу включены показатели, позво-
ляющие получить представление об эффективности 
управления сбытом и продвижением товара на 
рынке средствами рекламы и стимулирования. 

Таким образом, предложенная А.Л. Денисовой, 
Т.М. Уляхиным методика оценки качества позицио-
нирования промышленного предприятия, основан-
ная на анализе динамики интегрального показателя, 
включает: 

• определение интервалов времени, через кото-
рые осуществляется мониторинг состояния пред-
приятия по выделенным показателям; 

• расчет единичных показателей качества пози-
ционирования предприятия и перевод показателей в 
относительные величины на основе сравнения полу-
ченных показателей с зафиксированными значени-
ями; 

• расчет критериев качества позиционирования 
организации; 

• расчет интегрального показателя качества по-
зиционирования промышленного предприятия. 

Интегральный показатель качества позициони-
рования промышленного предприятия (Ккп) опреде-
ляется по формуле: 
                                                        

1 Денисова А.Л., Уляхин Т.М. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: аспекты ка-
чества / под науч. ред. д-ра экон. наук, проф.А.Л. Денисовой. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 120 с. 

1

n

кп i i
i

К W К
=

=  , 

где Кi – критерии качества позиционирования пред-
приятия общим числом n; wi – весомость соответ-
ствующих критериев. 

Весомость каждого критерия и показателя в 
структуре соответствующего ему критерия опреде-
ляется на основе экспертных оценок. Таким обра-
зом, интегральный показатель качества позициони-
рования предприятия принял следующий вид: 

 

Ккп = 0,22Кэ + 0,43Кф + 0,35Кс, 
 

где Ккп – коэффициент качества позиционирования 
организации; Кэ – значение критерия эффективно-
сти производственной деятельности организации; 
Кф – значение критерия финансового положения ор-
ганизации; Кс – значение критерия эффективности 
организации сбыта и продвижения товара на рынке; 
0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коэффициенты весомости 
критериев. 

Расчет критериев Кэ, Кф и Кс на основе системы 
показателей, определенных экспертами в качестве 
базовых при оценке качества позиционирования 
промышленного предприятия, производится по 
формулам: 

 

Кэ = 0,31Пи + 0,19Пф + 0,40Пр + 0,10Пт, 
 

где Кэ – критерий эффективности производственной 
деятельности организации; Пи – относительный по-
казатель издержек производства на единицу продук-
ции; Пф – относительный показатель фондоотдачи; 
Пр – относительный показатель рентабельности то-
вара; Пт – относительный показатель производи-
тельности труда; 0,31; 0,19; 0,40; 0,10 – коэффици-
енты весомости показателей; 

 

Кф = 0,29Пка + 0,20Пкп + 0,36Пкл + 0,15Пко, 
 

где Кф – критерий финансового положения органи-
зации; Пка – относительный показатель автономии 
организации; Пкп – относительный показатель пла-
тежеспособности организации; Пкл – относительный 
показатель ликвидности организации; Пко – относи-
тельный показатель оборачиваемости оборотных 
средств; 0,29; 0,20; 0,36; 0,15 – коэффициенты весо-
мости показателей; 

 

Кс = 0,37Пкр + 0,28Пкз + 0,21Пкм + 0,14Пкс. 
 

где Кс – критерий эффективности организации 
сбыта и продвижения; Пкр – относительный показа-
тель рентабельности продаж; Пкз – относительный 
показатель затоваренности готовой продукцией;  
Пкм – относительный показатель загрузки производ-
ственных мощностей; Пкс – относительный показа-
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тель эффективности рекламы и средств стимулиро-
вания сбыта; 0,36; 0,29; 0,21; 0,14 – коэффициенты 
весомости показателей.  

Таким образом, система критериев, положен-
ная в основу методики расчета интегрального пока-
зателя, наиболее адекватно отражает оценку каче-
ства позиционирования промышленного предпри- 
ятия в условиях конкурентной среды и позволяет 
эффективно решать задачи достижения и удержания 
конкурентного преимущества предприятия в усло-
виях высокой динамики деловой среды. 
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щення конкурентоспроможності промислових під- 
приємств, основні аспекти оцінки конкурентоспро-
можності підприємства, а також аналізуються деякі 
методики рейтингової оцінки конкурентоспромож-
ності з урахуванням галузевих особливостей дослі-
джуваних промислових підприємств. 
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ПОЛЬЩА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР  
УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Постановка проблемы. Стратегічна взаємодія 

є комплексним поняттям, що охоплює декілька важ-
ливих галузей співробітництва та має довгостроко-
вий характер. Надійність стратегічного партнерства 
визначається взаємною готовністю сторін врахову-
вати інтереси одна одної, наявністю дієвих механіз-
мів реалізації співробітництва, дисциплінованістю 
партнерських відносин [1]. Принципами стратегіч-
ного партнерства є: 

− загальна зацікавленість партнерів у плід-
ному співробітництві; 

− взаємне визнання стратегічного характеру 
відносин; 

− готовність враховувати інтереси іншої сто-
рони, досягати компромісів задля реалізації страте-
гічних цілей; 

− взаємна відмова від дискримінаційних (тим 
більше – ультимативних) дій щодо один одного; 

− довгостроковий характер партнерських від-
носин, тому що стратегічне партнерство встановлю-
ється на довгу перспективу; 

− наявність дієвих механізмів реалізації та-
кого формату відносин; 

− правове закріплення змісту та механізмів 
стратегічного партнерства у двосторонніх докумен-
тах, тому що стратегічні цілі співробітництва не ма-
ють змінюватися залежно від зміни керівництва у 
обох країнах; 

− дисциплінованість, послідовність та прогно-
зованість виконання партнерами своїх зобов’язань; 

− висока ефективність стратегічного партнер-
ства – віддача від такого співробітництва має бути 
суттєвою для державно-політичних еліт та суб'єктів 
економічної діяльності та громадян обох країн. 

На сьогодні стратегічними партнерами України 
є Азербайджан, Аргентина, Білорусь, Болгарія,  
Угорщина, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Канада, Ки-
тай, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, 
США, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія. Серед 
ключових галузей стратегічного партнерства є еко-
номічна, енергетична, галузь політики та безпеки 
(військової), а головними ознаками важливості  
партнерства в економічній галузі є: 

− значна частка країни-партнера у зовнішній 
торгівлі товарами та послугами; 

− структура торгівлі – так імпорт новітніх  
технологій та сучасного обладнання навіть у неве- 
ликих обсягах вже є ознакою стратегічного партнер-
ства; 

− обсяг інвестицій та наявність великих спіль-
них проектів у пріоритетних галузях; 

− можливість країни партнера впливати на 
прийняття міжнародними організаціями вигідних 
рішень [2]. 

Україна здійснює зовнішньоторговельні опера-
ції товарами та послугами з 205 кранами, але саме з 
Польщею протягом тривалого терміну є одним з го-
ловних стратегічних партнерів на європейському 
континенті. Закономірності функціонування зов- 
нішньоторговельних відносин між Україною та 
Польщею формувалися протягом тривалого істори-
чного терміну та мали значні зміни протягом остан-
ніх років через різні причини [3]. 

Аналіз публікацій та досліджень. Аналіз зов-
нішньої торгівлі України та Польщі у різних аспек-
тах представлено у роботах С.Х. Ель-Шаманді [3], 
В. Корчун [4], А. Рабошук, К. Шиманської [5]. С.Х. 
Ель-Шаманді у своїй праці наводить проблеми, що 
стримують розвиток зовнішньоторговельних відно-
син між Україною та Польщею, а також пропонує 
шляхи їх покращення. Але у роботі не наведено ана-
лізу динаміки розвитку зовнішньої торгівлі това-
рами та послугами. А. Рабошук і К. Шиманська у 
своїй праці також надають аналіз сучасних проблем 
розвитку зовнішньої торгівлі двох країн. Крім того, 
проаналізовано показники зовнішньої торгівлі Ук-
раїни та Польщі, але склад показників дуже обмеже-
ний.  

Результати дослідження. На сучасному етапі 
активізується зовнішньоторговельне співробітниц-
тво України з Польщею. У 2013-2015 рр. розвиток 
торговельно-економічного співробітництва України 
відзначається цілою низкою проблем, найбільш зна-
чущі з яких пов’язані із диверсифікацією геополіти-
чних та регіональних пріоритетів української дер-
жави. Більше того, на спад зовнішньої торгівлі сут-
тєвий вплив мають такі негативні фактори, як [5]:  

1) несприятлива кон’юнктура на основних для 
України світових ринках;  

2) нерівномірний розвиток зарубіжних країн – 
реальних та потенційних партнерів України;  
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3) перерозподіл фінансових потоків та активів;  
4) коливання світових валют та цін на сиро-

вину;  
5) нестабільність курсу національної валюти та 

загострення проблем, пов’язаних з її девальвацією;  
6) загострення проблем у торговельно-економі-

чних та політичних відносинах із Російською Феде-
рацією;  

7) нераціональна структура вітчизняного екс-
порту, в якому домінують сировина та продукція з 
низьким рівнем переробки;  

8) низька конкурентоспроможність українсь-
ких товарів та послуг. 

На основі показників Державної служби стати-
стики України [6] розраховано загальні показники 
зовнішньої торгівлі товарами України і Польщі, які 
надано в табл. 1. 

Дані табл. 1 вказують на таке: Польща є однім 
головних торговельних партнерів у експорті товарів 
в ЄС. В середньому питома вага експорту України в 
Польщу складає 14,18%. Падіння питомої ваги екс-
порту спостерігається у 2010, 2012 та 2015 рр., але 
це падіння незначне. 

Таблиця 1 
Узагальнені показники зовнішньої торгівлі товарами України та Польщі 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Питома вага експорту 
України в Польщу, % 11,76 12,89 12,78 13,70 15,54 15,08 15,20 15,55 15,19 
Питома вага імпорту 
Польщі в Україну, % 13,14 14,82 14,09 14,60 12,36 13,63 15/06 14,57 15,15 
ЗТО, млн грн 4557,4 6618,6 3378,3 4576,0 5977,47 6143,28 5677,99 5715,46 4301,36 
Зовнішньоторговельне 
сальдо, млн грн -1283,6 -1942,0 -962,3 -1001,6 -389,31 -990,9 -1526,46 -426,16 -346,72 

 
Польща також є одним із головних імпортерів 

України в ЄС. Середня питома вага імпорту Польщі 
в Україну складає 14,15%. Значне падіння імпорту 
відбувалось у 2011 та 2014 рр. 

Одночасне зростання питомої ваги експорту та 
імпорту відбувається за рахунок майже одночасного 
зростання експорту та імпорту, що наведено на 
рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Динаміка темпів зростання експорту та імпорту України та Польщі 

 
Важливим аспектом зовнішньоторговельних 

відносин України та Польщі є аспекти безпеки. Для 
аналізу рівня та тенденцій економічної безпеки зов-
нішньоторговельних відносин України та Польщі 
були запропоновані показники, надані в табл. 2. 

 

Таблиця 2 
Показники зовнішньоторговельної безпеки країни та їх порогові значення 

№ 
з/п 

Показники зовнішньоторгової безпеки 
Порогові значення 

передкизовий стан критичний стан 
1 Коефіцієнт покриття експортом імпорту, % Менш 1; більше 1,2 Менш 0,9; більше 1,3 
2 Експортна залежність, % до ВВП більше 40 більше 50 
3 Імпортна залежність, % до обсягів споживання  більше 40 більше 50 
4 Частка сировини в товарному експорті, %  більше 40 більше 50 
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Для визначення рівня безпеки зовнішньої тор-
гівлі України та Польщі також були запропоновані 
інші показники та інші порогові значення для вже 
відомих показників (табл. 3) [7].  

На основі даних Державної служби статистики 
України розраховано показники безпеки торгівлі 
між Україною та Польщею (табл. 4). 

Співвідношення показників безпеки торгівлі 
України та Польщі надана на рис. 2.  

 
 

Таблиця 3 
Параметричні характеристики  
зовнішньоторговельної безпеки 

Індикатори Прийнят-
ний рівень

Ризиковий 
рівень 1 

Ризиковий 
рівень 2 2 

Критичний 
рівень 

Коефіцієнт 
покриття екс-
портом ім- 
порту, % 

0,82-1,22 Менше 0,82 Більше 1,22 Менше 0,75

Частка екс- 
порту у ЗТО 

0,45-0,55 Менше 0,45 Більше 0,55 Більше 0,45

 

Таблиця 4 
Показники безпеки зовнішньої торгівлі товарами України та Польщі 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Коефіцієнт по- 
криття експортом 
імпорту, % 56,0 54,0 55,0 64,0 87,0 72,0 62,0 86,0 85,0 
Експортна залеж-
ність, % 1,14 1,34 1,03 1,30 1,70 1,45 1,39 1,97 2,18 
Імпортна залеж-
ність, % - - - - 2,27 2,28 2,38 2,55 2,95 
Зовнішньоторгове-
льна квота, %  1,59 1,89 1,44 1,67 1,82 1,73 1,81 2,13 2,37 
Частка експорту у 
ЗТО, %  35,91 35,32 35,75 39,05 46,74 41,93 44,87 46,27 45,96 

 
 

 
Рис. 2. Співвідношення показників безпеки торгівлі України та Польщі 

 
Аналіз розрахованих показників безпеки тор- 

гівлі України та Польщі вказує на таке. В цілому по-
казники безпеки торгівлі України та Польщі є у ме-
жах норми. Показник коефіцієнта покриття експор-
том імпорту до 2014 р. є за межами норми, у межах 
критичного рівня, навіть у глибоко критичному рів-
ні. Тобто Україна змушена фінансувати свій імпорт 
за рахунок інших внутрішніх джерел. Тільки у 2014 

та 2015 рр. коефіцієнт покриття є у майже прийнят-
ному рівні. Це можна пояснити активізацією зовні-
шньоторговельної діяльності України в умовах асо-
ціації України до ЄС. 

Причиною критичного рівня показника по- 
криття експортом імпорту є недостатня частка екс-
порту у зовнішньоторговому обігу. Протягом трива-
лого терміну 2007-2010 рр. показник частки екс- 
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порту у зовнішньоторговельному обігу є у межах 
ризикової зони 1. У той самий період показник по- 
криття є найменшій. Це вказує на недостатній обсяг 
експорту України до Польщі. Починаючи 2011 р., а 
саме 2011, 2014 та 2015 рр. показних виходить за 
межи ризикової зони 1. У той же період показник 

покриття починає входити у межу норми. Інші ко- 
ефіцієнти є у межах норми.  

Окрім абсолютних показників безпеки торгівлі 
України та Польщі важливе значення має товарна 
структура експорту та імпорту. Товарна структура 
зовнішньої торгівлі надана в табл. 5. 

 
Таблиця 5 

Товарна структура торгівлі України та Польщі 
Товарні групи 2011 2012 2013 2014 2015 

Експорт, % 
Семена та плоди масляничних рослин  6,15 8,29 3,76 2,79 2,83 
Руди та шлаки 17,98 14,66 15,38 14,27 11,01 
Мінеральне паливо  4,31 5,62 5,37 4,04 1,06 
Органічні хімічні сполуки  4,23 2,08 0,7 0,64 0,35 
Деревина та вироби з неї  5,53 4,96 4,07 6,37 9,01 
Чорні метали  25,28 21,54 23,95 23,07 17,94 
Електромашини  8,58 8,00 11,53 11,94 14,13 
Залишки та відходи продуктів  - 7,48 4,52 4,83 4,63 
Жири та масла рослин  - 4,08 2,37 3,17 2,41 
Продукти переробки овочів  - - 5,54 4,56 4,03 

Імпорт, % 
Паливо, нафта та нафтопродукти  5,91 13,06 16,74 16,72 20,31 
Ефірні олії  3,58 2,62 2,23 2,16 2,18 
Пластмаси 11,00 9,89 9,45 9,73 9,06 
Деревина та вироби з неї  3,32 2,52 2,37 2,31 1,33 
Папір та картон  8,88 8,42 8,40 3,56 3,24 
Чорні метала  3,19 3,00 2,85 2,69 2,45 
Вироби з чорних металів  3,82 3,20 2,96 2,69 2,50 
Ядерні реактори  7,89 7,08 7,91 8,21 7,38 
Електричні машини  8,29 7,52 8,58 10,29 9,81 
Засоби наземного транспорту  4,04 3,74 3,65 2,96 3,14 
М’ясо  3,07 1,99 1,37 1,96 

 
Як бачимо з даних табл. 5, товарна структура 

експорту та імпорту є вкрай несприятливою. Так, 
значна частка експорту України до Польщі – товари 
сировинної групи, а саме чорні метали та руди та 
шлаки, що робить Україну залежною від кон’юнк-
тури ринку. Разом з тим, досить значну частку в екс-
порті мають товари з високою доданою вартістю – 
електромашини.  

В імпорті значну частку мають також товари 
сировинної групи: паливо, пластмаси, папір та кар-
тон. Також, в імпорті з Польщі є значна частка това-
рів з високою доданою вартістю: електромашини та 
ядерні реактори. Велику занепокоєність викликає 
велика частка в імпорті саме палива. Це робить Ук-
раїну енергозалежною. Загальні показники зовніш- 
ньої торгівлі послугами України та Польщі надано в 
табл. 6. 

 
Таблиця 6 

Узагальнені показники зовнішньої торгівлі послугами України та Польщі 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Питома вага експорту, % 2,90 3,75 3,74 5,19 5,08 6,21 
Питома вага імпорту, % 4,71 4,23 4,83 3,97 4,71 3,59 
ЗТО, млн грн 234,13 277,51 317,65 388,15 351,16 399,66 
Зовнішньоторговельне сальдо, 
млн грн 

-48,17 -8,35 -33,99 50,67 54,42 -35,84 

 
Дані табл. 6 вказують на таке: по-перше, пи-

тома вага експорту послуг в Польщу складає в се- 
редньому 4,47%. Питома вага імпорту послуг з 
Польщі складає в середньому 4,34%. Починаючи з 
2013 р. спостерігається перевищення питомої ваги 
експорту до Польщі над питомою вагою імпорту по-
слуг із Польщі. Цю тенденцію підтверджує і зов- 

нішньоторговельне сальдо. Починаючи з 2011 р. са-
льдо зовнішньої торгівлі послугами є позитивним. 

Для аналізу зовнішньої торгівлі послугами Ук-
раїни та Польщі необхідно розглядати показники 
безпеки зовнішньої торгівлі послугами. Розрахун-
кові дані безпеки зовнішньої торгівлі послугами Ук-
раїни надані в табл. 7. 
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Таблиця 7 
Показники безпеки зовнішньої торгівлі послугами України та Польщі 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту, % 65,87 94,15 80,66 129,99 136,67 83,54 
Експортна залежність, % 0,06 0,08 0,08 0,12 1,51 0,20 
Імпортна залежність, % - 1,02 0,11 0,09 0,12 0,27 
Зовнішньоторговельна квота, % 0,08 0,08 0,08 0,10 1,31 0,22 
Частка експорту у ЗТО, %  39,71 48,49 44,64 56,52 57,74 45,51 

 
Аналіз розрахункових даних безпеки торгівлі 

послугами України та Польщі вказує на таке: по- 
перше, навіть незважаючи на негативне зовнішньо-
торговельне сальдо у 2011, 2012 та 2015 рр., почина-
ючи з 2011 р., коефіцієнт покриття є у межах при-
йнятного рівня. По-друге, з цим показником коре-
люється показник питомої ваги експорту у зовніш-
ньоторговому обігу. Цій показник є у межах норми 
протягом 2011-2015 рр. Всі інші показники є у ме-
жах норми. Структура торгівлі послугами України 
та Польщі наведені у табл. 8. 

Як бачимо з табл. 8, головними статтями екс- 
порту та імпорту є послуги з переробки матеріалів 
та транспортні послуги в експорті та транспортні по-
слуги в імпорті. Україна та Польща розвивають 
стратегічне співробітництво на рівні єврорегіонів. 
Україна підписала Європейську рамочну конвенцію 
про прикордонне співробітництво між територіаль-
ними громадами та владою. Поступово було набуто 
довід функціонування єврорегіонів в країні. В 
1993 р. був організований єврорегіон «Карпатсь-
кий», який охоплює територію 19 адміністративних 
одиниць України, Польщі, Словаччини, Угорщини 
та Румунії. Від України в регіон увійшли Закарпат-
ська, Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька 
області. У 1995 р. створено єврорегіон «Буг» у  
 

складі Волинської області (Україна), Брестської об-
ласті (Белорусь) та Люблінського воєводства 
(Польща). Основні показники зовнішньоторгової ді-
яльності єврорегіонів «Карпатський» та «Буг» на-
дано в табл. 9. 

Таблиця 8 
Структура торгівлі послугами України  

та Польщі 
Стаття 2013 2014 2015 

ЕКСПОРТ 
Послуги з переробки мате-
ріальних ресурсів 36,07 38,50 41,48 
Транспортні послуги  34,04 32,42 30,27 
Послуги у галузі телеко-
мунукаций  7,82 10,73 11,85 
Ділові послуги  9,21 11,17 8,14 

ІМПОРТ 
Транспортні послуги  42,70 38,82 20,06 
Ділові послуги  18,32 20,22 6,79 
Услуги, що пов'язані з по-
дорожами  11,39 7,78 3,72 
Послуги у галузі телекому-
нікацій 7,69 8,40 3,75 

 
Як вказують дані табл. 9, єврорегіони Карпат-

ський та Буг є імпортоорієнтованими, про що вказує 
коефіцієнт покриття менший за нуль. Також коефі-
цієнт покриття є в ризикованій зоні.  

 
Таблиця 9 

Головні показники зовнішньоторгової діяльності єврорегіонів Карпатський та Буг 
Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ЄВРОРЕГІОН КАРПАТСЬКИЙ 
Питома вага екс-
порту регіону, %  

6,74 4,64 5,50 4,74 5,37 5,34 5,03 6,13 7,29 

Питома вага імпо-
рту регіону, %  

6,47 6,26 6,46 6,81 8,11 7,72 7,08 8,81 7,54 

ЗТО, млн грн 7249,5 8466,9 5120,8 6884,6 10382,6 10216,2 8671,7 8104,8 5614,3 
Зовнішньоторгове 
сальдо, млн грн 

-610,3 -2252,7 -751,2 -1399,4 -3026,6 -2866,1 -2265,9 -1495,1 -50,33 

Коефіцієнт пок-
риття, %  

84,47 57,97 74,41 66,21 54,85 56,18 58,45 68,85 98,22 

ЄВРОРЕГІОН БУГ 
Питома вага екс-
порту регіону, %  

0,85 0,69 0,80 0,84 0,88 0,88 0,99 1,27 1,65 

Питома вага імпо-
рту регіону, %  

1,74 1,23 0,94 0,94 1,28 0,58 1,41 2,04 1,65 

ЗТО, млн грн 1480,5 1772,7 746,7 1006,3 1705,94 1104,14 1717,81 1450,87 1253,77 
Зовнішньоторгове 
сальдо, млн грн 

-365,3 -842,7 -108,7 -136,7 -413,24 107,42 -460,19 -80,03 9,61 

Коефіцієнт пок-
риття, %  

39,94 35,55 74,58 76,08 61,00 121,55 57,74 89,54 101,54 
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Висновки. По-перше, Польща є стратегічним 
партнером України у торгівлі товарами та послу-
гами. Польща має лідируючи позиції у торгівлі то-
варами та послугами у межах ЄС. По-друге, найбі-
льшу перспективу у розвитку зовнішньої торгівлі є 
саме торгівля товарами. Головними ризиками у зов-
нішній торгівлі України та Польщі є нераціональна 
структура зовнішньої торгівлі: значна питома вага 
товарів у сировинній групі в експорті Україні та  
значна питома вага енергетичної групи в імпорті до 
України. Разом з тим, у структурі зовнішньої тор- 
гівлі в незначній частці є і товари з великою дода-
ною вартістю та наукомісткі товари. Це задає на-
прям подальшого розвитку стратегічного співробіт-
ництва в торгівлі України та Польщі. Також напря-
мом розвитку стратегічного співробітництва є пода-
льший розвиток торгівлі послугами – а, саме, транс-
портними. 
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Осадча Н. В., Петрова Г. Є. Польща як стра-

тегічний зовнішньоторговельний партнер Укра-
їни з позицій безпеки зовнішньої торгівлі 

У даній статті надано аналіз стратегічно парт-
нерства України та Польщі з позицій безпеки зов- 
нішньої торгівлі. Надано поняття стратегічного  
партнерства та поняття безпеки зовнішньої торгівлі, 
а також експортної та імпортної безпеки. Аналіз на-
дано на основі головних показників безпеки зовніш-
ньої торгівлі та їх порогових показників. Аналіз був 
проведено на основі показників Державної служби 
статистики України за період 2008-2015 рр.  

Ключові слова: стратегічне партнерство, без-
пека зовнішньої торгівлі, експорт та імпорт товарів 
та послуг. 
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Неокласична парадигма, в основі якої лежало 

вільне регулювання ринків і заперечення ендоген-
них довгострокових криз, показала свою неспромо-
жність, у результаті чого стало можливим зарод-
ження і розвиток кризи, що почалася в 2007 р. Адже 
нескінченний економічний приріст, який мається на 
увазі в неокласичній рівновазі, неможливий в умо-
вах обмеженості ресурсів. Тому багато економістів 
вже не перший рік заявляють про назрілу потребу 
розробки нової наукової парадигми, створення нової 
методології для осягнення суті процесів економіки 
змін, що відбуваються під впливом зовнішніх фак-
торів. При цьому основною умовою формування но-
вої парадигми виступають глобалізаційні та інтегра-
ційні процеси в економіці і суспільстві, коли істотно 
скоротився цикл освоєння і поширення нових техно-
логій в економіках. Практично швидкість поши-
рення передових технологій вже фактично визначає 
конкурентні переваги для національної економіки. 
Неспроможність забезпечити швидкий перехід від 
фундаментальних знань до їх практичної реалізації 
значно знижує цінність результатів наукової праці з 
погляду суспільства й глобальної економіки. 

У світовій економіці інтенсифікувалися про-
цеси переходу до нового технологічного укладу, за-
снованого на конвергенції наук і технологій. Нова 
глобальна «технологічна хвиля» спроможна призве-
сти до кардинальної трансформації ринків високо- 
технологічної продукції та послуг, принциповим чи-
ном вплинувши на традиційні конкурентні переваги 
національної економіки, а також конкурентоспро-
можність її окремих секторів. Таким чином, дина-
міка міжнародної інтеграції посилює вимоги до кон-
курентоспроможності вітчизняної науки в світо-
вому масштабі, її результативності та здатності 
швидко використовувати отримані результати. 

Однак в Україні, за роки незалежності, умови 
для розвитку, як фундаментальної та прикладної на-
уки, так і високотехнологічного сектору виробни- 
цтва, постійно погіршуються.  

Одним із негативних наслідків цього став прак-
тично занепад  підприємств за видом економічної ді-
яльності «Професійна, наукова та технічна діяль- 
ність». Так, за даними Державної служби статис-
тики: 

− частка великих підприємств, які одержали 
збиток у загальній кількості підприємств у 2015 р. 
зросла майже у 3 рази – з  25% у 2010 р. до 66,7% у 
2015 р.;  

− фінансовий результат до оподаткування (са-
льдо) всіх підприємств від’ємний (як великих, так і 
середніх і малих) і збільшився (порівняно з 2010 р.), 
відповідно, на 58,7, 116 і 94,5%; 

− рівень збитковості усієї діяльності підпри-
ємств зріс у 2015 р. порівняно з 2010 р., відповідно, 
у великих підприємств – на 3,5%, у середніх – на 7,8, 
у малих – на 21,1% [1]; 

− питома вага обсягу виконаних наукових і на-
уково-технічних робіт у ВВП в 2015 р. вдвічі менша, 
ніж у 1996 р. (0,64 проти 1,36%); 

− питома вага реалізованої інноваційної проду-
кції в обсязі промислової у 2015 р. на 85% менше, 
ніж у 2000 р. (1,4 проти 9,4%); 

− у 2015 р. впроваджено виробництво іннова-
ційних видів продукції на підприємствах на 20% 
менше, ніж у 2000 р. (3136 найменувань проти 
15323) [2]. 

Ще одним негативним наслідком при цьому 
стала така тенденція, як якісне і кількісне погір-
шення соціально-демографічних характеристик мо-
лоді (основного ресурсу перспективного розвитку 
національної економіки). Так, за даними Держав-
ного інституту сімейної та молодіжної політики [3]: 

− продовжився процес зменшення чисельності 
молодих людей віком 14-34 років в Україні та зни-
ження їх питомої ваги в загальній кількості насе-
лення (відповідно, на 14,8% та з 30,4 до 27,8% за пе-
ріод 2011-2016 рр.); 

−  частка молоді серед мігрантів до країн дале-
кого зарубіжжя складає 68,2%. Крім того, кількість 
трудових мігрантів, які вирішили не повертатися на 
батьківщину, вдвічі вища серед трудових мігрантів 
у віковій групі 18–29 років (30%), порівняно з віко-
вою групою 45–65 років (16%); 

− частка молоді, яка впевнена, що зможе досяг-
нути бажаного фінансового становища в Україні, 
становила 15%, а тих, хто скоріше за все досягне – 
28%. 11% опитаних вважали, що точно не досягнуть 
бажаного фінансового становища в Україні, а 27% – 
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що скоріше всього не досягнуть (тобто майже поло-
вина); 

− у 2014 і 2015 рр. показники рівня зайнятості 
серед молоді сягнули найнижчої позначки за останні 
десять років – 64,5 та 64,7%, а рівень безробіття мо-
лоді в Україні у 2015 р. за методологією Міжнарод-
ної організації праці (МОП), за даними Державної 
служби статистики України, був вищим у всіх віко-
вих групах (9,1%). Тобто останніми роками рівень 
зайнятості української молоді знижується, що є нас-
лідком соціально-економічної та політичної ситу- 
ації в країні. У структурі та формах молодіжної зай-
нятості відбуваються істотні зміни – більшої розпо-
всюдженості набуває неформальна та дистанційна 
зайнятість. Крім того, серед української молоді роз-
повсюджене тривале безробіття. Молодь в основ-
ному залишається безробітною через те, що не може 
працевлаштувалися після закінчення навчання, а та-
кож через скорочення штату чи закриття підприєм-
ства; 

− протягом останніх років спостерігається сут-
тєве скорочення кількості професійно-технічних  
навчальних закладів та кількості учнів, що в них на-
вчаються. З 2010 р. кількість ПТНЗ скоротилася на 
15%, а чисельність учнів професійно-технічних нав-
чальних закладів (ПТНЗ) скоротилась майже на тре-
тину – на 27%. Незважаючи на те, що ринок праці 
потребує кваліфікованих робітників, у 2014/15 на- 
вчальному році тільки 79,1% випускників ПТНЗ 
були працевлаштовані за здобутою професією. У 
2015 р. продовжилась тенденція попередніх років 
щодо скорочення кількості вищих навчальних за-
кладів та студентів, які в них навчаються. Чисель-
ність молоді, яка вступила до ВНЗ ІІІ–ІV рівнів ак-
редитації, у 2015 р. була меншою, ніж у 2014 р. на 
11%; 

− рівень співпраці бізнесу з університетами на 
сьогодні є критично низьким і негативно впливає не 
лише на якість підготовки студентів, а й на іннова-
ційність економіки країни. У Глобальному індексі 
конкурентоспроможності (The Global Competi-
tiveness Index) 2014–2015 рр. Україна за показником 
«Співпраця університетів та бізнесу у галузі дослі-
джень та розробок» зайняла 74 місце проти 64 місця 
у 2009-2010 рр. (зі 140 можливих). 

Однією з причин такої ситуації є вкрай низьке 
державне фінансування наукової діяльності. Так, за 
даними Укрстату, у 2015 р. питома вага загального 
обсягу витрат на наукові дослідження у ВВП стано-
вила 0,62%, у тому числі за рахунок коштів держав-
ного бюджету – 0,21%. Для порівняння, у 2014 р. ча-
стка обсягу витрат на наукові дослідження та роз- 
робки у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 
2,03%. У країнах – лідерах інноваційного розвитку 
така частка була більшою за середню: Фінляндії – 
3,17%, Швеції – 3,16, Данії – 3,05, Австрії – 2,99, Ні-
меччині – 2,87, Словенії – 2,39, Франції – 2,26%; 

меншою – у Чорногорії, Румунії, Кіпрі, Латвії  та  
Сербії (від 0,36 до 0,77%) [4]. 

Таким чином за 10 років (з 2005 по 2015 р.) кі-
лькість організацій, які здійснюють науково-тех- 
нічну діяльність, скоротилася майже на 36% (з 1510 
установ до 978 відповідно), а кількість їх працівни-
ків − на 40,4%, у тому числі дослідників – на 36,9% 
[5]. 

Середньомісячна заробітна плата виконавців 
досліджень і розробок у 2015 р. становила 4218 грн, 
що майже відповідає середньому рівню заробітної 
плати в економіці України (4195 грн), але майже у  
2 рази нижча рівня оплати праці у сфері інформації 
та телекомунікацій (7112 грн), фінансової та страхо-
вої діяльності (8603 грн).  

Але, якщо розглянути цей показник більш дета-
льно, то можна виявити, що заробітна плата науков-
ців складається з окладу та надбавок за науковий 
ступінь (15-25%), вчене звання (25-32%) та стаж на-
укової роботи (10-30%). Іншими словами, молоді 
вчені, які ще не встигли отримати ступінь, звання, та 
не мають великого стажу, отримують тільки оклад, 
який у 2017 р. майже не відрізняється від мінімаль-
ної зарплати (3700 грн – ставка провідного інже-
нера – нижчого щабля наукової посади, 3200 грн – 
мінімальна зарплата) і майже у 2 рази менше серед-
ньомісячної зарплати по Україні у березні поточ-
ного року (6752 грн). Це призводить до звільнення 
молодих фахівців з наукових установ. 

Причиною такого стану є недостатнє державне 
фінансування фундаментальної науки. Так, у біль-
шості провідних країн світу державна фінансова 
підтримка наукової діяльності має підкреслено ці-
льовий характер і спрямована в основному на під- 
тримку фундаментальних досліджень. Наприклад, у 
проекті федерального бюджету США на 2017 р. на 
фундаментальні наукові дослідження заплановано 
34,5 млрд дол. (0,48% ВВП) (у 2014 р. – 32,2 млрд 
дол., 2015 р. – 31,9 млрд дол., 2016 − 32,8 млрд дол.) 
[6].  

Взагалі розвинені країни витрачають на фунда-
ментальні дослідження близько 0,5% ВВП, а Швей-
царія (яка вже сьомий рік поспіль очолює Глобаль-
ний індекс конкурентоспроможності) – 0,9% ВВП. 
Україна ж витрачає майже 0,14%, тому у Глобаль-
ному індексі конкурентоспроможності 2015- 
2016 рр. поступилася на 3 позиції порівняно з да-
ними попереднього дослідження й посіла 79 місце 
серед 140 досліджуваних країн [7]. Погіршилася по-
зиція України за такими критеріями: макроекономі-
чне середовище – 134 місце проти 105 місця у 2014-
2015 рр.; розвиток фінансового ринку – 121 місце 
проти 107; інфраструктура – 69 проти 68; технологі-
чна готовність – 86 місце проти 85. 

Таким чином, можна зробити висновок, що  
фактори, які перешкоджають інноваційному роз- 
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витку вітчизняної економіки можна поділити на три 
групи: 

− організаційні: недостатність стимулів до  
формування нових організаційних форм проведення 
досліджень та інноваційних розробок, непродумане 
реформування цього сектора без ясного бачення ба-
жаного образу науки в країні, недосконала фінан-
сова та кадрова політика в області науки, яка приз-
вела до критичної втрати потенціалу дослідників, 
недостатність працюючих механізмів державно-
приватного партнерства в області інноваційних роз-
робок, недосконала державна промислова та іннова-
ційна політика; 

− фінансові: недосконала структура фінансу-
вання науково-технологічного розвитку, зокрема 
вкрай низька участь закордонних і вітчизняних під-
приємницьких структур у його фінансуванні; низька 
ефективність механізмів концентрації ресурсів в ме-
жах існуючих механізмів вибору і реалізації пріори-
тетних напрямів розвитку науки, технологій і тех-
ніки; 

− економічні: нерозвинутість внутрішнього  
ринку України, низький рівень конкурентоспромо-
жності вітчизняного виробництва, глибокими стру-
ктурними диспропорціями залишилися переважно 
галузі, які добувають сировину або випускають про-
дукцію з низьким ступенем обробки для експорту, 
завантаження потужностей яких залежить від по-
питу на зовнішньому ринку, причому значна частка 
виробництва є матеріало-, енерго- та трудомісткою, 
і, відповідно, низька частка інноваційно активних 
підприємств промисловості; багато підприємств ін-
ших галузей не витримують конкуренції навіть на 
внутрішньому ринку; споживчий ринок України все 
більше наповнюють товари іноземного виробни- 
цтва; на межі виживання опинилися високотехноло-
гічні галузі, втрачено значну частину науково-тех- 
нічного потенціалу; негативні структурні зрушення 
тривалий час супроводжувалися втратою робочих 
місць, економічним занепадом багатьох населених 
пунктів, де припинили свою діяльність містоутво-
рюючі підприємства, що призвело до масової трудо-
вої міграції економічно активного населення до ін-
ших країн. 

Вирішення зазначених проблем потребує ство-
рення цілісної концепції формування системи тех-
нологічного підприємництва в Україні. 

По-перше, необхідним є уточнення визначення 
поняття технологічного підприємництва, щодо сут-
ності якого досі не існує загальної думки. В цілому 
є два наукові підходи до визначення цього поняття: 

1. Розгляд технологічного підприємництва, як 
синонім високотехнологічного підприємництва. 
Цієї точки зору додержується основна маса дослід-
ників, які базуються на класичному розумінні під- 
приємництва, як інноватора та комбінатора ресурсів 
[8-17]. 

2. Розгляд технологічного підприємництва, як 
specialist technology suppliers – «спеціалізованих по-
стачальників технології» [18], або як «…системати-
ческую предпринимательскую деятельность, осно-
ванную на трансформации фундаментальных науч-
ных знаний в промышленно применимые, экономи-
чески оправданные и востребованные рынком тех-
нологии» [19]. 

Другий підхід корелює з новим підходом де-
яких вчених до підприємництва, як джерела енергії 
перетворень, серед яких потрібно виділити М. Же-
лени, С.Д. Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко, Н.П. Ярошен-
ко, Л.А. Колеснікову, Р.В. Кочубея, В.К. Симоненка.  

Все викладене має особливе значення стосовно 
України, економіка якої знаходиться в перманентній 
кризі і, якщо провести аналогію з фізикою, в «по- 
тенційній ямі», тобто в стані з мінімальною потен-
ційною енергією. Для виходу з цієї «ями» необхідна 
кінетична енергія – енергія перетворень. Джерелом 
такої енергії є підприємництво, яке підтримує зміни 
і рух до успіху. Еволюція понять «підприємництво», 
«підприємницька енергія», «кінетичне підприємни-
цтво» наведена в таблиці. 

Все викладене приводить нас до висновку, що 
технологічне підприємництво − це підприємницька 
діяльність щодо перетворення наукових знань на ін-
новаційні ідеї створення нових продуктів і техноло-
гій, пристосованих до сучасних ланцюжків ство-
рення доданої вартості.  

Система технологічного підприємництва − це 
єдиний комплексний соціальний інститут «освіта, 
наука, технології, інновації, технологічне підприєм-
ництво». 

Загальними принципами побудови системи тех-
нологічного підприємництва, з нашої точки зору, є: 

1. Принцип цілеспрямованості: система має 
бути націлена на розвиток внутрішнього ринку інно-
ваційної продукції країни. 

2. Принцип цілісності: система повинна мати 
стійкі, довготривалі зв'язки, які можуть витриму-
вати зовнішні та внутрішні навантаження. 

3. Принцип самоорганізації: забезпечення мож-
ливості всім учасникам системи обирати і поєдну-
вати напрями, форми взаємодії, методи вирішення 
дослідницьких і технологічних завдань. 

4. Принцип повноти: забезпечення повного  
циклу одержання нових знань, розробки якісно но-
вих технологій і продуктів, формування нових рин-
ків. 

5. Принцип конкуренції: використання публіч-
них механізмів рівного доступу до державної під- 
тримки всіх учасників системи. 

6. Принцип відкритості: ефективна комунікація 
(в тому числі кооперація) всіх учасників системи з 
державою, між собою та міжнародною науковою 
спільнотою. 
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Таблиця 
Еволюція понять «підприємництво», «підприємницька енергія», «кінетичне підприємництво» 

Вчені Сутність наукової позиції 
Й. Шумпетер Підприємницька діяльність – унікальна і така, що рідко виявляється, здатність 

просування на ринок інновацій за допомогою ризикового бізнесу. Підприєм-
ницька діяльність є новаторською за самим своїм визначенням, і в силу даної 
обставини слугує постійним джерелом конкурентної реструктуризації еконо-
міки та економічного зростання. Успіх ринкової системи взагалі полягає не в 
ефективному досягненні статичної оптимальної рівноваги, але в здатності ви-
робляти динамічні зміни в технології і досягати динамічного зростання за до-
помогою таких змін 

Д. Берч [20] Більшість нових робочих місць створюється відносно невеликою кількістю 
швидкозростаючих компаній – не обов'язково малих, хоча малі серед них пред-
ставлені значно ширше інших. Ефект, відкритий Д. Берчем, є істотно нерівно-
важним явищем, в основі якого лежить процес креативної деструкції. Якщо го-
ворити про кількісний опис даного процесу, то він може бути формалізований 
як завдання кінетичної теорії. Популяція зростаючих фірм являє собою гетеро-
генну, за низкою характеристик, сукупність однотипних одиниць, індивіду-
альна мікроскопічна динаміка яких підпорядковується деяким єдиним законо-
мірностям 

С.Д. Бушуєв,  
Ю.Ф. Ярошенко,  
Н.П. Ярошенко [21]   

Під терміном «підприємницька енергія» будемо розуміти активність і лідер-
ство керівництва організації з впровадження проектів і програм розвитку в 
рамках організацій 

Л.А. Колесникова 
[22]  

Основним ресурсним компонентом підприємництва є «енергія підприємниць-
кої активності» 

Р.В. Кочубей [23]  Система відносин, заснована на енергії підприємницької активності, поширю-
ється не тільки на саму підприємницьку структуру, а й на її трансакційне і кон-
текстуальне середовище. У разі ж впровадження радикальних технологічних 
інновацій система відносин із середовищем може бути розширена і до макро-
рівня 

В.К. Симоненко [24]  «…в механизмах достижения намеченных экономических целей основной дви-
жущей силой является энергия общества…»  

Мілан Желени [25] Кінетичне підприємництво (також відоме як ділова або корпоративна кінетика) 
є частиною парадигми глобального менеджменту – практичних заходів, необ-
хідних, щоб впоратися з радикально зміненими новими правилами нової еко-
номіки. У кінетичному підприємництві всі канали доступу відкриті всім по-
купцям і всі ресурси підприємства доступні окремому покупцю 

 
Критеріями працездатності системи техноло-

гічного підприємництва мають бути: 
− стійкість: здатність виконувати властиві їй 

функції і роль в економіці; 
− стабільність: здатність відтворювати свою 

роль в економіці та стабільність законодавства, що 
регулює роботу системи; 

− рівновага: збалансованість елементів сис-
теми; 

− надійність: розвиненість відносин між еле- 
ментами системи, спроможність системи зберігати 
цілісність внаслідок впливу зовнішнього середо-
вища. 

Елементами системи технологічного підпри- 
ємництва мають бути: 

професійно-технічні навчальні заклади; 
дослідницькі університети; 
наукові установи; 
технологічні підприємницькі структури. 

Базисом системи технологічного підприємни- 
цтва є науково-технічна інфраструктура, яка склада-
ється з таких частин: 

− нормативно-правова: законодавча і норма- 
тивно-правова база, що забезпечує функціонування 
всієї наукової інфраструктури в комплексі; законо-
давча і нормативно-правова база, що забезпечує  
функціонування механізму державно-приватного 
партнерства; 

− організаційна: державна система планування 
і прийняття рішень в області науки і техніки; дер- 
жавні виконавчі органи, що забезпечують реаліза-
цію прийнятих рішень в області науки і координа-
цію роботи дослідних установ різної відомчої при-
належності; організаційна структура державних і 
приватних дослідницьких установ;  

− фінансова: законодавчо закріплена система 
державного фінансування наукових досліджень  
фундаментального і прикладного характеру всіх  
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рівнів через відповідні міністерства і відомства (ба-
зове фінансування); система прийому заявок на фі-
нансування наукових досліджень з державних фон-
дів; система конкурсного цільового фінансування 
створення нових об'єктів наукової інфраструктури; 
грантова система фінансової підтримки молодих 
учених, провідних вчених, провідних наукових шкіл 
і наукових колективів; система державного стиму-
лювання приватних інвестицій в наукові дослі-
дження; 

− виробничо-технологічна: індустріальні парки 
на базі збиткових промислових підприємств; техно-
парки; інноваційно-технологічні центри; центри 
трансферу технологій; 

− інформаційна: система державних реферова-
них наукових видань; державна система науково- 
технічної інформації; міжнародна експертиза прое-
ктів і ходу їх виконання в області фундаментальних 
досліджень; державна система забезпечення прав ін-
телектуальної власності на результати науково-тех-
нічної діяльності; приватні і державні медіа-про- 
дукти для висвітлення розвитку технологічного під-
приємництва в країні та світі; 

− експертно-консалтингова: організації, що за-
безпечують проведення оцінок і аудиту технологіч-
них проектів (due diligence). 

Взаємозв’язки між елементами системи техно-
логічного підприємництва можуть бути представ-
лені так званими «інтермедіаторами», що поєдну-
ють дослідження й інжиніринг та/або ринкову ана-
літику, що допомагають долати бар'єри між фунда-
ментальними, прикладними дослідженнями і техно-
логічними розробками і забезпечують тим самим 
прискорений трансфер знань з науки в індустрію і 
соціальну сферу, швидке просування наукових 
знань від дослідницької гіпотези до корисного про-
дукту:  

− спеціальні інститути прикладних досліджень 
та інжинірингу, подібні бельгійському IMEC, німе-
цькому Fraunhofer, французькому центру ядерних 
досліджень CEA Saclay або американській «Націо-
нальній мережі виробництва інновацій»;  

− спеціалізовані «технологічні фабрики дум-
ки», подібні «Tech Tank» Brookings Institution;  

− різного роду проектні офіси, консультаційні 
агентства, які працюють на кордоні між наукою й 
урядом у формуванні технологічної політики та еко-
логічного регулювання;  

− організації підтримки досліджень та розро-
бок, які займаються формуванням дослідницьких 
мереж і координацією пріоритетів;  

− Форсайт-організації;  
− організації технологічної оцінки, техноло- 

гічні та наукові брокери, що вибудовують мережеві 
взаємодії тощо. 

Забезпечення функціонування системи техно-
логічного підприємництва, на наш погляд, доцільно 
через:  

− механізми стимулювання попиту на дослі-
дження та розробки; 

− впровадження нових форм кооперації науки і 
бізнесу, зокрема, проектних дослідних та техноло- 
гічних консорціумів – форми реалізації спільних  
технологічних проектів на тимчасовій договірній 
основі, масштаб і складність яких перевищує ре- 
сурсні та технологічні можливості кожного з учас-
ників проекту. Цілями створення консорціумів є: ко-
ординація досліджень в цільових областях дослі-
джень з метою подальшого впровадження на ринок; 
залучення бізнесу і держави з метою розвитку інду-
стрії за рахунок створення стимулів для учасників, а 
також внутрішньогалузевих стандартів; надання ін-
фраструктурних рішень для оптимізації циклу роз-
витку інноваційних проектів зі стадії досліджень до 
стадій масштабування; розвиток освітніх програм у 
галузі з метою формування наступного покоління 
дослідників і забезпечення принципу безперервно-
сті інновацій. У процесі досягнення цілей консорці-
уми дозволяють вирішувати такі завдання: отри-
мання загальних патентів і ліцензій; розробка та 
впровадження єдиних стандартів в індустрії; ство-
рення агрегованої управлінської інфраструктури, 
представленої керуючим органом консорціуму, що 
дозволяє консолідовано вирішувати проблеми, що 
виникають в результаті взаємодії учасників консор-
ціуму. У США, як правило, консорціуми створю-
ються як самостійні юридичні особи, в ЄС – як  
партнерства. Документами, які обґрунтовують дія-
льність і оформлення результатів, поділ ризиків і 
економічного прибутку є багатосторонні угоди.  
Відмінністю консорціумів від двосторонніх угод є 
спільне інвестування учасників в проект, можливе 
як у формі прямого фінансування, так і виділення 
організаційних, матеріально-технологічних і кадро-
вих ресурсів. Держава при цьому може виступати 
одним з інвесторів в будь-якій з перерахованих 
форм. До прямих економічних ефектів для учасни-
ків відносяться ті, що виникають в результаті діяль-
ності щодо досліджень і розробок. Непрямі ефекти – 
обмін компетенціями, знаннями, прискорення і зде-
шевлення виведення нових продуктів на ринок. До 
прямих економічних ефектів для суспільства в ці-
лому відносяться нові конкурентні або лідерські  
ринкові позиції в нових областях, масштабування 
або дифузія компетенцій і технологій між галузями, 
тощо; 

− розробку довгострокової програми державно-
приватного партнерства зі сприяння розвитку нових 
перспективних ринків на базі високотехнологічних 
рішень, які будуть визначати розвиток світової еко-
номіки через 15-20 років; 
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− вдосконалення державної промислової  та 
інноваційної політики, тощо. 

Таким чином, формування системи технологіч-
ного підприємництва на базі запропонованої кон- 
цепції може забезпечити розвиток внутрішнього  
ринку товарів з високою доданою вартістю. 
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Бутенко А. І., Шлафман Н. Л., Бондаренко  

О. В. Концепція формування системи техноло- 
гічного підприємництва в Україні 

У статті викладено авторське бачення концеп-
ції формування системи технологічного підприєм-
ництва в Україні. Виділено фактори, які пере- 
шкоджають інноваційному розвитку вітчизняної 
економіки: організаційні: недостатність стимулів до 
формування нових організаційних форм проведення 
досліджень та інноваційних розробок, непродумане 
реформування цього сектора без ясного бачення ба-
жаного образу науки в країні, недосконала фінан-
сова та кадрова політика в області науки, яка приз-
вела до критичної втрати потенціалу дослідників, 
недостатність працюючих механізмів державно-
приватного партнерства в області інноваційних роз-
робок, недосконала державна промислова та іннова- 
ційна політика; фінансові: недосконала структура 
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фінансування науково-технологічного розвитку, зо-
крема вкрай низька участь закордонних і вітчизня-
них підприємницьких структур у його фінансуванні; 
низька ефективність механізмів концентрації ресур-
сів в межах існуючих механізмів вибору і реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і 
техніки; економічні: низький рівень конкуренто-
спроможності вітчизняного виробництва, і відпо-
відно низька частка інноваційно активних підпри-
ємств промисловості; багато підприємств галузей не 
витримують конкуренції навіть на внутрішньому 
ринку; споживчий ринок України все більше напов-
нюють товари іноземного виробництва; на межі ви-
живання опинилися високотехнологічні галузі, 
втрачено значну частину науково-технічного потен-
ціалу; негативні структурні зрушення тривалий час 
супроводжувалися втратою робочих місць, еконо- 
мічним занепадом багатьох населених пунктів, де 
припинили свою діяльність містоутворюючі підпри-
ємства, що призвело до масової трудової міграції 
економічно активного населення до інших країн. Ро-
звинено понятійно-категоріальний апарат теорії на-
ціональної економіки в частині надання визначень 
понять «технологічне підприємництво» (як підпри- 
ємницької діяльності щодо перетворення наукових 
знань на інноваційні ідеї створення нових продуктів 
і технологій, пристосованих до сучасних ланцюжків 
створення доданої вартості) та «система технологіч-
ного підприємництва» (як єдиний комплексний со-
ціальний інститут «освіта, наука, технології, інно- 
вації, технологічне підприємництво»); визначено 
принципи побудови системи технологічного під- 
приємництва (цілеспрямованості, цілісності, самоо-
рганізації,  повноти, конкуренції, відкритості), кри-
терії її працездатності (стійкість, стабільність, рів-
новага, надійність), базис (у вигляді науково-техні-
чної інфраструктури), елементи і взаємозв’язки між 
ними; визначено методи і механізми забезпечення 
функціонування системи технологічного підприєм-
ництва.  

Ключові слова: концепція, кінетичне підприєм-
ництво, технологічне підприємництво, система тех-
нологічного підприємництва. 
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Е. В. Концепция формирования системы техно-
логического предпринимательства в Украине 

В статье изложено авторское видение концеп-
ции формирования системы технологического пред-
принимательства в Украине. Выделены факторы, 
препятствующие инновационному развитию отече-
ственной экономики: организационные: недостаточ-
ность стимулов к формированию новых организаци-
онных форм проведения исследований и инноваци-
онных разработок, непродуманное реформирование 
этого сектора без ясного видения желаемого образа 

науки в стране, несовершенная финансовая и кадро-
вая политика в области науки, приведшая к крити-
ческой потере потенциала исследователей, недоста-
точность работающих механизмов государственно-
частного партнерства в области инновационных раз-
работок, несовершенная государственная промыш-
ленная и инновационная политика; финансовые: 
несовершенная структура финансирования научно-
технологического развития, в частности, крайне 
низкая доля зарубежных и отечественных предпри-
нимательских структур; низкая эффективность ме-
ханизмов концентрации ресурсов в рамках суще-
ствующих механизмов выбора и реализации прио-
ритетных направлений развития науки, технологий 
и техники; экономические: низкий уровень конку-
рентоспособности отечественного производства, и, 
соответственно, низкая доля инновационно актив-
ных предприятий промышленности; многие пред-
приятия отрасли не выдерживают конкуренции 
даже на внутреннем рынке; потребительский рынок 
Украины все больше наполняют товары иностран-
ного производства; на грани выживания оказались 
высокотехнологические отрасли, утрачена значи-
тельная часть научно-технического потенциала; 
негативные структурные сдвиги длительное время 
сопровождались потерей рабочих мест, экономиче-
ским упадком многих населенных пунктов, где пре-
кратили свою деятельность градообразующие пред-
приятия, что привело к массовой трудовой мигра-
ции экономически активного населения в другие 
страны. Развит понятийно-категориальный аппарат 
теории национальной экономики в части определе-
ния понятий «технологическое предприниматель-
ство» (как предпринимательской деятельности по 
преобразованию научных знаний в инновационные 
идеи создания новых продуктов и технологий, при-
способленных к современным цепочкам создания 
добавленной стоимости) и «система технологиче-
ского предпринимательства» (как единый комплекс-
ный социальный институт «образование, наука, тех-
нологии, инновации, технологическое предприни-
мательство»); определены принципы построения 
системы технологического предпринимательства 
(целеустремленности, целостности, самоорганиза-
ции, полноты, конкуренции, открытости), критерии 
ее работоспособности (устойчивость, стабильность, 
равновесие, надежность), базис (в виде научно-тех-
нической инфраструктуры), элементы и взаимо-
связи между ними; определены методы и меха-
низмы обеспечения функционирования системы 
технологического предпринимательства. 

Ключевые слова: концепция, кинетическое 
предпринимательство, технологическое предприни-
мательство, система технологического предприни-
мательства. 
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Butenko A., Shlafman N., Bondarenko E. The 
concept of forming a system of technological entre-
preneurship in Ukraine 

The article describes the author's vision of the con-
cept of forming a system of technological entrepreneur-
ship in Ukraine. The factors hampering the innovative 
development of the domestic economy are singled out: 
organizational: the lack of incentives to form new or-
ganizational forms for conducting research and innova-
tive development, the ill-conceived reform of this sector 
without a clear vision of the desired image of science in 
the country, an imperfect financial and personnel policy 
in the field of science, leading to a critical loss potential 
of researchers, inadequate functioning mechanisms of 
public-private partnership in the field of innovative de-
velopment, imperfect state industrial and innovation 
policy; financial: an imperfect structure for financing 
scientific and technological development, in particular, 
an extremely low share of foreign and domestic business 
structures; low effectiveness of mechanisms for concen-
tration of resources within the existing mechanisms for 
selecting and implementing priority directions for the 
development of science, technology and technology; 
еconomic: a low level of competitiveness of domestic 
production, and, accordingly, a low proportion of inno-
vative industrial enterprises; many enterprises of the in-
dustry do not maintain competition even on the domes-
tic market; the consumer market of Ukraine is increas-
ingly filling the goods of foreign production; on the  
 
 
 
 

verge of survival were high-tech industries, a significant 
part of the scientific and technical potential was lost; 
negative structural changes for a long time were accom-
panied by the loss of jobs, the economic decline of many 
settlements where the city-forming enterprises ceased 
their activity, which led to mass labor migration of eco-
nomically active population to other countries. The con-
ceptual-categorical apparatus of the theory of the na-
tional economy is developed in terms of definitions of 
the concepts "technological entrepreneurship" (as an en-
trepreneurial activity in converting scientific knowledge 
into innovative ideas for creating new products and tech-
nologies adapted to modern value-added chains) and "a 
system of technological entrepreneurship" (as a single 
complex social institute "education, science, technol-
ogy, innovation, technological entrepreneurship"); the 
principles of building a system of technological entre-
preneurship (purposefulness, integrity, self-organiza-
tion, completeness, competition, openness), criteria for 
its efficiency (stability, stability, balance, reliability), 
basis (in the form of scientific and technical infrastruc-
ture), elements and relationships between them; the 
methods and mechanisms for ensuring the functioning 
of the system of technological entrepreneurship are de-
fined. 

Keywords: concept, kinetic entrepreneurship, tech-
nological entrepreneurship, system of technological en-
trepreneurship. 
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МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ  

ПЕРЕВАГ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 
Вступ. Підписання Угоди про асоціацію з Єв-

ропейським Союзом, яка припускає сприяння мо- 
дернізації та реструктуризації окремих галузей про-
мисловості України з особливим акцентом на спів-
робітництві в базових для старопромислових регіо-
нів галузях (добувній та металургійній), відкриває 
нові можливості щодо створення умов для розвитку 
економіки цих регіонів в Україні. Перш за все, це 
вимагає встановлення на підставі оцінки стану фі- 
зичного та природного капіталу характеристик су-
часної моделі економічного розвитку цих регіонів та 
визначення характеристик моделі, на розбудову якої 
необхідно спрямовувати зусилля в процесі струк- 
турної трансформації; встановлення особливостей 
та можливостей трансформації потенціалу старо- 
промислових регіонів; виявлення та створення умов 
щодо формування конкурентних переваг, що відпо-
відають моделі постіндустріального розвитку. 

Проблеми старопромислових регіонів висвіт-
лено в наукових працях достатньо широко. Євро-
пейські дослідники проблем старопромислових ре-
гіонів мають значний обсяг теоретичних напрацю-
вань з визначеної проблематики. Їх дослідження бі-
льшою мірою спрямовано на розуміння причин еко-
номічного спаду [25], зниження економічної актив-
ності [26] та перетворення регіонів на старопромис-
лові [27]. 

Науковці пострадянського простору вивчають 
проблеми старопромислових регіонів більшою мі-
рою з практичної точки зору. Найбільш активно до-
сліджуються чинники просторових змін в економіці 
та особливості просторового розміщення виробни-
чих сил регіонів цього типу [19, 21] проблеми, чин-
ники, перспективи їх розвитку [3] та аналізується єв-
ропейський досвід подолання структурних протиріч 
старопромислових регіонів з визначенням напрямів 
його адаптації та перспектив практичного впрова-
дження [11, 14-16]. 

Враховуючи експортну орієнтованість еконо-
міки вітчизняних старопромислових регіонів, при 
дослідженні умов їх економічного розвитку досить 
розвиненими напрямами досліджень є встановлення 
впливу світових економічних тенденцій [2, 10] та 
визначення проблем підвищення конкурентоспро-
можності «базових» галузей економіки цих регіонів 
[1]. 

Достатньо вивченими є управлінські аспекти 
розвитку старопромислових регіонів в умовах  

трансформації економіки. Більшою мірою в цьому 
контексті наукові праці стосуються виявлення ін-
ституційних властивостей [23] та особливостей уп-
равління розвитком старопромислових регіонів [4], 
а також стимулювання малого підприємництва [7] 
та подолання соціальних наслідків реструктуризації 
«базових» галузей старопромислових регіонів з  
особливим акцентом на проблемах старопромисло-
вих мономіст [9, 17, 22]. 

Останнім часом, з приводу становлення постін-
дустріального суспільства, поширення набули на- 
укові та практичні дослідження зміни підходів щодо 
забезпечення конкурентоспроможності [6], пошуку 
інструментів розвитку та активізації неоіндустріалі-
зації [12, 20] оцінки рівня постіндустріального роз-
витку регіонів [8], вивчення постіндустріальних де-
термінант зростання ролі освіти і науки в соціально-
економічному розвитку суспільства [18] тощо. 
Проте жодна з наукових праць не визначає особли-
востей та не торкається проблем формування пост-
індустріальних конкурентних переваг старопромис-
лових регіонів. 

Тож, метою дослідження є встановлення особ-
ливостей та можливостей трансформації потенціалу 
старопромислових регіонів в умовах становлення 
постіндустріального суспільства, а також виявлення 
умов щодо формування конкурентних переваг, що 
відповідають моделі постіндустріального розвитку. 

Викладення основного матеріалу. Виявлення 
характеристик сучасної моделі економічного роз- 
витку старопромислових регіонів України. З огляду 
на тривалий термін розвитку України в межах мо-
делі індустріальної економіки, високий рівень нако-
пичення основного капіталу відстежується саме в 
чотирьох старопромислових регіонах – Дніпропет-
ровській, Донецькій, Запорізькій та Луганській об-
ластях. У регіональній структурі основних засобів 
їхня сумарна вартість протягом тривалого періоду 
залишалась незмінно високою та сягала третини ва-
ртості основних засобів України. Проте в процесі 
реструктуризації національної економіки частка ос-
новного капіталу старопромислових регіонів у стру-
ктурі основного капіталу України має тенденцію до 
скорочення. Так, за період з 2000-2010 рр. цей пока-
зник скоротився у 1,5 раза – до близько 23% 
(табл. 1). 

Тривалий час за накопиченою вартістю основ-
них засобів серед всіх регіонів України та старопро- 
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мислових зокрема лідирувала Донецька область. В 
структурі вартості основних засобів до 2005 р. їй на-
лежала найбільша питома вага, яка наближалась до 
12%. Незначно поступалася за цим показником й 
Дніпропетровська область, тоді як частка інших об-
ластей, що входять до цієї групи регіонів, була 
більш ніж у 2 рази меншою за лідерів. Зростання 

вартості основних засобів серед старопромислових 
регіонів не відбувалося однаковими темпами. Почи-
наючи з 2010 р., Донецьку область випередила Дніп-
ропетровська, де, за рахунок максимального вве-
дення в дію основних засобів, збільшення вартості 
основних засобів сягає максимального значення се-
ред всіх регіонів України. 

 
Таблиця 1 

Вартість основних засобів старопромислових регіонів України 
 2000 2005 2010 

Вартість,  
млн грн 

Струк-
тура, % 

Вартість,  
млн грн . 

Струк-
тура, % 

Вартість,  
млн грн 

Струк-
тура, % 

Україна 828822 100,0 1276201 100,0 6648861 100,0 
Дніпропетровська 86131 10,4 136776 10,7 702986 10,6 
Донецька 99256 12,0 144630 11,3 454778 6,8 
Запорізька 44810 5,4 70358 5,5 227548 3,4 
Луганська 43948 5,3 57357 4,5 122542 1,8 
Всього по старопромисло-
вих регіонах 

274145 33,1 409121 32,1 1507854 22,7 

Максимальне значення 
серед регіонів України 

99256  
Донецька 

12,0 144630 
Донецька 

11,3 702986 
Дніпропетров-

ська 

10,6 

Мінімальне значення 
серед регіонів України 

11167 
Чернівецька 

1,4 13720 
Чернівецька 

1,1 32783 
Тернопільська 

0,5 

 
У 2014 р. провідні напрями економічної діяль-

ності старопромислових регіонів є аутсайдерами за 
темпами зростання основного капіталу в серед-
ньому по Україні. Зниженням обсягів основного ка-
піталу в 2014 р. характеризуються промисловість в 
цілому (98,2% до попереднього року) та напрями 
промислової діяльності, притаманні старопромис-
ловим регіонам, зокрема добування кам’яного та бу-
рого вугілля (84,4%), виробництво хімічних речовин 
і хімічної продукції (96,2%). Обсяг основного капі-
талу незначним чином збільшився в металургійному 
виробництві, виробництві готових металевих виро-
бів (101,1%), виробництві коксу та продуктів нафто-
перероблення (100,5%). 

Унаслідок реструктуризації національного гос-
подарського комплексу, передусім у напрямі деін-
дустріалізації, структура основного капіталу за ви-
дами економічної діяльності як в середньому по Ук-
раїні, так і в регіональному розрізі зазнала істотних 
змін. Але структурні зміни, що відбувалися в еконо-
міці старопромислових регіонів України, почина-
ючи з часів незалежності, не змінили спрямованості 
регіонального розвитку. Навіть під впливом активі-
зації процесу у 2000-х роках структура економіки 
цих регіонів не зазнала істотних змін.  

Так, структура вартості основних засобів за ви-
дами економічної діяльності на початку 2000 р. чіт-
ко відбиває відсутність будь-яких суттєвих відмін-
ностей у структурі економічної діяльності цих регі-
онів та збереження їх промислової спеціалізації. 

У 2000 р. в усіх без винятку регіонах цієї групи 
переважну частку вартості основних засобів (бли-
зько 50%) зосереджено в промисловості. Лідируючі 

позиції за часткою в структурі вартості основних за-
собів займають Донецька та Луганська області, де 
значення показника навіть перевищує рівень 51%. 

Другу позицію за часткою нагромадженого ос-
новного капіталу займають операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг під-
приємцям. У 2000 р. за цим напрямом економічної 
діяльності зосереджено близько п’ятої частини ос-
новного капіталу старопромислових регіонів Укра-
їни. 

Зі значним відривом від провідних напрямів 
економічної діяльності третю позицію в структурі 
нагромадженого основного капіталу цих регіонів 
України займає напрям «Діяльність транспорту та 
зв’язку», але частка основних засобів за цим напря-
мом є незначною і не перевищує 12%. Виключенням 
була лише Запорізька область, де третю позицію за 
обсягом нагромадженого капіталу зайняло сільське 
господарство. Його частка також є незначною – 
трохи більшою 10%. 

Не сприяли структурній перебудові економіки 
старопромислових регіонів України і подальші 
кроки у сфері державного управління регіональним 
розвитком. Для більшості з них  – Донецької, Запо-
різької, Луганської областей – документи стратегіч-
ної спрямованості [5], що визначали державну регі-
ональну політику з середини 2000 р., офіційно сти-
мулювали подальший інерційний розвиток базових 
галузей промисловості без будь-яких суттєвих змін 
у структурі економіки регіонів. Тож структура вар-
тості основного капіталу в цих областях залишилась 
практично незмінною, а переважна частка основ-
ного капіталу – зосередженою в промисловості. 
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Більшою мірою, ніж для інших старопромисло-
вих регіонів, враховувались потреби розвитку з ви-
користанням потенціалу диверсифікації та на основі 
впровадження високотехнологічних виробництв у 
пріоритетних напрямах розвитку Дніпропетровської 
області. Вони передбачали не лише модернізацію іс-
нуючих об’єктів гірничо-металургійного комплек-
су, але й освоєння нових конкурентоспроможних 
видів продукції з високою доданою вартістю та орі-
єнтацію на розвиток ринку послуг. 

Саме це призвело до зміни структури вартості 
основних засобів Дніпропетровської області за ра-
хунок значного (в 1,7 раза) скорочення частки ос- 
новного капіталу в промисловості близько до 30% та 
забезпечило переважання обсягів основного капі-
талу за напрямом «Діяльність транспорту та 
зв’язку». Тож, поміж інших старопромислових регі-
онів у 2010 р. структура вартості основного капіталу 
цієї області досить вирізняється. 

Деякі зміни відбулися й в структурі основного 
капіталу за напрямами промислової діяльності, які 
свідчать про певні позитивні тенденції щодо зрос-
тання орієнтованості промислової діяльності старо-
промислових регіонів на збільшення доданої варто-
сті. Особливо звертає на себе увагу зниження у 
2010 р. частки основного капіталу в добувній про-
мисловості Донецької області більш ніж у 2 рази та 
її зростання (близько у 1,5 раза) в переробній про-
мисловості. Схожі тенденції відстежуються в Дніп-
ропетровській та Запорізькій областях, але в Доне-
цькій області – найбільш відчутними темпами. По-
між старопромислових регіонів України лише в Лу- 
ганській області промисловість залишалась меншою 
мірою орієнтованою на зростання доданої вартості і 
продовжувалася експлуатація сировино орієнтова-
ної економічної структури. 

Незмінність напрямів та структури оновлення 
основних засобів цієї групи регіонів також обумов-
лена «зацикленістю» державної регіональної полі-
тики по відношенню до старопромислових регіонів 
на збереженні експлуатації «старих» галузей на  
трансформаційній основі.  

Переважна частка ліквідованих та введених в 
дію протягом 2000-2013 рр. основних засобів по всіх 
старопромислових регіонах з невеликою міжрегіо-
нальною диференціацією припадає на промисло-
вість. Проте частка виведених з експлуатації основ-
них засобів в промисловості в їх загальному обсязі 
значно зростає, а введення – залишається практично 
незмінною. 

У цілому активний рух основних засобів протя-
гом 2000-2013 рр. здійснювався за такими напря-
мами економічної діяльності старопромислових ре-
гіонів: промисловість, сільське господарство, тор- 
гівля, діяльність транспорту та зв’язку, фінансова ді-
яльність, операції з нерухомим майном, оренда, ін-
жиніринг та надання послуг підприємцям. 

Незважаючи на активізацію руху основного ка-
піталу, оновлення основних засобів старопромисло-
вих регіонів відбувається незадовільними темпами. 
Ступінь зносу основних засобів в цих регіонах пос-
тійно зростає (табл. 2). Якщо на початку 2000 р. його 
рівень не перевищував 50%, то у 2010 р. ступінь 
зносу зріс по деяких регіонах приблизно у 1,7 раза і 
складав від 56% в Луганській області до 80% – у До-
нецькій області. Ці тенденції щодо постаріння ос- 
новних засобів регіонів цієї групи цілком відпові-
дали загальноукраїнським характеристикам до 
2014 р., проте збройний конфлікт на сході України 
призвів до погіршення показників у Донецькій та 
Луганській областях. 

Таблиця 2 
Знос основних засобів старопромислових регіонів України 

 Знос основних засобів, млн грн Ступінь зносу, % 
2000 2005 2010 2000 2010 2014 2015 

Україна 36473 56866 121927 45,0 74,9 83,5 - 
Дніпропетровська 3874 5273 13426 50,8 78,7 - - 
Донецька 3672 6295 14464 44,2 64,5 - - 
Запорізька 2081 2614 4510 46,9 72,6 - - 
Луганська 1299 2428 5703 43,2 55,9 60* 64* 
Максимальне зна-
чення серед регіонів 
України 

3874 
Дніпропет-
ровська 

6295 
Донецька 

14464 
Донецька 

62,9 
Чернігів-
ська 

97,1 
Вінницька 

- - 

Мінімальне значення 
серед регіонів Укра-
їни 

404 
Закарпатська 

534 
Черніве-
цька 

976 
Черніве-
цька 

35,6 
Харківська 

37,7 
Чернігівська 

- - 

«-»  – немає інформації. 
*  За даними Стратегії соціально-економічного розвитку Луганської області до 2020 р. 
 
Найвищим ступінь зносу основних засобів ста-

ропромислових регіонів є в діяльності транспорту та 
зв’язку (близько 90%), в промисловості та освітній 
діяльності (майже 70%) та у сфері будівництва 
(60%) з незначними відмінностями по областях. 

Ступінь зносу основних засобів за видами промис- 
лової діяльності протягом часу має тенденцію до 
зростання по всіх регіонах України, але значно від- 
різняється саме поміж старопромислових регіонів, 
хоча і має тенденцію до згладжування відмінностей. 
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В переробній промисловості, а також у вироб-
ництві та розподілі пари, газу, конденсату в 2000 р. 
відмінності за ступенем зносу основних засобів по-
між старопромислових регіонів були незначними. 
Одночасно ступінь зносу в добувній промисловості 
значно (близько у 2,5 раза) коливався від 26% у Лу-
ганській області до 61% у Запорізькій.  

Натомість міжрегіональні відмінності щодо 
ступеня зносу основних засобів у 2010 р. за будь 
яким-напрямом промислової діяльності цієї групи 
регіонів не перевищували 1,5 раза. А Луганська об-
ласть мала найкращі показники поміж інших як в ці- 
лому у промисловості, так і за окремими видами 
промислової діяльності. 

Динаміку зміни величини основного капіталу 
значною мірою визначають обсяги інвестицій, які 
спрямовуються на його модернізацію. Практично по 
всіх старопромислових регіонах України (крім Запо-
різької області) до 2012 р. спостерігалася тенденція 
збільшення обсягів інвестицій в основний капітал. В 
Запорізькій області цей процес був нестабільним, а 
Дніпропетровська та Донецька області були безза-
перечними лідерами по залученнях інвестицій в ос-
новний капітал серед всіх регіонів України (табл. 3). 

Загалом середньорічне нарощування обсягів 
капіталовкладень в Україні протягом 2001-2013 рр. 
становило близько 20%. Лідерами в цих процесах 
були старопромислові регіони, серед яких виокрем-
лювалась Донецька область. 

 
Таблиця 3 

Інвестиції в основний капітал, млн грн 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 кв. 2016 

Україна 189061 259932 293692 267728 219420/204061* 251154,3 51591,7 
Дніпропетровська 16017 22116 22509 21290 20357 6640,7 4576,8 
Донецька 14994 26802 31722 27912 13155 7123,3 1954,4 
Запорізька 7964 6677 7204 6839 7035 1826,5 1549,0 
Луганська 5646 6980 8223 11369 5223/513,3** 145,8** 328,4 
Максимальне  
значення* 

16017  
Дніпропетров-

ська 

26802 
Донецька 

31722 
Донецька 

27912 
Донецька 

20357 
Дніпропетровська 

- 4961,3  
Київська 

Мінімальне  
значення* 

1715 
Чернівецька 

1794 
Чернівецька 

2229 
Черніве-
цька 

2257 
Черніве-
цька 

1687 
Чернівецька 

- 325,0 
Черніве-
цька 

* Без урахування даних по м. Київ та м. Севастополь. 
** По території, підконтрольній українській владі. 
 
Ці ж тенденції простежувалися й у розрахунку 

інвестиційних надходжень на одну особу (табл. 4). 
Порівняно з 2011 р. в задіяних в АТО областях цей 
показник наближається до межі погіршення у 20 ра-
зів в Луганській області та близько 11 разів у Доне-
цькій області і є найгіршим серед всіх регіонів Ук-
раїни. Трохи гіршою, ніж в середньому по Україні, 
є ситуація в Дніпропетровській та Запорізькій обла-
стях. Скорочення капітальних інвестицій на одну 
особу по цих регіонах становить близько 4 рази (при 
середньоукраїнському скороченні показника бли-
зько в 3,5 раза). 

В 2013 р. старопромислові регіони, які досі 
були беззаперечними лідерами за обсягами накопи-
чення основного капіталу серед регіонів України, 
втратили власні позиції. Падіння попиту на основну 
промислову продукцію старопромислових регіонів 
України на основних світових ринках обумовило  
зниження інвестиційної активності по цих регіонах. 
А збройний конфлікт на сході України у 2014 р. 
спричинив різке падіння обсягів інвестицій не лише 
у безпосередньо задіяних в АТО регіонах (Донець-
кій та Луганській областях), але й в інших, прилег-
лих до них, територіях (табл. 5). 

 
 

Таблиця 4 
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу, грн 
 2011 

І кв.  
2016 р. 

Абсолютне 
значення  
показника 

Рейтинг 
региону 

Україна 4593,7 - 1208,9 
Дніпропетровська 5448,9 5 1402,9 
Донецька 4902,0 6 457,9 
Запорізька 3364,7 14 880,6 
Луганська 2681,7 17 148,7 
Максимальне  
значення* 

12463,8  
Київ 

9012,3 
Київська 

- 2876,2  
Київська 

Мінімальне значення* 2116,7 
Волинська 

- 148,7  
Луганська 

 
Проте обвальне (більше ніж у 2 рази) скоро-

чення обсягів інвестицій в 2014 р. спостерігалось 
саме в Донецькій та Луганській областях. Врахову-
ючи те, що значні виробничі потужності залиши-
лись на окупованій території України, падіння обся-
гів інвестицій в основний капітал по Донецькій та 
Луганській областях є катастрофічним і перевищує 
межу у 20 разів порівняно з попереднім роком. 
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Таблиця 5 
Індекси капітальних інвестицій,  

% до відповідного попереднього періоду 
 

2011 2012 2013 2014 
І кв. 

2016 р. 
Україна 118,8 108,5 88,9 75,9  
Дніпропет-
ровська 

122,1 94,0 93,8 
80,2 

110,0 

Донецька 153,3 112,6 79,6 44,0 120,9 
Запорізька 70,4 101,9 95,9 89,8 125,7 
Луганська 114,3 124,3 142,6 39,2 140,5 
Максима-
льне зна-
чення серед 
регіонів Ук-
раїни 

219,0 
АР 
Крим 

- - 

- 

238,2 
Херсон-
ська 

Мінімальне 
значення се-
ред регіонів 
України 

87,9 
Оде-
ська 

- - 

- 

85,3  
Волинська

70,7 
м. Київ 

 
Головним чином, зниження обсягів фінансових 

вкладень у розвиток старопромислових регіонів 
обумовлено стабільно напруженою політичною та 
соціально-економічною ситуацією у Донецькій, Лу-
ганській областях та прилеглих до них територіях. 

На відміну від 2014 р., коли спостерігалось ско-
рочення інвестицій в основний капітал майже у всіх 

регіонах України, у 2015 р. більшість регіонів про-
демонструвала позитивну динаміку освоєння інвес-
тицій. Разом з тим, у 2015 р. найбільше падіння спо-
стерігалось саме в регіонах воєнного конфлікту – в 
Луганській (73,9%), Донецькій (58,9%) областях. 
Незадовільними також були тенденції в Запорізькій 
області, де падіння обсягів інвестицій становило 
15,1%. 

В умовах воєнного конфлікту та дестабілізації 
суспільно-політичної та соціально-економічної си-
туації в регіоні прогнозується подальше падіння об-
сягів залучення інвестиційних ресурсів. Від частини 
іноземних та вітчизняних інвесторів слід очікувати 
заморожування інвестиційних проектів або ж їх  
повної зупинки. 

Головним джерелом фінансування капітальних 
інвестицій як в цілому по Україні, так і по старопро-
мислових регіонах зокрема залишаються кошти 
суб’єктів господарювання, які спрямовуються на 
оновлення виробничих фондів, їх модернізацію,  
технічне переоснащення та реконструкцію. В регіо-
нах України, що формують цю групу, на їхню частку 
припадає близько 90% всіх капітальних інвестицій 
при середньоукраїнському значенні показника у 
70% (табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Структура капітальних інвестицій за сферами фінансування в І кв. 2016 р.,  
% до загальної структури регіону 

 Кошти 
державного 
бюджету 

місцевого 
бюджету 

власні 
кошти 
підпри-
ємств, з 
них 

амортизаційні  
відрахування 

кредити  
банків та 
інші  
позики 

кошти насе-
лення на 
будівни- 
цтво житла 

інші  
джерела

Україна 0,5 1.8 73,5 11,8 7,6 12,6 2,0 
Дніпропетровська 0,1 2,0 89,7 14,9 4,9 3,3 0,0 
Донецька 0,1 7,3 89,8 9,3 1,7 1,1 - 
Запорізька 0,0 1,2 95,2 14,4 1,5 0,9 - 
Луганська 0,8 2,4 95,3 8,1 - 0,5 - 
Максимальне значення 1,8  

Харківська 
4,9  

Хмельницька
84,6 

Чернігів-
ська 

21,2  
Харківська 

49,8  
Миколаїв-

ська 

4,6  
Черніве-
цька 

12,3 
Київська

Мінімальне значення 0,0  
Черкаська, Ми-
колаївська,  
Запорізька,  
Волинська 

0,4  
Київська 

35,7 
Черніве-
цька 

1,7  
Чернігівська,  
Полтавська 

 

0,6 
Івано- 

Франків-
ська 

0,5  
Луганська 

0,0  
Дніпро-
петров-
ська 

 
В І кв. 2016 р. найбільший обсяг капітальних ін-

вестицій за рахунок коштів суб’єктів господарю-
вання зосереджено в Луганській та Запорозькій об-
ластях (по 95%). Незначно відрізнявся їх рівень й в 
Донецькій та Луганській областях (близько 90%). 
Рівень фінансування оновлення виробничих потуж-
ностей за власні кошти підприємств в старопромис-
лових регіонах є найвищим по Україні.  

Практично відсутні регіональні відмінності в 
структурі капітальних інвестицій у матеріальні  

активи за видами основних засобів (табл. 7). В  
І кв. 2016 р. по старопромислових регіонах України 
найбільше інвестували в машини і обладнання. 
Проте міжрегіональні коливання частки інвестицій 
в машини і обладнання по регіонах є досить значу-
щим: від 36% у Дніпропетровській області (що від-
повідає загальноукраїнським тенденціям) до 60% – 
в Донецькій області (що є максимальним по всіх ре-
гіонах України). 
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Значними були також капіталовкладення в ін-
женерні споруди. В Донецькій та Запорізькій облас-
тях їх частка у загальному обсязі інвестицій у ма- 
теріальні активи сягає середньоукраїнського зна-
чення, а в Луганській та Дніпропетровській – пере- 

вищує його рівень в 1,8 та в 1,2 раза відповідно. Це 
було зумовлено тим, що підприємства прагнули під-
вищити свою конкурентоспроможність, модернізу-
ючи виробництво. 

 
Таблиця 7 

Структура капітальних інвестицій у матеріальні активи за видами основних засобів  
у І кв. 2016 р., % до загальної структури регіону 

 Житлові  
будівлі 

Нежитлові 
будівлі 

Інженерні 
споруди 

Машини,  
обладнання,  
інвентар 

Транспорт-
ні засоби 

Земля 

Україна 17,3 14,8 17,0 36,5 9,8 0,4 
Дніпропетровська 7,4 24,6 21,6 36,1 6,1 0,6 
Донецька 1,7 4,6 18,5 60,3 10,1 - 
Запорізька 3,0 7,2 16,7 58,6 8,4 - 
Луганська 0,8 4,0 31,0 49,2 10,3 - 
Максимальне зна-
чення 

57,1  
Чернівецька 

40,0  
Волинська 

45,0  
Миколаїв-

ська 

60,3  
Донецька 

13,9  
Львівська 

1,9  
Одеська 

Мінімальне значення 0,8  
Луганська 

4.0  
Луганська 

1,9  
Волинська 

11,8  
Івано-Франків-

ська 

5,0  
Київська 

0,0  
Миколаїв-

ська 
 
На початку 2016 р. інвесторів практично не ці-

кавили такі матеріальні активи старопромислових 
регіонів як земля (на частку цих інвестицій припадає 
лише 0,6% від загального обсягу інвестицій у мате-
ріальні активи) та житлові будинки (частка інвести-
цій є нижчою за середньоукраїнське значення у  
21 раз в Луганській області та у 2,3 раза – у Дніпро-
петровській областях). 

В 2001-2014 рр. в Україні серед видів еконо- 
мічної діяльності найбільші обсяги капіталовкла-
день надходили у промисловість (близько 62% від 
загальної суми інвестицій в основний капітал). 
Другу позицію зі значним (у 2,5 раза) відривом від 
лідируючого напряму капіталовкладень займає тра-
нспорт, де освоєно чверть всіх обсягів інвестицій. 
На третьому місці – будівництво, куди спрямовува-
лось трохи більше 13% (табл. 8). 

 
Таблиця 8 

Структура капітальних інвестицій за основними видами економічної діяльності старопромислових 
регіонів,% до загального обсягу інвестицій по регіону 

Види економічної  
діяльності 

Роки Дніпропетровська Донецька Запорізька Луганська 

1 2 3 4 5 6 

Сільське господарство 

2010 4,5 3,0 7,8 4,6 
2011 5,6 2,8 10,8 4,5 
2012 5,4 1,9 8,4 5,9 
2013 4,8 2,9 7,3 3,7 
2014 6,5 2,4 8,6 3,8 

І кв. 2016 р. 10,9 5,6 21,5 36,5 

Промисловість 

2010 54,0 54,1 32,2 65,3 
2011 56,9 53,1 55,8 66,7 
2012 52,3 53,4 64,0 65,8 
2013 55,3 59,5 63,6 69,7 
2014 62,5 60,2 77,4 84,1 

І кв. 2016 р. 46,4 63,4 67,8 55,6 

Оптова і роздрібна тор- 
гівля, ремонт автотранс- 
портних засобів 

2010 10,7 3,7 43,2 6,9 
2011 6,4 4,2 15,4 6,3 
2012 7.7 4,2 3,0 5,8 
2013 6,4 6,0 3,2 9,2 
2014 6,5 6,1 2,3 2,6 

І кв. 2016 р. 7,6 3,5 3,1 1,1 

Транспортне, складське  
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

2010 9,1 9,9 0,7 0,6 
2011 7,2 10,6 0,6 1,7 
2012 11,2 12,2 0,7 1,5 
2013 8,9 6,0 0,8 1,3 
2014 5,5 7,3 0,8 3,9 

І кв. 2016 р. 1,5 4,2 1,0 0,5 
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Закінчення табл. 8 
1 2 3 4 5 6 

Тимчасове розміщення й 
організація харчування 

2010 0,2 0,5 0,2 0,1 
2011 0,2 1,4 3,4 0,1 
2012 0,2 1,3 0,2 0,2 
2013 0,4 0,6 0,2 0,1 
2014 0,2 0,3 0,2 0,0 

І кв. 2016 р. 0,1 0,0 0,2 0,1 

Інформація та телекомуні-
кація 

2010 0,5 0,7 0,2 0,3 
2011 0,7 0,2 0,2 0,3 
2012 0,7 0,1 0,4 0,3 
2013 0,3 1,2 0,2 0,2 
2014 0,2 3,7 0,1 0,1 

І кв. 2016 р. 0,4 12,4 0,2 0,0 

Фінансова та страхова  
діяльність 

2010 2,8 0,8 1,8 0,0 
2011 2,8 0,7 1,3 0,1 
2012 4,7 0,5 0,5 0,6 
2013 3,9 0,6 0,7 0,1 
2014 4,6 0,5 0,3 0,0 

І кв. 2016 р. - - - - 

Операції з нерухомим  
майном 

2010 6,6 4,5 2,3 2,2 
2011 6,2 3,9 1,0 1,2 
2012 4,2 3,7 1,1 1,7 
2013 6,4 5,4 2,9 1,0 
2014 4,8 7,5 1,2 0,6 

І кв. 2016 р. 21,1 1,8 1,5 0,1 

Професійна, наукова  
та технічна діяльність 

2010 0,5 6,7 3,0 3,6 
2011 0,8 11,2 3,6 2,4 
2012 1,1 9,4 2,2 1,9 
2013 0,5 0,8 2,4 0,6 
2014 0,7 0,6 1,6 0,7 

І кв. 2016 р. 0,5 0,1 0,8 1,4 

 
Структура капітальних інвестицій в основні за-

соби за видами економічної діяльності свідчить, що 
пріоритетом економічного розвитку старопромис-
лових регіонів на початок 2016 р. також залиша-
ється промисловість. Починаючи з 2000 р., її значу-
щість в економічній структурі цих регіонів лише 
зростала. Навіть стабільна напруженість на сході 
України та втрата значного обсягу промислових ак-
тивів не обумовили будь-яке її суттєве скорочення і 

не змінили спрямованості інвестиційних потоків в  
І кв. 2016 р.  

Проте під впливом збройного конфлікту на 
сході України істотних змін зазнала структура капі-
тальних інвестицій по регіонах цієї групи за видами 
промислової діяльності (табл. 9). Саме вона відобра-
жає фактичні пріоритети промислового розви-
тку старопромислових регіонів в реальному часі. 

Таблиця 9 
Структура капітальних інвестицій за видами промислової діяльності в І кв. 2016 р.,  

% до загального обсягу по регіону 
Напрями промислової  

діяльності 
Значення показника

Україна Дніпропет-
ровська 

Донецька Запорі-
зька 

Луганська Максимальне значення 
по Україні 

Мінімальне значення 
по Україні 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Добувна промисловість і 
розробка кар’єрів 

21,1 48,4 28,4 10,0 71,0 71,0
Луганська 

0,1 
Волинська, Київська, 
Сумська, Харківська 

Переробна промисловість, 
у тому числі 

57,9 43,5 65,8 83,6 24,7 94,3
Харківська 

24,7 
Луганська 

виробництво харчових про-
дуктів, напоїв, тютюнових 
виробів 

19,1 8,5 1.7 7,1 1,4 69,1
Івано-Франківська 

1,4 
Луганська 

 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри 

1,5 0,6 - 0,3 - 11,1
Закарпатська 

0,3 
Миколаївська,  
Запорізька 

виробництво готових виро-
бів з деревини 

4,2 1,3 - - - 50,8
Волинська 

0,5 
Сумська 

виробництво коксу та про-
дуктів нафтоперероблення 

0,6 - 2,3 2,3 - 2,3
Донецька, Запорізька 

2,3 
Донецька, Запорізька

виробництво хімічних ре-
човин і хімічної продукції 

1,9 2,0 0,2 1,6 3,2 12,9
Черкаська 

0,1 
Івано-Франківська, 

Херсонська 
виробництво фармацевтич-
них продуктів і фармацев-
тичних препаратів 

2,3 - - - -  
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Закінчення табл. 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 

виробництво гумових і пла-
стмасових виробів, ін. не-
металевої продукції 

7,6 3,3 2,1 1,9 1,0 45,5
Рівненська 

0,8 
Кіровоградська 

металургійне виробництво, 
виробництво готових мета-
левих виробів, крім машин 
та устаткування 

10,5 24,3 43,7 41,2 14,3 43,7
Донецька 

0,6 
Житомирська 

виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної 
продукції 

0,5 0,0 - 0,7 - 4,2
Закарпатська 

0,0 
Дніпропетровська, 
Івано-Франківська 

виробництво електричного 
устаткування 

2,1 0,0 10,2 2,4 - 13,1
Львівська 

0,0 
Волинська 

виробництво машин та 
устаткування, не віднесе-
них до ін. груп, у тому числі 

2,6 1,4 3,5 1,0 - 36,3
Миколаївська 

0,0 
Ів-Франківська 

виробництво автотранспор-
тних засобів 

3,5 0,7 - 22,8 2,3 22,8
Запорізька 

0,4 
м. Київ, 

0,6 
Хмельницька 

виробництво меблів, ре-
монт/монтаж машин, устат-
кування 

1,5 0,9 1,2 2,3 - 6,0
Одеська 

0,2 
Кіровоградська 

Постачання електроенергії, 
газу, пару, кондиційного 
повітря 

19,8 7,4 4,6 5,5 3,9 70,2
Київська 

3,9 
Луганська 

Водопостачання, каналіза-
ція, поводження з відхо-
дами 

1,2 0,7 1,2 0,9 0,4 2,9
Закарпатська 

0,3 Хмельницька

 
Так, для Луганської області традиційно важ-

ливою залишається добувна промисловість. На по-
чатку 2016 р. інвестиції в цей напрям економічної 
діяльності становили понад 70%, тоді як інвестиції в 
переробну промисловість не перевищують навіть 
25%. Серед напрямів переробної промисловості 
пріоритетні позиції посідають металургійне вироб-
ництво, виробництво готових металевих виробів 
(14,3%) та, зі значним відривом, виробництво хіміч-
них речовин (3,2%). 

З точки зору частки капітальних інвестицій в їх 
загальній структурі практично рівноцінні напрями 
промислового розвитку для Дніпропетровської об-
ласті становили добувна та переробна промисло-
вість, на які припадає близько 48 та 45% обсягу всіх 
інвестицій в промислову діяльність регіону. Основ-
ною галуззю переробної промисловості залишається 
металургійне виробництво та оброблення металу, на 
яку припадає чверть всіх інвестицій в переробну 
промисловість. Машинобудівний комплекс, хімічна 
та нафтохімічна промисловість не входять до кола 
пріоритетів економічного розвитку області. 

Значними на початку 2016 р. в структурі капі-
тальних інвестицій є інвестиції в переробну проми-
словість Донецької області. Їх рівень сягає близько 
66%. Традиційно високою є частка вкладень у роз-
виток металургійного виробництва. Значно нижча 
частка інвестицій у такі традиційні для старопроми-
слових регіонів види промисловості як виробництво 
машин та устаткування (3,5%), виробництво коксу 
(близько 2,5%) та виробництво гумових та пластма-
сових виробів (трохи більше 2%). Така ситуація, 
скоріше, обумовлена наявним економічним потенці-
алом на території, підконтрольній українській владі. 

Натомість Донецька область є лідером серед 
регіонів цієї групи, де сукупна частка капітальних 
інвестицій в галузі переробної промисловості серед-
ньовисокотехнологічної групи на початку 2016 р. 
була найбільшою і складала близько 15% всіх капі-
тальних інвестицій в переробну промисловість. В ін-
ших областях цей показник є вкрай низьким і коли-
вається від 3% в Луганській області до 5% в Запорі-
зькій (табл. 10). 

Більш ніж інші старопромислові регіони на за-
безпечення зростання доданої вартості на початку 
2016 р. орієнтується Запорізька область, де частка 
капітальних інвестицій в переробну промисловість 
від всього обсягу інвестицій становила близько 85%, 
у тому числі в металургійне виробництво та вироб-
ництво готових металевих виробів (понад 40%). Ос-
нову промисловості регіону складають машинобуді-
вний, енергетичний та металургійний комплекси. 
Одночасно в 2016 р. Запорізька область є єдиним 
старопромисловим регіоном, де в структурі капіта-
льних інвестицій присутня високотехнологічна га-
лузь, представлена виробництвом комп’ютерів,  
електронної та оптичної продукції. Її частка є не- 
значною (меншою за 1%), проте перевищує серед-
ньоукраїнський рівень. 

Ресурсний потенціал налічує на території обла-
сті понад 20 видів корисних копалин. Запорізька об-
ласть є постачальником на внутрішній та зовнішній 
ринки залізної руди, каоліну, вогнетривкої глини, 
формувальних пісків, будівельних й облицювальних 
каменів. Натомість розвиток добувної промислово-
сті в області порівняно з іншими регіонами цієї 
групи цікавить інвесторів найменше.  
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Кожний зі старопромислових регіонів України 
володіє значним сумарним природним капіталом, 
який складається з мінеральних, кліматичних, земе-
льних, водних, біологічних ресурсів тощо. Але його 
використання в економічній діяльності цих регіонів 
неоднакове. В структурі природних ресурсів, що 

найбільш активно використовуються в економічній 
діяльності старопромислових регіонів, пріоритетні 
позиції належать, передусім, корисним копалинам 
та водним ресурсам. Порівняно незначно викорис-
товуються земельні та агрокліматичні природні ре-
сурси. 

Таблиця 10 
Структура капітальних інвестицій в промисловість старопромислових регіонів за групами галузей 

переробної промисловості, згрупованих за рівнем інтенсивності НДДКР,% 
 І кв. 2016 р.

Дніпропетровська Донецька Запорізька Луганська
Низькотехнологічні галузі 
    виробництво харчових продуктів, напоїв, 
тютюнових виробів 
    текситильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
    виробництво готових виробів з деревини 

 
10,4 

 
1,7 

 
 

7,4 

 
 

1,4 

Середньонизькотехнологічні галузі 
    виробництво коксу та продуктів нафтопе-
рероблення 
    виробництво гумових і пластмасових ви-
робів, ін. неметалевої продукції 
    металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин та 
устаткування 

27,6 48,1 45,4 15,3 

Середньовисокотехнологічні галузі 
    виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 
    виробництво електричного устаткування 
    виробництво машин та устаткування, не 
віднесених до ін. груп 

3,4 13,9 5 3,3 

Високотехнологічні галузі 
    виробництво фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 
    виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції 

0,0 - 0,7 - 

 
Інтенсивність використання природного капі-

талу в процесі економічної діяльності найбільш  
значною є у старопромислових регіонах України, 
оскільки саме «базові» галузі цих регіонів є най-
більш ресурсоємними, а виробничі та технологічні 
процеси, які мають найбільший негативний вклад у 
забруднення оточуючого середовища, зосереджено 
саме у «базових» видах економічної діяльності регі-
онів цієї групи. 

Так, найбільш значущим за обсягами негатив-
ного впливу видом економічної діяльності є елек- 
троенергетика, на яку припадає більше 55% обсягів 
викидів від всіх виробничих та технологічних про-
цесів. Близько п’ятої частини всіх викидів припадає 
на технологічні процеси в чорній та вугільній про-
мисловості. На видобуток та первинну обробку тве-
рдого палива припадає 12% обсягу викидів, а на 
сільське господарство – не більше 2%. Беззапереч-
ним лідером у негативній динаміці викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферу від стаціонарних дже-
рел забруднення протягом періоду 2010-2014 рр. є 
Донецька область, викиди якої практично дорівню-
ють сумарним викидам трьох інших старопромисло-
вих регіонів України (Дніпропетровської, Запорізь-
кої та Луганської областей) і становлять близько 
третини всіх викидів по Україні. 

За обсягами забору води з природних водних 
об’єктів лідирує Донецька область, але протягом пе- 
ріоду 2010-2014 рр. об’єми використання води по- 
стійно скорочувались. Дніпропетровська та Запорі- 
зька області незначно поступалися за цим показни-
ком Донецькій області, але обсяги споживання зали-
шались практично незмінними. І лише в Луганській 
області, де показники були в 5 разів нижче за рівень 
Донецької області, з початком збройного конфлікту 
на сході України вони ще скоротились в 2 рази. 

В негативному рейтингу щодо обсягів спожи-
вання в процесі виробничої діяльності свіжої води 
також лідирують Донецька та Дніпропетровська об-
ласті. Лише трохи поступається їм Запорізька. 

У всіх старопромислових регіонах значною є 
частка забруднених зворотних вод у загальному во- 
довідведенні. У 2014 р. в Луганській області їх ски-
далося більше половини. За цим показником об-
ласть очолює негативний рейтинг серед всіх регіо-
нів України. Займаючи третю та четверту сходинки 
у загальноукраїнському рейтингу, трохи поступа-
ються їй Донецька та Дніпропетровська області, на 
частку яких припадає третина та чверть всіх обсягів 
скидання забруднених вод відповідно. 

Співставлення напрямів інвестування в основ-
ний капітал старопромислових регіонів з інтенсив- 
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ністю споживання природного капіталу за цими ж 
видами економічної діяльності підтверджує закріп-
лення екстенсивного шляху розвитку старопромис-
лових регіонів. 

Не сприяють переходу до моделі європейського 
економічного розвитку й тенденції розвитку еколо-
гічних технологій. Частка витрат на науково-до- 
слідні роботи природоохоронної спрямованості по 
старопромислових регіонах вкрай мала. Навіть в До-
нецькій області, яка в 2014 р. лідирує серед регіонів 
групи за обсягами витрат за цим напрямом капіталь-
них інвестицій, цей показник в 13 разів гірший за 
максимальний рівень по Україні (табл. 11). 

 

Таблиця 11 
Поточні витрати та структура капітальних  

інвестицій на науково-дослідні роботи природо- 
охоронної спрямованості в 2014 р. 

 Поточні витрати,  
тис. грн 

Структура  
витрат 

Україна 59108,7 100,0 
Дніпропетровська 789,0 1,3 
Донецька 1787,1 3,0 
Запорізька 589,5 1,0 
Луганська 12,2 0,02 
Максимальне зна-
чення серед регіо-
нів України 

23482,2  
Харківська 

39,7 

13621,9 
Івано-Франківська 

23,1 

Мінімальне зна-
чення серед регіо-
нів України 

11,2  
Волинська 

0,02 

Враховуючи стратегічні моделі регіональної 
політики Європейського Союзу, які передбачають, 
перш за все, концентрацію зусиль на конкуренто- 
спроможності регіонів (з 2000 р. – Лісабонський по-
рядок денний, 2010 р. – Стратегія економічного  
розвитку Європи 2020), слід зазначити, що при вста-
новленні можливостей трансформації основного, 
природного, людського капіталу старопромислових 
регіонів важливим є урахування чинників інвести-
ційної привабливості. За результатами дослідження 
Інститутом економічних досліджень та політичних  
консультацій інвестиційної привабливості регіонів  
джерела конкурентних переваг старопромислових 
регіонів України формуються, перш за все, на інду-
стріальних засадах (табл. 12). Серед регіонів Укра-
їни ці регіони займають лідируючі позиції за пере-
важанням в якості чинників конкурентних переваг  
так званих «жорстких» факторів, що відображають 
характеристики індустріальної моделі. Серед цих 
чинників конкурентоспроможності виокремлю-
ються природні та трудові ресурси, географія розта-
шування, споживчий сегмент, бізнес-сегмент, ін-
фраструктура. 

Натомість постіндустріальні (або «м’які») чин-
ники інвестиційної привабливості старопромисло-
вих регіонів, серед яких переважають діловий клі-
мат, відкритість влади, діловий оптимізм, успішний 
досвід є їх слабкою стороною, за якою ці регіони є 
аутсайдерами. 

Таблиця 12 
Чинники інвестиційної привабливості старопромислових регіонів у 2014 р.* 

Найменування  
регіонів 

Інтегральна оцінка «Жорсткі» чинники «М’які» чинники 
бал рейтинг бал рейтинг бал рейтинг 

Дніпропетровська 1,418 6 1,511 2 1,330 12 
Донецька 1,355 22 1,435 7 1,144 27 
Запорізька 1,281 12 1,401 8 1,310 14 
Луганська 1,280 23 1,354 16 1,211 22 
Найкращий Львівська – 1,601 1 Харківська – 1,521 1 Львівська – 1,756 1 
Найгірший АР Крим – 1,228 27 Закарпатська – 1,245 27 Донецька – 1,144 27 

 

* Складено автором за результатами дослідження [13]. 
 
Виокремлюючи для кожного регіону потенці- 

альні конкурентні переваги, експерти зазначають, 
що саме для старопромислових регіонів ними є де-
шева робоча сила, наявність природних ресурсів 
(особливо характерний для Луганської області) та 
наявність інженерно-технічних кадрів (найбільшою 
мірою притаманний для Запорізької області). 

Натомість при оцінюванні експертами чинни-
ків конкурентних переваг в старопромислових регі- 
онах переважають ті, які знижують вагомість потен- 
ціалу цих регіонів. До них експерти відносять: не-
компетентність, незадовільну діяльність влади, її за-
критість (особливо для Дніпропетровської області), 
корупцію із зазначенням сфер, в яких вона поши-
рена (для Запорізької області – робота судової сис-
теми, для Донецької – неофіційні побори контролю- 

ючих органів), незадовільний стан інфраструктури 
та недостатність використання потенціалу транспо-
ртних вузлів (Запорізька область). Ситуація погір-
шується стабільно напруженою політичною та соці-
ально-економічною ситуацією у Донецькій, Луган-
ській та прилеглих до них територіях. 

Таким чином, характеристики та тенденції 
розвитку старопромислових регіонів, що потре-
бують трансформації, є такі: 

структура основних засобів підтверджує збере-
ження ознак індустріальної економіки практично 
без будь-яких регіональних відмінностей; 

відновлювальні процеси основних засобів по 
регіонах групи є незадовільними: відстежуються за- 
гальне «старіння» та прогресуючий знос основних 
засобів, що досяг катастрофічного рівня – як наслі- 
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док, високі матеріало- та енергоємність виробни- 
цтва; 

втрата переважної частини основних фондів 
Донецької та Луганської областей на території вій- 
ськового конфлікту (руйнування виробничих по- 
тужностей та транспортної інфраструктури, втрата 
основного капіталу на території, непідконтрольній 
українській владі; 

значна капіталоємність економіки та високий 
рівень неефективності використання основного та 
природного капіталів;  

низький рівень наукоємності виробництва,  
слабкі зв‘язки між науково-дослідними установами 
та бізнесом; 

низький рівень диверсифікації економіки з пе-
реважанням монопрофільності (добувної промисло-
вості) у малих містах: по областях в цілому перева-
жають металургійна та добувна промисловість; 

сфера послуг розвивається переважно за раху-
нок: діяльності транспорту та зв’язку; операцій з не-
рухомим майном, інжинірингу, надання послуг під-
приємцям. Недостатньо розвиваються: будівництво, 
діяльність готелів, ресторанів, туристична діяль-
ність, фінансова діяльність, надання соціальних по-
слуг, хоча наявний природно-ресурсний потенціал 
для розвитку цих видів економічної діяльності; 

переробний сектор промисловості відчуває не-
достатність інвестиційних ресурсів за рахунок пере-
важання співвідношення ризик/дохідність у сиро-
винному секторі економіки над переробним; 

до інвестиційних пріоритетів не входять на-
прями економічної діяльності, які б забезпечували 
диверсифікацію економічної діяльності областей; 

серед пріоритетів регіонального розвитку про-
довжують переважати галузі, що входять до групи 
середньонизькотехнологічних. Значною є також  
частка галузей, що входять до групи низькотехноло-
гічних; 

суттєвим є зростання інвестиційних ризиків та 
негативних очікувань населення, особливо у Доне-
цькій та Луганській областях; 

експлуатація природного капіталу залишається 
вагомою рушійною силою розвитку економіки цих 
регіонів; 

інтенсивність використання природного капі-
талу в процесі економічної діяльності найбільшою є 
в добувній промисловості, чорній та кольоровій ме-
талургії; 

використання природного капіталу у сучасних 
межах призводить до виснаження природного капі-
талу старопромислових регіонів; 

структурна перебудова економіки здійсню-
ється в межах моделі реіндустріалізації, що не від-
повідає європейським тенденціям. 

Висновки. В Україні певні спроби структурної 
перебудови економіки старопромислових регіонів 
здійснювалися на засадах моделі реіндустріалізації. 
Основні положення структурної політики стосува-
лися більшою мірою модернізації базових галузей 

промисловості цих регіонів, покращенню екологіч-
ного становища та вирішення соціальних проблем 
шляхом збереження зайнятості на промислових під-
приємствах традиційних галузей. Але це лише заго-
стрювало структурні протиріччя.  

При здійсненні структурної перебудови старо-
промислових регіонів в Україні доцільно використо-
вувати досвід, отриманий Німеччиною при впрова-
джені моделі «постіндустріального синтезу». Цей 
підхід близький та корисний для України, оскільки 
він ураховує, з одного боку, необхідність активного 
впливу саме на людський капітал, як найбільш  
інертну складову, заохочуючи його до виходу з ба-
зових галузей, а з іншого боку, стимулюючи розви-
ток високотехнологічних виробництв на промисло-
вій основі. Досвід в цілому знижує соціальний спро-
тив структурним реформам. 

Здійснення структурної перебудови економіки 
старопромислових регіонів згідно з досвідом Німеч-
чини потребує впровадження в Україні базових ха-
рактеристик моделі постіндустріального синтезу. 
Це вимагає акценту на створенні умов щодо форму-
вання в регіонах постіндустріальних конкурент-
них переваг: 

– формування постіндустріальних чинників 
економічного зростання старопромислових регі-
онів, а саме: 

поліпшення ділового клімату та ділової актив-
ності – підвищення передбачуваності державних рі-
шень щодо економічного розвитку України та ста-
ропромислових регіонів зокрема; удосконалення до-
звільної системи та системи державного нагляду за 
малим та середнім бізнесом; вдосконалення регуля-
торних процедур у сферах ліцензування, стандарти-
зації, сертифікації; підвищення довіри до державних 
та місцевих органів влади; дотримання прав власно-
сті; 

наближення змін ділового клімату до очікувань 
бізнесу [24] – створення єдиного інформаційного ре-
сурсу з інформацією щодо правил та умов ведення 
бізнесу, змін законодавства тощо; залучення бізнесу 
до публічно-приватного партнерства; консультації 
та тренінги про започаткування та розвиток бізнесу; 
консультації та тренінги з питань просування това-
рів/послуг на зовнішні ринки; компенсація держа-
вою відсотків за кредитами; спрощення доступу для 
малих підприємств до державних закупівель; дер- 
жавні гарантії за кредитами або за їхньою частиною; 
переведення надання адміністративних послуг (або 
їх частини) в електронний формат; перетворення по-
даткової служби на сервісну службу для платників 
податків; зменшення кількості документів, необхід-
них для ведення підприємницької діяльності; інфор-
матизація адміністративних послу; 

– стимулювання розвитку альтернативної 
енергетики: 

орієнтація на світові тенденції щодо зменшення 
частки ТЕС у структурі виробництва електроенергії; 
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освоєння певних видів альтернативної енергії 
та забезпечення її подальшого розвитку з урахуван-
ням потенціалу старопромислових регіонів; 

спрощення оформлення ліцензій, дозволів та 
сертифікатів у галузі електроенергетики; полег-
шення приєднання до електричної мережі; 

стимулювання збільшення капітальних інвес-
тицій на науково-дослідні роботи природоохорон-
ної спрямованості за власні кошти підприємств; 

– зниження екологічних навантажень на ото-
чуюче середовище: 

зобов’язання економічних суб’єктів господа-
рювання щодо екологічної модернізації виробничих 
процесів, впровадження енергозберігаючих техно-
логій на виробництві; 

стимулювання впровадження «чистих» проми-
слових технологій видобутку та спалювання ву-
гілля; 

запровадження комплексного використання си-
ровини, зростання частки продукції з високою дода-
ною вартістю; 

забезпечення розвитку «базових» галузей ста-
ропромислових регіонів на неоіндустріальній ос-
нові – із застосуванням нових технологій щодо за-
безпечення енерго-сировинними ресурсами із засто-
суванням технологій газифікації вугілля та забезпе-
чення хімічних підприємств технологічними газами, 
впровадження технологій переробки газового кон-
денсату в бензин, дизпаливо та мазут; виробництво 
інноваційних видів продукції. 

– офіційного закріплення на державному та 
регіональному рівнях намірів щодо диверсифіка-
ції економічної діяльності старопромислових ре-
гіонів: 

забезпечення орієнтованості процесу диверси-
фікації на збільшення частки середньовисокотехно-
логічних та високотехнологічних галузей промисло-
вості; 

урахування необхідності зростання в економіці 
старопромислових регіонів частки послуг (ділових, 
туристсько-рекреаційних, соціальних); 

внесення змін щодо закріплення диверсифіка-
ційних напрямів старопромислових регіонів в Дер-
жавній стратегії регіонального розвитку до 2020 
року, а також в Стратегії економічного та соціа-
льного розвитку старопромислових регіонів. 
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Снігова О. Ю. Можливості формування 

постіндустріальних конкурентних переваг старо-
промислових регіонів України 

На основі аналізу особливостей відтворюваль-
них процесів фізичного і природного капіталів ста-
ропромислових регіонів України виявлено, що  
структурна перебудова економіки цих регіонів здій-
снюється за «моделлю реіндустріалізації» і зорієн- 
 
 

тована на збереження ознак індустріальної еконо-
міки. Встановлено змістовні характеристики цієї 
моделі. Оцінено можливості формування постіндус-
тріальних конкурентних переваг старопромислових 
регіонів. З’ясовано, що при здійсненні структурної 
перебудови старопромислових регіонів в Україні 
доцільно використовувати досвід Німеччини. На-
дано рекомендації щодо становлення в старопроми-
слових регіонах Україні «моделі постіндустріаль-
ного синтезу». 

Ключові слова: старопромислові регіони, пост-
індустріальні конкурентні переваги, «модель пост-
індустріального синтезу». 

 
Снеговая Е. Ю. Возможности формирования 

постиндустриальных конкурентных преиму-
ществ старопромышленных регионов Украины 

На базе анализа особенностей воспроизвод-
ственных процессов физического и природного ка-
питалов старопромышленных регионов Украины 
определено, что структурная перестройка эконо-
мики этих регионов осуществляется согласно «мо-
дели реиндустриализации» и ориентирована на со-
хранение характеристик индустриальной эконо-
мики. Установлены особенности этой модели. Оце-
нена возможность формирования постиндустриаль-
ных конкурентных преимуществ старопромышлен-
ных регионов. Выяснено, что при осуществлении 
структурной перестройки целесообразно использо-
вать опыт Германии. Даны предложения и по ста-
новлению в старопромышленных регионах Укра-
ины «модели постиндустриального синтеза». 

Ключевые слова: старопромышленные реги-
оны, постиндустриальные конкурентные преимуще-
ства, «модель постиндустриального синтеза». 

 
Snihova O. The possibilities of post-industrial 

competitive advantages’ formation of old-industrial 
regions of Ukraine 

Based on the analysis of specific features of physi-
cal and natural capital reproduction of old-industrial re-
gions of Ukraine, has been revealed that structural re-
construction of the economy of these regions is being 
realized according to “reindustrialization” model and 
has been oriented to save the features of industrial econ-
omy. The definitive features of this model have been de-
termined. The possibilities of post-industrial competi-
tive advantages of old-industrial regions formation have 
been estimated.  Has been concluded that in structural 
reconstruction of old-industrial regions of Ukraine the 
experience of Germany is worth to be used. The recom-
mendations have been given to establish the “model of 
industrial synthesis” in old-industrial regions of 
Ukraine. 

Keywords: old-industrial regions, post-industrial 
competitive advantages, “model of post-industrial syn-
thesis”. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ  

В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ СВІТОВОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНИМИ ДОХОДАМИ 

 
Актуальність і постановка проблеми. За 

останні роки Україна провела низку важливих ре-
форм у галузі управління державними фінансами, 
впроваджуючи передовий світовий досвід і заклада-
ючи основу сучасної системи управління держав-
ними фінансами. Зокрема, успішно впроваджено су-
часну систему казначейського обліку із застосуван-
ням єдиного казначейського рахунку [1]. Кодифіко-
вано національне законодавство з питань оподатку-
вання. Здійснюється модернізація системи податко-
вого адміністрування на основі відмови від тради-
ційного адміністративно-командного стилю до 
більш сучасного, орієнтованого на надання послуг 
[2]. З 2017 року заплановано введення трирічного 
Державного бюджету України. Розпочато процес 
децентралізації державного управління в Україні та 
створено Державний Фонд Регіонального розвитку 
України [3]. 

Проте, попри всі проведені реформи і удоско-
налення, низька ефективність державних видатків, 
недостатні інвестиції у розвиток інфраструктури, 
недовершеність адміністрування процесу форму-
вання бюджетних доходів (наявність податкового 
боргу по сплаті загальнодержавних податків, забор-
гованість з відшкодування ПДВ), дефіцитність Дер-
жавного та профіцитність місцевих бюджетів Укра-
їни у поєднанні із негнучкими моделями фінансо-
вого управління ускладнюють проведення ефектив-
ної економічної політики, бюджетно-податкової зо-
крема. 

Бюджетно-податкову політику визначено серед 
основних інструментів сприяння активному, ста-
лому та всеохоплюючому і збалансованому еконо-
мічному зростанню, передусім, на основі стабіліза-
ції ситуації у бюджетній сфері. Проведення ефек- 
тивної бюджетно-податкової політики сприятиме 
підвищенню впевненості та соціально-економічної 
стійкості світової та регіональних (національних) 
економічних систем, досягненню фінансової стабі-
льності та її захисту, а також забезпечення всього 
світового суспільства можливостями для отримання 
переваг від глобалізації та впровадження останніх 
досягнень науково-технічного прогресу.  

Як відмічається в Комюніке тридцять четвертої 
наради Міжнародного валютно-фінансового комі- 

тету (МВФК) від 8 жовтня 2016 року, всім країнам 
слід гнучко застосовувати бюджетно-податкову по-
літику із акцентом на створення умов та сприяння 
економічному зростанню, у тому числі на основі 
пріоритетної уваги до розміщення високоякісних ін-
вестицій. Одночасно слід нарощувати фінансову 
стійкість держави шляхом забезпечення стабільної 
траєкторії зменшення відношення державного боргу 
до ВВП.  

Заходи податково-бюджетної політики, які все-
ляють довіру і відповідають цим принципам, спри- 
ятимуть динамічному економічному зростанню і 
підвищенню впевненості у майбутньому. Ретельно 
побудовані податкові структури, а також завдання 
щодо вдосконалення бюджетного планування, мобі-
лізації бюджетних доходів зокрема, сприятимуть 
прискоренню і темпів соціально-економічного зрос-
тання, захисту вразливих груп населення і змен-
шенню нерівності [4]. 

Аналіз останніх досліджень і постановок.  
Весною 2014 року Кабінет Міністрів України ухва-
лив Концепцію реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Україні 
[5], яка відповідає європейським принципам само-
врядування [6]. У червні 2014 року прийнято Закон 
України «Про співробітництво територіальних гро-
мад» [7]. Відповідно до Позачергового послання 
Президента України [8], Стратегії сталого розвитку 
«Україна 2020» [9], Коаліційної угоди [10], Про-
грами діяльності Кабінету Міністрів України [11] 
Верховна Рада затвердила План законодавчого за-
безпечення реформ в Україні [12]. Проект змін до 
Конституції, у разі його прийняття, дозволяє оста- 
точно закріпити нові повноваження за територіаль-
ними громадами: про територіально-адміністратив-
ний устрій, про префектів, про розпорядження земе-
льними ресурсами зокрема. 

У результаті децентралізації державного управ-
ління в Україні органи місцевого самоврядування 
набувають більшої фінансової автономії, значно  
розширяється і сфера їх повноважень, а разом з 
цим – і суми державних коштів, що надходять та/або 
лишаються у їх розпорядження. Місцеві органи 
влади приймають все більше рішень щодо здійс-
нення державних інвестицій, експлуатації й обслу- 
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говування найбільших і найважливіших об'єктів ін-
фраструктури, в частині фінансування робіт з екс-
плуатації, технічного обслуговування та оновлення 
основних засобів виробництва зокрема. Передусім, 
це сфери охорони здоров’я і освіти, а також сфера 
комунальних послуг. Означені повноваження потре-
бують відповідного фінансового забезпечення як у 
формі власних доходів нових адміністративно-тери-
торіальних утворень так і у вигляді спеціалізованих 
субвенцій та субсидій із Державного бюджету Укра-
їни. 

Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» визначаються сфери відповідальності ор-
ганів місцевого самоврядування, розділяючи кожну 
з них на власні і делеговані повноваження. Влас-
ними (або самоврядними) повноваженнями є права і 
обов'язки місцевих органів самоврядування, які ви-
знані державою і передбачають самостійне рішення 
населенням питань місцевого значення. Делегова-
ними визначаються повноваження, що надані орга-
нам місцевого самоврядування законом, з одночас-
ною передачею необхідних матеріальних і фінансо-
вих ресурсів, реалізація яких контролюється ор-
ганами виконавчої влади України. 

До сфер відповідальності місцевих органів са-
моврядування України належить: забезпечення ком-
плексного розвитку території громади; планування; 
бюджет і фінанси; управління власністю громади і 
місцевими фінансовими засобами; забезпечення по-
треб населення в житлі, транспорті, торгівлі і кому-
нальні послуги; соціальний захист населення; зов- 
нішньоекономічна діяльність; сприяння обороні 
держави; розвиток охорони здоров'я, освіти, куль-
тури та спорту; захист навколишнього середовища; 
регулювання земельних відносин; облік; ліцензу-
вання та реєстрація; а також інформаційне забезпе-
чення [13]. Розподіл доходів на перший і другий ко-
шики було скасовано Згідно з останніми змінами, 
внесеними до Бюджетного кодексу України законом 
від 28 грудня 2014 року за № 79-VIII. 

Виклад основного матеріалу. Децентралізація 
державного управління означає передачу відповіда-
льності за збільшення видаткової і дохідної частин 
бюджету на місцевий рівень [14]. Ідеально децент-
ралізована система має забезпечувати рівень і зміст 
суспільних послуг та узгоджуватися із уподобан-
нями виборців і, одночасно, забезпечувати наявність 
стимулів до ефективного надання таких послуг. При 
цьому, можуть забезпечуватися гарантії контролю з 
боку центрального рівня державного управління або 
надання компенсуючих трансфертів, у випадках, 
коли враховуються зовнішні ефекти, що пов'язані із 
географією (місцеросташуванням), економією від 
масштабів, адміністративними видатками, а також 
видатками, що пов'язані з дотриманням вимог між-
народного і національного законодавства. До того 

ж, застосування на практиці цих вихідних положень 
вимагає значної кількості пересічних юрисдикцій. 

В теорії фіскальної децентралізації в регіональ-
ному і місцевому фінансовому управлінні виділя-
ють три основні моделі децентралізованого управ-
ління: деволюція, делегація і деконцентрація [15]. 

Деволюція, або переміщення, вважається най-
більш довершеною моделлю децентралізації, яка пе-
редбачає передачу місцевим урядам повну відпові-
дальність за здійснення всього переліку комуналь-
них послуг одночасно із повноваженнями щодо зби-
рання податків для фінансового забезпечення всіх 
видів послуг [16]. 

Делегація – це проміжна модель децентраліза-
ції, яка грунтується на тому, що місцевим урядам де-
легована відповідальність за надання деяких видів 
суспільних послуг під наглядом та/або за погоджен-
ням із центральним урядом, який може забезпечу-
вати деякі форми фінансування цих видів услуг [17].  

Деконцентрація передбачає обмежену пере-
дачу деякої адміністративної свободи дій для місце-
вих органів від центральних міністерств і відомств 
[18].  

Розрізняють також деконцентрацію з повнова-
женнями і без повноважень. Перша означає, що ре-
гіональні відділення центральних урядових установ 
наділені повноваженнями приймати самостійні рі-
шення. Деконцентрація без повноважень має місце 
тоді, коли регіональні відділення центральних уря-
дових установ приймають рішення після їх схва-
лення центром. Відповідно до вказаної класифікації 
багато країн колишнього Радянського Союзу, в тому 
числі і Україна, більшою мірою тяжіють до моделі 
деконцентрації. 

Деякі теорії, що отримали світове визнання, на-
водять серйозні аргументи на користь децентраліза-
ції процесу прийняття рішень і надання місцевому  
управлінню більшої значущості на основі ефектив-
ності, підзвітності і керованості, а також завдань і 
положень автономності. 

Вважається, що місцева влада має більше ін- 
формації щодо потреб місцевого населення порів-
няно із органами управління вищого рівня. Органи 
місцевого самоврядування краще справляються із 
культурною неоднорідністю регіону та створюють 
умови для економічного зростання через зниження 
рівня податків, більш якісне визначення відповідно-
сті між місцевими потребами і необхідними послу-
гами, якість надання суспільних послуг. Одночасно, 
виникають передумови щодо скорочення управлін-
ського апарату органів місцевого самоврядування 
[19]. Також відзначаються передумови для зни-
ження рівня корупції через політичну конкуренцію і 
зростання відповідальності місцевих органів влади 
(більш виражено в країнах з автократичним режи-
мом, де система стримувань і противаг більш поту-
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жна на місцевому рівні) [20-21]. Одночасно, відмі-
чається зниження нерівності в межах населених пу-
нктів (для розвинених країн): мешканці скоріше бу-
дуть асоціювати себе із регіоном, який надає їм 
більш прийнятні комбінації місцевих податків і рі-
вень державних видатків соціальної спрямованості, 
а також сприяє зростанню доходів і збільшенню на-
селення [22-24]. Так, Ж. Стіглер [25] (Stigler, 1957) 
визначає два основних принципи побудови моделі 
юрисдикції (так зване меню Стіглера): «Чим ближче 
представники влади до народу, тим краще ця влада 
працює. Народ повинен мати право обирати, у 
якому вигляді і в якому обсязі йому необхідні держа-
вні служби». 

Ідея моделі юрисдикції, побудованої за принци-
пом фіскальної рівності бере свій початок у науко-
вій літературі, присвяченій теорії суспільного ви-
бору. Так, М. Олсон стверджує, що у разі, якщо по-
літична юрисдикція і вигода взаємно перетина-
ються, то вирішується «Проблема безквіткового 
проїзду». Граничні вигоди дорівнюють граничним 
витратам виробництва, що забезпечує оптимальний 
характер надання суспільних послуг органами дер-
жавного управління. Фіскальний еквівалент – тер-
мін, що описує оптимальний розподіл обов'язків на 
основі сфери, яка буде порушена даними суспіль-
ними благами (наприклад, таке національне громад-
ське благо як національна оборона, має надаватися 
на національному рівні, а такі місцеві суспільні 
блага, як охорона порядку, комунальні послуги, ма-
ють надаватися під контролем місцевих органів 
влади, якщо дана сфера знаходиться в межах їх пов-
новажень) [26]. 

В. Оутс [27] (Oates, 1972) запропонував прин-
цип відповідності, за яким юрисдикція, яка визначає 
рівень надання кожного суспільного блага, має вра-
ховувати точно визначений набір індивідів, які спо-
живають це благо. Даний принцип вимагає наявно-
сті великої кількості пересічних юрисдикцій. В по-
дальшому,  цю ідею було розвинуто до визнання 
концепції функціонально-пересічних конкурентних 
юрисдикцій. В. Оутсом [28] сформульовано тео-
рему про децентралізацію, за якою «кожна суспі-
льна послуга, що має надаватися юрисдикцією, роз-
повсюджується на територію, розміри якої мініма-
льно необхідні для освоєння вигід і витрат від на-
дання таких послуг», оскільки органи самовряду-
вання краще обізнані та інформовані про потреби 
жителів даного регіону. Крім того, населення, для 
потреб якого призначаються дані суспільні послуги, 
може впливати на прийняття рішень на місцевому 
рівні, тим самим вчиняючи позитивний вплив на 
підвищення фінансової відповідальності та ефекти-
вності, особливо в умовах, коли фінансування суспі-
льних послуг також децентралізовано. Одночасно, 
ліквідуються зайві рівні юрисдикції та зростає кон-
куренція між юрисдикціями та прагнення щодо 

впровадження інновацій. Теорема децентралізації 
ґрунтується на асиметрії інформації, допущення про 
те, що місцева влада має більше інформації про по-
треби місцевого населення порівняно органами уп-
равління вищого рівня [29]. 

Б. Фрей і Р. Айхенбергер [30] довели, що юрис-
дикції повинні створюватися за функціональною 
спрямованістю навіть із частковим територіальним 
перекриванням, а індивіди і спільноти мають бути 
вільні у виборі між конкуруючими юрисдикціями. 
Таким чином, індивіди і суспільство висловлюють 
свої переваги безпосередньо шляхом висування іні-
ціатив і проведення референдумів. Юрисдикції ма-
ють повноваження відносно до своїх членів, а також 
частковим фіскальним суверенітетом, правом збіль-
шувати податки з метою виконання своїх завдань зо-
крема.  

Відповідно до принципу субсидіарності опо- 
даткування, використання коштів і регуляторні  
функції повинні виконуватися на найбільш можли-
вих низових рівнях державного управління, якщо не 
існує переконливих причин, що викликають необ-
хідність передачі їх виконання на більш високі рівні. 
Даний принцип бере свій початок в соціальному 
вченні Римської католицької церкви і вперше був за-
пропонований папою Львом XIII у 1891 році. В по-
дальшому папа Пій XI віддав перевагу принципу  
субсидіарності в якості третього можливого шляху, 
проміжного між диктатурою держави і невтручан-
ням держави в економіку.  

За умовами Маастрихтської угоди цей принцип 
став керівним при розподілі відповідальності між 
членами Європейського Союзу (ЄС) [31]. Водночас 
вертикальні податкові екстерналії вибудовуються в 
процесі  взаємодії між податками на національному 
та місцевому рівнях. Тобто, вважається, що зрос-
тання податкових ставок на національному рівні 
призведе до зниження місцевих податкових над- 
ходжень і змусить органи регіональної влади збіль-
шувати ставки місцевих податків [32]. Принцип  
субсидіарності є повною протилежністю залишко-
вому принципу, зазвичай що використовується в 
унітарних державах, де місцеві органи державної 
влади приймають на себе функції, які центральний 
уряд не хоче виконувати або вважає неможливим 
для виконання. 

Оптимізація кількості та розміру місцевих 
юрисдикцій обумовлює перегляд їх кордонів. З 
цього приводу в теорії розроблено декілька теорій, а 
саме: голосування ногами, голосування виборчими 
бюлетенями, добровільні об’єднання, перегляд 
юрисдикції. 

На думку Ч. Тібу [33], при прийнятті рішень 
про місце проживання люди враховують існуючі по-
даткові зобов'язання і набір суспільних послуг, що 
надаються конкретної юрисдикцією. Таким чином, 
подібне «голосування ногами» призводить до утво- 



В. Ф. Столяров, В. І. Островецький 

55 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

рення юрисдикції, створюючи аналог дії ринкового 
механізму в сфері надання громадських послуг.  

В. Оутс стверджував, що якщо люди голосують 
своїми ногами, фіскальні відмінності між районами 
капіталізуються у вартість житлової власності. Од-
нак даний висновок було спростовано офіційними 
експериментами з розрахунку алокаційної ефектив-
ності, запропонованими Дж. Брукнером [34] і  
А. Шахом [35]. Дослідження засвідчили, що оптима-
льна межа надання суспільних послуг не забезпечу-
ється лише шляхом «голосування ногами», а зале-
жить також і від раціональної поведінки виборця. 

Прихильники теорії «голосування виборчими 
бюлетенями» вважають, що колективний спосіб 
прийняття рішень не в змозі забезпечити максиміза-
цію добробуту електорату, оскільки громадяни й 
їхні представники в органах державної влади мо-
жуть мати різні цілі та мотивацію. А постулат щодо 
того, що надання суспільних послуг через «доброві-
льні об'єднання (клуби)» гарантує формування юрис-
дикцій, що співпадають із оптимальним наданням 
громадських послуг, було сформульовано Дж. Буха-
наном [36]. У той же час, у сучасному суспільстві 
важливим процесом формування спільноти є «пере-
гляд кордонів існуючих юрисдикцій» з метою ство-
рення органів із спеціальними або багатоцільовими 
повноваженнями. 

В теорії виділяють п'ять концепцій щодо визна-
чення способів взаємодії державного управління і 
функцій та обов'язків місцевих органів державної 
влади:  

1) традиційний фіскальний федералізм; 
2) новий суспільний менеджмент (НСМ); 
3) теорія суспільного вибору; 
4) нова інституційна економіка (НІЕ); 
5) мережеві форми управління на місцевому  

рівні. 
Концепція фіскального федералізму і НСМ фо-

кусуються на усуненні недоліків ринкового меха- 

нізму і на пошуках способів найбільш ефективного 
і справедливого надання суспільних благ. Теорія су-
спільного вибору і концепція нової інституційної 
економіки акцентують на необхідності усунення не-
доліків державного управління. Концепція мереже-
вих форм державного управління спрямована на ви-
користання інституційних механізмів та заходів із 
метою подолання як провалів ринку, так і недоліків 
державного регулювання [37]. 

Д. Елазар виділив принципи, за якими система 
міжбюджетних відносин об'єднує бюджети різних 
рівнів: 

- закріплення в конституції країни розподілу 
влади і гарантій незмінності повноважень централь-
ного та регіональних урядів; 

- наявність двопалатного парламенту, що пред-
ставляє населення і регіони; 

- представництво регіонів на федеральному  
рівні через двопалатний парламент; 

- право регіонів впливати на процес зміни кон-
ституції країни, але без права змінювати власну кон-
ституцію в односторонньому порядку; 

- наявність децентралізованого уряду, причому 
повноваження центрального уряду на федеральному 
рівні вище, ніж повноваження регіональних урядів 
на своєму рівні [38]. 

Вибір тієї чи іншої моделі міжбюджетного ре-
гулювання є досить складною проблемою для кож-
ної держави, тому дослідження питань класифікації 
і вибору типів моделей міжбюджетного регулю-
вання знайшли широке відображення в працях  ба-
гатьох науковців і практиків [39-41]. Так, Г. Хьюз і 
С. Сміт, аналізуючи форми державного управління 
у 19 країнах Організації Економічного Співробітни-
цтва (ОЕСР), класифікували їх за двома ознаками 
(схожості підходів до регулювання міжбюджетних 
відносин, співвідношення ролей центральної та суб-
національної влади) з виділенням чотирьох груп 
[42]. Класифікацію наведено в табл. 1. 

 
 

Таблиця 1 
Класифікація країн-членів ОЕСР за типами моделей міжбюджетного регулювання 

№ групи Країни Характеристика 
I Австралія, Канада, США, Великобрита-

нія, Японія 
Регіональні та місцеві органи влади мають 
значну самостійність і фіскальну автономію 

II Країни Північної Європи (Данія, Норве-
гія, Фінляндія, Швеція) 

Значну провідну роль відіграють місцеві (ре-
гіональні) органи влади у фінансуванні соці-
альних витрат 

III Австрія, Німеччина, Швейцарія Автономія бюджетів різного рівня і їх актив-
на співпраця 

IV Бельгія, Греція, Португалія, 
Іспанія, Італія, Франція 

Залежність регіонів від центрального уряду 

 
Джерело: Hughes, G.; Smith, S.; Tabellini, G.; (1991) Economic aspects of decentralized government: structure, function 

sand finance. Economic Policy , 6 (13), pp. 426-459.  
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Відносна значущість місцевих органів влади в 
індустріально розвинених країнах визначається 
шляхом порівняння двох показників: частки в кон-
солідованих суспільних видатках і процентного від-
ношення місцевих видатків до розмірів ВВП. За 
обома показниками лідирують скандинавські кра-
їни; за ними йдуть Великобританія і США, а Канада, 
Франція і Німеччина замикають цей список. Виділя-
ються місцеві органи влади Данії, на які припадає до 
50% всіх витрат, що становить, приблизно, 30% 
ВВП. Серед нових індустріальних країн Нова Зе- 
ландія займає відокремлене положення при рівні  
місцевих витрат менше 3% ВВП. 

Органи місцевого самоврядування Австралії у 
сфері інфраструктури контролюють 27% всіх видат-
ків, для порівняння у Великобританії – 62%, а в кра-
їнах ЄС і ОЕСР – 47 і 41% відповідно. У Великобри-
танії, США і Канаді понад 60% видатків на місце-
вому рівні припадає на фінансування соціальних по-
слуг, спрямованих на розвиток людини, в той час як 
в Австралії органи влади на місцях не займаються 
цими питаннями. В ОЕСР цей показник складає в се-
редньому близько 46%. У сфері охорони здоров'я  
місцеві органи влади Австралії не відіграють значи-
мої ролі, проте в Данії вони є найбільш високими – 
понад 90%. В середньому в країнах-членах ЄС і кра-
їнах-членах ОЕСР соціальні видатки складають в се-
редньому близько 28 і 19% відповідно.  

У більшості індустріальних країн відмічається 
дуже значна ступінь залучення місцевих органів 
влади до надання соціальних послуг та діяльності в 
сфері охорони навколишнього середовища. В ці-
лому місцеві органи влади в скандинавських країнах 
виконують місцеві послуги в максимальному діапа-
зоні, в тому числі широкий набір послуг, орієнтова-
них на населення. Місцеві органи влади в Південній 
Європі і Північній Америці розташовуються в се- 
редньому діапазоні і більше зосереджені на послу-
гах у сфері власності. Австралійські місцеві органи 
влади головним чином зосереджують діяльність у 
сфері транспорту та утилізації відходів [43]. 

Обсяг трансфертів у бюджетах регіонів федера-
тивних держав становить від 4% ВВП в Австрії, 4,3 
в Німеччині, 5,1 в Швейцарії, 5,6 в США, до 8% ВВП 
в Канаді та Австралії. Їх частка в сукупних надхо-
дженнях територіальних бюджетів в країнах ОЕСР 
досить висока і становить 40%, в тому числі в анг-
лосаксонських країнах – 36, в скандинавських – 34, 
в федеративних європейських країнах – 24, в інших 
західноєвропейських країнах (Греція, Бельгія, 
Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди) – 
63,2%. 

У Скандинавських країнах центральні органи 
уряду наділені потужними наглядовими та регуля-
тивними функціями. Так, в Данії органи місцевого 
самоврядування перерозподіляють більше 30% ва-
лового внутрішнього продукту (ВВП). У скандинав- 

ській видатковій моделі вагому роль відіграють малі 
місцеві уряди (у середньому розміри юрисдикції не 
перевищують 10 тис. жителів), які в основному зна-
ходяться на самофінансуванні. У Данії і Швеції бли-
зько 75%, а в Норвегії – 64% місцевих видатків фі-
нансуються з власних джерел доходів. Податки на 
доходи фізичних осіб (використовуються місцеві 
ставки, додаткові до ставок державних податків) є 
основою місцевих фінансів (майже 91% податкових 
надходжень), а податки на власність складають 
лише 7% від податкових надходжень [44-45]. 

У німецькій моделі в основу закладено прин-
ципи субсидіарності, кооперації і адміністративної 
ефективності. У рамках цієї концепції функції роз-
робки фіскальної політики передані на федеральний 
рівень, а зобов’язання з надання послуг – геогра- 
фічно виділеним землям і місцевим урядам, яким на-
дано значну автономію у питаннях забезпечення су-
спільними послугами. Вся діяльність щодо забезпе-
чення суспільними послугами місцевого характеру 
передана на рівень місцевого управління. В серед-
ньому місцева влада керує життєзабезпеченням до 
20 тис. осіб, місцеві видатки становлять близько 
10% ВВП.  

Німецька модель орієнтується на вирівнювання 
податкового потенціалу федеральних земель як ос-
новного фактору згладжування горизонтальних бю-
джетно-податкових диспропорцій. Модель реалізу-
ється шляхом перерозподілу надходжень ПДВ і на-
дання цільових трансфертів. Міжбюджетні відно-
сини базуються на "загальних" податках, надхо-
дження від яких розподіляються між усіма її рів-
нями. При цьому здійснюється їх частковий пере-
розподіл з метою скорочення розривів між "бага-
тими" і "бідними" землями. Пряма фінансова допо-
мога з бюджетів вищого рівня відносно незначна за 
обсягами. Проте є численні і вельми великі федера-
льні і спільні програми регіонального розвитку. Уні-
кальність німецької моделі полягає в ефективності 
застосування даних інструментів. 

У Великій Британії місцевому управлінню на-
дана значна автономія у виконанні суто локальних 
функцій, але воно має доступ лише до обмеженого 
кола інструментів отримання доходів. Місцеві 
уряди відіграють домінуючу роль у наданні таких 
орієнтованих на обслуговування власності послуг, 
як утримання доріг, утилізація побутових відходів, 
водопостачання і каналізація і обмежену роль щодо 
суспільних послуг, орієнтованих на людський роз-
виток, таких як охорона здоров'я, освіта і соціальне 
забезпечення. Податки на власність є основою дохо-
дів місцевих урядів. Місцеве управління зазвичай 
отримує дві третини власних доходів від надхо-
джень трансфертів з центрального рівня. Органи  
місцевого самоврядування не мають повноважень 
щодо податків на доходи фізичних осіб. Роль очіль-
ника виконавчої влади невелика, а місцеві ради віді- 
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грають значну роль в ухваленні рішень на місцевому 
рівні. У середньому місцеві уряди характеризуються 
чималими розмірами, охоплюючи близько 120 тис. 
населення, місцеві видатки складають близько 12% 
від ВВП [46]. У колишніх британських колоніях 
роль офіційних представників влади була посилена 
для забезпечення загального нагляду і контролю над 
місцевими урядами в інтересах центральної колоні-
альної адміністрації [47, с. 317-368]. 

Китайська модель передбачає досить значний 
розмір юрисдикцій місцевого державного управ-
ління. Видатки субпровінціального місцевого дер-
жавного управління складають 51,4% від консолідо-
ваних суспільних видатків. На рівні субпровінціаль-
ного державного управління зайнято близько 90% 
від загальної чисельності найманих працівників 
сфери державного управління. Окремі функції, на-
лежать центральним органам вдали. Однак, страху-
вання на випадок безробіття, соціальне забезпе-
чення, а також система соціального захисту пере-
дані провінційному та місцевому державному уп-
равлінню. Ступінь автономії безпосередньо зале-
жить від фіскальних можливостей місцевого управ-
ління, коли багатші юрисдикції ведуть свою власну 
політику, а бідні юрисдикції підстроюються до про-
вінцій більш високого рівня. 

В Японії у 1960 році було утворено Міністер- 
ство внутрішніх справ, що відігравало основну роль 
з підтримки місцевого управління. Прибуткові пода-
тки є основою фінансування місцевого державного 
управління, їх частка сягає до 60% від доходів,  
одержуваних з власних джерел, за ними слідують 
податки на власність і складають до 30%, а податки 
з продажу – близько 10% [48]. 

Частка місцевих податків нараховує 31% для 
префектур і 33,7% для муніципалітетів. Цікаво, що 
середня величина становить 23% для префектур і 
18% для муніципалітетів, що відображає дисбаланс 
у розподілі місцевих податків. Місцевий податок на 
передачу нерухомої власності – це різновид місце-
вого податку: він стягується центральним урядом в 
адміністративно-господарських цілях. У частині до-
ходів від місцевого податку частка надходжень від 
муніципалітетів становить 57%, другий за величи-
ною – місцевий податок на споживання. Податок на 
нерухомість становить більшу частину податку му-
ніципалітету. Даний податок, а також  прибутковий 
податок формують близько 90% загальних податко-
вих надходжень [49, с. 194-233].  

Північноамериканська модель (США, Канада) 
визнає місцеве управління як систему, що створю-
ється за рішенням кожного штату або провінції, але 

одночасно намагається надати автономію (право  
Гомруля1) місцевим урядам в заздалегідь визначе-
них областях їх відповідальності - головним чином 
в наданні послуг, орієнтованих на власність. Міс-
цеве державне управління виконує середній за обся-
гом набір функцій. У середньому юрисдикція місце-
вого управління в США поширюється на населення 
чисельністю біля 10 тис. чол., в Канаді близько 6 
тис. чол. Податки на власність – основне джерело 
місцевих доходів. Витрати місцевого державного 
управління складають близько 7% від ВВП. 

У США податки складають три чверті всіх  
власних доходів штату (75%) та трохи більше 60% 
власних доходів муніципальних утворень. Влада 
штату сильно залежить від податків з продажу (як 
загального податку з продажів, так і податків з про-
дажу за окремими видами товарів) і від податків на 
доходи фізичних та юридичних осіб. Прибуткові по-
датки складають більше чверті власних податків 
штату. Майже стільки ж становлять податки з розд-
рібних продажів. Податки на майно становлять бли-
зько 44% власних доходів муніципальних утворень 
і більше 70% всіх податкових доходів муніципаль-
них утворень. Штати також використовують збори 
за користування послугами, особливо пов'язані з ви-
щою освітою. Доходи муніципальних утворень фо-
рмуються за рахунок індивідуальних зборів [50,  
с. 387]. За рахунок власних джерел в Канаді форму-
ється на рівні 80-85% бюджетних доходів органів 
місцевого самоврядування, а решта – на рівні 15-
20% надходить у вигляді трансфертів. Майже дві 
третини власних доходів формується за рахунок по-
датків на майно та його використання. 

В Австралії на частку місцевого управління 
припадає тільки 3% від величини збору податків по 
країні в цілому і відповідальність за розподіл 6% 
консолідованих обсягів витрат громадського сек-
тора. Податки на власність (ставки) і збори зі спожи-
вачів є основою (близько 70%) доходів, а фінансові 
субсидії з центру і штату покривають близько 20% 
місцевих витрат. Витрати на транспорт, комунальні 
зручності, рекреацію і культуру складають дві тре-
тини від місцевих видатків.  

Місцеве управління в Новій Зеландії має багато 
спільного з австралійською моделлю. Значна час-
тина доходів органів місцевого самоврядування – на 
рівні 60% їх сукупного обсягу – формується за раху-
нок податку на власність [51]. Статистичні дані, що 
характеризують співвідношення податкових надхо-
джень у країнах-членах ОЕСР, у тому числі місце-
вого значення, представлені в табл. 2. 

 
 

                                                        
1 Гомруль (англ. Home Rule, «самоврядування») – рух за автономію Ірландії на рубежі XIX-XX ст. Передбачав 

власний парламент і органи самоврядування при збереженні над островом британського суверенітету, тобто статус, 
аналогічний статусу домініону. 
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Таблиця 2 
Питома вага сукупних та місцевих податкових надходжень країн-членів ОЕСР у ВВП, % 

Країна 2000 2010 2014 
сукупні місцеві сукупні місцеві сукупні місцеві 

Австралія (Australia) 30,4 0,9 25,6 0,9 .. .. 
Австрія (Austria) 42,1 1,5 40,8 1,3 43,0 1,4 
Бельгія (Belgium) 43,6 1,8 42,4 2,2 44,7 2,1 
Канада (Canada) 34,9 2,8 30,4 3,1 30,8 2,8 
Чилі (Chile) 18,8 1,5 19,5 1,2 19,8 1,5 
Чехія (Czech Republic) 32,5 0,3 32,5 0,4 33,5 0,4 
Данія (Denmark) 46,9 14,4 45,3 12,1 50,9 12,6 
Естонія (Estonia) 31,0 4,3 33,2 4,4 32,9 4,4 
Фінляндія (Finland) 45,8 9,9 40,8 9,9 43,9 10,3 
Франція (France) 43,1 4,4 41,6 4,5 45,2 5,9 
Німеччина (Germany) 36,2 2,7 35,0 2,8 36,1 2,5 
Греція (Greece) 33,2 0,3 32,0 0,9 35,9 1,4 
Угорщина (Hungary) 38,7 2,0 37,3 2,4 38,5  2,2  

Ісландія (Iceland) 36,2 8,4 33,3 8,5 38,7 9,6 
Ірландія (Ireland) 30,9 0,6 27,5 0,9 29,9 0,8 
Ізраїль (Israel) 34,9 2,2 30,4 2,4 31,1 2,2 
Італія (Italy) 40,6 6,2 41,8 6,4 43,6 6,9 
Японія (Japan) 26,6 7,0 27,6 7,1 .. 7,4  

Корея (Korea) 21,5 3,2 23,4 3,9 24,6 4,2 
Люксембург (Luxembourg) 37,1 2,1 38,1 1,7 37,8 1,2 
Мексика (Mexico) 16,5 0,1 18,5 0,2 .. .. 

Нідерланди (Netherlands) 36,8 1,2 36,2 1,3 .. .. 
Нова Зеландія (New Zealand) 32,5 1,9 30,6 2,2 32,4 2,1 
Норвегія (Norway) 41,9 6,3 41,9 5,7 39,1 5,4 
Польща (Poland) 33,1 3,0 31,4 4,0 .. .. 
Португалія (Portugal) 31,2 2,0 30,6 2,0 34,4 2,5 
Словакія (Slovak Republic) 33,6 0,5 28,1 0,8 31,0 0,9 
Словенія (Slovenia) 36,6 2,7 36,9 4,0 36,6 3,9 
Іспанія (Spain) 33,4 3,0 31,5 2,9 33,2 3,3 
Швеція (Sweden) 49,0 14,1 43,2 15,3 42,7 15,8 
Швейцарія (Switzerland) 27,6 4,4 26,5 4,1 26,6 4,0 
Туреччина (Turkey) 24,2 2,1 26,2 2,4 28,7 2,7 
Велика Британія  
(United Kingdom) 34,7 1,4 32,8 1,7 32,6 1,6 
США (United States) 28,2 3,4 23,2 3,9 26,0 3,6 
В середньому по країнах ОЕСР 
(OECD - Average) 34,2 3,6 32,8 3,7 .. .. 

Джерело: Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables  . – Електронний ресурс. – 2016. – [Режим дос-
тупу]:https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV. 

 
У середньому по країнах-членах ОЕСР відміча-

ється падіння податкового навантаження на еконо-
міку. Натомість, зростає частка у ВВП податкових 
доходів місцевих юрисдикцій. Проте, в розрізі окре-
мих країн відзначаються суттєві розбіжності сто- 
совно співвідношення сукупних та місцевих подат-
кових надходжень, а також їх частки у ВВП. 

Найбільшою часткою сукупних податкових  
надходжень (із врахуванням соціальних внесків) у 
ВВП характеризуються північноєвропейські країни: 
Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція. В середньому, 

у цих країнах на рівні 50% ВВП вилучається із еко-
номіки із подальшим перерозподілом через бюд- 
жетну систему. У той же час, саме північноєвропей-
ські країни мають найбільш високі показники  
частки місцевих податків у ВВП – в середньому на 
рівні 10%. Такі країни-члени ЄС, як Австрія, Бель-
гія, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, мають час-
тку сукупних податкових находжень у ВВП на рівні 
40%, проте, майже вдвічі їх меншу в частині місце-
вих податків. 
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США, Канада, Австралія, Великобританія, 
Японія, Ізраїль мають більш ліберальні режими опо-
даткування порівняно з північноєвропейськими кра-
їнами та країнами старими членами ЄС. Частка су-
купних податкових доходів у цих країнах колива- 
ється на рівні 28-32% ВВП, у той час, як місцеві по-
датки формують на рівні 5-10% сукупних податко-
вих надходжень, або від 1 до 3% ВВП цих країни за 
відповідний рік. На фоні загального тренду щодо па-
діння частки сукупних податкових надходжень у 
ВВП, відмічається відповідне зменшення частки мі-
сцевих податків у ВВП. 

На рисунку представлена динаміка частки по-
даткових надходжень у ВВП зведеного, Державного 
та місцевих бюджетів України. З рисунку видно, що 
в Україні, починаючи з 2010 року намітилася тен- 
денція щодо нарощування податкового наванта-
ження на економіку1 за рахунок податків, які зара-
ховуються до Державного бюджету. Натомість, від-
значається падіння частки місцевих податків, які є 
основним джерелом доходів бюджетів органів міс-
цевого самоврядування. В Україні податкові надхо-
дження на місцевому рівні формують на рівні 80% 
доходів2 бюджетів органів місцевого самовряду-
вання.  

 

 
Рисунок.  Частка податкових надходжень у ВВП в розрізі рівнів бюджетної системи, % 

 
Висновки і рекомендації. Загалом Україна по-

рівняно із країнами-членами ОЕСР займає се- 
редні позиції за показниками частки податкових на-
дходжень Державного та місцевих бюджетів у ВВП. 
Однак слід враховувати, що обсяг податкових над-
ходжень на одного жителя у країнах-членах ОЕСР в 
15-20 разів перевищує відповідний показник по Ук-
раїні. 

Щодо тенденції зменшення частки місцевих 
податків України у ВВП, доцільно зауважити, що в 
умовах децентралізації державного управління в 
Україні, яка є пріоритетом сучасної національної 
економічної політики держави, суттєво знижує  
ефективність дій Уряду та інших зацікавлених сто-

                                                        
1 У розрахунку не враховані обов’язкові соціальні відрахування. 
2 У розрахунку не враховані обсяги міжбюджетних трансфертів. 

рін у формуванні нового ландшафту управління дер-
жавою із перенесенням відповідальності на місце-
вий рівень, а також створення економічно спромож- 
них, самодостатніх Об’єднаних територіальних гро-
мад.  

Отже, серед основних стратегічних напрямів 
сучасної бюджетно-податкової політики, яка має 
сприяти підвищенню результативності та ефектив-
ності процесів децентралізації державного управ-
ління в Україні шляхом формування економічно 
спроможних Об’єднаних територіальних громад, на 
наш погляд, необхідно виділити наступні: 

− підвищення економічної ефективності віт-
чизняної податкової системи на основі перегляду 
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основних векторів податкової політики з урахуван-
ням децентралізації державного управління та під-
вищення якості адміністрування податків; 

− раціоналізація методів фінансування місце-
вих бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) зокрема, у тому числі на основі заохо-
чення органів державного управління на місцях в 
досягненні результатів на всіх етапах бюджетного 
циклу; 

− підвищення якості, прозорості, доступності 
бюджетної інформації щодо формування та вико-
нання бюджетів ОТГ зокрема, а також швидкості її 
проходження завдяки впровадженню комплекс- 
ної інформаційної системи управління фінансами  
(«електронний бюджет»); 

− удосконалення процесів формування бю-
джетів на всіх рівнях бюджетної системи України, а 
також контролю і моніторингу його виконання з ме-
тою підвищення ефективності і результативності 
витрачання бюджетних коштів. 

Одночасно необхідно вживати заходів щодо 
скорочення часу, який малі і середні підприємства 
витрачають на розрахунок і сплату податків, що від-
бивається в індикаторах «Ведення бізнесу» (Doing 
Business) [52]. За підсумками останніх досліджень 
Україна займає  80 місце. Уваги потребують пи-
тання щодо забезпечення зростання показників Ук-
раїни в частині прозорості бюджету, які відобража-
ються у «Індекс прозорості бюджету» (Open Budget 
Index) [53].  

Окремо слід виділити роботу, спрямовану на 
зростання  числа Об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ), які демонструють задовільний результат в 
частині управління власними ресурсами на основі 
більш широкого використання показників ефектив-
ності в бюджеті ОТГ для відображення цілей і ре-
зультатів програм державних витрат. 

З метою досягнення основних стратегічних ці-
лей розвитку бюджетної та податкової системи Ук-
раїни в умовах децентралізації державного управ-
ління, основну увагу доцільно зосередити на вико-
нанні наступних завдань: 

− підготовка і реалізація середньострокової 
програми підвищення якості управління держав-
ними фінансами України та ОТГ, а також розробка і 
удосконалення законодавства, необхідного для ор-
ганізації бюджетного процесу на всіх рівнях бюдже-
тної системи; 

− підвищення прозорості бюджетного про-
цесу на основі моніторингу якості фінансового ме-
неджменту головних розпорядників коштів, а також 
подальшого розвитку системи державного фінансо-
вого контролю та аудиту на всіх рівнях бюджетної 
системи України; 

− розробка нової трирічної моделі для оцінки 
та прогнозування доходів в умовах середньостроко- 

вого планування на всіх рівнях бюджетної системи, 
доходів ОТГ зокрема; 

− надання підтримки ОТГ щодо реалізації 
принципів бюджетування, орієнтованого на резуль-
тат, і середньострокового фінансового планування; 

− оновлення та розробка нормативно-право-
вих документів та системи заходів щодо поліпшення 
фінансового положення і платоспроможності ОТГ; 

− вдосконалення системи міжбюджетних  
трансфертів та оцінки податкового потенціалу з ура-
хуванням впровадження прозорих стимулів з наро-
щування ОТГ власної доходної бази; 

− розвиток нормативно-правової бази для 
ОТГ з аудиту житлово-комунального господарства 
та бюджетних установ, що надають соціальні пос-
луги. 
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МЕТОД СТУПІНЧАСТОГО РОЗРАХУНКУ СУМ ПОКРИТТЯ  
ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ 

 
Постановки проблеми. На сьогоднішній день 

у ринкових умовах кожне підприємство спрямоване 
на максимальну ефективність від своєї виробничої 
діяльності. Це є основним підґрунтям для подаль-
шого стабільного функціонування, оскільки сучас-
ний ринок передбачає гостру конкуренцію між ви-
робниками одного виду товару,  боротьбу за місця 
збуту продукції, налагодження партнерських відно-
син з покупцями та постачальниками, завоювання 
довіри клієнтів, покращення якісних характеристик 
товару тощо. Зазначений цільовий комплекс вима-
гає багато зусиль, терпіння, та достатньої кількості 
ресурсів. Більшість підприємств на сьогоднішній 
час стають збитковими саме через недостатньо ви-
сокий рівень управління. Для вирішення цієї проб-
леми необхідно впроваджувати контролінг, який є 
достатньо новим концептуальним напрямком в уп-
равлінні організацією.  

Контролінг спрямований на підтримку фінан-
сових рішень за допомогою надання правильної та 
достовірної інформації керівникам підприємства. В 
системі контролінгу існують різноманітні інстру- 
менти, які допомагають отримувати точну інформа-
цію, необхідну для прийняття правильних управлін-
ських рішень. Головним з цих інструментів на опе-
ративному рівні контролінгу є ступінчастий розра-
хунок сум покриття. Даний метод слугує для визна-
чення найбільш оптимальної програми виробни- 
цтва, а також розробки програми маркетингового 
плану підприємства та для стимулювання роботи 
його центрів відповідальності. Сума покриття пред-
ставляє собою різницю між виручкою від реалізації 
та окремими групами витрат.  

Дана тема є особливо актуальною на сьогод- 
ні, оскільки сума покриття є проміжним показником 
при визначенні фінансового результату, для встано-
влення якого потрібно відняти постійні витрати, які 
в свою чергу можуть бути структуровані за потре-
бами керівників. У результаті обліку покриття  
постійних витрат вдосконалюється структура при-
бутку, це дозволяє дізнатись, який вклад вносить 
центр фінансової відповідальності чи конкретний 
продукт чи в прибуток підприємства, а також об- 
ґрунтувати доцільність випуску того чи іншого виду 
продукції та обсяги його виробництва.  

Аналіз останніх досліджень. Такий інстру-
мент як ступінчастий розрахунок сум покриття ціка- 

вить вчених-економістів, які розглядають питання 
щодо впровадження контролінгу на підприємствах, 
як от: Ю.О. Барабаш [1], О.Г. Головко [2], В.В. Кар-
цева [3], О.А. Русановська [4] та інші. Втім, дослі-
джень щодо впровадження даного методу на вітчиз-
няних промислових підприємствах досі недостат-
ньо. 

Метою роботи є обґрунтування необхідності 
використання на підприємствах такого інструменту 
оперативного контролінгу як ступінчастий розраху-
нок сум покриття, адаптація методики використання 
даного методу на прикладі ПАТ «НКМЗ», а також 
розгляд основних переваг методу для використання 
його на вітчизняних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Сума покриття 
(маржинальний прибуток) – в загальному випадку, 
це різниця між виручкою від реалізації та змінними 
витратами. Для того, щоб інформація, яку надає да-
ний показник, була більш деталізованою та корис-
ною, розрахунок сум покриття слід вести ступінча-
сто, поступово вираховуючи витрати, класифіковані 
виходячи з потреб менеджменту конкретного під- 
приємства. Наприклад, спершу вираховуються 
змінні прямі витрати за видами продукції, потім – 
умовно розподілені комплексні витрати за видами 
продукції, умовно постійні витрати цехів, вироб-
ництв (або інших центрів фінансової відповідально-
сті, що становлять контролінгову структуру управ-
ління підприємством). І, нарешті, вираховуються 
умовно постійні витрати підприємства в цілому. 
Тому, коли підприємство отримує прибуток, 
остання зі ступінчастих сум покриття за всіма на-
прямками господарської діяльності перевищує ве-
личину всіх класифікованих витрат.  

Такий розрахунок дозволяє отримати інстру-
мент раннього попередження на основі складання 
бюджету ступінчастих сум покриття, побудованого 
на основі системи адаптивного управління функціо-
нуванням підприємства. Ступінчастий розрахунок 
сум покриття дозволяє гнучко реагувати на потреби 
ринку та реакції покупців, на складові собівартості 
продукції тощо. А, як зазначає С.Я. Єлецьких, «па-
раметричне адаптивне управління функціонуванням 
підприємства з елементами раннього попередження 
впливу зовнішніх дестабілізуючих чинників» [5]. 
Отже, зростає не тільки конкурентоспроможність 
підприємства за рахунок оптимізації структурова- 
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них витрат, але і його здатність адаптуватися до не-
гативних зовнішніх впливів. 

Це також позитивно впливає на потенціал кон-
курентоспроможності підприємства в цілому. Як за-
значають автори О.М. Крук та Т.Ю. Коритько, під 
потенціалом конкурентоспроможності підприєм- 
ства слід розуміти сукупність ресурсів підприєм- 
ства, що утворюють можливості під впливом конку-
ренції та визначають наявність фактичних конку- 
рентних переваг, які обґрунтовують напрямки пода-
льшого розвитку підприємства в довгостроковій пе-
рспективі порівняно з конкурентами на ринку [6]. А 
наявність гнучкого механізму оперативного реагу-
вання на зміну потреб ринку у вигляді ступінчастого 
розрахунку сум покриття, а також механізму опти-
мізації витрат саме і є важливою конкурентною пе-
ревагою. 

В цілому, директ-костинг як один із проявів  
контролінгу – це і є система розрахунку сум по- 
криття, основою якої є поділ витрат на змінні та по-
стійні. Саме ступінчастий розрахунок сум покриття 
забезпечує менеджерів та керівників компанії важ-
ливою цілеспрямованою інформацією для прий-
няття рішень щодо витрат та прибутку, цін та ана-
лізу обороту, планування, контролю та регулювання 
[7]. 

Отже, ступінчастий розрахунок сум покриття є 
управлінською інформаційною системою, яка пла-
номірно забезпечує покриття всіх витрат підприєм-
ства, внаслідок цього воно отримує прибуток; ця си-
стема спрямована на фінансування заходів щодо  
розвитку та розширення підприємства за власний 
рахунок. 

Для більш наглядного представлення адаптації 
даного методу проведемо ступінчастий розрахунок 
сум покриття на основі даних ПАТ «НКМЗ» за 
2015 р. (табл. 1) [8]. 

На основі проведеного розрахунку стає зрозу-
мілим, що підприємство у 2015 р. отримало прибу-
ток. Зробивши ступінчастий розрахунок сум по- 
криття, важливо відзначити, що у 2015 р. підприєм-
ство завдяки виторгу від реалізації може покрити 
змінні витрати, внаслідок чого з’являється сума по-
криття 1, яка у свою чергу покриває постійні ви-
трати за видами продукції.  

Потім утворюється сума покриття 2, яка у свою 
чергу покриває постійні витрати підрозділів, унаслі-
док цього утворюється сума покриття 3, яка може 
покрити загальновиробничі витрати. Після покриття 
всіх витрат підприємство отримує результат від 
своєї діяльності, а саме – прибуток, який характери-
зує ефективний розвиток підприємства.  

 
Таблиця 1 

Ступінчастий розрахунок сум покриття ПАТ «НКМЗ», 2015 р. 

Показники, грн 

Типи продукції, центри фінансової відповідальності 

Виробництво машин 
та устаткування для 
металургійної про-

мисловості 

Виробництво машин 
та устаткування для 
добувної промисло-

вості 
 

Устаткування  
підіймальне та  

вантажно-розван-
тажувальне 

 

Підшипники, ко-
леса зубчасті, пе-
редачі зубчасті, 
елементи передач 
і приводів меха- 

нічні 
Виторг від реалізації 1209449,1 677501,1 550071 528111,8 
Змінні витрати 250745 261327 203876 205912 
Сума покриття 1 958704,1 416174,1 346195 322199,8 
Постійні витрати за видами про-
дукції 

287656 123432 78634 45678 

Сума покриття 2 671048,1 292742,1 267561 276521,8 
Разом 963790,2 544082,8 
Постійні витрати підрозділів 239418 90457 
Сума покриття 3 724372,2 453625,8 
Разом 1177998 
Загальновиробничі витрати 287085 
Результат діяльності за даними 
управлінського обліку 

890913 

 
Важливо підкреслити, що підприємство має до-

статньо високі змінні витрати за окремими типами 
продукції та центрами фінансової відповідальності. 
Тому, незважаючи на те що, воно отримувало при-
буток, варто застосувати заходи щодо зменшення 
цих витрат, тобто оптимізувати їх. Основними захо-
дами щодо скорочення змінних витрат є:  

- пошук більш вигідніших постачальників ма-
теріалів та ресурсів за меншою ціною (але без втрати 
якості);  

- зменшення витрат на постачання матеріалів: 
придбання власного транспорту, постачання опти-
мальними партіями.  

Однак, скорочення витрат на оплату праці ро- 
бітників є недоцільним, оскільки зменшуються сти-
мули до праці, внаслідок цього – ефективність ро-
боти.  

Важливою також є оптимізація загальновироб-
ничих витрат, для їх зменшення необхідно:  
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- скоротити витрати на управління виробни- 
цтвом;  

- оптимізувати витрати на оплату праці апарату 
управління дільницями, цехами, структурними під-
розділами тощо.  

Завдяки розрахунку сум покриття можна поба-
чити, на якому етапі виникає збиток, тобто який етап 
містить у собі більші витрати, які необхідно оптимі-
зувати. Розглянувши всі види продукції, важливо 
відмітити найбільшу рентабельність у виробництві 
машин та устаткування для металургійної промис-
ловості. Треба приділити особливу увагу саме цій 

продукції, оскільки вона приносить найбільший 
прибуток, при цьому необхідно підвищити якісні ха-
рактеристики, покращити маркетингову діяльність 
для приваблення клієнтів, і внаслідок цього забезпе-
чити підґрунтя для збільшення ціни на продукцію.  

Розглянемо більш детально ступінчастий роз-
рахунок сум покриття виробництва машин та устат-
кування для металургійної промисловості ПАТ 
«НКМЗ» у 2015 р. В основу розрахунку взято меха-
носкладальні цехи (МЦ № 1, МЦ № 2, МЦ № 6, МЦ 
№ 9, МЦ № 12, МЦ № 14) та редукторний цех 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Ступінчастий розрахунок сум покриття для виробництва машин та устаткування  
для металургійної промисловості ПАТ «НКМЗ», 2015 р. 

Показники, грн 
Найменування цехів (центри витрат) 

МЦ № 1 МЦ № 2 МЦ № 6 МЦ № 9 МЦ № 12 МЦ № 14 
Редукторний 

цех 
Виторг від реалізації 309831 139141 114876,1 103033 112848 199103 230617 
Змінні витрати 68833 34109 27033 9755 22555 42111 46349 
Сума покриття 1 240998 105032 87843,1 93278 90293 156992 184268 
Постійні витрати за цехами 80344 32375 25004 31032 24141 44683 50077 
Сума покриття 2 160654 72657 62839,1 62246 66152 112309 134191 
Результат діяльності за даними 
управлінського обліку 

671048,1 

 
Отже, зробивши ступінчастий розрахунок сум 

покриття виробництва машин та устаткування для 
металургійної промисловості ПАТ «НКМЗ» за да-
ними 2015 р. і проаналізувавши при цьому витрати 
цехів, важливо відмітити, що виторг від реалізації 
повністю покриває змінні витрати, утворюючи при 
цьому суму покриття 1, яка покриває у свою чергу 
постійні витрати, в результаті чого утворюється по-
зитивний результат діяльності цехів – прибуток. 
Найбільші витрати, які зазнають цехи – змінні. Оскі-
льки сума покриття позитивна, тобто підприємство 
не зазнає збитків, остільки скорочення змінних ви-
трат не є доцільним. Важливо вкладати кошти в  
розробку нових технологій, у збільшення клієнт- 
ської бази та збільшення прибутку підприємства. З 
таблиці 2 видно, що найбільші витрати зазнає меха-
носкладальні цехи № 1, № 2 та № 14, а також редук-
торних цех, але, незважаючи на це, вони отримують 
найбільшу суму покриття 2. Найменша сума по- 
криття спостерігається в механоскладальному цеху 
№ 9, важливо також приділити йому більшу увагу, 
для його оптимізації або об’єднання з іншим цехом 
для того, щоб уникнути непотрібних витрат. 

Таким чином, можна виділити основні пере-
ваги методу ступінчастого розрахунку сум покриття 
для його використання на вітчизняних підприєм- 
ствах [4]: 

- даний метод допомагає з’ясувати обсяг змін-
них витрат при зміні обсягів виробництва у кількіс-
ному вираженні та встановити для кожного про- 
дукту притаманний йому фінансовий результат. 

Саме це допомагає підприємству здійснювати ефек-
тивну цінову політику, формуючи адекватну сис-
тему знижок; 

- з’являється реальна можливість управління 
виробничою програмою шляхом порівняння при- 
бутковості окремих товарів, обґрунтування рішення 
про доцільність включення нових продуктів у ви- 
робничу програму. Доти, поки продаж певної про-
дукції забезпечує позитивну суму покриття, такі ви-
роби вносять свій вклад у покриття постійних ви-
трат; 

- з’являється можливість оцінити вплив постій-
них витрат на кінцевий результат роботи підприєм-
ства. На сьогоднішній день частка постійних витрат 
на багатьох підприємствах має значну питому вагу, 
аналіз впливу цих витрат на прибуток з точки зору 
сум покриття дозволить менеджеру оцінити склад 
витрат з метою їх оптимізації; 

- метод дозволяє обґрунтувати випуск конкрет-
ного продукту, планову ефективність роботи цент-
рів відповідальності, а також приймати правильні 
рішення у сфері ціноутворення. 

Висновки. Ступінчастий розрахунок сум по- 
криття є важливим інструментом служби контро- 
лінгу, оскільки управління виробничою програмою 
для визначення продукції, яка приносить найбіль-
ший прибуток, є важливим у діяльності кожного 
підприємства, тому що в умовах ринкової конку- 
ренції необхідно випускати лише ті товари, які ко-
ристуються великим попитом. При цьому важливо 
покращувати їх якісні характеристики для того, щоб 
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забезпечити обґрунтування підвищення їх ціни,  
внаслідок чого буде зростати прибуток підприєм- 
ства. На основі розрахунку сум покриття також  
можна дізнатись, на якому етапі підприємство отри-
мало збиток від змінних або постійних витрат, уна-
слідок цього можна розробити заходи для подо-
лання збитковості, тобто оптимізувати належним 
чином конкретні витрати. Тому важливо при функ-
ціонуванні служби оперативного контролінгу впро-
ваджувати адаптовані методики для забезпечення 
ефективної роботи даної служби, а саме ступінчас-
тий розрахунок сум покриття. Це забезпечить на-
дання точної інформації керівникам підприємства, 
щоб останні, у свою чергу, мали можливість прий-
няття правильних та економічно обґрунтованих 
управлінських рішень для покращення економічної 
діяльності та довгострокового розвитку підприємс-
тва. 
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тод ступінчастого розрахунку сум покриття як 
основний інструмент служби контролінгу 

 

У статті обґрунтовано доцільність викорис-
тання методу ступінчастого розрахунку сум по- 
криття як важливого інструменту служби оператив-
ного контролінгу. Проведено адаптацію даного ме-
тоду для великого виробничого підприємства. Об-
ґрунтовано важливість застосування даного методу 
як основи ефективного управлінського процесу. Де-
тально розглянуто розрахунок сум покриття на при-
кладі конкретного підприємства. Запропоновано за-
ходи щодо зменшення окремих груп витрат для ве-
дення ефективної діяльності та отримання при- 
бутку. Сформульовано основні переваги методу сту-
пінчастого розрахунку сум покриття. 

Ключові слова: контролінг, директ-костинг, 
сума покриття, маржинальний прибуток, ступінчас-
тий розрахунок сум покриття, змінні витрати, по- 
стійні витрати. 

 
Михайличенко Н. Н., Полянская Д. А. Метод 

ступенчатого расчета сумм покрытия как основ-
ной инструмент службы контролинга 

В статье обоснована целесообразность исполь-
зования метода ступенчатого расчета сумм покры-
тия как важного инструмента службы оперативного 
контроллинга. Проведена адаптация данного метода 
для крупного производственного предприятия. 
Обоснована важность применения данного метода 
как основы эффективного управленческого про-
цесса. Детально рассмотрен расчет сумм покрытия 
на примере конкретного предприятия. Предложены 
меры по уменьшению отдельных групп расходов 
для ведения эффективной деятельности и получения 
прибыли. Сформулированы основные преимуще-
ства метода ступенчатого расчета сумм покрытия. 

Ключевые слова: контроллинг, директ-костинг, 
сумма покрытия, маржинальная прибыль, ступенча-
тый расчет сумм покрытия, переменные затраты, по-
стоянные затраты. 
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method of calculating the sums stepped coverage as 
basic tool for controlling service 

In the article the usefulness of the method of calcu-
lating the sums stepped coverage as an important tool 
for controlling operational service. An adaptation of this 
method for large industrial enterprises. The importance 
of this method as a basis of effective management pro-
cess. The amount considered in detail covering the ex-
ample of a particular company. The measures to reduce 
the cost of certain groups to conduct effective operations 
and profit. The basic advantages of the method of calcu-
lating the sums stepped coverage. 

Keywords: controlling, direct costing, the amount 
of coverage, profit margin calculation step coverage 
amounts, variable costs, fixed costs. 
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СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Актуальність проблеми. Перехід України до 

нової фази стійкого соціально-економічного зрос-
тання, курс на європейську інтеграцію вимагає ви-
переджуючого розвитку усієї транспортної системи 
країни. Транспортний комплекс є важливою складо-
вою у структурі економіки країни, фактором ре-
алізації її геостратегічного потенціалу та зростання 
її ролі у міжнародному поділі праці. Транспорт як 
інфраструктурна галузь забезпечує базові умови 
життєдіяльності та розвитку держави і суспільства. 
Тому особливого значення набуває зростання систе-
моутворюючої ролі залізничного транспорту та 
транспорту взагалі через взаємозв'язок завдань його 
розвитку з пріоритетами соціально-економічних пе-
ретворень. Залізничний транспорт є однією з важли-
вих базових галузей економіки України, забезпечує 
її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні 
зв'язки і потреби населення у перевезеннях [1]. 
Сьогодні транспорт у цілому задовольняє потреби  
економіки та населення у перевезеннях, однак 
рівень безпеки, показники якості та ефективності 
перевезень пасажирів та вантажів, рівень екологіч-
ного навантаження на довкілля не задовольняють 
сучасним вимогам. 

У зв’язку з цим набуває актуальності визна-
чення існуючого стану сталого розвитку, наукове 
обґрунтування кількісних орієнтирів індикаторів 
Стратегії сталого розвитку залізничного транспорту 
України з урахуванням обмежень економічної без-
пеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам сталого розвитку України у свої роботах 
приділяли увагу такі відомі дослідники, як Б.Є. Па-
тон [2], М.З. Згуровський [3], Н.Д. Панкратова [4], 
Е.М. Лібанова, М.А. Хвесик [5], О.Ф. Новикова, 
О.І. Амоша, В.П. Антонюк [6] та інші. Обсяги про-
ведених вченими наукових досліджень та їх зміс- 
товність мають велике значення, проте в них на 
жаль недостатньо уваги приділено методології інте-
грального рівня оцінювання рівня сталого розвитку 
країни, окремих регіонів, а також основних видів 
економічної діяльності, науковому обґрунтуванню 

стратегічних орієнтирів індикаторів сталого розвит- 
ку з урахуванням обмежень економічної безпеки.  

На жаль, більшість стратегій, які пропонува-
лись в Україні до цього часу, визначали основні на-
прями та пріоритети реалізації Стратегії через де-
кларування необхідних заходів на кшталт: забезпе-
чення, підвищення, створення, формування, онов-
лення, упровадження, удосконалення, залучення та 
розроблення. Між тим, визначення пріоритетних на-
прямів таких стратегій не забезпечує очікуваного 
здійснення цілеспрямованої політики держави, тому 
що не дає чітких, конкретних результатів дії – кіль-
кісних стратегічних орієнтирів індикаторів, моніто-
ринг яких дозволив би контролювати процес роз- 
витку визначених напрямів. Іншими словами, визна-
чення напрямів та пріоритетів модернізації є умо-
вою необхідною, але недостатньою. Яскравим при-
кладом такого підходу є Транспортна стратегія Ук-
раїни на період до 2020 р. [7].  

У методологічному плані за доступними джере-
лами інформації більшість розробників використо-
вують дуже спрощені підходи інтегрального оціню-
вання: це стосується форми інтегрального індексу, 
методів нормування, визначення вагових коефіцієн-
тів та обґрунтування вектору порогових значень. 
Недостатньо аналізувати окремі показники або ін-
дикатори розвитку залізничного транспорту. Це не 
дає повного уявлення про стан залізничного транс-
порту загалом. Отже, стан залізничного транспорту 
описується майже двома десятками індикаторів, ко-
жний з яких може збільшуватись або зменшуватись 
в окремі періоди. Тому виникає питання: в якому з 
двох розглянутих періодів стан залізничного транс-
порту був найкращим? При наявності більш ніж 
трьох індикаторів завдання значно ускладнюється, 
необхідні формалізовані математичні методи – інте-
гральне оцінювання рівня сталого розвитку. Крім 
того, неврахування тіньових аспектів економічної 
діяльності викривлює оцінки розвитку, що є неадек-
ватним реальній дійсності. 

У галузі залізничного транспорту за останні 
роки суттєво скоротився рівень капітальних вкла-
день, що є причиною критичного зносу основних 
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фондів; низька швидкість перевезення вантажів та 
терміни їх доставки не відповідають сучасним вимо-
гам. Невідповідність між темпами зміни параметрів 
(індикаторів) функціональних складових залізнич-
ного транспорту, проведенням інституціональних 
перетворень та зростанням вимог вітчизняної еконо-
міки до транспорту призведуть до відставання тем-
пів розвитку галузі від потреб сталого розвитку Ук-
раїни. 

Надання якісних і доступних транспортних і 
логістичних послуг на основі принципів соціальної 
та екологічної відповідальності, ефективна модель 
управління ПАТ «Укрзалізниця», яка відповідатиме 
викликам сьогодення з урахуванням майбутніх по- 
треб економіки та населення, оновлення рухомого 
складу, підвищення енергоефективності, зниження 
рівня транспортоємності ВВП, створення сприятли-
вого інвестиційного клімату, підвищення рівня без-
пеки залізничної транспортної системи є необхід-
ними умовами забезпечення стійкого розвитку Ук-
раїни.  

Саме тому такий «деклараційний» підхід не дає 
чітких, конкретних результатів дії – кількісних стра-
тегічних орієнтирів індикаторів, моніторинг яких 
дозволив би контролювати процес розвитку визна-
чених напрямів. Саме тому головним висновком на-
ціональної доповіді «Інноваційна Україна 2020» є 
вислів, що «…Остаточне формулювання пріоритет-
них напрямів повинно було б визначатися на основі 
серйозних прогнозно-аналітичних досліджень, що і 
передбачено законом. Сьогодні ж це наполовину ін-
туїтивне бачення кількох фахівців, з яким погоди-
лася Верховна Рада України» [8]. 

У зв’язку з викладеним за основу розроблення 
Стратегії сталого розвитку залізничного транспорту 
України обрано підхід Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ля- 
шенка [9, 10], які визначають існуючий стан через 
методологію інтегрального оцінювання та науково 
обґрунтовані стратегічні орієнтири через методи 
адаптивного регулювання за трьома складовими: 
економічною, соціальною, екологічною. Тому, сис-
темне узгодження і баланс цих трьох складових і на 
цій основі розробка стратегії розвитку – завдання 
надзвичайної складності. Але спочатку треба прове-
сти ідентифікацію існуючого стану сталого роз- 
витку залізничного транспорту, тобто визначити 
відправну точку для подальшого розвитку згідно по-
ставлених цілей. 

Мета статті – розроблення стратегічних сцена-
ріїв стану сталого розвитку залізничного транспорту 
України з позицій економічної безпеки для науко-
вого обґрунтування кількісних орієнтирів індикато-
рів та макропоказників для досягнення сталого роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сталий розвиток є інтегральною характеристикою 
стану економічної системи, оскільки система вклю-
чає ряд підсистем – найважливіших, з погляду авто-
рів, взаємопов’язаних структурних складових роз-
витку економічної системи, які відображають функ-
ціонування окремих сфер економіки [11-14], а саме: 
безпосередньо економічної (у складі виробничої та 
технологічної складових), соціальної та екологічної. 
Структура залізничного транспорту України з пози-
цій сталого розвитку представлена на рис.1.  

 

 
 

Рис. 1. Структура залізничного транспорту України з позицій сталого розвитку 
 
Запропонована на рис. 1 структура включає 19 

індикаторів сталого розвитку залізничного транс- 
порту [15] – параметрів, що дають змогу виміряти 
величину відхилень фактичних показників від орі- 
єнтовних оптимальних значень (табл. 1).  

Наведений перелік складових сталого розвитку 
залізничного транспорту України та їх індикаторів 
не є догмою та може змінюватись залежно від цілей 
та глибини наукового дослідження. На жаль, сьо- 

годні в світі відсутня єдина загальноприйнята сис-
тема індикаторів сталого розвитку. Комісією ООН зі 
сталого розвитку після конференції ООН в Ріо-де-
Жанейро розроблена система індикаторів [16], яка 
відображає соціальні, економічні, екологічні та ін-
ституційні аспекти сталого розвитку – 132 індика-
тора, об’єднані в індикатори рушійної сили, стану та 
реагування.  

Залізничний транспорт України 
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Соціальна  
складова 

Екологічна 
складова 

Виробнича безпека Технологічна безпека 



Ю. М. Харазішвілі, А. І. Шевченко 

69 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

Таблиця 1 
Складові та індикатори сталого розвитку залізничного транспорту* 

Складові 
сталого розвитку 

Індикатори 
сталого розвитку 

I. Економічна 

Виробнича безпека 
- транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП (D)**; 
- середня відстань перевезення вантажів, км (D); 
- середня відстань перевезення пасажирів, км (D); 
- рівень експорту товарів та послуг до ВВП, % (S)***; 
- індекс логістичної ефективності, % (S); 
- рівень тінізації транспорту, % до ВДВ (D) 
Технологічна безпека 
- інтенсивність перевезення вантажів, млн ткм на 1 км (S); 
- інтенсивність перевезення пасажирів, млн пас.-км на 1 км (S); 
- щільність шляхів сполучення, 1/км (S); 
- питома вага транспортних подій, на 100 млн ткм (D); 
- питома вага кількості потерпілих, на 100 млн пас.-км (D); 
- рівень оновлення основних засобів, % (S) 

II. Соціальна 

- рівень зайнятості населення у сфері залізничного транспорту, % (D); 
- коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на 1 чол (S); 
- частка оплати праці у випуску (S); 
- рівень тіньової заробітної плати до офіційної, % (D) 

III. Екологічна 
- коефіцієнт електрифікації залізниць (S); 
- рівень викиду діоксиду вуглецю, кг/особу (D); 
- рівень кінцевого енергоспоживання, КВт·год/особу (D) 

 
* Складено авторами. 
** S – Стимулятор (індикатор, збільшення якого приводить до покращання ситуації). 
*** D – Дестимулятор (індикатор, збільшення якого приводить до погіршення ситуації). 
 
Однак кожна з країн, яка намагається реалізу-

вати стратегію сталого розвитку, прагне розробити 
свій набір індикаторів сталості. Тому більшість до- 
слідників на даний час розходяться у точках зору 
щодо кількості індикаторів та їх змісту. Отже, за-
пропонований вище перелік складових та індикато-
рів сталого розвитку залізничного транспорту від- 
ображає бачення авторів [12-15]. Більш того, жоден 

набір індикаторів не може бути досконалим і оста-
точним, тому потребує подальшого розроблення та 
удосконалення з плином часу, щоб відповідати кон-
кретним країнам, пріоритетам та можливостям. 

Головна мета створення системи індикаторів – 
моніторинг сталого розвитку суспільства, який по-
винен відображати всі сторони сталого розвитку, у 
даному випадку – залізничного транспорту України 
(табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Динаміка індикаторів сталого розвитку залізничного транспорту та їх порогових значень* 

Складові та індикатори 
Рік Вектор порогових 

значень 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Економічна складова 
Виробнича 

1. Транспортоємність ВВП, приведених ткм 
на 1 євро ВВП (D) 

2,618 2,514 2,099 1,977 2,431 2,818 2,744 1,6; 0,6; 0,05; 0,012

2. Середня відстань перевезення вантажів, км 
(D) 

503,7 519,6 519,7 505,0 542,7 555,2 544,1 520; 332; 100; 65 

3. Середня відстань перевезення пасажирів, 
км (D) 

117,9 118,2 114,8 115,1 92,2 92,1 94,9 180; 100; 33; 12,5 

4. Рівень експорту товарів та послуг до ВВП, 
% (S) 

50,9 54,46 51,22 44,48 49,01 52,75 49,64 15; 30; 60; 90 

5. Індекс логістичної ефективності, % (S) 50,6 55,0 59,3 61,5 63,3 64,0 64,0 52; 68; 90; 100 
6. Рівень тінізації транспорту, % до ВДВ (D) 36,97 38,83 24,99 29,42 27,84 31,88 33,86 25; 15; 10; 5 

Технологічна 
7. Інтенсивність перевезення вантажів, млн. 
ткм на 1 км (S) 

10,05 11,26 10,99 10,36 10,00 9,27 8,93 2,?; 5,5; 9; 14,5 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Інтенсивність перевезення пасажирів, млн 
пас.-км на 1 км (S) 

2,315 2,347 2,285 2,270 1,710 1,714 1,766 1,8; 2,3; 3; 4,2 

9. Щільність шляхів сполучення, 1/км (S) 
0,036 0,036 0,036 0,036 0,035 0,035 0,035 

0,025; 0,045; 0,085; 
0,13 

10. Питома вага транспортних подій, на 100 
млн ткм (D) 

0,375 0,314 0,321 0,321 0,321 0,322 0,322 4,2; 2; 0,75; 0,32 

11. Питома вага кількості потерпілих, на 100 
млн пас.-км (D) 

0,239 0,248 0,237 0,190 0,284 0,400 0,400 12,5; 6; 1,9; 0,05 

12. Рівень оновлення основних засобів, % (S) 0,353 0,480 0,554 0,135 0,094 0,096 0,101 2; 4; 6; 10 
ІІ. Соціальна складова 

13. Рівень зайнятості населення у сфері заліз-
ничного транспорту, % (D)  

1,694 1,670 1,630 1,636 1,647 1,658 1,670 1,8; 1,08; 0,33; 0,17

14. Коефіцієнт рухливості населення, кіль-
кість поїздок на 1 чол (S) 

9,305 9,422 9,433 9,614 9,064 8,546 8,058 7; 12; 22; 40 

15. Частка оплати праці у випуску (S) 
0,208 0,195 0,250 0,217 0,228 0,200 0,176 

0,02; 0,26; 0,32; 
0,382 

16. Рівень тіньової заробітної плати до офі-
ційної, % (D) 

83,9 95,6 52,9 76,0 67,6 91,3 117,0 60; 45; 30; 15 

ІІІ. Екологічна складова 
17. Коефіцієнт електрифікації залізниць (S) 

0,454 0,465 0,474 0,474 0,476 0,476 0,476 
0,46; 0,53; 0,65; 

0,83 
18. Рівень викиду діоксиду вуглецю, кг/особу 
(D) 

13,09 14,00 6,793 5,98 6,464 6,769 7,018 40; 17; 7; 2 

19. Рівень кінцевого енергоспоживання, 
КВт·год/особу (D) 

195,7 216,3 203,5 191,0 187,7 158,9 198,8 210; 135; 83; 50 

 
* Складено та розраховано авторами. 
 
Стратегічне бачення сталого розвитку передба-

чає спочатку визначення: на якій відстані від ста-
лого розвитку знаходяться його соціальна, еконо- 
мічна та екологічна складові. Тобто бажано визна-
чити відправну точку для кожної складової сталого 
розвитку (соціо-еколого-економічного – СЕЕ), від 
якої і залежить стратегічне бачення сталого роз- 
витку, а потім – застосовувати теоретичні підходи 
до обґрунтування стратегічних орієнтирів досяг-
нення сталого розвитку. 

З урахуванням викладеного, можна запропону-
вати концепцію модернізації сталого розвитку за- 
лізничного транспорту України (країни, регіонів, 
основних видів економічної діяльності – ВЕД) з по-
зицій сталого розвитку та економічної безпеки 
(рис. 1), яка включає наступні етапи [17]: 

1. Визначення структури сталого розвитку. 
2. Визначення меж безпечного існування. 
3. Ідентифікація рівня сталого розвитку. 
4. Визначення дисбалансів сталого розвитку. 
5. Обґрунтування стратегічних орієнтирів ста-

лого розвитку. 
6. Інституційні заходи. 
Застосовуючи сучасні досягнення інтеграль-

ного оцінювання рівня безпеки [9, с. 9], а саме: фор-
ма інтегрального індексу – мультиплікативна;  ме-
тод нормування – комбінований; вагові коефіціє-
нти – динамічні: на основі застосування методу “Го-
ловних компонент” та методу “Ковзної матриці” 
(Ю.М. Харазішвілі); порогові значення – резуль-

тати розрахунків із застосуванням комплексу ме-
тодів з перевагою аналітичних підходів, отримаємо 
динаміку інтегральних індексів складових сталого 
розвитку залізничного транспорту України (рис. 2).  

Відмінністю використовуваного методу є одно-
часне нормування як індикаторів, так і їх порогових 
значень (табл. 3), що дає можливість порівняння ін-
тегральних індексів та інтегральних порогових зна-
чень в одному масштабі, тобто ідентифікувати стан 
сталого розвитку.  

Як випливає з розрахунків, вектори інтеграль-
них порогових значень складових сталого розвитку 
залізничного транспорту істотно відрізняються, що 
свідчить про різну наближеність інтегральних ін- 
дексів до середнього оптимального значення (ідеа-
льного стану сталого розвитку) для кожної складо-
вої. Динаміка відхилень поточних значень інтегра-
льних індексів від їх середніх оптимальних значень 
характеризуватиме стан сталого розвитку і важли-
вість загроз його складових (рис. 3). 

Визначення динаміки інтегральних індексів 
сталого розвитку (рис. 2) та їх відхилень від середніх 
оптимальних значень (рис. 3) спонукає до прове-
дення регуляторних дій та створює підґрунтя до на-
укового обґрунтування стратегічних орієнтирів для 
різних сценаріїв стратегій розвитку. Після визна-
чення динаміки інтегрального індексу стану еконо-
мічної системи необхідно поставити стратегічні цілі 
залежно від співвідношення величини інтеграль-
ного індексу та інтегральних порогових значень для 
різних сценаріїв розвитку (рис. 4). 
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Рис. 2. Динаміка інтегральних індексів сталого розвитку залізничного транспорту 
 

Таблиця 3 
Вектор порогових значень складових сталого розвитку залізничного транспорту* 

Окремі складові 
Нижнє 
порогове 

Нижнє  
оптимальне 

Верхнє  
оптимальне 

Верхнє 
порогове 

Економічна 0,2220 0,5433 0,7943 0,9693 
     Виробнича 0,1821 0,5813 0,8563 0,9574 
     Технологічна 0,2901 0,4958 0,7176 0,9857 
Екологічна 0,1954 0,5337 0,7244 0,8623 
Соціальна 0,2548 0,5071 0,7519 0,9407 
Сталий розвиток 0,2242 0,5272 0,7572 0,9252 

* Розрахунки авторів. 
 
Розглянемо детально такі сценарії розвитку за-

лізничного транспорту.  
I. Інерційні сценарії розвитку за існуючими 

диспропорціями сталого розвитку:  
– Реалістичний – мінімальний приріст інтегра-

льного індексу між нижнім оптимальним і нижнім 
пороговим значеннями до рівня 0,3757 розрахову-
ється за формулою: 

 )(5,0 ниж
опт

нмж
пор

задане
t ІІI +×= .  (1) 

– Оптимістичний – досягнення інтегрального 
індексу сталого розвитку до рівня 0,5272 (нижнього 
оптимального значення):  

 
ниж
опт

задане
t ІI = .   (2) 

II. Збалансований сценарій сталого розвитку:  
– Повноцінний – приріст інтегрального індексу 

сталого розвитку до рівня 0,6422, що відповідатиме 
середньому оптимальному значенню кожної складо-
вої, розраховується за формулою: 

 )(5,0 верх
опт

нмж
опт

задане
t ІІI +×= .   (3) 
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Рис. 3. Динаміка відхилень складових сталого розвитку залізничного транспорту. 

 

 
* Пунктиром приведені стратегічні цілі визначених сценаріїв. Побудовано авторами. 
 

Рис. 4. Динаміка інтегрального індексу сталого розвитку залізничного 
транспорту із стратегічними цілями 

 
Знання стратегічних цілей зумовлює потребу в 

розв’язанні задачі декомпозиції інтегрального ін- 
дексу – необхідності синтезу значень окремих скла-
дових та їх індикаторів для знаходження інтеграль-
ного індексу в заданих межах. Вирішення такої за-
дачі для кожної складової сталого розвитку, коли ві-
домо (або задано) його необхідне значення, дозво-
ляє з урахуванням чутливості складових або індика-
торів, вагових коефіцієнтів впливу та адаптивних 
методів регулювання з теорії управління [17] визна-
чити необхідні величини складових та їх індикато-
рів протягом періоду прогнозування у кожному році 
(рис. 5). 

Наведемо результати розрахунку стратегічних 
орієнтирів на рівні складових розвитку залізничного 
транспорту України для різних сценаріїв стратегій 
розвитку (табл. 4), які отримані за допомогою запро-
понованого підходу – інтегральної згортки індика-
торів і складових сталого розвитку, визначення 
стратегічних цілей та адаптивного методу регулю-
вання. 

Відповідно до проведених розрахунків, збере-
ження існуючих диспропорцій розвитку (рис. 3) від-
бувається при застосуванні інерційних сценаріїв  
розвитку при діючій техніко технологічній струк-
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турі економіки залізничного транспорту (яка харак-
теризується ваговими коефіцієнтами впливу), тобто 
рівновіддаленість інтегральних індексів не спостері-
гається. Таку диспропорційність розвитку можливо 

усунути збалансованим сценарієм сталого розвитку 
з позицій економічної безпеки – рівновіддаленістю 
інтегральних індексів складових розвитку від їх се-
редніх оптимальних значень. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Узагальнена схема адаптивної системи регулювання 
 

Таблиця 4 
Стратегічні орієнтири інтегральних індексів сталого розвитку 

залізничного транспорту на рівні окремих складових* 

Складові розвитку Рік
2016 2017 2018 2019 2020

Реалістичний сценарій (інерційний)
Сталий розвиток…………………. 
Соціальна…………………………... 
Екологічна…………………………. 
Економічна………………………… 

0,3033
0,1394 
0,4575 
0,3087

0,3215
0,1607 
0,4700 
0,3195

0,3396
0,1820 
0,4834 
0,3311

0,3577 
0,2033 
0,4977 
0,3434 

0,3757
0,2244 
0,5127 
0,3561

Оптимістичний сценарій (інерційний)
Сталий розвиток…………………. 
Соціальна…………………………... 
Екологічна…………………………. 
Економічна………………………… 

0,3033
0,1394 
0,4575 
0,3087

0,3594
0,2053 
0,4991 
0,3446

0,4154
0,2703 
0,5477 
0,3857

0,4714 
0,3333 
0,6004 
0,4298 

0,5272
0,3944 
0,6291 
0,4754

Повноцінний сценарій (збалансований) – сталий розвиток
Сталий розвиток…………………. 
Соціальна…………………………... 
Екологічна…………………………. 
Економічна………………………… 

0,3033
0,1394 
0,4575 
0,3087

0,4391
0,2629 
0,5011 
0,3983

0,5238
0,3855 
0,5439 
0,4883

0,6085 
0,5080 
0,5868 
0,5783 

0,6422
0,6295 
0,6291 
0,6688

 
* Розрахунки авторів. 
 

Стратегічні орієнтири сталого розвитку та його 
складових, які визначені з урахуванням чутливості 
впливу кожної окремої складової на інтегральний 
індекс, є метою стратегічного планування на серед-
ньо або довгострокову перспективу.  

Використовуючи відповідні формули обчис-
лення індикаторів кожної складової сталого розвит- 
ку та формули нормування у зворотному порядку, 
можна отримати стратегічні орієнтири ключових 
показників, які поряд із стратегічними значеннями 
індикаторів є кінцевою метою регулювання сталого 
розвитку залізничного транспорту.  

У кінцевому підсумку рівень відхилення фак- 
тичних інтегральних індексів та індикаторів функці- 
ональних складових від їх стратегічних значень ви- 

значатиме ефективність або дієвість управління ви-
конанням стратегії сталого розвитку залізничного 
транспорту України. Стратегічні орієнтири ключо-
вих показників сталого розвитку залізничного  
транспорту наведено в табл. 5. 

За проведеними розрахунками, найбільший 
ефект від сталого розвитку залізничного транспорту 
України отримаємо при застосуванні сценарію пов-
ноцінного сталого розвитку – рівновіддаленості ін-
тегральних індексів складових розвитку від їх серед- 
ніх оптимальних значень.  В аргумент цьому доці-
льно навести динаміку змін (збільшення, змен-
шення) показників сталого розвитку залізничного 
транспорту України за період 2016-2020 рр. для різ-
них сценаріїв розвитку (табл. 6).  
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Таблиця 5 
Стратегічні орієнтири ключових показників сталого розвитку залізничного транспорту* 

Показники 
Рік 

2016 2017 2018 2019 2020
Реалістичний сценарій (інерційний)

1. Транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП 
2. Середня відстань перевезення вантажів, км  
3. Середня відстань перевезення пасажирів, км  
4. Рівень експорту товарів та послуг до ВВП, %  
5. Індекс логістичної ефективності, %  
6. Рівень тінізації транспорту, % до ВДВ 
7. Інтенсивність перевезення вантажів, млн.ткм на 1 км  
8. Інтенсивність перевезення пасажирів, млн.пас.-км на 1 км  
9. Щільність шляхів сполучення, 1/км 
10. Питома вага транспортних подій, на 100 млн ткм 
11. Питома вага кількості потерпілих, на 100 млн пас.-км  
12. Рівень оновлення основних засобів, %  
13. Рівень зайнятості населення у сфері залізничного тр-ту, % 
14. Коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на чол. 
15. Частка оплати праці у випуску 
16. Рівень тіньової заробітної плати до офіційної, % 
17. Коефіцієнт електрифікації залізниць 
18. Рівень викиду діоксиду вуглецю, кг/особу 
19. Рівень кінцевого енергоспоживання, КВт·год/особу 

2,7439
544,07 
94,875 
49,642 
64,000 
33,860 
8,9342 
1,7635 
0,0373 
0,3215 
0,2327 
0,1008 
1,6695 
8,0578 
0,1761 
117,00 
0,4760 
7,0175 
198,83 

2,7416
540,60 
94,805 
49,656 
64,033 
33,832 
8,9345 
1,7636 
0,0373 
0,3215 
0,2324 
0,1119 
1,6630 
8,1613 
0,1766 
114,91 
0,4839 
7,0000 
195,53 

2,7383 
536,23 
94,701 
49,676 
64,082 
33,791 
8,9353 
1,7640 
0,0374 
0,3214 
0,2315 
0,1368 
1,6505 
8,3635 
0,1774 
112,18 
0,4932 
7,0000 
191,85 

2,7333 
530,81 
94,547 
49,706 
64,154 
33,730 
8,9365 
1,7645 
0,0374 
0,3212 
0,2302 
0,1681 
1,6308 
8,6861 
0,1789 
109,01 
0,5040 
7,0000 
187,81 

2,7261
524,25 
94,324 
49,750 
64,260 
33,641 
8,9382 
1,7652 
0,0374 
0,3210 
0,2283 
0,2068 
1,6047 
9,1185 
0,1808 
105,67 
0,5161 
7,0000 
183,49 

Оптимістичний сценарій (інерційний)
1. Транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП 
2. Середня відстань перевезення вантажів, км  
3. Середня відстань перевезення пасажирів, км  
4. Рівень експорту товарів та послуг до ВВП, %  
5. Індекс логістичної ефективності, %  
6. Рівень тінізації транспорту, % до ВДВ 
7. Інтенсивність перевезення вантажів, млн ткм на 1 км  
8. Інтенсивність перевезення пасажирів, млн пас.-км на 1 км  
9. Щільність шляхів сполучення, 1/км 
10. Питома вага транспортних подій, на 100 млн  ткм 
11. Питома вага кількості потерпілих, на 100 млн  пас.-км  
12. Рівень оновлення основних засобів, %  
13. Рівень зайнятості населення у сфері залізничного тр-ту, % 
14. Коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на чол. 
15. Частка оплати праці у випуску 
16. Рівень тіньової заробітної плати до офіційної, % 
17. Коефіцієнт електрифікації залізниць 
18. Рівень викиду діоксиду вуглецю, кг/особу 
19. Рівень кінцевого енергоспоживання, КВт·год/особу 

2,7439
544,07 
94,875 
49,642 
64,000 
33,860 
8,9342 
1,7635 
0,0373 
0,3215 
0,2327 
0,1008 
1,6695 
8,0578 
0,1761 
117,00 
0,4760 
7,0175 
198,83 

2,7327
530,24 
94,529 
49,709 
64,163 
33,723 
8,9366 
1,7645 
0,0374 
0,3212 
0,2301 
0,1715 
1,6285 
8,7228 
0,1790 
108,70 
0,5051 
7,0000 
187,41 

2,6975 
505,19 
93,441 
49,923 
64,677 
33,289 
8,9456 
1,7683 
0,0376 
0,3201 
0,2202 
0,3245 
1,5325 
10,348 
0,1867 
98,295 
0,5478 
7,0000 
173,08 

2,6106 
467,96 
90,752 
50,458 
65,954 
32,210 
8,9735 
1,7802 
0,0382 
0,3165 
0,1894 
0,5886 
1,4147 
12,422 
0,1976 
88,467 
0,6032 
7,0000 
156,81 

2,4561
423,11 
85,975 
51,426 
68,248 
30,263 
9,0440 
1,8080 
0,0396 
0,3076 
0,1115 
0,9821 
1,2912 
14,654 
0,2103 
79,362 
0,6367 
7,0000 
147,76 

Повноцінний сценарій (збалансований) – сталий розвиток
1. Транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП 
2. Середня відстань перевезення вантажів, км  
3. Середня відстань перевезення пасажирів, км  
4. Рівень експорту товарів та послуг до ВВП, %  
5. Індекс логістичної ефективності, %  
6. Рівень тінізації транспорту, % до ВДВ 
7. Інтенсивність перевезення вантажів, млн ткм на 1 км  
8. Інтенсивність перевезення пасажирів, млн пас.-км на 1 км  
9. Щільність шляхів сполучення, 1/км 
10. Питома вага транспортних подій, на 100 млн ткм 
11. Питома вага кількості потерпілих, на 100 млн пас.-км  
12. Рівень оновлення основних засобів, %  
13. Рівень зайнятості населення у сфері залізничного тр-ту, % 
14. Коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на чол. 
15. Частка оплати праці у випуску 
16. Рівень тіньової заробітної плати до офіційної, % 
17. Коефіцієнт електрифікації залізниць 
18. Рівень викиду діоксиду вуглецю, кг/особу 
19. Рівень кінцевого енергоспоживання, КВт·год /особу 

2,7439
544,07 
94,876 
49,642 
64,000 
33,860 
8,9342 
1,7635 
0,0373 
0,3215 
0,2327 
0,1008 
1,6695 
8,0578 
0,1761 
117,00 
0,4760 
7,0175 
198,83 

2,6789
495,55 
92,866 
50,037 
64,949 
33,059 
8,9509 
1,7706 
0,0377 
0,3215 
0,2144 
0,3881 
1,5451 
10,131 
0,1856 
99,469 
0,5066 
7,0000 
186,85 

2,4021 
410,00 
84,300 
51,772 
69,062 
29,572 
9,0748 
1,8229 
0,0402 
0,3214 
0,0774 
1,1128 
1,3098 
14,316 
0,2083 
80,681 
0,5478 
7,0000 
173,08 

1,9438 
320,40 
70,096 
54,809 
76,068 
23,567 
9,4459 
1,9760 
0,0473 
0,3212 
0,0513 
2,1588 
1,0512 
19,077 
0,2383 
63,415 
0,6032 
7,0000 
156,81 

1,7435
287,41 
63,882 
56,196 
79,206 
20,859 
10,063 
2,2208 
0,0578 
0,3210 
0,0513 
3,2798 
0,7881 
24,003 
0,2723 
47,339 
0,6367 
7,0000 
147,76 

 
* Розрахунки авторів. 
 
Наведені результати досліджень засвідчують, 

що досягнення стратегічної цілі для інерційних сце- 
наріїв розвитку (значення інтегрального індексу 
СЕЕ розвитку на рівні між нижніми пороговими і 
оптимальними значеннями та нижнім оптимальним 
значенням) не вирішують проблеми досягнення ба-
жаного стану розвитку через збереження існуючих 

диспропорцій сталого розвитку. Але повноцінний 
сталий розвиток (значення інтегрального індексу 
СЕЕ розвитку на рівні середнього оптимального 
значення) має безперечні переваги, що означає пов-
ноцінну структурну модернізацію залізничного тра-
нспорту України. 
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Таблиця 6 
Зміна показників сталого розвитку залізничного 

транспорту України у 2016-2020 рр., разів* 

Зміна показників 
Сценарії розвитку 

Реалістичний 
Оптимістич-

ний 
Повноцінний  

сталий розвиток 
1. Зменшення транспортоємності ВВП 
2. Зменшення середньої відстані перевезення вантажів  
3. Зменшення середньої відстані перевезення пасажирів  
4. Збільшення рівня експорту товарів та послуг до ВВП  
5. Збільшення індексу логістичної ефективності  
6. Зменшення рівня тінізації транспорту  
7. Збільшення інтенсивності перевезення вантажів  
8. Збільшення інтенсивності перевезення пасажирів  
9. Збільшення щільності шляхів сполучення  
10. Зменшення питомої ваги транспортних подій 
11. Зменшення питомої ваги кількості потерпілих 
12. Рівень оновлення основних засобів 
13. Зменшення рівня зайнятості населення у сфері ЗТ 
14. Збільшення коефіцієнта рухливості населення 
15. Збільшення частки оплати праці у випуску 
16. Зменшення рівня тіньової заробітної плати до офіційної 
17. Збільшення коефіцієнта електрифікації залізниць 
18. Зменшення рівня викидів діоксиду вуглецю 
19. Зменшення рівня кінцевого енергоспоживання 

0,9934 
0,9636 
0,9942 
1,0022 
1,0041 
0,9935 
1,0005 
1,0010 
1,0022 
0,9984 
0,9810 
2,0504 
0,9612 
1,1316 
1,0268 
0,9032 
1,0843 
0,9975 
0,9229 

0,8951 
0,7777 
0,9062 
1,0359 
1,066 
0,8938 
1,0123 
1,0264 
1,0606 
0,9566 
0,4791 
9,7389 
0,7734 
1,8186 
1,1944 
0,6783 
1,3377 
0,9975 
0,7431 

0,6354 
0,5282 
0,6733 
1,1320 
1,2376 
0,6160 
1,1263 
1,2593 
1,5479 
0,7777 
0,2204 
32,524 
0,4721 
2,9788 
1,5468 
0,4046 
1,3377 
0,9975 
0,7431 

 
* Розрахунки авторів. 
 
Отже, встановлення системи індикаторів ста-

лого розвитку та запровадження  моніторингу ста-
лого розвитку, основним завданням якого є зби-
рання та моделювання макропоказників, розраху-
нок, нормування індикаторів та визначення інтегра-
льних індексів СЕЕ розвитку для їх порівняння зі 
стратегічними сценаріями сталого розвитку, можна 
вважати механізмом та засобом переходу до сталого 
розвитку. Співвідношення фактичних значень інте-
гральних індексів з їх стратегічними значеннями 
сталого розвитку буде визначати дієвість політики 
сталого розвитку. 

Висновки. 1. Незважаючи на важливу роль за-
лізничного транспорту як важливої базової галузі 
економіки України у забезпеченні перевезень рівень 
його економічної безпеки активно прямує до ниж-
нього порогового значення, за яким може відбутися 
руйнування системи. 

2. Запропоновано інноваційний перелік складо-
вих, їх індикаторів і визначено вектори порогових 
значень соціо-еколого-економічної модернізації за-
лізничного транспорту, що дозволяє ідентифікувати 
його сучасний стан у всій багатогранності аспектів з 
урахуванням тіньових індикаторів. Визначення рів-
ня сталого розвитку залізничного транспорту Укра-
їни з позицій економічної безпеки із використанням 
запропонованих індикаторів відповідатиме реальній 
економіці. 

3. Застосовуючи теоретичні підходи до обґрун-
тування стратегічних орієнтирів досягнення збалан-
сованого повноцінного сценарію запропоновано 
концепцію модернізації сталого розвитку залізнич-
ного транспорту України з позицій економічної без-
пеки у розрізі 6 етапів: визначення структури ста-

лого розвитку, визначення меж безпечного існу-
вання, ідентифікація рівня сталого розвитку, визна-
чення дисбалансів сталого розвитку, обґрунтування 
стратегічних орієнтирів сталого розвитку та розроб-
лення інституційних заходів. 

4. Запропоновано адаптивний підхід з теорії уп-
равління для наукового обґрунтування стратегічних 
орієнтирів ключових показників сталого розвитку 
залізничного транспорту. Для знаходження інтегра-
льного індексу в межах заданих (порогових або оп-
тимальних) значень доцільне розв’язання зворотної 
задачі синтезу необхідних значень на рівні окремих 
складових сталого розвитку (індикаторів).  

5. Обґрунтовано стратегічні сценарії розвитку з 
позицій економічної безпеки. Доведено, що при за-
стосуванні інерційних сценаріїв розвитку залізнич-
ного транспорту (реалістичного та оптимістичного) 
при діючій структурі економіки, яка характеризу-
ється ваговими коефіцієнтами впливу, зберігаються 
існуючі диспропорції розвитку, що не дає істотного 
ефекту. Як бачимо, найбільший ефект сталого роз-
витку залізничного транспорту отримаємо при сце-
нарії збалансованого повноцінного сталого роз- 
витку, тобто за умови рівновіддаленості інтеграль-
них індексів складових розвитку від їх середніх оп-
тимальних значень. 

6. Стратегічні орієнтири сталого розвитку, ви-
значені з урахуванням чутливості впливу кожної  
окремої складової на інтегральний індекс, є завдан-
ням стратегічного планування на середньо- або дов-
гострокову перспективу.  

Отже, у разі виконання стратегічної мети – до-
сягнення повноцінного сталого розвитку – залізнич-
ний транспорт може стати двигуном економічного 
розвитку країни. 



Ю. М. Харазішвілі, А. І. Шевченко 

76 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

Література 
1. Про залізничний транспорт України: Закон 

України від 04.07.1996 р. № 274/96-ВР (із змінами і 
доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/273/96-вр. 
2. Національна парадигма сталого розвитку Укра-
їни: [за ред. Б.Є. Патона]. – К. : Ін-т економіки при-
родокористування та сталого розвитку НАН Укра-
їни, 2012. – 72 с. 3. Згуровський М.З. Сталий роз-
виток у глобальному і регіональному вимірах: ана-
ліз за даними 2005 р. / М.З. Згуровський. – К. : НТУУ 
“КПІ”, ВПІ ВПК “Політехніка”, 2006. – 84 с. 4. Роз-
робка платформи сценарного аналізу в межах ста-
лого розвитку: заключний звіт про НДР: [кер. Н. 
Панкратова]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2011. – 277 с.  
5. Соціально-економічний потенціал сталого розви-
тку України та її регіонів : нац. доп. / [за ред. Е.М. 
Лібанової, М.А. Хвесика]. – К. : ДУ ІЕПСР НАН Ук-
раїни, 2014. – 776 с. 6. Сталий розвиток промисло-
вого регіону: соціальні аспекти: моногр./ О.Ф. Нові-
кова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН Укра-
їни, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 
534 с. 7. Про схвалення Транспортної стратегії Ук-
раїни на період до 2020 р.: Розпорядження КМУ від 
20.10.2010 р. № 2174-р [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ control/npd/ 
list. 8. Інноваційна Україна 2020: національна доп. 
/ за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 
2015. – 336 с. 9. Харазішвілі Ю.М. Проблеми оці-
нки та інтегральні індекси сталого розвитку проми-
словості України з позицій економічної безпеки / 
Ю.М. Харазішвілі,  В.І. Ляшенко // Економіка Укра-
їни. – 2017. – № 2 (663).– С. 3-23. 10. Харазішвілі 
Ю.М. Модернізація економіки Донецької області: 
стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого ро-
звитку до 2020 року: наук. доп. / Ю.М. Харазішвілі, 
В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 
119 с. 11. Шевченко А.І. Моніторинг транспортної 
інфраструктури у забезпеченні економічної безпеки 
України / А.І. Шевченко // Вісник економічної науки 
України. – 2016. – № 1 (30). – С. 158–166. 12. Шев-
ченко А.І. Діагностика рівня економічної безпеки 
країни у галузі залізничного транспорту (в розрізі 
економічної функціональної складової). / А.І. Шев-
ченко // Економічний вісник Донбасу. –2016. – № 2 
(44). – С. 41–49. 13. Shevhenko A. Identification of the 
economic security technological component of  Ukraine 
in the field of railway transport / A. Shevhenko // Eco-
nomic Herald of the Donbas. – 2016. – № 4(46). –  
P. 154-160. 14. Шевченко А.І. Визначення рівня 
економічної безпеки України в галузі залізничного 
транспорту: екологічний та соціальний аспект // А.І. 
Шевченко // Управління економікою: теорія та прак-
тика. П'яті Чумаченківські читання: зб. наук. 
праць. – Київ, 2016. – С. 265–280. 15. Шевченко А.І. 
Сталий розвиток залізничного транспорту України з 
позицій економічної безпеки / А.І. Шевченко // Віс-
ник економічної науки України. – 2017. – № 1 (32). 
– С. 116–124. 16. Hartmut Bossel. Indictors for sus-
tainable development: Theory, method, applications / 

Bossel Hartmut. – International Institute for Sustainable 
Development, 1999. – 124 p. 17. Харазішвілі Ю.М. 
Концепція модернізації сталого розвитку залізнич-
ного транспорту з позицій економічної безпеки / 
Ю.М. Харазішвілі, А.І. Шевченко // Банківська 
справа. – 2017. – № 2(143). – С. 27-43. 

 

Харазішвілі Ю. М., Шевченко А. І. Страте- 
гічні сценарії сталого розвитку залізничного  
транспорту України з позицій економічної без-
пеки 

Здійснено ідентифікацію стану сталого розви-
тку залізничного транспорту України з позицій еко-
номічної безпеки з використанням сучасного методу 
інтегрального оцінювання рівня безпеки. Визначено 
стратегічні орієнтири досягнення сталого розвитку 
за допомогою адаптивних методів регулювання з  
теорії управління. Запропоновано сценарії сталого 
розвитку та визначено стратегічні величини ключо-
вих показників залізничного транспорту до 2020 р. 

Ключові слова: сталий розвиток, стратегічні 
орієнтири, економічна безпека, транспорт, інтегра-
льний індекс, індикатори.  

 

Харазишвили Ю. М., Шевченко А. И. Стра-
тегические сценарии устойчивого развития же-
лезнодорожного транспорта Украины с позиций 
экономической безопасности 

Осуществлена идентификация состояния 
устойчивого развития железнодорожного транс-
порта Украины с позиций экономической безопас-
ности с использованием современного метода ин- 
тегральной оценки уровня безопасности. Опреде-
лены стратегические ориентиры достижения устой-
чивого развития с помощью адаптивных методов ре-
гулирования из теории управления. Предложены 
сценарии устойчивого развития и определены стра-
тегические величины ключевых показателей желез-
нодорожного транспорта до 2020 г. 

Ключевые слова: устойчивого развитие, страте-
гические ориентиры, экономическая безопасность, 
транспорт, интегральный индекс, индикаторы.  

 

Kharazishvili Yu., Shevchenko A. Strategic sce-
narios for sustainable development of Ukraine's rail-
way transport from the standpoint of economic secu-
rity 

Identified the state of sustainable development of 
Ukraine's railway transport from the standpoint of eco-
nomic security with the use of the modern method of 
integral assessment of the level of security. Strategic 
guidelines for achieving sustainable development are 
determined using adaptive methods of regulation in 
management theory. Scenarios of sustainable develop-
ment are offered and strategic values of key indicators 
of railway transport are determined by 2020. 

Keywords: sustainable development, strategic 
guidelines, economic security, transport, integral index, 
indicators. 
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СУТНІСТЬ І КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ  

МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ (МІСТА) 
 
Постановка проблеми. В кінці ХХ століття в 

маркетингу з'явилося нове поняття – екологічний 
маркетинг. У ньому можна виділити головні пріори-
тети: концепція ринку – екологічна, ключова лан-
ка – екологічна безпека і раціональне природокори-
стування, рівень дії – людська цивілізація і природа, 
відбиття в організаційно-штатній структурі фірм  
серйозної уваги питань охорони навколишнього се-
редовища та раціонального використання природ-
них ресурсів – введення посади віце-президента з 
питань екологічної безпеки, посади менеджера з 
екологічної політики. До нього також можна засто-
совувати елементи класичного маркетингу. Екологі-
чний маркетинг прийнято відносити до структури 
екологічного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень. Виникнення еко-
логічного маркетингу можна представити в двох ас-
пектах. 

1. Екологічний маркетинг виник на перетині 
двох інших понять – маркетингу та екологічного ме-
неджменту. У зв'язку з тим, що класичному марке-
тингу не вистачало його концепцій, підходів, захо-
дів для перебудови підприємств на більш сучасне і 
екологічне виробництво продукції, а екологічний 
менеджмент недостатньо чітко міг регулювати про-
цес виробництва продукції, він більше націлений на 
управління в галузі охорони навколишнього середо-
вища. Область перетину концепцій маркетингу та 
екологічного менеджменту представлені на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Область перетину концепцій маркетингу та екологічного менеджменту [8] 
 
2. Екологічний маркетинг виник на основі вза-

ємодії маркетингу підприємства, а саме його еле- 
ментів (розробка, виробництво продукції, упаковка 
товару, утилізація і т.д.), і природоохоронної діяль-
ності підприємства (при складанні екологічного па-
спорта, при розробці нормативів викидів тощо). Під 
дією ринку виробникам необхідно було покращу-
вати якість виробленої продукції з позиції її еколо-
гічності та нешкідливості для споживачів і навколи-
шнього середовища, схематично цю взаємодія мо-
жна представити таким чином (рис. 2). 

Якщо маркетинг – це процес, який охоплює  
розробку і реалізацію концепції економічної діяль- 
ності організації, міста, комунікативну політику, су- 

спільні відносини, то екологічний маркетинг пред-
ставляє собою не просто новий концептуальний під-
хід: він реально дозволяє продумати і розробити 
структуру системи виживання та її робочі меха- 
нізми. 

Такими чином, екологічний маркетинг – це  
маркетинг, спрямований на виробництво продукції 
(послуг), яка безпечна для навколишнього середо-
вища і споживачів, розвиток технологій і процесів, 
що знижують вплив на навколишнє середовище, а 
також з прискореним формуванням ринку екологіч-
них послуг, які вимагають відповідного розвитку 
маркетингових засобів управління [3]. 
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Рис. 2. Місце екологічного маркетингу в системі маркетингу  
та природоохоронної діяльності підприємства [8] 

  
Також, екологічний маркетинг визначають як 

екологічно безпечну діяльність, пов'язану з розроб-
кою, виробництвом і реалізацією продукції і послуг 
для задоволення потреб населення, що враховує еко-
логічні наслідки [4]. 

Автори цих двох визначень зводять поняття 
екологічного маркетингу до виробництва екологіч-
но чистої продукції та послуг, але перше значення 
якнайширше розкрито і відображає діяльність під- 
приємства в сфері екологічної безпеки в цілому, а не 
тільки по випуску товару і послуг. 

До основних маркетингових напрямів в цій га-
лузі слід віднести: 

- формування фінансових структур підтримки 
екологічних дій підприємства; 

- екологічну оцінку (аудит) рівня впливу на  
навколишнє середовище; 

- екологічне страхування дій компаній; 
- оцінка форм звітності діяльності виробників; 
- нові форми реклами; 
- формування нових принципів торгівлі (напри-

клад, продаж екологічно чистих продуктів). 
Мета статті – дослідити сутність і концепцію 

екологічного маркетингу в розрізі муніципального 
утворення (міста). 

Виклад основного матеріалу. Екологічний 
маркетинг дає можливість не тільки по-новому здій-
снювати процес стратегічного формування цілей, 
але і вказує напрям подолання багатьох труднощів, 
пов'язаних з виникненням екологічного ризику. А 
сприйняття екологічного ризику соціумом – реаль-
ність, багато в чому визначає ставлення до конкрет-
ного підприємства (або виду технології, продукції і 
послуг) не меншою мірою, ніж власне характерис-
тики впливу виробничого процесу. 

Алгоритм екологічного маркетингу на підпри-
ємстві можна представити таким чином (рис. 3). 

Перший крок, який пропонує екологічний мар-
кетинг підприємства, – це забезпечити відкритість 

фірми, що, без сумніву, зробить більш надійним та 
достовірним зворотний зв'язок зі споживачами. 

Другий крок – зробити процес виробництва 
прозорим: показати, як мало природного палива ро-
зумно використовується при випуску одиниці про-
дукції, як чітко налагоджений процес поводження з 
відходами; продемонструвати, що частина доходів 
від продажу ваших товарів дійсно направляється на 
підтримку фундаментальних досліджень в сфері ре-
сурсозберігаючих технологій. 

Третій крок – довести на ділі, що погляд на  
проблему і нові шляхи вирішення є піонерними – і 
тоді для всіх стане очевидним, що ви володієте кон-
курентними перевагами (унікальними!). Що ваш то-
вар краще за інших. Екологічний маркетинг не може 
бути голослівним. 

Розглянуті кроки, поняття застосовні для діяль-
ності підприємств. У даному дослідженні робиться 
спроба розкрити сутність, функції, напрямки в еко-
логічному маркетингу на рівні муніципального 
утворення (міста). У зв'язку з цим воно повинне вра-
ховувати певну специфіку і сферу застосування. 

Екологічний маркетинг муніципального утво-
рення (міста), являє собою діяльність влади (адміні-
страцій), спрямовану на зацікавленість підприємств 
міста в зниженні рівня забруднення і збільшенні кі-
лькості виробництва екологічно безпечної продук-
ції, а також привернення уваги виробників і жителів 
у сферу охорони навколишнього середовища, благо-
устрою міста та району, формування іміджевої полі-
тики, інвестиційної діяльності, спрямованої на залу-
чення коштів на захист екології та раціонального 
природокористування. 

Стратегії екологічного маркетингу міста дозво-
ляють: 

- оцінити екологічні умови, в яких буде прохо-
дити розвиток міста, його переваги і недоліки, щоб 
мінімізувати загрози екологічного характеру (нега-
тивні ефекти) і максимізувати можливості (пози- 
тивні ефекти) – SWOT-аналіз; 
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- оптимально поєднувати політику підвищення 
рівня життя населення з політикою захисту навколи-
шнього середовища, розподілу ресурсів і просу-
вання території; 

- скоординувати програми міського розвитку з 
позиції екологічного маркетингу; 

- отримати орієнтири та інструменти для вимі-
рювання та оцінки результатів розвитку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм екологічного маркетингу на підприємстві [5] 
  
Серед важливих проблем екологічного марке-

тингу міста, муніципального утворення також мож-
на відзначити такі: 

- управління розвитком міського, муніципаль-
ного ринку екологічно чистої продукції, умовами 
торгівлі; 

- підготовка міських кадрів маркетологів і мар-
кетингову освіту городян, представників дрібного 
бізнесу, муніципальних підприємств і органів місце-
вого самоврядування, маркетингове інформаційне 
та консультаційне забезпечення муніципальних 
утворень у сфері екологічної безпеки території; 

- розвиток міських маркетингових комунікацій, 
у тому числі розробка, популяризація та викорис-
тання міської символіки – прапора, герба, гімну, 
словесних символів, міських нагород; розробка і ре-
алізація правил створення, розміщення та оплати  
міської реклами; управління іміджем міста; розви- 

ток міських інтернет-комунікацій, управління еко-
логічною рекламою і політикою в даній сфері; 

- радикальне підвищення дієвості виставково-
ярмаркової та іншої презентаційної активності, сфер 
екологічно чистих товарів і послуг, активність у 
сфері охорони навколишнього середовища. 

До основних маркетингових напрямів екологі-
чного маркетингу міста можна віднести такі: 

- формування фінансових структур підтримки 
екологічних дій; 

- екологічну оцінку (аудит) рівня впливу на  
навколишнє середовище; 

- іміджева політика міста в сфері екології; 
- політика підтримки адміністрацією міста ви-

робників, у яких немає або практично немає викидів 
в навколишнє середовище [5]. 

Можна побачити деяку схожість і відмінності в 
маркетингових підходах в сфері охорони навколиш- 
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нього середовища між підприємствами і містом. Як 
виробники, так і політика міста прагне до поліп-
шення стану навколишнього середовища, екологіч-
ної обстановки не тільки в місті, а й в регіоні в ці-
лому. Влада вводить різні стимулюючі санкції для 
того, щоб зацікавити виробників в зменшенні кіль-
кості викидів, також і підприємства зацікавлені в 
зниженні рівня впливу на навколишнє середовище, 
щоб зробити свою продукції чистішою, процес ви-
робництва більш екологічним. 

З точки зору екологічного маркетингу еколо- 
гічна безпека повинна повністю відповідати таким 
вимогам: 

- мінімальний рівень або відсутність забрудню-
ючих речовин у процесі виробництва; 

- безвідходність виробництва; 
- безпека для здоров'я жителів міста і робітни-

ків підприємства; 
- ефективність ресурсоспоживання. 
Визнати раціональне використання навколиш-

нього середовища одним з найважливіших пріори-
тетів міста, підприємств і компаній, а також основ-
них умов розвитку; розробити стратегію, програму і 
методи управління виробництвом з максимальним 
урахуванням навколишнього середовища – запо-
рука системної діяльності з охорони навколишнього 
середовища. 

Головною концепцією екологічного марке- 
тингу, є концепція соціально-етичного маркетингу 
заснована на встановленні потреб інтересів цільових 
ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш 
продуктивними, на відміну від конкурентів, спосо-
бами, при збереженні і зміцненні благополуччя спо-
живача і суспільства в цілому. Ця концепція ви- 
никла в зв'язку з погіршенням якості навколишнього 
середовища і дефіцитом природних ресурсів. 

Управління екологічним маркетингом засно-
вано на принципах соціально-етичного маркетингу, 
який спрямований на діяльність, що забезпечує гар-
монійне співіснування людства і природи. Завдан-
ням екологічного маркетингу є максимальне підви-
щення якості життя, яке складається з двох катего-
рій: економічних і екологічно-соціальних. 

В сучасних умовах важливого значення набу-
ває взаємозв'язок трьох факторів "економіка – полі-
тика – екологія". Економіка визначає процвітання 
держави, політика спрямована на стабілізацію ситу-
ації в різних регіонах, а порушення екології може 
привести до значних матеріальних втрат як на лока-
льному та регіональному, так і на глобальному рів-
нях. Оптимізація екологічних механізмів, що стиму-
люють природоохоронну діяльність, включає в себе 
такі заходи: 

- створення сприятливих умов для підприємств, 
компаній, фірм, що спеціалізуються на охороні  
навколишнього середовища; 

- сприяння вітчизняним та іноземним інвести-
ціям у виробництві екологічно чистих товарів і по- 
слуг на основі екологічно безпечних технологій і ме-
тодів управління; 

- визначення економічно і соціально оптималь-
ного співвідношення гнучких схем компенсації при 
реалізації принципів "забруднювач платить" і "кори-
стувач платить"; 

- забезпечення конкурентоспроможності та  
рентабельності підприємств, реалізації економічних 
механізмів, що враховують стимулювання охорони 
навколишнього середовища; 

- використання диференційованого підходу до 
ціноутворення на продукцію підприємства з ураху-
ванням екологічних витрат на скорочення обсягу  
відходів, їх утилізацію, видалення і переробку; 

- економічне і екологічне обґрунтування фінан-
сування витрат на охорону навколишнього середо-
вища за рахунок коштів підприємств, фірм і компа-
ній, а також державного, регіонального і місцевого 
бюджетів; 

- організація ефективних систем кредитування 
природоохоронних проектів з урахуванням інвесту-
вання, перш за все, в екологічно чисті технології,  
а не в технології очищення в кінці виробничого  
циклу. 

Взаємини економіки та екології можна уявити 
собі таким чином: 

- економічні цілі без обмеження; 
- економічні цілі з екологічними обмеженнями; 
- екологічні цілі з економічними обмеженнями; 
- екологічні цілі без обмежень. 
Неминучість природоохоронних обмежень під-

приємницької діяльності та регулюючої ролі дер-
жави в природокористуванні та охороні навколиш-
нього середовища все частіше розглядається як 
єдино реальний шлях виходу з прогресуючої еколо-
гічної кризи. 

Управління охороною природних ресурсів і се-
редовища проживання людини реалізується на ос-
нові використання адміністративних і економічних 
заходів державного природоохоронного регулю-
вання. З методами державного регулювання приро-
доохоронної діяльності пов'язані екологізація внут-
рішньофірмового управління підприємством, діяль-
ність якого може надавати певні дії на навколишнє 
середовище. Невіддільними від цих методів є пи-
тання формування екологічного ринку на території 
міста, регіону та екологічного підприємництва з орі-
єнтацією на ефективний вітчизняний і зарубіжний 
досвід. 

Висновки. З введенням нового законодавства 
про іноземні інвестиції, оподаткування, права на ко-
ристування надрами, умови для іноземних інвесто-
рів покращаться. Це повинно привести до розвитку 
економіки на новому рівні з екологічними обмежен-
нями, тобто буде взято до уваги існування у кожного 
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регіону граничного рівня експлуатації, який визна-
чається природним потенціалом. Виснаження при-
родного потенціалу і порушення екологічної рівно-
ваги веде до різкого збіднення економічних можли-
востей. Тому регіональне планування має включати 
і екологічні завдання, а саме: 

- видачу дозволів на господарську діяльність з 
урахуванням вимог навколишнього середовища; 

- моніторинг дотримання умов реалізації цих 
дозволів і екологічного ризику; 

- облік територіальних, демографічних та ін-
ших особливостей при проведенні природоохорон-
ної діяльності в регіонах; 

- забезпечення права доступу на територію 
будь-яких виробництв для оцінки екологічного 
стану, економіки природокористування. 
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Мальчик М. В., Мартинюк О. В. Сутність і 
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алгоритм екологічного маркетингу на підприємстві. 
Визначено стратегії екологічного маркетингу міста. 
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Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 
 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ  
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Сучасні інтеграційні 

процеси спонукають до зростання конкуренції, на-
самперед, у промисловому секторі України, орієнто-
ваному на зовнішні ринки збуту, зокрема і в маши-
нобудівному комплексі, який у структурі експорту 
традиційно відіграє значну роль. Рівень розвитку 
машинобудування  є одним із основних факторів, 
що дозволяє забезпечити сталий розвиток вітчизня-
ної економіки,  від його рівня та динаміки розвитку 
значною мірою залежить розвиток країни. Досяг-
нення сталого розвитку підприємств машинобудів-
ної галузі через підвищення економічної сталості, 
соціальної відповідальності бізнесу, посилення еко-
логічної безпеки та якості вітчизняної продукції – це  
один із перспективних напрямів розвитку країни. 

Однак військовий конфлікт на сході України, 
складні політичні та соціально-економічні умови 
країни, сировинна структура промисловості, вироб-
нича вразливість економіки, діючі квоти та обме-
ження для виходу на ринки Європейського Союзу 
створюють перешкоди для сталого розвитку підпри-
ємств машинобудівної галузі  та вітчизняної еконо-
міки в цілому. 

Аналіз останніх досліджень. У роботах бага-
тьох авторів у міжнародній та вітчизняній науковій 
літературі, зокрема О. Амоши [1], В. Антонюк [1], 
А. Бурда, Б. Буркинського, Л. Гринів, В. Данілова-
Даніл’яна, Л. Мельника, В. Трегобчука, Ю. Туниці, 
В. Шевчука та інших, визначено чинники впрова-
дження сталого розвитку промислових підприємств з 
тріади його складових: економічної, соціальної та 
екологічної.  

Віддаючи належне внеску вітчизняних дослід-
ників у розкриття сутності цього явища необхідно 
відзначити, що особливий науковий інтерес в нових 
складних умовах втрати традиційних ринків збуту 
експортоорієнтованими підприємствами, зокрема 
машинобудування, становить питання визнання су-
часних перешкод в забезпеченні сталого розвитку 
машинобудівних підприємств і пошуку напрямків їх 
подолання.  

Метою статті є визначення стану машинобуду-
вання та діагностика проблем, які гальмують сталий 
розвиток підприємств машинобудування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
офіційними статистичними даними [2], після па-
діння на 13% у 2015 р. обсяг промислового вироб-
ництва в Україні у 2016 р. збільшився на 2,4% від- 

носно 2015 р. Найбільше зростання в 2016 р. проде-
монструвала переробна промисловість, наростивши 
виробництво на 3,5%. Обсяги поставок електроене-
ргії, газу, пару та кондиційованого повітря також 
збільшилися, однак у меншому ступені – на 2,6%. 
Разом з цим, видобувна промисловість показала 
найгірший результат, скоротившись на 0,3%. У 
2016 р. вітчизняна промисловість зросла на 2,4% пі-
сля падіння на 13% у 2015 р. Українська легка про-
мисловість експортує до ЄС понад 84% своєї проду-
кції, машинобудівна – майже 50, виробники інших 
промислових товарів – близько 48%. Промислове 
виробництво в Україні (без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення АТО на 
Донбасі) у січні 2017 р. порівняно з відповідним мі-
сяцем 2016 р. зросло на 5,6% (скориговано на ефект 
календарних днів - 105,2%) проти зростання 1,9% 
місяцем раніше. У лютому 2017 р. порівняно із січ-
нем 2017 р. та лютим 2016 р. індекс промислової 
продукції склав відповідно 97,8 та 95,4%, за підсум-
ками січня – лютого 2017 р. – 100,4% [2]. 

Для оцінки можливостей машинобудівних під-
приємств щодо забезпечення сталого розвитку зав-
дяки його складовим компонентам необхідно прове-
сти діагностику стану розвитку та умов господарю-
вання підприємств машинобудівної галузі України, 
здійснити аналіз готовності їх господарської діяль-
ності (зокрема інвестиційної, екологічної, виробни-
чої), існуючих перешкод досягнення машинобудів-
ними підприємствами сталого розвитку завдяки  
факторам негативного впливу на розвиток підпри-
ємств. 

Традиційно в Україні машинобудування це одна 
з базових галузей національної економіки України 
(12,6% машинобудівної продукції в структурі промис-
ловості), яка має чотири складові відповідно до  
КВЕД – 2010 р.: виробництво автотранспортних засо-
бів, причепів і напівпричепів та інших транспортних 
засобів; виробництво машин і устаткування, не відне-
сених до інших угруповань; виробництво електрич-
ного устаткування; виробництво комп'ютерів, елект-
ронної та оптичної продукції [2-4]. 

Економічний аспект сталого розвитку машино-
будування визначається через питому вагу галузі у 
структурі промисловості, обсяг експорту продукції, рі-
вень рентабельності машинобудівних підприємств, а 
також обсяг прямих іноземних інвестицій. В України з 
1990 р. знизилась доля машинобудування в структурі 
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промислового виробництва України з 31% та колива-
ється останні роки в межах 10–13%, що в 3-6 разів 
менше ніж у провідних країнах світу, коли у розвине-
них країнах цей показник за різними оцінками стано-
вить 25–45%. Це негативна тенденція, що на фоні ни-
зького рівня інноваційної діяльності є також причи-

ною відставання української промисловості за техніч-
ним рівнем від промислово розвинутих країн і свід-
чить про занижене значення машинобудівної галузі в 
економіці країни [2-4].  

В Україні більшість підприємств машинобуду-
вання переживають занепад і скорочення виробни- 
цтва й зайнятості (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Індекси промислової продукції машинобудування (до попереднього року), % 

 
Джерело: побудовано за даними Держкомстату України [2] (без урахування тимчасово окупованої території АР 

Крим і м.Севастополя, без урахування частини зони проведення АТО).  
 
Оцінка наведених індексів промислової про- 

дукції машинобудування (рис. 1) свідчить про те, що 
в докризовий період (до 2007 р.) відбувалось зрос-
тання обсягу виробництва завдяки сприятливій еко-
номічній кон’юнктурі 2000-2007 рр. з максимумом 
за цей період  в 135,8% у 2003 р. З 2008 р. показники 
індексу виробництва продукції машинобудування в 
Україні та промисловості значно погіршились, най-
складнішим для машинобудування був 2009 р., коли 
обсяг виробництва скоротився на 47,5 % (з мінімумом 
індексу виробництва за весь період спостережень в 
52,5%), у 2010 р. відбулось певне зростання обсягів 
виробництва в машинобудуванні – до 141,3%, при 
цьому спостерігається збільшення обсягів всього 
промислового комплексу (з 79,4 до 112%). У період 
2011-2013 рр. обсяги виробництва продукції машино-
будівної галузі скорочувались з 115,9 до 86,4%, а лише 
у 2015 р. відбувається незначне зростання порівняно із 
2014 р. – на 6,5% відсоткові пункти (з 79,4 до 85,9%) і 
позитивна тенденція зберігається й у 2016 р. (індекс 
промислової продукції – 102,4%). За результатами ана-
лізу обсягу промислового виробництва в Україні за пе- 

ріод 2014-2015 рр. спостерігається тенденція до спаду, 
яка у першій половині 2015 р. поступово змінюється 
на стагнацію, а у другій половині 2015 р. промислове 
виробництво в Україні поступово почало зростати [5]. 

Аналіз індексів промислової продукції машино-
будування [2-5] в розрізі окремих галузей за період 
2007-2014 рр. (рис. 2) свідчить, що найбільш позитив-
ний розвиток був у виробництві електричного устат-
кування, яке у 2014 р. зросло на 9%, тоді як в інших 
підгалузях відбувалось скорочення темпів виробни- 
цтва. До 2012 р. тривало відновлення галузі після фі-
нансової кризи 2008–2009 рр., що проявлялось у що-
річному зростанні обсягу реалізованої промислової 
продукції, однак у 2014 р. темп спаду обсягу реалі-
зованої промислової продукції галузі порівняно з 
2012 р. становив 27,48%. 

Основними причинами  зниженням обсягів ви- 
робництва промислової продукції машинобудування 
фахівці [3-8] вважають складну економічну ситуацію 
у країні та світі, відсутність підтримки з боку держави,  
зменшення виробництва продукції на експорт через 
несприятливу економічну кон’юнктуру і втрати час- 
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тини зовнішніх ринків, зниження попиту на промис-
лову та машинобудівну продукцію на внутрішньому 
ринку, що пов’язано зі скороченням купівельної спро-
можності споживачів в Україні, збільшення тарифів на 
електроенергію та іншу сировину, відсутність обіго-
вих та інвестиційних коштів для розвитку виробни- 

цтва та зниження активності світової інвестиційної ді-
яльності, незначний рівень інновацій на машинобудів-
них підприємствах, зношеність основних виробничих 
засобів базових підприємств галузі та інші фактори, 
що негативно впливають на конкурентоспроможність, 
якість, собівартість та рентабельність продукції. 

 

 
Рис. 2. Індекси промислової продукції машинобудування за галузями (до попереднього року) 

Джерело: побудовано за статистичними даними Держкомстату України [2]. 
 
Аналіз тенденції розвитку машинобудування в 

Україні говорить про перебудови всієї структури га-
лузі. На тлі економічної та політичної криз, порушення 
зв'язків з Росією (ще з 1991 р. – основним партнером) і 
розширення можливостей експорту в Європу у вели-
ких підприємств виникають проблеми як з експор-
том традиційної продукції, так і певні перспективи 
диверсифікації виробництва в майбутньому.  

На розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівних підприємств України на сучас-
ному етапі впливають такі об’єктивні чинники:  

– військовий конфлікт на сході країни; нестабі-
льність політико-економічного становища України,  
економічна криза, коливання валютного курсу та кри-
тична нестача фінансово-інвестиційних ресурсів;  

– несистемний характер зовнішньоекономічних 
операцій, відсутність сталих продаж та тривалих  
підрядних коопераційних зв’язків; проблеми з ви-
значенням стратегічних напрямів зовнішньоеконо-
мічної політики;  

– командно-адміністративна система господа-
рювання та відсутність фахових менеджерів;  

– відсутність інноваційних розробок, надмірна 
енерго- та матеріаломісткість виробництва продук-
ції, що призводить до низької ефективності та збит-
ковості під час реалізації на зовнішніх ринках;  

– незадовільна мотивація персоналу машинобу-
дівних підприємств, зумовлена передусім низькою 
заробітною платою, яка навіть в Україні нижче за се-
редню по промисловості, а також незадовільними 
умовами праці;  

– брак уваги держави до розвитку високотехно-
логічних галузей промисловості та відсутність страте-
гії сталого розвитку [6].  

Суттєвою перешкодою по розширенню обсягів 
і поліпшення структури взаємного товарообігу в ма-
шинобудуванні стає наявність технічних бар'єрів у 
торгівлі між Україною та зарубіжними партнерами 
та ризики пов'язані з можливістю часткової втрати 
окремих машинобудівних виробництв, які працю-
вали переважно на російський ринок і за їх техніч-
ним регламентам. Особливо вразливими виявилися 
високотехнологічні галузі: в авіаційній сфері, ВПК, 
суднобудуванні, галузі освоєння космосу [7]. 
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Аналіз стану та перспектив розвитку машинобу-
дування України у дослідженнях фахівців [1; 3, с. 16-
18, с. 44-46; 7] та власна оцінка статистичних даних до-
зволяє визначити проблеми машинобудування, що ста-
новлять загрозу сталому розвитку та економічній без-
пеці: 

− наслідки світових фінансово-економічних 
кризових процесів; криз у політико-економічному 
стані України та зовнішньоекономічній політиці;   

− втрати традиційних ринків збуту та можливі 
проблеми з доступом на ринок країн Митного союзу 
(МС), загроза втрати внутрішнього ринку на користь 
виробників з ЄС, а також значні витрати на впрова-
дження технічних регламентів ЄС, у тому числі з еко-
логічної безпеки, 

− відсутність конкретної програми планування 
діяльності підприємств в умовах євроінтеграційного 
напряму України;  

− проблема високої конкуренції з боку західних 
компаній, які, створюючи різноманітні бар’єри під час 
входу на ринок, не дають можливість вітчизняним під-
приємствам конкурувати зі своєю продукцією на рин-
ках; 

− збереження високої сировинної спрямовано-
сті промислового виробництва (у 2015 р. в обсязі реа-
лізованої промислової продукції дві третини (66,5%) 
належало сировинній продукції і лише 15,4% – про- 
дукції інвестиційного призначення; енергоемність ва-
лового внутрішнього продукту в 3–5 разів вища, ніж в 
економічно розвинених країнах); 

− частка тіньового сектора в економіці країни 
(за оцінками експертів [3, с.45] з 2013 р. стабільно три-
малася на рівні 50-52% і дещо знизилася до 47% в  
2016 р.; масштаб корупції (в 2015 р. досяг рекорду – 
14% від ВВП, або приблизно $30 млрд на рік, в 2016 р. 
почав повільно знижуватися до позначки 13,1% від 
ВВП);  

− низький рівень платоспроможного попиту на 
внутрішньому ринку [3, с. 44]; 

− брак уваги держави до розвитку високотехно-
логічних галузей промисловості, зокрема наукоємних 
підгалузей машинобудування, що спричиняє нераціо-
нальну структуру експорту і малоперспективну мо-
дель міжнародної спеціалізації України (структура 
економіки створює приблизно на один-два порядки 
нижчу інноваційну складову доданої вартості на оди-
ницю продукції порівняно з економіками п’ятого та 
шостого укладів, які домінують у світі (радіоелектро-
ніка, обчислювальна, телекомунікаційна техніка, ро-
бототехніка та ін.) [3, с. 18]; 

− невідповідність національної продукції вимо-
гам світового ринку (якість, екологічні характерис-
тики), високий рівень матеріало- та енергоємності про-
дукції; 

− недостатня увага до впровадження інновацій 
(фінансування НДДКР в Україні протягом останніх 
п’ятнадцяти років майже не перевищувало рівень 1,0% 

від ВВП), у тому числі до використання енергоефек- 
тивних, маловідходних, ресурсозберігаючих техноло-
гій; 

− значна моральна та фізична зношеність осно-
вної матеріально-технічної бази виробництва (досяг-
нення ступеню зносу основних засобів критичної поз-
начки в 78,0% [3, с. 16]), повільні темпи оновлення ос-
новних засобів, неповне завантаження виробничих по-
тужностей; 

− труднощі кредитування і залучення додатко-
вого іноземного капіталу, основним джерелом фінан-
сування інноваційного розвитку є власні кошти під- 
приємств (70-82% від загального обсягу інвестицій),  
високі ставки кредиту та недосконалість коротко- та 
довготермінового кредитування виробників та спожи-
вачів продукції машинобудування; 

− високі ризики вкладень, що впливають на зни-
ження інвестиційної привабливості; зниження розміру 
прямих іноземних інвестицій у машинобудівну про-
мисловість;  

− використання фінансових ресурсів не на вла-
сні розробки, а на купівлю вже готових машин, облад-
нання та програмного забезпечення (замість інвесту-
вання в оновлення основних засобів, кошти від ви- 
пуску продукції спрямовувалися переважно на спожи-
вання: у 2014 р. лише 9,9% підприємств спрямовували 
кошти на придбання машин, обладнання та програм-
ного забезпечення, фінансування оновлення виробни-
цтва зменшилося до 13,9% [3, с. 17]); 

− високі ставки оподаткування, недоліки та  
часта зміна законодавчої бази України;  

− висока частка збиткових підприємств, низька 
рентабельність їхньої діяльності (з рентабельністю 3-
6%);  

− значний відсоток працівників, які змушені 
працювати в невідповідних умовах. 

Ефективність управління соціальною складовою 
сталого розвитку країни, регіонів,  промислового ком-
плексу, зокрема машинобудування, не можливе без 
вирішення  насамперед проблем соціально-економіч-
ного розвитку Донецької області. 

За даними Донецької ОДА [8] протягом 2015 р. 
спостерігалася стійка тенденція зростання чисельності 
внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на те-
риторії області, підконтрольній українській владі. За-
значений показник збільшився в 2,2 раза і на початок 
2016 р. склав 655,8 тис. осіб. Крім того, в Україні рі-
вень безробіття серед осіб працездатного віку (розра-
хований за методологією МОП) за даними Державної  
служби статистики України [2] у І кв. 2016 р. склав 
10,3%, загальна чисельність безробітних серед праце-
здатного населення  налічує майже 1,8 млн осіб, серед 
яких 63% − чоловіки, при цьому, майже 64% безробіт-
них проживають у містах. Найвищий рівень безробіття 
серед осіб працездатного віку, зафіксований у Луган-
ській (17,6%) та Донецькій (15,2%) областях. 
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Саме тому особливу значущість для забезпечення 
сталого розвитку країни набувають питання створення 
нових робочих місць, збереження робочих місць на-
самперед на провідних підприємствах, що розташо-
вані та функціонують на території Донецької області, 
підконтрольній Уряду України: ПАТ «Новокраматор-
ський машзавод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПАТ 
«Старокраматорський машзавод», ПАТ «Краматорсь-
кий завод важкого верстатобудування», ПАТ «Азов-
маш», ПрАТ «Артемівський машзавод «Вістек», ПАТ 
«Дружківський машинобудівний завод», ПАТ 
«Грета», ТОВ «ВО «Слов’янський завод високовольт-
них ізоляторів» та ПАТ «Бетонмаш» тощо. 

Промисловими підприємствами основного кола 
(включаючи підприємства, перереєстровані із зони 
проведення АТО) м. Краматорська за січень-жовтень 
2016 року реалізовано  продукції на 16514,1 млн грн 
(їх питома вага в загальному обсязі реалізованої про-
мислової продукції по області склала 10,0%) [9]. 

Аналіз підприємств м. Краматорська (ПАТ 
"НКМЗ", ПАТ "ЕМСС" та ін.), які спеціалізуються на 
виробництві заготовок для машинобудування, горно-
шахтних машин і устаткування для добувної (вугіль-
ної) промисловості та іншої продукції та орієнтовані 
на потреби галузей важкої індустрії (металургійного 
комплексу, вугільної та механообробної промислово-
сті, машинобудування в цілому), показав, що обсяг ре-
алізованої ними промислової продукції становить 
46,6% обсягу машинобудівної галузі області за стати-
стичними даними [9], а також виявив певний перелік  
сильних і слабких сторін потенціалу їх сталого роз- 
витку (див. таблицю), що дозволяє намітити перспек-
тиви, насамперед завдяки виходу на нові ринки збуту 
(98,5% усієї реалізованої промислової продукції вже 
відповідає міжнародним стандартам якості ISO 9001-
2000).  

 
Таблиця 

SWOT-аналіз стану забезпечення сталого розвитку підприємств 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Стратегічна важливість для економічної 
безпеки держави. Значний виробничий по- 
тенціал, можливість впровадження нових 
технологій  

1. Залежність від експорту, загострення конкуренції на ринку, квоти та 
обмеження з боку ЄС, проблема збуту продукції. Збереження високої си-
ровинної спрямованості виробництв, висока матеріаломісткість та 
енергоємність продукції, рівень ефективності використання матеріаль-
них ресурсів 

2. Розвинутий ринок праці, наявність  трудо-
вих ресурсів 

2. Труднощі кредитування і залучення додаткового іноземного капіталу, рі-
вень та доступність інвестиційних коштів на технічне переозброєння, 
модернізацію, на оновлення матеріально-технічної бази (основних ви-
робничих фондів), дефіцит коштів на нові технології  

3. Рівень відкритості (у тому числі у сфері 
соціально-відповідального бізнесу) 

3. Рівень впровадження інновацій, зносу виробничих фондів (їх не повне 
завантаження, зниження ефективності їх використання)  

4. Система менеджменту якості ISO 9001-
2000 і ДСТУ ISO 9001-2001 

4. Рівень ресурсозбереження та ОНПС, система екоуправління згідно 
міжнародних стандартів. Наявність потенційно небезпечних (еколо-
гічно, техногенно небезпечних) виробництв 

5. Розвинута система управління, корпора-
тивна культура 

6. Умови праці, ефективність використання трудових ресурсів 

Можливості Загрози 

1. Перепрофілювання виробництв, освоєння 
наукоємних видів продукції, вихід на нові 
ринки  

1. Наростання кризових процесів в Україні, у тому числі в зовнішньоеконо-
мічній політиці 

2. Зниження витрат, собівартості продукції за 
рахунок економії матеріальних ресурсів і 
скорочення невиробничих витрат (у тому 
числі штрафних санкцій) 

2. Втрати внутрішнього ринку на користь виробників з ЄС , втрата тради-
ційних ринків збуту в країнах МС, ЄС, руйнування зв'язків в ланцюжку 
постачання сировини і матеріалів, низький рівень платоспроможного по-
питу на внутрішньому ринку 

3. Удосконалення (корегування) економічної 
стратегії, соціальної політики (рівень соціа-
льної відповідальності) 

3. Зростання тарифів, витрат на сировину і матеріали (наявність моно-
полістів -постачальників), податкового тягаря при дефіциті фінансових 
ресурсів (вільних обігових коштів) 

4. Зміна спеціалізації окремих виробництв, 
конверсія, у тому числі для забезпечення 
стратегічних суміжних галузей, зокрема 
агро- та військово-промислового комплексу 

4. Ризик банкрутства, форс-мажорних обставин (руйнування) та за-
криття 

 

Джерело: розроблено на підставі систематизації [3; 8; 9]. 
 
Висновки. Оцінка сучасного стану машинобу-

дування країни, який характеризується показниками 
рівня: економічної стійкості і рентабельності, соці- 

ально-екологічної відповідальності господарської 
діяльності підприємств; безпеки виробництв, ви- 
робничого потенціалу і модернізації, соціальних 
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умов праці і підтримки, дозволяє означити фактори 
забезпечення та перешкод сталого розвитку маши-
нобудівних підприємств. Умовами стійкого розви-
тку машинобудування, на наш погляд, зараз є фор-
мування механізмів підтримки виробництва через 
інструменти державного регулювання і ринкового 
саморегулювання машинобудівних підприємств, у 
тому числі еколого-економічного та соціального ха-
рактеру. Також потрібне коригування державної по-
літики підтримки машинобудування, основними на-
прямами якої доцільно вважати: пільгове фінансу-
вання і кредитування, регулювання ринку (цінове, 
зовнішньої торгівлі, збільшення бюджетного фінан-
сування інноваційної діяльності, оптимізація мит-
них зборів, що створюють пріоритетні умови для  
вітчизняних машинобудівних підприємств), під- 
тримка розвитку інноваційно активних підприємств 
і екологічно спрямованих виробництв (держзамов-
лення, дотації і субсидії на інновації та оновлення) з 
урахуванням основних викликів та проблем маши-
нобудівної галузі.  
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Латишева О. В. Основні тенденції розвитку, 

перспективи та можливості забезпечення сталого 
розвитку машинобудівних підприємств в Україні  

В статті викладено проблеми машинобудування, 
що становлять загрозу сталому розвитку галузі та еко-
номічній безпеці в Україні. В статті визначено індекс 
промислової продукції й індекс виробництва продук-
ції машинобудування країни, що дозволяє означити 
тенденції розвитку галузі та фактори забезпечення 
та перешкод для його сталого розвитку. Визначено, 
що в країні простежуються чіткі тенденції зниження 
виробництва продукції машинобудівних підприємств 
та промисловості у цілому. Було встановлено причини 
зниження сталості машинобудівної галузі та визна-
чено сутність нових викликів, перед якими постала 
Україна. В статті використано метод SWOT-аналізу  
для визначення основних чинників, що становлять за-
грозу сталому розвитку машинобудівних підприємств, 
а також для встановлення факторів, що визначають 
майбутні перспективи їх розвитку. Зроблено висно-
вок, що умовами сталого розвитку машинобуду-
вання зараз є формування механізмів підтримки ви-
робництва завдяки інструментам державного регу-
лювання і ринкового саморегулювання машинобуді-
вних підприємств, у тому числі еколого-економіч-
ного та соціального характеру. Було визначено осно-
вні напрями державної підтримки машинобуду-
вання: пільгове фінансування і кредитування, регу-
лювання ринку (цінове, зовнішньої торгівлі, збіль-
шення бюджетного фінансування інноваційної дія-
льності, оптимізація митних зборів, що створюють 
пріоритетні умови для вітчизняних машинобудів-
них підприємств), підтримка розвитку інноваційно 
активних підприємств і екологічно спрямованих ви-
робництв (державне замовлення, дотації і субсидії 
на інновації та оновлення) з урахуванням основних 
викликів та проблем машинобудівної галузі.  

Ключові слова: машинобудування України,  
економічний чинник, сталий розвиток, структурні 
зміни в економіці, поточні тенденції, перешкоди, 
чинники забезпечення розвитку, машинобудівні під-
приємства. 

 
Латышева Е. В. Основные тенденции разви-

тия, перспективы и возможности обеспечения 
устойчивого развития машиностроительных 
предприятий в Украине  

В статье изложены проблемы машиностроения, 
которые представляют угрозу устойчивому развитию 
отрасли и экономической безопасности в Украине. В 
статье определен индекс промышленной продукции и 
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индекс производства продукции машиностроения 
страны, что позволяет определить тенденции развития 
отрасли и факторы обеспечения и препятствий для его 
устойчивого развития. Определенно, что в стране про-
слеживаются четкие тенденции снижения производ-
ства продукции машиностроительных предприятий и 
промышленности в целом. Были установлены при-
чины снижения устойчивости машиностроительной 
отрасли и определены новые вызовы, с которыми 
столкнулась Украина. В статье использован метод 
SWOT-анализа для рассмотрения основных факторов, 
представляющих угрозу устойчивому развитию ма-
шиностроительных предприятий, а также для установ-
ления факторов, которые определяют будущие пер-
спективы их развития. Сделан вывод, что условиями 
устойчивого развития машиностроения сейчас явля-
ются формирования механизмов поддержки произ-
водства благодаря инструментам государственного 
регулирования и рыночного саморегулирования ма-
шиностроительных предприятий, в том числе эколого-
экономического и социального характера. Были опре-
делены основные направления государственной под-
держки машиностроения: льготное финансирование и 
кредитование, регулирование рынка (ценовое, внеш-
ней торговли, увеличения бюджетного финансирова-
ния инновационной деятельности, оптимизация тамо-
женных сборов, которые создают благоприятные 
условия для развития отечественных машинострои-
тельных предприятий), поддержка развития иннова-
ционно активных предприятий и экологически 
направленных производств (государственный заказ, 
дотации и субсидии на инновации и обновления) с 
учетом основных вызовов и проблем машинострои-
тельной отрасли.  

Ключевые слова: машиностроение Украины, 
экономический фактор, устойчивое развитие, струк-
турные изменения в экономике, текущие тенденции, 
препятствия,  факторы обеспечения развития, маши-
ностроительные предприятия. 

 
Latysheva О. Basic tendencies of development, 

prospects and possibilities of providing of steady de-
velopment of machine-building enterprises, are in 
Ukraine 

 

In the article the problems of machine-building, 
that present a threat to steady development and eco-
nomic security in Ukraine was discussed. Сertain next 
indexes of estimation of the modern state of engineer of 
country: economic firmness and profitability, social-
and-ecological responsibility of economic activity of 
enterprises; safety of productions,  productive potential 
and modernisation, social terms of labour and support, 
allows to mean the factors of providing and obstacles of 
steady development of machine-building enterprises 
were certain in the article. Certainly, that in a country the 
current tendencies of decline of production of goods of 
machine-building enterprises and industry are traced on 
the whole. Reasons of decline of constancy of machine-
building industry were set and essence of new calls 
Ukraine appeared before that is certain. In the article the 
method of "SWOT - analysis"  is used  for determination 
of basic factors that present a threat to steady develop-
ment of machine-building enterprises, and also for es-
tablishment of factors that determine the future pro-
spects of their development. Drawn conclusion, that the 
terms of steady development of engineer now are form-
ing of mechanisms of support of production due to the 
instruments of government control and market self-reg-
ulation of machine-building enterprises, in thereby eco-
logically-economic and social character. Basic direc-
tions of state support of engineer were certain: the fa-
vourable financing and crediting, adjusting of market 
(price, foreign trade, increase of the budgetary financing 
of innovative activity, optimization of custom collec-
tions that create priority terms for domestic machine-
building enterprises), support of development is innova-
tive active enterprises and ecologically directed produc-
tions (a government order, grants and subsidies, is on 
innovations and updating) taking into account basic 
calls and problems of machine-building industry. 

Keywords: еngineer of Ukraine,  economic factor, 
sustainable development, structural changes in an econ-
omy, current tendencies, obstacles, factors of providing 
of development, engineering (machine-building) enter-
prises. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Постановка проблеми. Сучасне ринкове сере-

довище є вагомою передумовою ефективного розви-
тку промислових підприємств. Однак без вдалої  
маркетингової діяльності та орієнтації на потреби 
споживачів досягти успіху неможливо. Для того, 
щоб оцінити ефективність маркетингового механіз-
му в діяльності промислових підприємств необхідно 
мати на озброєнні дієву систему її визначення. Саме 
тому дослідження питань формування системи  
оцінки ефективності маркетингового інструмента-
рію, тобто промислового маркетингу є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий вклад у 
дослідження проблем розвитку та використання 
промислового маркетингу, зокрема його ефективно-
сті внесли як закордонні фахівці: Ф. Котлер [4], 
Поль У. Ферріс [8], Нейл Т. Бендл [8], Філіпп І. 
Пфайфер [8], Девід Дж. Рейбштейн [8], K. Сіммондс 
[9], так і вітчизняні вчені: Н.В. Герасимяк [1], О.Л. 
Каніщенко [3], А.С. Телетов [6]. Однак їх дослі-
дження не охоплюють весь спектр даної проблема-
тики, зокрема є недосконалими системи моделю-
вання та критеріальної оцінки рівня розвитку про-
мислового маркетингу на підприємстві.  

Метою статті є розробка (моделювання) сис-
теми оцінки ефективності промислового марке- 
тингу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
При визначенні, тобто аналізі й оцінці марке- 

тингової діяльності промислового підприємства  
важливо розрізняти поняття результативності та 
ефективності. Ці поняття тісно пов’язані між собою, 
однак не треба їх розглядати як тотожні. Результа-
тивність – це сукупний результат функціонування 
системи, представлений кількісними та якісними 
показниками, що характеризує відповідність резуль-
татів діяльності підприємства, іншої виробничої 
одиниці до його цілей, а також накопичений потен-
ціал для подальшого розвитку [7, с. 11]. Ефектив-
ність – це відношення отриманого результату  
(ефекту) до витрат ресурсів (трудових, матеріальних 
(грошових), матеріалів і сировини тощо) на його до-
сягнення. Для промислових підприємств і результа-
тивність, і ефективність маркетингової діяльності 
вимірюватимуться перш за все економічними абсо-
лютними та відносними показниками.  

У табл. 1 наведено основні показники, які ха- 
рактеризують економічну результативність та ефек- 
тивність маркетингової діяльності. Крім цього, ви-
значення економічної ефективності маркетингової 

діяльності необхідно для того, щоб виявити фак-
тори, які впливають на показник ефективності мар-
кетингової діяльності, їх взаємозалежність, характер 
її впливу на показник ефективності, а головне – ви-
явити резерви підвищення ефективності. 

 
Таблиця 1 

Характеристика економічної результативності 
та ефективності маркетингової діяльності 

Показники  
результативності 

Показники  
ефективності 

- обсяг продажу (дохід);  
- чистий прибуток; 
- частка ринку за обся-
гами продажів; 
- відносна частка ринку 
за брендом (частка ри-
нку бренда (гр. од., %) / 
частка ринку основного 
конкурента (гр., од., %)); 
- частка канібалізації 
(втрати обсягу продажів 
існуючих продуктів (гр. 
од., %) / обсяг продажу 
нового товару (гр. од., 
%)); 
- обсяг повторних поку-
пок (повторні покупці 
(ос.) × обсяг однієї по-
вторної покупки на 1 ос. 
(гр. од.) × кількість по-
вторних покупок (од.))  

- рентабельність про-
дажів (чистий прибу-
ток (гр., од. / дохід від 
реалізації (гр. од.)); 
- рентабельність інве-
стицій у маркетинг 
(приріст прибутку, за-
безпечений маркетин-
говими заходами (гр. 
од.) × частка прибутку 
(%) – витрати на мар-
кетинг (гр. од.) / ви-
трати на маркетинг 
(гр. од.)); 
- коефіцієнт прибут-
ковості (прибуток на 
одиницю продукції 
(гр. од.) / відпускна 
ціна одиниці продук-
ції (гр. од.)); 
- затрати на маркетинг 
як частка обсягу про-
дажу  

* Сформовано автором за джерелом [8, с. 391]. 
 
Основні фактори, їх класифікація та взаємо- 

зв'язок, які впливають на об’єм продажів і прибуток 
зображені на рис. 1. Оскільки прибуток від реаліза-
ції продукції тісно пов'язаний із показником обсягу 
реалізації продукції, тому на схемі зображений зв'я-
зок показників «обсяг продажів ↔ прибуток» і 
вплив на це маркетингового комплексу. 

Безпосередньо сам показник ефективності мар-
кетингу визначається шляхом зіставлення досягну-
того ефекту в результаті маркетингової діяльності 
(який частіше за все, але не обов'язково, виража-
ється у вигляді прибутку або доходу) до витрат, які 
викликали цей ефект. 
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Рис. 1. Факторна схема впливу «маркетингове макро-,  

мікросередовище → комплекс маркетингу → «обсяг продажів ↔ прибуток»» 
 
Розроблено автором. 
 
Щоб визначити ефективність маркетингової ді-

яльності, перш за все потрібно визначити ефект (ре-
зультат) дії цієї діяльності. Фахівці дають різні від-
повіді на це питання. Існує думка, що маркетинг не 
підпорядковується причинно-наслідковим законо-
мірностям. Тому застосування кількісних методів 
при плануванні або оцінці фактичних результатів 
маркетингового заходу утруднено. Прихильники 
цієї думки вважають, що не всі цілі можна сформу-
лювати кількісно. Прикладами якісних цілей мо-
жуть служити наступні: вижити в умовах загост-
рення конкурентної боротьби, підтримати високий 
престиж підприємства і т. д.  

Кеннет Сіммондс, фахівець з маркетингу зазна-
чав: «…у маркетингу нічого, ніколи не повторю-
ється, все відбувається по-різному для різних ситу- 

ацій. Маркетинг орієнтований на конкретних по- 
купців, а покупці всі різні. Загальні правила – вороги 
маркетингу. Тому визначення ефекту маркетингової 
діяльності – це в першу чергу діагностування, а не 
розробка методик, теорій» [9]. 

Філіп Котлер акцентував увагу на визначенні 
ефективності маркетингу або якогось конкретного 
маркетингового заходу і стверджував про необхід-
ність формулювати мету кількісно, а такі економічні 
терміни, як «максимізувати», «мінімізувати», «про-
никнути», «збільшити» представляють цінність, 
якщо їм відповідає певна кількісна міра. Наприклад, 
«у результаті проведення маркетингового заходу со-
бівартість продукції повинна знизитися на 3% за 
один місяць». Оскільки така мета сформульована кі-
лькісно, то легко перевірити рівень її досягнення, а 
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також скласти результат з витратами на даний захід, 
а це і є ефективність [4, с. 654]. 

З теоретичної точки зору зазначимо, що під 
ефектом маркетингового заходу можна розуміти 
його мету, виражену кількісно, але в програмі мар-
кетингових цілей комплекс різних заходів, які ма-
ють різні цілі. Доцільніше обрати один головний по-
казник і через нього прорахувати ефективність кож-
ного заходу. В якості такого показника в даній ро-
боті пропонується використовувати зміну прибутку 
від реалізації продукції. Наприклад, мета маркетин-
гового заходу сформульована таким чином: «збіль-
шити число каналів розподілу на х за період у». По-
перше, треба фактично визначити на скільки збіль-
шується число каналів розподілу, по-друге, ця об-
ставина спричинила за собою збільшення обсягу 
продажів, а це в свою чергу, збільшення прибутку 
від реалізації продукції. Таким чином, ефективність 
даного заходу буде розраховуватися шляхом розпо-
ділу приросту прибутку, тільки за рахунок заходу, 
що розглядається (ΔПм) на витрати, пов'язані з цим 
заходом (Зм)  

 

м
м

м

П
Е

З

Δ
= ,   (1) 

де Ем – ефективність маркетингового заходу; 
ΔПм – приріст прибутку за рахунок даного мар-

кетингового заходу;  

Зм – витрати на даний маркетинговий захід. 
Економічний ефект від маркетингової діяльно-

сті може бути виражений показниками: збільшення 
обсягу продажів у вартісному та натуральному ви-
раженні, збільшення прибутку від реалізації проду-
кції, збільшення частки ринку конкретного підпри-
ємства. Показники, які характеризують витрати на 
маркетинговий захід, визначають як суму коштів, 
виділених на маркетинг або окремо для кожного за-
ходу.  

На показник ефективності впливають багато 
факторів, тому економічне обґрунтування конкрет-
ного напрямку маркетингової діяльності доцільно 
будувати за мінімумом отриманих результатів, як 
нижньої межі ефективності, після того, як ми пере-
конаємося, що бажане значення ефективності ле-
жить вище нижньої межі, і лише тоді треба вводити 
додаткові параметри. Іноді можна визначити ймо- 
вірність ефекту [2, с. 123]. 

Виникає задача визначення оптимального спів-
відношення між витратами й ефектом маркетинго-
вого заходу. Оптимізація прибутку (ефекту) вимагає 
чіткого усвідомлення взаємозв'язку між обсягом ре-
алізації та різними маркетинговими заходами. Для 
вивчення взаємозв'язку обсягу реалізації і витра-
тами рекомендується використовувати функцію ре-
акції збуту, одна з яких представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Обсяг продажів як функція маркетингових зусиль 

 
Розроблено автором. 
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S-образна крива на рис. 2 показує певну залеж-
ність між витратами та обсягом збуту, зокрема, чим 
більше підприємство витрачає в межах визначеного 
відрізка часу, тим вище ймовірність збільшення об-
сягу продажів. S-образна крива свідчить про те, що 
низький рівень витрат не забезпечить велике зрос-
тання обсягу збуту, а може вказувати і на існуючий 
недостатній масштаб виробництва, або недостатньо 
інтенсивне зростання, а, отже, і недостатньо ефек- 
тивну діяльність. У той же час, надто високий рівень 
витрат не є гарантією пропорційно великого зрос-
тання збуту, а навпаки – може викликати ефект так 
званого «маркетингового перебору». 

Скорочення обсягу продажів при дуже висо-
кому рівні витрат пояснюється рядом причин. По-
перше існує низька верхня межа загального потен-
ційного попиту на будь-який конкретний товар. 
Найбільш податливі потенційні споживачі купують 
товар майже негайно, а непіддатливі – не реагують, 

у міру наближення до верхньої межі залучення по-
тенційних покупців, що залишилися, обходиться все 
дорожче і дорожче, по-друге, у міру інтенсифікації 
фірмою своїх маркетингових зусиль конкуренти на-
певно займуться тим же, в результаті кожне підпри-
ємство зіткнеться зі зростаючою протидією збуту. 

На рис. 3 зображено декілька кривих, за допо-
могою яких можна вийти на показники оптималь-
ного рівня маркетингових витрат. Ключовою кри-
вою є крива функції обсягу реалізації, яка нагадує 
криву на рис. 2 за винятком двох відмінностей.  

По-перше, обсяг реалізації виражається не в на-
туральній, а у вартісній формі, що дозволяє визна-
чити рівень маркетингових витрат, який відповідає 
максимальному рівню прибутку.  

По-друге, певний обсяг збуту продукції може 
спостерігатися при відсутності витрат на маркетинг, 
тому функція обсягу реалізації починається вище 
нульової позначки. 

 

 
Рис. 3. Взаємозв'язок між обсягом реалізації, рівнем витрат на маркетинговий захід і прибутком 

 
Розроблено автором. 
 
З функції обсягу реалізації продукції видалимо 

всі немаркетингові витрати й отримаємо в резуль-
таті функцію валового прибутку у вигляді прямої, 
яка починається на нульовій позначці та йде похило 
вгору в співвідношенні 1 ум. од. маркетингових ви-
трат по горизонталі на кожні 10 ум. од. по вертикалі. 
Після цього отримуємо функцію прибутку – нетто, 
віднімаючи функцію маркетингових витрат з функ-
ції валового прибутку. Функція прибутку – нетто го-
ворить про позитивне значення чистого прибутку 
при рівні маркетингових витрат між Мниз і Мвис. Це 
і є раціональний діапазон витрат на маркетинг.  
Функція чистого прибутку досягає свого максимуму 
в точці М. Отже, рівень маркетингових витрат, який 

забезпечує отримання максимально чистого при- 
бутку, повинен дорівнювати М ум. од. 

Визначення ефективності маркетингових захо-
дів має велике значення як на стадії прийняття рі-
шення, так і при оцінці кінцевих результатів. Для 
того, щоб проводити розрахунки ефективності мар-
кетингової діяльності на практиці потрібна певна 
методика. 

Більшість вітчизняних промислових підпри-
ємств усвідомили необхідність використання марке-
тингу в умовах ринкової економіки. Але в переваж-
ній більшості випадків маркетинг використовується 
не як цілісна система управління виробничо-збуто-
вою діяльністю, а у вигляді окремих маркетингових 



С. А. Жуков 

93 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

заходів, спрямованих на досягнення конкретних ці-
лей. Це пов'язано з браком фахівців у даній сфері, 
дефіцитом коштів, браком досвіду. Тому для віт- 
чизняних підприємств актуальним є питання визна-
чення ефективності маркетингових заходів в умовах 
невизначеності та сильно мінливого зовнішнього се-
редовища і, відповідно, методика, яка дозволяє вра-
ховувати всі або майже всі фактори, що впливають 
на ефективність.  

Одна з цілей даного дослідження полягає в 
тому, щоб ґрунтуючись на результатах власних ре-
зультатів аналізу, використовуючи досвід наукових 
організацій та окремих фахівців розробити мето-
дику оцінки ефективності маркетингової діяльності 
та апробувати її на промисловому підприємстві. 
Саме тому, оцінку ефективності маркетингової дія-
льності доцільно здійснювати за допомогою визна-
чення таких специфічних показників ефективності 
управлінських заходів показаних у табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Кількісні показники ефективності маркетингу [3, с. 287] 
Показник Метод розрахунку 

1. Ефективність витрат на маркетингові про-
грами 

m
md V

E
PrΔ

=
  

де be VV −=Δ Pr
   vcm IIV +=  

2. Ефективність маркетингових процесів  
i

i
md Vmr

E
PrΔ=

                   i

i
md Vmix

E
PrΔ=

 

3. Загальна ефективність маркетингу )(

Pr

iii

i
m VmixVspVmr

E
++

Δ
=



 

Примітки: 
PrΔ  – приріст обсягу реалізації товарів та послуг; 

Vm  –  сукупні витрати на маркетинг; 
Ve  –  обсяг реалізованих товарів і послуг на кінець періоду; 
Vb  –  обсяг реалізованих товарів та послуг на початок періоду; 
Ic  –   матеріальні витрати на маркетинг; 
Iv  –   фонд оплати праці менеджерів; 

iPrΔ  – приріст обсягу реалізації товарів і послуг на певному ринку; 

Vmr –  витрати на дослідження на певному ринку; 

iVsp  –  витрати на реалізацію стратегічних планів на певному ринку; 

iVmix  – витрати на реалізацію комплексу маркетингу на певному ринку. 

 
У табл. 3 зазначені методики оцінки ефектив-

ності маркетингової діяльності, узагальнені О.С. 
Тєлєтовим. 

Н.В. Герасимяк зазначала, що для оцінки ефек-
тивності промислового маркетингу частіше викори-
стовуються комплексні методи, засновані на якісних 
оцінках. Однак більшість показників не характери-
зують співвідношення ефекту та витрат, тому вони є 
показниками не ефективності, а результативності 
маркетингової діяльності [1, с. 41]. 

На сьогодні не існує єдиної, загальноприйнятої 
системи оцінювання ефективності маркетингової ді-
яльності. Результати досліджень із даної проблема-
тики дозволяють визначити перелік таких елементів 
оцінки ефективності, як:  

- комплекс маркетингу;  

- функції маркетингу (аналітична, виробнича, 
збутова, управління); 

- результати і мотиваційний механізм діяльно-
сті маркетологів; 

- комерційна та комунікативна ефективність  
реклами, ефективність участі у виставках, ярмарках 
тощо;  

- процес планування;  
- організаційна структура управління марке- 

тингом, зокрема кваліфікація маркетологів;  
- процес контролю виконання окремих функцій 

маркетингу; 
- маркетингова інформаційна система [5, с. 69-

70]. 
Для підвищення результативності й ефективно-

сті господарської діяльності промислових підпри-

i

i
md Vsp

E
PrΔ=
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ємств доцільно створити Центр промислового мар-
кетингу (ЦПМ). Приймаючи рішення про його ство-
рення необхідно провести розрахунок його еконо- 
мічної ефективності. У період переходу до реаль-
ного ринку очевидною для представників науки та 
практиків стала умовність багатьох положень, які 
розвиваються в колишніх методиках ефективності. 
Ясно, що в умовах реальних товарно-грошових від-
носин економічно вільне підприємство прагне до 

прибутковості та може використовувати будь-які 
оцінки, які вважатиме за потрібне. У таких умовах 
попередній досвід у наукових колах став визнавати 
себе девальвованим, проте, створення ЦПМ не є чи-
мось абсолютно новим. При розрахунку економіч-
ної ефективності створення Центру можна, напри-
клад, скористатися посібником з оцінки промисло-
вих проектів, використовуючи техніко-економічне 
обґрунтування (ТЕО). 

 
Таблиця 3 

Методики оцінки ефективності маркетингу на підприємстві [6, с. 180-184] 
Складові маркетин-
гової діяльності 

Показники оцінки ефективності Автори 

Реалізація маркетин-
гових стратегій 

Ступінь адаптованості стратегії в певний період 
часу до деякого сценарію розвитку зовнішнього 
середовища 

І. Ансофф, Ж. Ж. Ламбен 

Система маркетинго-
вого менеджменту 

Співвідношення частки прибутку або доходу, 
отриманого завдяки маркетинговій діяльності та 
пов’язаних із цим витрат 

Е. Дихтль, Х. Хершен, 
А. Войчак, А. Павленко, 
П. Г. Перерва 

Логістична діяль-
ність підприємства 

Відношення економічного ефекту, одержаного за 
результатами реалізації логістичної концепції, до 
обсягу капіталу, що інвестований у логістику 

В. Семенов, Є. Крикавсь-
кий 

Маркетингові інфор-
маційні системи 

Ранжування важливості повідомлень, що дозво-
ляє розглядати найважливіші з них у першу чергу

Є. Голубков 

 
Розрахунки показників економічної ефективно-

сті створення та діяльності ЦПМ виконуються сто-
совно до всього періоду діяльності та для окремих 
років цього періоду. Вартісні показники приво-
дяться до одного року – першого року розрахунко-
вого періоду. Таке приведення виконується шляхом 
множення показників даного року на коефіцієнт αt, 
який визначається за типовою формулою: 

 
( )t t I

I

I E −α =
+

, (2) 

де E – норматив приведення в часі;  
t = I – T номер року розрахункового періоду.  
Ми приймаємо Е рівним нормативу ефективно-

сті капітальних вкладень (Е = 0,33, при терміні  
окупності три роки). 

У міжнародній практиці для оцінки ефективно-
сті використовується показник внутрішньої норми 
рентабельності. Цей показник характеризує інтен- 
сивність повернення витрачених коштів на певному 
інтервалі часу після їх вкладення за рахунок різних 
їх ефектів, які виникають у процесі використання 
цих коштів. 

Логіка методу, застосованого для визначення 
внутрішньої норми рентабельності ЦПМ, така: не-
обхідно знайти значення нормативів приведення 
(норми дисконтування) Ех, при якому інтегральний 
ефект функціонування Центру, тобто різниця між 
дисконтними результатами або доходами (напри-
клад прибутком) і витратами (капітальними вкла-
деннями) за розрахунковий період дорівнювала би 
нулю. 

Висновки. Підсумовуючи результати дослі-
дження, зазначимо таке.  

1. При аналізі й оцінці саме промислового мар-
кетингу в діяльності підприємства категорія ефек- 
тивність є більш важливішою, ніж поняття резуль-
тативності, яка є загальним показником діяльності 
підприємства в цілому. 

2. На кінцевий результат діяльності підприєм- 
ства впливає факторна схема: маркетингове макро-, 
мікросередовище → комплекс маркетингу → «обсяг 
продажів ↔ прибуток». 

3. Встановлено, що визначення ефекту від про-
мислового маркетингу підприємства – це передусім 
практична система діагностики, а не розробка теорій 
і методик.  

4. Через вплив низки факторів на показник  
ефективності промислового маркетингу економічне 
обґрунтування конкретного напрямку маркетинго-
вої діяльності доцільно будувати за мінімумом отри-
маних результатів, і при цьому бажане значення 
ефективності повинно бути вище нижньої межі. 
Тобто необхідно визначити оптимальне співвідно-
шення між витратами й ефектом маркетингового за-
ходу. Для цього схематично представлено взаємоз-
в'язок між обсягом реалізації, рівнем витрат на мар-
кетинговий захід і прибутком. 

5. Для оцінки ефективності промислового мар-
кетингу частіше проводяться якісні оцінки, однак 
переважно вони являються показниками не ефекти-
вності, а результативності маркетингової діяльності. 
Тому на сьогодні відсутня єдина, загальноприйнята 
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система оцінювання ефективності промислового ма-
ркетингу, однак частіше використовують методику, 
яка ґрунтується на загальноприйнятих елементах 
оцінки ефективності маркетингової діяльності на 
промисловому підприємстві. 

6. Запропоновано створення Центру промисло-
вого маркетингу з метою підвищення результатив-
ності й ефективності господарської діяльності про-
мислових підприємств на основі маркетингового ін-
струментарію.  
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Жуков С. А. Формування системи оцінки 

ефективності промислового маркетингу на під- 
приємстві 

У статті обґрунтовано, що без маркетингової 
складової в діяльності промислових підприємств не- 
 
 
 

можливо досягти успіху в умовах ринкової еконо-
міки. Встановлено, що для оцінки ефективності про-
мислового маркетингу на підприємстві потрібно во-
лодіти дієвою системою її визначення та оцінки.  
Розроблена факторна схема впливу складових про-
мислового маркетингу на показники обсяги про-
дажу та прибуток, тобто результативність підприєм-
ства. Запропоновано створення Центру промисло-
вого маркетингу з метою підвищення результатив-
ності й ефективності господарської діяльності про-
мислових підприємств на основі маркетингового ін-
струментарію.  

Ключові слова: рентабельність, ефективність, 
оцінка ефективності маркетингової діяльності, про-
мисловий маркетинг, промислове підприємство. 

 
Жуков С. А. Формирование системы оценки 

эффективности промышленного маркетинга на 
предприятии 

В статье обосновано, что без маркетинговой со-
ставляющей в деятельности промышленных пред-
приятий невозможно достичь успеха в условиях ры-
ночной экономики. Установлено, что для оценки эф-
фективности промышленного маркетинга на пред-
приятии нужно обладать действенной системой ее 
определения и оценки. Разработана факторная 
схема влияния составляющих промышленного мар-
кетинга на показатели объемы продаж и прибыль, то 
есть результативность предприятия. Предложено 
создание Центра промышленного маркетинга с це-
лью повышения результативности и эффективности 
хозяйственной деятельности промышленных пред-
приятий на основе маркетингового инструментария. 

Ключевые слова: рентабельность, эффектив-
ность, оценка эффективности маркетинговой дея-
тельности, промышленный маркетинг, промышлен-
ное предприятие. 

 
Zhukov S. Formation of assessment efficiency of 

industrial marketing in business 
The article substantiates that without a marketing 

component in industrial activities cannot succeed in a 
market economy. Found that to assess the effectiveness 
of industrial marketing in business you need to have an 
effective system to identify and evaluate it. Developed 
factor influence diagram components of industrial mar-
keting at sales figures and profits that impact business. A 
creation of the Center industrial marketing to improve ef-
fectiveness and efficiency of economic activities of in-
dustrial enterprises based marketing tools. 

Keywords: profitability, efficiency, evaluating the 
effectiveness of marketing activities, industrial market-
ing, industrial plant. 
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СУЧАСНІ ЗАХІДНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ  
ТА МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
Актуальність теми. Кінець XX – початок XXI 

ст. є важливою віхою на шляху інтенсивного по-
шуку оптимальних моделей державного управління, 
який вилився в проведення адміністративних ре-
форм, спочатку в країнах Заходу, а потім і в інших 
частинах світу. Необхідність серйозної трансформа-
ції традиційних систем державного управління 
може бути пояснена не стільки локальними причи-
нами соціально-економічного характеру, скільки 
глибинними суспільними зрушеннями в сучасному 
світі: формуванням структур постіндустріального 
суспільства, розвитком глобалізаційних процесів і 
глобальної економічної конкуренції, появою надна-
ціональних інститутів і розвитком громадянського 
суспільства.  

Дослідження ролі держави в масштабах всього 
світу продемонструвало величезне значення якості 
державного управління для забезпечення суспіль-
ного добробуту. Згідно «Звіту про світовий розви-
ток – 1997», підготовленого Світовим банком, ме-
тою розвитку є не «сильна» або «мінімалістська» 
держава, а ефективна держава. Останнє знаходиться 
в центрі економічного та соціального розвитку, але 
не як безпосереднє джерело зростання, а як партнер, 
каталізатор і помічник, стимулюючий і доповнює ді-
яльність приватного бізнесу і окремих осіб.  

У західних країнах були запропоновані свої 
способи реформування держави у його сутнісному 
вимірі, що претендують на універсальність і загаль-
ність застосування. Мова йде про дві управлінські 
концепції – New Public Management і Good 
Governance, – які є основоположними сучасних за- 
хідних адміністративних реформ і запозичуються 
іншими країнами. З елементів зазначених концепцій 
можна сформувати «ідеальну модель» державного 
управління, яку надалі можна використовувати для 
дослідження адміністративних реформ у різних кра-
їнах. Саме питанням синтезу концепцій нового дер-
жавного менеджменту та сталого управління і прис-
вячена ця стаття. 

New Public Management (NPM) – це сучасна мо-
дель реформування громадського управління. Більш 
ніж у 70 країнах світу проводяться реформи на 
принципах NPM. У тому числі і більшість еконо- 
мічно розвинених країн світу, які також найбільш 
далеко просунулися в питаннях організації громад- 

ського управління, як на державному, так і муніци-
пальному рівнях. 

Ідея NPM виникла в кінці 80-х років і стала ко-
ристуватися попитом у таких країнах, як Великоб-
ританія, Австралія, США, Канада. В останні 15- 
20 років відбувалося її становлення та апробація. 
New Public Management з'являється на початку  
1990-х років. На думку М. Барзлея, вона була при-
думана політологами для «структурування наукової 
дискусії про сучасні зміни в організації та управ-
лінні виконавчою владою»[14, с. 15]. Ця теза під- 
тверджується аналізом бібліографічної бази даних 
BIDS за період з 1981 по 2000 р., проведених бри- 
танськими дослідниками С. Доусон і Ш. Дарги. Від-
повідно до цього аналізу словосполучення «New 
Public Management» вперше було згадано в 1993 р. і 
з цього моменту кількість статей, в назві яких при-
сутнє словосполучення, постійно збільшувалася. 

Ці ж британські фахівці виділили три варіанти 
змісту зазначеної управлінської концепції. Це, по-
перше, сукупність політичних уявлень щодо органі-
зації та функціонування виконавчої влади і держав-
ної служби; по-друге, академічна дисципліна, що 
вивчає практику управління державною службою; 
по-третє, комплекс практичних заходів, здійснених 
в ході адміністративних реформ. Однак, незважа-
ючи на численність визначень, більшість експертів 
пов'язують появу нового державного менеджменту 
з адміністративними реформами 80-90-х років  
XX ст. NPM – це не продукт теоретичних дослі-
джень, а узагальнення практичного досвіду, який 
був у цих країнах усвідомлений. 

У сімдесятих роках у багатьох Європейських 
країнах і в Америці, в Німеччині сформувалася дер-
жава, так званого загального благоденства, тобто 
держава, яка виконувала величезну кількість соці- 
альних функцій. Це породило масу неприємностей. 
По-перше, виникли серйозні дефіцити бюджетів. 
По-друге, для того щоб державі виконувати таку  
кількість соціальних функцій потрібен великий 
штат чиновників. Крім того, відбулося дуже швидке 
прискорення соціального розвитку, за яким не всти-
гала держава. А саме, швидкість зростання кількості 
проблем, які виникають у міру того, як суспільство 
розвивається, стало набагато більше швидкості  
реакції держави на ці проблеми. От тоді й з'явилися 
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перші досліди побудови і впровадження NPM. Це 
були тільки загальні підходи, ідеологія, положення, 
а кожна країна шукала свої власні способи їх реалі-
зації, виходячи зі своєї специфіки. Однак впрова-
дження в різних країнах NPM має однакові цілі і 
принципи. 

Цілями концепції нового державного управ-
ління є забезпечення максимальної прозорості,  
ефективності, гнучкості, більш тісного зв'язку з ор-
ганізаціями і громадянами, які є основними спожи-
вачами державних послуг. 

Загальні принципи організації державного уп-
равління в рамках моделі «Нового Державного  
Менеджменту» були сформульовані відомими іде- 
ологами і практиками цих реформ Д. Осборном і  
Т. Геблером, які вони назвали принципами онов-
лення сучасних систем державного управління. Пе-
рерахуємо їх: 

1) розвивати конкуренцію між постачальни-
ками (виробниками, постачальниками) громадських 
послуг; 

2) розширювати права громадян, передаючи  
контроль за діяльністю урядових установ із рук чи-
новників-бюрократів безпосередньо громадам; 

3) оцінювати роботу закладів не за витратами, а 
за виходами, результатами; 

4) керуватися метою (місією), а не законами і 
правилами; 

5) перетворювати клієнтів у вільних спожива-
чів, надаючи їм вибір – між школами, навчальними 
програмами, варіантами надання житла і т. п. Пере-
осмислити саме поняття «клієнт державної організа-
ції»; 

6) попереджувати виникнення проблем; 
7) заробляти більше, ніж витрачати; 
8) децентралізувати управління, вносити в ро-

боту дух співробітництва і взаємодопомоги; 
9) віддавати перевагу ринковим механізмам пе-

ред бюрократичними; 
10) зосередитися не стільки на надання послуг, 

скільки на стимулювання (каталіз) вирішення вини-
каючих у суспільстві проблем усіма секторами – 
державним, приватним і некомерційним. Вище- 
викладені принципи і характерні риси дозволяють 
зробити висновок про те, що в реформах нового дер-
жавного менеджменту домінують дві тенденції: еко-
номічна маркетизація і організаційна дебюрократи-
зація. 

Для вдосконалення громадського управління 
застосовувався досвід управління в економічному 
секторі, в управлінні комерційними підприєм- 
ствами, оскільки він за визначенням орієнтований 
на оптимізацію, ефективність і гнучкість. 

У рамках концепції нового державного управ-
ління до основних завдань реформ державного уп-
равління належать: зниження державних витрат; 
підвищення якості виконання державою своїх функ- 

цій; поліпшення системи надання публічних послуг 
організаціям і громадянам; зміцнення та підви-
щення довіри до влади з боку суспільства і приват-
ного сектора. 

Ключовим механізмом модернізації системи 
державного управління є розробка і впровадження 
адміністративних стандартів та регламентів держав-
них і муніципальних послуг з широким використан-
ням можливостей інформаційно-комунікаційних  
технологій. 

Недоліки менеджеріального підходу до дер- 
жавного управління спровокували появу нової 
управлінської моделі, що отримала назву «Good 
Governance», або «належне управління» та пошири-
лась у таких країнах як Японія, Індонезія, Нова Зе-
ландія, Німеччина, Бразилія. В основному нова па-
радигма орієнтована на подолання таких недоліків 
нового державного менеджменту, як другорядність 
вирішення соціальних проблем і, як наслідок, підви-
щення рівня соціальної нерівності та бідності, особ-
ливо в країнах, що розвиваються; ерозія ролі дер-
жави і державних службовців в суспільних відноси-
нах; акцент на універсальності пропонованих мето-
дів реформування замість обліку інституційного 
контексту кожної країни. Вперше поняття «Good 
Governance» з'явилося на порядку денному в 1992 р. 
на щорічній конференції Світового банку в області 
економічного розвитку. 

Подібним чином була названа одна з тем кон-
ференції. Як окрема управлінська модель поряд з 
новим державним менеджментом Governance офор-
милася в 1997 р., коли вийшла у світ Програма роз-
витку ООН «Governance» для сталого розвитку люд-
ських ресурсів». Згідно з Програмою під Good 
Governance розуміється «участь, прозорість, відпо-
відальність, ефективність, рівноправність і верхо-
венство закону». Крім того, ця модель спрямована 
на максимальне розширення сфери участі суспільс-
тва в управлінні і «гарантує, що політичні, соціальні 
та економічні пріоритети повинні бути засновані на 
згоді таким чином, щоб голоси самих бідних і соці-
ально незахищених груп населення були почуті при 
прийнятті державних рішень». Очевидно, що Good 
Governance у такому розумінні виходить за рамки 
менеджеріального контексту, де суспільству відво-
дилася роль споживача державних послуг, але ніяк 
не співвиробника. 

Як і у випадку з новим державним менеджмен-
том, Good Governance характеризується наявністю 
різноманітних підходів до його змісту. 

Однак Good Governance не замінює попередні 
управлінські моделі, а включає їх у новий контекст 
рівноправних партнерських відносин. Вона являє 
собою менш складну структуру, ніж в умовах дер-
жави загального благоденства, досить гнучку і орі- 
єнтовану на людину при наданні послуг, спрямо-
вану на інтеграцію автономних можливостей грома- 
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дян при вирішенні соціальних проблем. І хоча біль-
шість дослідників схильні вважати, що в сучасному 
світі не існує жодних об'єктивних стандартів Good 
Governance, в ряді джерел все-таки міститься уні-
версальний набір компонентів, що відображають 
специфіку цієї моделі. 

Так, основними принципами Good Governance, 
які поширюються на всіх учасників політичного 
процесу, є наступні: участь у прийнятті державних 
рішень; пошук консенсусу при прийнятті рішень; 
стратегічне бачення; зворотний зв'язок; ефектив-
ність при проведенні державної політики; відповіда-
льність всіх учасників процесу; прозорість; рівно-
правність; верховенство закону.  

Чинниками успішності інтеграції Good 
Governance в адміністративну практику тих чи ін-
ших держав є внутрішня підтримка реформ, відпові-
дальність учасників процесу, розвинена система 
власності, а також культурний контекст та історія 
держави-реципієнта. 

На відміну від нового державного менедж- 
менту, в моделі гідного управління державі власти-
вий великий ступінь присутності. І якщо менеджері-
альна парадигма розглядає державу лише як «керма-
нича політичного процесу, то «гідне управління» 
відводить йому роль повноправного партнера і уча-
сника прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Як і будь-яка інша управлінська модель, Good 
Governance не позбавлена недоліків. 

По-перше, для того щоб забезпечити широку 
участь товариства у прийнятті державних рішень, 
уряду необхідно інвестувати час і ресурси в органі-
зацію інституційних рамок подібних процесів. 

По-друге, громадські консультації вимагають 
істотних витрат часу.  

По-третє, позиціонування суспільства як пов-
ноцінного учасника державного управління може 
спровокувати масове невдоволення в разі схвалення 
тих рішень, які не вигідні для тієї чи іншої групи. 

По-четверте, оскільки Good Governance перед-
бачає прозорість і оптимальний доступ суспільства 
до інформації, то з'являється технічна проблема за-
безпечення такого доступу для окремих категорій 
громадян. Нарешті, інтеграція моделі «Good 
Governance» в систему державного управління ви-
магає відповідного інституціонального контексту, 
що включає комплекс елементів у вигляді зрілого 
громадянського суспільства і комерційного сектору, 
здатних поряд із державою сформувати активні по-
літичні мережі партнерства та співробітництва при 
прийнятті управлінських рішень, а також професій-
ного та відповідального бюрократичного апарату, 
який ефективно виконує прийняті рішення. Крім 
цих факторів особливе значення має історичний і 
культурний контекст, що враховує ступінь розвине-
ності демократичної традиції та культури політич-
ної участі суспільства. 

Розвиток теорії і практики Good Governance йде 
паралельно, на відміну від нового державного мене-
джменту, коли теорія була сформульована за під- 
сумками проведених адміністративних реформ. 
Оскільки на «приживання» інституційних змін по- 
трібен тривалий час, то наразі передчасно говорити 
про результати адміністративних практик подібних 
Good Governance. Тим не менш, документи і про-
грами, прийняті ОЕСР, Світовим банком, іншими 
міжнародними організаціями, а також урядами і гро-
мадськими асоціаціями, свідчать про інкорпорацію 
основних ідей даної моделі у інституційне середо-
вище різних країн. 

Публічне управління в Україні проходить етап 
свого становлення. Публічне управління (public 
management) – це діяльність, яка забезпечує ефек- 
тивне функціонування системи органів державної 
влади, регіонального врядування, органів місцевого 
самоврядування, громадських (неурядових) органі-
зацій, фізичних осіб та інших суб’єктів громадянсь-
кого суспільства з метою реалізації державної полі-
тики в найрізноманітніших сферах суспільного 
життя. 

Висновки. Хоча системи державного управ-
ління часом істотно відрізняються одна від одної, 
що обумовлено культурно-історичними, політико-
інституційними особливостями різних країн, ще раз 
констатуємо світову тенденцію універсалізації зага-
льних принципів і підходів у сфері державного уп-
равління. В основному ця тенденція проявляється у 
поширенні зразків гарного управління, вироблених 
в розвинених країнах Заходу, на інший світ.  

Запозичення сучасних західних управлінських 
моделей відбувається у ході адміністративних ре-
форм, які можна розглядати як «інтернаціональний 
політичний процес, що нівелює наявні специфічні 
відмінності і породжує подібні управлінські струк-
тури, а також координує підходи, що застосову-
ються цими структурами, до вирішення національ-
них проблем державного управління. 

На основі синтезу розглянутих нами управлін-
ських концепцій визначимо параметри «ідеальної» 
західної управлінської моделі, яка може використо-
вуватися в якості зразка в ході адміністративних ре-
форм, пов'язаних із імпортом менеджеріальніх і 
постменеджеріальніх інститутів. 

По-перше, децентралізація і відносна свобода 
всіх ланок системи державного управління, що про-
являється у підвищенні самостійності нижніх по- 
верхів бюрократичної ієрархії, реалізації принципу 
субсидіарності і передачі ряду державних функцій 
на рівень місцевого самоврядування. 

По-друге, активне залучення неурядових орга-
нізацій і бізнес-асоціацій в процес прийняття полі-
тико-управлінських рішень, перетворення органів 
державної влади в публічні і відкриті для суспільної 
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дискусії і переговорів структури, зацікавлені у спі-
льних зусиллях для задоволення суспільних інтере-
сів і вирішення суспільних проблем. Держава ініці-
ативно бере на себе співробітництво, стаючи парт-
нером широкої кооперації, що формується, а не  
владним інститутом, узурпуючим право висловлю-
вати загальний інтерес, визначати загальне благо, і 
нав'язуючим свій стандарт поведінки. 

По-третє, формування нової креативної органі-
заційної культури з єдиним розумінням перспектив 
і цілей розвитку організації. Відповідна сучасним 
вимогам організація ґрунтується на переході: від ін-
дивідуальної праці до командної роботи; від роботи 
за функціями до роботи за проектами; від вузької і 
жорсткої спеціалізації до профільної підготовки; від 
підзвітності начальнику до підзвітності клієнтам; 
від ієрархії до горизонтальної координації всередині 
команд. Саме мультипрофесійній команді, що від- 
різняється високим ступенем гнучкості, творення, 
іноваційності та здатності до конкуренції, делегу-
ється право приймати швидкі, часом ризиковані рі-
шення, що безпосередньо стосуються досягнення 
управлінських завдань. Одночасно знижується роль 
контролю «зверху вниз», на зміну якому приходять 
вдосконалена звітність, моніторинг, у тому числі з 
боку громадянського суспільства, і механізми закрі-
плення відповідальності (від оцінки бюрократичних 
процедур, правил і стандартів до кількісних показ-
ників, що характеризує результат діяльності). 

По-четверте, оцінка діяльності державних 
структур за результатами, що представляє цінність 
для громадян. При цьому система державного уп-
равління як управління громадськими справами під-
лягає оцінці з точки зору як прагматичних критеріїв 
ефективності, так і політичних і моральних аспектів 
адміністрування, пов'язаних з виробленням соціа-
льно значущих рішень. 

По-п'яте, оздоровлення системи державного 
управління, з одного боку, через використання прак-
тики менеджменту, яка стосується короткочасних 
трудових відносин на державній службі, запрова-
дження системи оплати праці за якість, формування 
стратегій розвитку галузей народного господарства, 
розвитку нових інформаційних систем і сервісів 
G2G, G2B і, звичайно, G2C, з іншого – створення 
конкурентного середовища в сфері надання громад-
ських послуг, підтримка появи конкуруючих між со-
бою державних структур, приватних фірм і неко- 
мерційних організацій. 

Нарешті, удосконалення механізмів управління 
державними фінансами та бюджетом, що тягне за 
собою скорочення витрат, з їх прив'язкою до резуль-
татів діяльності, а не необхідних ресурсів, підви-
щення прозорості бюджетів і прибутковості держа-
вних організацій. При цьому необхідно пам'ятати, 
що «ідеальна» західна управлінська модель може 

бути успішно впроваджена тільки у відповідному 
інституційному середовищі. 
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Болотіна Є. В., Нікітенко А. В. Сучасні захі-

дні концепції управління та моделі публічного 
адміністрування 

У статті розглядаються дві домінуючі в останні 
десятиріччя концепції державного управління: New 
Public Management і Good Governance. Саме вони ви-
значили зміст сучасних адміністративних реформ, 
що почалися в англо-саксонських країнах і пошири-
лися на решту світу. Автори на основі синтезу цих 
концепцій виділяють параметри «ідеальної» захід-
ної управлінської моделі, яку можна використову-
вати для дослідження адміністративних реформ у  
різних країнах або як трафарет накладати на реальні 
моделі державного управління, використовуючи 
при аналізі адміністративних реформ у різних краї-
нах для визначення ступеня відхилення від зразка.  

Ключові слова: західні управлінські моделі; но-
вий державний менеджмент; гідне управління; син-
тез концепцій; адміністративна реформа. 

 
Болотина Е. В., Никитенко А. В. Современ-

ные западные концепции управления и модели 
публичного администрирования  

В статье рассматриваются две доминирующие 
в последние десятилетия концепции государствен-
ного управления: New Public Management и Good 
Governance. Именно они определили содержание  
 
 
 

современных административных реформ, начав-
шихся в англо-саксонских странах и распространив-
шихся на остальной мир. Авторы на основе синтеза 
указанных концепций выделяют параметры «иде-
альной» западной управленческой модели, которую 
можно использовать для исследования администра-
тивных реформ в разных странах или как трафарет 
накладывать на реальные модели государственного 
управления используя при анализе административ-
ных реформ в различных странах для определения 
степени отклонения от образца. 

Ключевые слова: западные управленческие мо-
дели; новый государственный менеджмент; достой-
ное управление; синтез концепций; административ-
ная реформа. 

 
Bolotina E., Nikitenko A. The modern western 

concepts of management and models in public ad-
ministration  

This article discusses the two dominant in recent 
decades, the concept of public administration: New Pub-
lic Management and Good Governance. They defined 
the content of modern administrative reforms, which be-
gan in Anglo-Saxon countries and spread to the rest of 
the world. The authors on the basis of a synthesis of 
these concepts match parameters of the "ideal" Western 
managerial model that can be used to study administra-
tive reforms in different countries or as a stencil to apply 
the real model of public administration using the analy-
sis of administrative reforms in different countries to de-
termine the degree of deviation from the sample. 

Keywords: Western managerial models; new 
public management; good governance; a synthesis of 
concepts; administrative reform. 
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ЛАКОФАРБОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Ще за радянських ча-

сів переважну частку вітчизняної хімічної промис-
ловості становлять великі виробництва базової хімі-
чної продукції, добрив та азотних сполук. Проте їх-
ній потенціал поступово вичерпується, а процеси 
модернізації техніко-технологічної бази відбува-
ються дуже повільно. Проблеми низької технологіч-
ної конкурентоспроможності виробництва в останнє 
десятиліття посилилися питаннями їхнього сиро-
винного забезпечення.    

Вказану проблему добре позначено у статті 
М.М. Якубовського та В.І. Ляшенка [1, с. 195]: 
«Пріоритет надаємо експортоорієнтованому вироб-
ництву азотних добрив, сировиною для яких є при-
родний газ, що закуповується за імпортом. Водно-
час майже нічого не робиться для розвитку таких  
важливих для економіки і суспільства хімічних ма-
теріалів, як органічні хімічні сполуки, фармацевти-
чні препарати, дубильні екстракти та барвники, кос-
метичні препарати, полімерні матеріали, хімічні во-
локна та ін.». Підтримуючи вказану точку зору, ав-
тор вважає виробництво лаків і фарб одним із тих 
сегментів хімічної галузі, який має значний потен-
ціал і стратегічні перспективи розвитку та може  
певною мірою компенсувати втрати в основній хі-
мії. Отже, вивчення сучасного стану, проблем і пер-
спектив розвитку лакофарбового виробництва 
(ЛФВ) в Україні становить актуальне науково-прак-
тичне завдання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ні напрями стратегічного розвитку хімічної промис-
ловості України та основних виробників хімічних 
продуктів розглядалися у наукових публікаціях  
низки вчених і фахівців, серед яких варто назвати  
І.І. Павленко [2], П.Г. Перерву [3, 4], А.М. Ткаченко 
і А.М. Вакуліч [5], Г.З. Шевцову [6, 7], О.О. Шубіна 
[8] та ін. [9, 10]. У контексті даного дослідження не-
обхідно виділити роботи [5, 10], де вивчено зміст та 
шляхи забезпечення реалізації стратегії сталого роз-
витку хімічного виробництва та визначено окремі 
напрями його екологізації.  

Значно менше уваги у сучасних дослідженнях 
приділяється економіці окремих сегментів хімічної 
промисловості, зокрема виробництву лаків та фарб. 
Можна згадати ряд робіт, присвячених проблемам 
структуризації та функціонування українського  
ринку лакофарбових матеріалів [8, с. 193-196; 11-
16], проте проблеми стратегічного розвитку власне 

ЛФВ залишаються недостатньо опрацьованими і по-
требують поглиблення саме цього аспекту науко-
вого пошуку. 

Метою дослідження є аналіз сучасних тенден-
цій, чинників та проблем розвитку лакофарбового 
сектору хімічної промисловості і визначення перс-
пективних напрямків його стратегічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
ЛФВ має певні особливості, які визначають специ-
фіку його економіки, організації й управління:  

так чи інакше споживачами лакофарбової про-
дукції (ЛФП) є кожна людина та кожне підприєм- 
ство, бо вона застосовується майже в усіх сферах – 
від побуту до машинобудування, деревообробної і 
меблевої галузей, будівництва та різних високотех-
нологічних сфер, тож попит на неї є стійким та ви-
сокоеластичним; 

ЛФП має, як правило, подвійне призначення 
(декоративне та захисне), а її конкурентоспромож-
ність визначається чималою кількістю властивостей 
і характеристик;  

залежність попиту на ЛФП від стану та дина-
міки сфер-споживачів обумовлює ярко виражені се-
зонні коливання її виробництва (рис. 1); 

асортимент ЛФП зараз налічує близько 2,5 тис. 
найменувань і далі розширюється завдяки зрос-
танню вузькоспеціалізованих та високотехнологіч-
них пропозицій;  

виробниками ЛФП є підприємства різного  
масштабу та організаційно-правового статусу, які 
мають різні ринкові стратегії, виробничі умови та 
моделі конкурентоспроможності продукції; 

виробництво і споживання ЛФП може бути 
екологічно небезпечним, як для людини, так і для 
навколишнього середовища, тож закономірною є 
підвищена увага до питань їх якості і безпечності.  

За даними Держстатистики України, які не вра-
ховують тимчасово окуповані території АР Крим та 
частину зони проведення АТО, починаючи з 2012 р. 
у ЛФВ спостерігалася спадна динаміка, яка нато-
мість була меншою за загальний рівень падіння у хі-
мічному виробництві (табл. 1), що підтверджує на- 
явність певного усталеного внутрішнього ринко-
вого потенціалу цього сектору. 

За підсумками 2016 р., окрім зростання вироб-
ництва ЛФП на 17,6%, були зафіксовані й інші по-
зитивні результати: обсяг реалізації фарб, лаків і по-
дібної продукції, друкарської фарби та мастик ста- 
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новив майже 4 млрд грн (+19,7% до 2015 р.), частка 
сектору у виробництві хімічних речовин і хімічної 
продукції зросла до 7,1%. Отже, попри загальну  
стагнацію хімічної промисловості лакофарбове ви-
робництво демонструє ознаки відновлення і може 
стати однією з «точок» її зростання. Утім, державна 

стратегія розвитку хімічного комплексу і, зокрема, 
його лакофарбового сегменту, відсутня. Розвиток 
ЛФВ зараз визначається виключно ринковими про-
цесами, які спричиняють певні дисбаланси й не за-
безпечують умов для якнайповнішої реалізації його 
потенціалу. 

 

 
Рис. 1. Динаміка виробництва ЛФП по місяцях 2016 р. 

 
Таблиця 1 

Індекси хімічної продукції у 2011-2016 рр., % до попереднього року 

Види діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
За період 
2011-2016 

Виробництво хімічних речо-
вин і хімічної продукції 

128,0 96,0 80,7 85,8 84,8 101,1 72,9 

у тому числі виробництво 
фарб, лаків і подібної продук-
ції, друкарської фарби та мас-
тик 

103,9 97,4 94,6 92,7 81,1 117,6 84,6 

Складено за даними: [17]. 
 
На основі вивчення й узагальнення маркетинго-

вих, статистичних, аналітичних та технологічних 
матеріалів у галузевих фахових виданнях, вироб-
ничо-комерційної та інноваційної практики провід-
них виробників ЛФП було визначено основні детер-
мінуючі чинники та напрямки їхнього впливу на  
розвиток ЛФВ. Результати дослідження системати-
зовано у табл. 2. 

З метою подальшого визначення стратегічних 
орієнтирів розвитку сектору фактори окремо дифе-
ренційовано як системні та ситуативні. Вектор 
впливу кожного фактору має відповідне позна-
чення: «↑» – позитивний, або чинник розвитку;  
«↓» – негативний, або гальмуючий чинник; «↕» – рі-
зноспрямовані впливи чиннику. Останній варіант, 
на думку автора, більшою мірою стосується наслід-
ків дії основних системних факторів зовнішнього 
характеру. Цей двоїстий вплив виявляється в тому, 
що сучасні процеси у світовому ЛФВ спричиняють  

певні загрози для внутрішнього виробника, але,  
водночас, при активній інноваційній, виробничій і 
ринковій стратегіях, надають йому нові можливості 
для пошуку власних ніш у різних товарних сегмен-
тах і на різних ринках. 

Основні сучасні напрями розвитку ЛФВ 
пов’язані з підвищенням їх технологічності, еконо-
мічності, безпечності та зниженням негативного 
впливу на навколишнє середовище. Рис. 1, 2 відо-
бражають один із таких напрямів – скорочення  
частки ЛФП на основі органічних розчинників на 
користь водно-дисперсних фарб. Іншим напрямком 
екологізації виробництва й споживання ЛФП є за-
стосування порошкових покриттів. 

Активно у світі розвиваються і суміжні іннова-
ційні напрями ЛФВ: енергозберігаючі та маловід- 
ходні технології, виготовлення протекторних пок-
риттів та матеріалів зі спеціальними властивостями 
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(для оборонної, авіаційної, суднобудівної, нафтога-
зової, хімічної галузей). 

Зрозуміло, що у теперішніх українських реа-
ліях зруйнованої системи інноваційної підтримки 
хімічного виробництва не можна розраховувати на 
повноцінну інноваційну стратегічну перспективу 

розвитку вітчизняного лакофарбового сектору. Од-
нак цілком можливо говорити про певні ринкові 
ніші, які треба шукати суб’єктам галузі з урахуван- 
ням власного виробничо-інвестиційного потенці-
алу, нетипових потреб окремих груп споживачів та 
науково-технологічного заділу вітчизняних науков-
ців. 

Таблиця 2 
Оцінка впливу сучасних чинників на розвиток 

лакофарбового виробництва в Україні 
Зовнішні чинники Внутрішні чинники 

Системні чинники 
 Стійке зростання попиту на світовому ринку (↑) 
 Інтенсивне оновлення асортименту та застосу-
вання стратегії диференціації продукції (↕) 
 Підвищення специфічних вимог: експлуатацій-
них, технічних, декоративних (↕) 
 Посилення екологічних норм та вимог до еконо-
мічності (↕) 
 Розвиток сегменту «інтелектуальної» багато- 
функціональної ЛФП (↕) 
 Участь іноземного капіталу (↑) 

 Усталений внутрішній попит у споживчому сегменті (↑) 
 Значна кількість виробників і висока конкуренція (↑) 
 Висока частка нових виробничих потужностей (↑) 
 Обмеженість власної сировинної бази і залежність від 
імпортних компонентів (↓) 
 Недостатнє впровадження сучасних технологій і асорти-
менту, стандартів якості та екологічної безпеки (↓) 
 Відсутність системної підтримки національних вироб-
ників (↓) 
 Відсутність цілісної галузевої інноваційної системи (↓) 

Ситуативні чинники 
 Зростання цін на імпортні складові собівартості 

(↓) 
 Збереження високого потенціалу іноземного ін-
вестування у виробництва сектору (↑) 
 Лібералізація торгівлі в рамках Угоди про асоці-
ацію між Україною та Європейським Союзом (↕) 
 Вихід з українського ринку окремих провідних 
виробників ЛФП (↓) 

 Падіння платоспроможного попиту та його концентра-
ція в економ сегментах ринку (↓) 
 Стабілізація і певне зростання внутрішнього попиту в 
індустріальному сегменті (↑) 
 Збільшення контрафактної продукції (↓) 
 Упровадження світових стандартів і зростання експорту 
в окремих сегментах ЛФВ (↕) 
 Активізація процесів перепродажу активів у ЛФВ (↕) 

Авторська розробка. 
 

 
Рис. 2. Виробництво основної ЛФП у 2011-2016 рр. 

 
У цьому аспекті варто звернути увагу на ре-

зультати досліджень технічних, технологічних, рин-
кових, комерційних та інших питань розвитку лако-
фарбового сегменту, які проводять фахівці НТУУ 
«Київський політехнічний інститут», НТУ «Харків-
ський політехнічний інститут», Київського націона- 

льного торговельно-економічного університету, 
Українського державного хіміко-технологічного 
університету, Інституту хімічних технологій Cхід-
ноукраїнського національного університету. Напри-
клад, серед інноваційних пропозицій останнього  
можна назвати розробку полімерних пігментів на 
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основі алкідних смол [18], яка дозволяє покращити 
ряд техніко-економічних показників виробництва 
фарб та їх експлуатаційні властивості. 

Наступний стратегічний вектор розвитку інду-
стрії лаків і фарб пов'язаний зі значною увагою сус-
пільства до екологічних аспектів, особливо сто- 
совно використання летких органічних сполук, важ-
ких металів та інших шкідливих речовин.  

Важливість екологічного імперативу добре ро-
зуміють вітчизняні виробники. Місія Асоціації ук-
раїнських виробників лакофарбової продукції пе-
редбачає, зокрема, «сприяння підвищенню ефектив-
ності функціонування лакофарбової галузі шляхом 
розроблення, обговорення, внесення пропозицій 
щодо реалізації програм і послуг, які забезпечують 
прихильність галузі до охорони навколишнього се-
редовища, управління обігом лакофарбової продук-
ції, захисту здоров’я і безпеки споживачів, а також 
до розвитку науки та техніки» [19]. 

Водночас стратегічні перспективи розвитку 
ЛФВ у цьому напрямку стикаються з проблемою па-
діння платоспроможного попиту та його переміщен-
ням до економ сегментів ринку. Українські вироб-
ники змушені вирішувати складне і суперечливе  
завдання: збільшення обсягів виробництва дешев-
шої ЛФП при наданні їй якісних та екологічно без-
печних властивостей дорожчої продукції. Завдання 
ускладнюється тим, що якісна екологічно безпечна 
ЛФП має завелику вартість та її зменшення, зазви-
чай, відбувається за рахунок використання у вироб-
ництві дешевої небезпечної сировини з утратою еко-
логічної якості.  

Утім, розвиток українського виробництва фарб 
і лаків має відбуватися у загальносвітовому тренді, 
який полягає у зростанні екологічно безпечної ЛФП 
і запровадженні жорсткіших екологічних вимог.  
Важливу роль у просуванні концепції екологізації 
мають відігравати інструменти підвищення інфор-
мованості і плекання екологічної культури спожи-
вання, зокрема соціальна реклама. Треба формувати 
образ сучасного відповідального споживача, який  
розуміє необхідність сплачувати додаткову вартість 
за високоякісну, екологічно чисту та безпечну про-
дукцію. У більш широкому сенсі мова йде про один 
з напрямків імплементації парадигми «зеленого  
маркетингу» [20]. 

В основі окреслених стратегічних напрямів ле-
жить загальна ідея залучення інноваційних складо-
вих потенціалу сектору та задоволення новітніх по-
треб спеціалізованих сегментів ринку. Натомість, 
основні обсяги попиту українських споживачів 
ЛФП (передусім, сегменти непрофесійного декора-
тивного використання, а також професійного вико-
ристання при реалізації інфраструктурних проектів 
за рахунок бюджетного фінансування) орієнтуються 
на цінові характеристики і сконцентровані в сегмен-
тах «економ» і «субеконом». Отже, як і раніше, од- 

нією з базових стратегій вітчизняного виробництва 
фарб і лаків має залишатися стратегія низьких ви-
трат. 

Головною проблемою тут є обмеженість влас-
ної сировинної бази і висока залежність від цінових 
коливань на імпортні компоненти. У цій ситуації ре-
зерви скорочення собівартості ЛФП варто шукати 
на шляху впровадження технологічних нововве-
день, які дозволяють зменшити матеріало- й енерго-
ємність виробництва, покращити показники техно-
логічних процесів і якості продукції. Так, напри-
клад, при використанні розроблених нами полімер-
них пігментів [18] у виробництві будь-яких фарб 
(алкідних, пентафталевих, водоемульсійних тощо) 
виключається застосування диспергаторів, що до-
зволяє економити час на технологічні операції, ско-
рочувати питомі витрати води та електроенергії. По-
ліпшення маслоємності пігментів сприяє змен-
шенню витрат масла на виготовлення фарб і зміц-
нює зносостійкість лакофарбових покриттів. 

Висновки. Лакофарбове виробництво є сучас-
ним сектором української хімічної промисловості, 
який зберігає достатній ринковий потенціал, демон-
струє високі темпи відновлення і має видимі перс- 
пективи розвитку. 

Виявлено сучасні проблеми, тенденції і детер-
мінуючі чинники розвитку ЛФВ. Аналіз зовнішніх і 
внутрішніх факторів засвідчив їх різноспрямований 
вплив і довів, що основні рушійні сили галузевого 
виробництва сконцентровані у світових ринкових і 
інноваційних трендах. 

Показано, що у сучасних умовах стратегічний 
розвиток українського ЛФВ має орієнтуватися на 
гнучке застосування і комбінування декількох тра-
диційних і інноваційних стратегій: низьких витрат, 
патієнтної (нішової) та екологізації виробництва.  

Подальші дослідження в окресленому напрям-
ку будуть пов’язані з пошуком шляхів реалізації 
концепції екологізації лакофарбового виробництва з 
урахуванням світових тенденцій, ринкового попиту 
та технологічних інновацій.  
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Маслош О. В. Сучасні питання стратегіч-

ного розвитку лакофарбового виробництва в Ук-
раїні 

Проаналізовано роль, тенденції та чинники  
розвитку лакофарбового виробництва. Досліджено 
сучасні проблеми і перспективи стратегічного роз-
витку лакофарбового сектору в Україні. Зроблений 
висновок про необхідність комбінування традицій-
них і інноваційних стратегій та важливість еколо- 
гічного імперативу для підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняного виробництва лакофар-
бової продукції. 

Ключові слова: хімічна промисловість, лако- 
фарбові матеріали, виробництво, розвиток, страте-
гія, продукція, ринок.  

 
Маслош О. В. Современные вопросы страте-

гического развития лакокрасочного производ- 
ства в Украине 

Проанализированы роль, тенденции и факторы 
развития лакокрасочного производства. Исследо-
ваны современные проблемы и перспективы страте-
гического развития лакокрасочного сектора в Укра-
ине. Сделан вывод о необходимости комбинирова-
ния традиционных и инновационных стратегий и 
важности экологического императива для повыше-
ния конкурентоспособности отечественного произ-
водства лакокрасочной продукции. 

Ключевые слова: химическая промышленность, 
лакокрасочные материалы, производство, развитие, 
стратегия, продукция, рынок.  

 
Maslosh O. V. Modern issues of the strategic 

development of paint and varnish production in 
Ukraine  

This article analyzes the role, trends and factors of 
developing paint and varnish production. The modern 
problems and prospects of the strategic development of 
paint sector in Ukraine are investigated. It was con-
cluded that it is necessary to combine traditional and in-
novative strategies and the importance of the ecological 
imperative to increase the competitiveness of domestic 
paint and varnish production. 

Keywords: chemical industry, paint materials, pro-
duction, development, strategy, product, market. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В современных условиях усиливается тенден-

ция к универсализации производства, что определя-
ется требованиями научно-технического прогресса 
по расширению номенклатуры выпускаемой про-
дукции, появлением многофункционального обору-
дования, задачами совершенствования организации 
труда в направлении расширения трудовых функ-
ций рабочего. 

Как показывает практика, элементы производ-
ственного процесса могут соединяться в различных 
формах и методах, принципы реализовываться не в 
полной мере, что приводит к разным результатам 
деятельности предприятия. Отсюда возникает необ-
ходимость количественной оценки уровня организа-
ции производства, позволяющей произвести сравне-
ние. 

Наличие обоснованной количественной харак-
теристики уровня организации основного производ-
ственного процесса обеспечивает возможность в 
каждом конкретном случае зафиксировать суще-
ствующее состояние и степень рационализации ор-
ганизации производства, сопоставить показатели в 
динамике за ряд лет, в сравнении с другими пред-
приятиями, вскрыть имеющиеся резервы и наметить 
пути их использования [1–3]. 

Вопросам управления качеством организации 
производственного процесса на промышленных 
предприятиях уделяли внимание следующие уче-
ные: А.И. Амоша [6], В.П. Вишневский [6], Л.А. 
Збаразская [6], Г.М. Скударь [5,7] и другие. Эффек-
тивное управление качеством производственного 
процесса промышленных предприятий оказывает 
воздействие на качество выпускаемой продукции, а 
также дает возможность избежать всевозможных 
сбоев работе, выявить и ликвидировать их с 
наименьшими потерями для предприятия. 

Цель статьи – создание автоматизированной 
системы оценки эффективности управления каче-
ством организации производственного процесса на 
машиностроительном предприятии 

Функционал автоматизированной системы 
оценки эффективности управления качеством орга-
низации производственного процесса на машино-
строительном предприятии:  

1. Расчет матриц попарных сравнений произ-
водственных процессов по критериям. 

2. Расчет степеней принадлежности каждого 
производственного процесса множеству критериев. 

3. Определение важности критериев, по кото-
рым оцениваются производственные процессы на 
машиностроительном предприятии. 

4. Определение оптимального производствен-
ного процесса при равнозначных и неравнозначных 
критериях. 

Для сравнение ПП между собой по каждому 
критерию применяется оценочную 9-бальную 
шкалу Саати [3–5]: 

1 – отсутствует преимущество Vl над Vj; 
3 – преимущество Vl над Vj является слабым;  
5 – преимущество Vl над Vj является умерен-

ным; 
6 – почти сильное преимущество; 
7 – преимущество V является сильным; 
8 – почти абсолютное преимущество. 
9 – преимущество Vl над Vj является абсолют-

ным. 
Оценки 2, 4, 6, 8 – промежуточные оценки: 2 – 

едва слабое преимущество; 4 – более чем слабое 
преимущество. 

Определение оптимального ПП при равнознач-
ных критериях оценки. 

В качестве примера, проведем сравнение четы-
рех вариантов формирования системы оценки эф-
фективности управления качеством организации 
производственного процесса на машиностроитель-
ном предприятии. Экспертные сравнения вариантов 
(производственных процессов)		 − 	по крите-
риям	 −  приведены в таблице. 

Таблица 
Попарное сравнение ПП 

Критерий Попарные сравнения 

 
Слабое преимущество над  
Умеренное преимущество над  
Отсутствует преимущество над  

 
Отсутствует преимущество над  
Сильное преимущество над  
Умеренное преимущество над  

 
Сильное преимущество над  
Слабое преимущество над  
Умеренное преимущество над  

 
Слабое преимущество над  
Умеренное преимущество над  
Сильное преимущество над  

 
Слабое преимущество над  
Отсутствует преимущество над  
Слабое преимущество над  

 
Сильное преимущество над  
Отсутствует преимущество над  
Умеренное преимущество над  
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Данным экспертным высказываниям соответ-
ствуют матрицы попарных сравнений, представлен-
ные на рис. 1. 

Определяются минимальные значения степе-
ней принадлежности каждого производственного 
процесса по всем критериям. Оптимальным будет 

считаться тот, у которого степень принадлежности 
максимальная. В нашем случае это две альтер-
нативы (производственные процессы) x2 и x4. 
Программа в рекомендации указывает одну из них в 
случайном порядке. В данном случае выбрана 
альтернатива x4=0,085227 (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Заполнение матриц первоначальными данными 

 

 
Рис. 2. Нахождение оптимальной альтернативы 

(производственного процесса) по всем критериям 
 
Согласно, произведенным расчетам при учете 

равнозначных критериев оптимальным является ПП 
x4=0,085227, так как его степень принадлежности 
множеству критериев является максимальной.  

 
Определение оптимального ПП при неравно-

значных критериях оценки. 
Для определения рангов критериев использу-

ется метод попарных сравнений: 

− слабое преимущество K1 над K2; 
− сильное преимущество K1 над K3; 
− умеренное преимущество K1 над K4; 
− абсолютное преимущество K1 над K5; 
− слабое преимущество K1 над K6. 
Заполнение таблицы аналогично предыдущим 

расчетам по определению оптимального ПП при 
равнозначных критериях оценки (рис. 3). 

Следующим шагом определения оптимального 
ПП при неравнозначных критериях оценки является 
расчет коэффициентов важности критериев −  
(рис. 4) [3]. 

По полученным данным можно определить 
важность каждого из критериев. Из рис. 4 видно, что 
критерий – выполнение в срок имеет преимуще-
ства над другими, а значит он наиболее важный. 
Также можно наблюдать, что критерий K2 – процент 
брака и K6 – экономия энерго- или материальных ре-
сурсов имеют одинаковые весовые коэффициенты, 
а значит они равнозначны между собой. В данном 
примере критерий K5 – производительность явля-
ется наименее важным при оценке эффективности 
управления производственным процессом. 
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Рис. 3. Заполнение матриц попарных сравнений критериев первоначальными данными 

 

 
Рис. 4. Коэффициенты важности критериев 

 
Соответственно, согласно [6] получаем такие 

нечеткие множества, представленные на рис. 5. 
Аналогично, (см. рис. 5) определяется какой из 

производственных процессов имеет преимущества 
перед остальными по каждому из критериев с уче-
том их рангов. Например, альтернативы (производ-
ственные процессы) x2 и x4 по критерию K1 – срок 
выполнения (выполнение в срок) имеют преимуще-
ства относительно других производственных про-
цессов. 

 
 

Рис. 5. Степени принадлежности нечеткого  
решения 

 

Определяются минимальные значения степе-
ней принадлежности каждого производственного 
процесса по всем критериям с учетом важности 
критериев. Оптимальным будет считаться тот, у 
которого степень принадлежности максимальная 
(см. рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Коэффициенты важности критериев 

 
Соответственно, оптимальным будет является 

ПП x2=0,313117, так как его степень принад-
лежности множеству критериев являся максималь-
ной.  
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Разработанная автоматизированная система 
оценки эффективности управления качеством орга-
низации производственного процесса на машино- 
строительном предприятии позволяет определить 
оптимальный производственный процесс с учетом  
равнозначности и неравнозначности критериев 
оценки, влияющих на управление качеством органи-
зации производственного процесса. Также на осно-
вании вывода-рекомендации программный продукт 
позволяет:  

− повысить эффективность и результатив-
ность принятия решения относительно формирова-
ния эффективной модели организации ПП; 

− способствовать решению поставленных за-
дач управления качеством организации производ-
ственного процесса машиностроительных предпри-
ятий. 

Предложенный подход можно использовать 
для решения задач по достижению преимущества 
любого варианта системы управления качеством ор-
ганизации ПП по любому критерию. 
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Ольховська О. Л., Заїка А. А. Система оцін-
ки ефективності управління якістю організації 
виробничого процесу на машинобудівному під- 
приємстві 

Розроблено автоматизовану систему оцінки 
ефективності управління якістю організації вироб-
ничого процесу на машинобудівному підприємстві, 
що дозволяє визначити оптимальний виробничий 
процес з урахуванням рівнозначності і нерівнознач-
ності критеріїв оцінки, що впливають на управління 
якістю організації виробничого процесу. Запропо-
нований підхід можна використовувати для рішення 
завдань по досягненню переваги будь-якого варі- 
анту системи управління якістю організації вироб-
ничого процесу за будь-яким критерієм. 

Ключові слова: виробничий процес, управ-
ління, модель, моделювання, оцінка, багатокритері-
альний аналіз, нечітка множина, критерій, автомати-
зація. 
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оценки эффективности управления качеством 
организации  производственного  процесса на ма-
шиностроительном предприятии 

Разработана автоматизированная система 
оценки эффективности управления качеством орга-
низации производственного процесса на машино-
строительном предприятии, что позволяет опреде-
лить оптимальный производственный процесс с 
учетом равнозначности и неравнозначности крите-
риев оценки, влияющих на управление качеством 
организации производственного процесса. Предло-
женный подход можно использовать для решения 
задач по достижению преимущества любого вари-
анта системы управления качеством организации  
производственного процесса по любому критерию. 

Ключевые слова: производственный процесс, 
управление, модель, моделирование, оценка, много-
критериальный анализ, нечеткое множество, крите-
рий, автоматизация. 

 

Olkhovska O., Zaika A. System for assessing the 
effectiveness of quality management of the organiza-
tion of the production process at a machine buiding 
enterprise 

An automated system for assessing the effective-
ness of quality management of the organization of the 
production process at a machine building enterprise al-
lows us to determine the optimal production process, 
taking into account the equivalence and unequality of 
evaluation criteria that affect the quality management of 
the production process. The proposed approach can be 
used to solve problems to achieve the benefits of any 
version of the quality management system of the organ-
ization of the production process by any criterion. 

Keywords: production process, management, 
model, modeling, assessment, multicriteria analysis, 
fuzzy set, criterion, automation. 
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СФЕРИ ТУРИЗМУ  

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Постановка проблеми. Модернізація – процес 

становлення суспільства, перехід його до нових 
форм розвитку або рух до його сучасних типів, що 
характеризується змінами, які відповідають новій 
системі інтересів, цінностей і пріоритетів. Даний 
процес відбувається в різних сферах життєдіяльно-
сті суспільства, але саме в соціокультурній сфері  
можлива саме та модернізація, яка забезпечує незво-
ротність усіх інших трансформацій: економічних, 
технологічних, інституційно-політичних та ін. 

Генеральна асамблея ООН ухвалила прого- 
лосити 2017 рік Міжнародним роком сталого ту- 
ризму в інтересах розвитку. У резолюції, прийнятій 
4 грудня 2016 р., визнається «важливість міжнарод-
ного туризму для поліпшення взаєморозуміння між 
народами в усьому світі, поширення знань про ба-
гату спадщину різних цивілізацій і забезпечення 
дбайливого ставлення до цінностей різних культур і 
зміцнення тим самим миру в усьому світі». Як зазна-
чив Генеральний секретар ЮНВТО Т. Ріфаї: «Це на-
дає унікальну можливість для розширення вкладу 
сектора туризму в рамках трьох компонентів стійко-
сті – економічної, соціальної та екологічної, при од-
ночасному підвищенні інформованості про справ-
жні масштаби сектора, який часто недооціню-
ється» [1]. Тому, актуальним є приділення уваги со-
ціальній компоненті стійкого розвитку, що орієнто-
вана на людину і спрямована на збереження стабіль-
ності соціальних і культурних систем – соціальному 
капіталу, що дозволяє виявити причини, що лежать 
в основі ефективного функціонування суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Фундаментальні основи дослідження соціального 
капіталу закладені у роботах західних дослідників:  
Л. Ханіфана, П. Бурд’є, Дж. Коулмана, Р. Патнема. 
Подальший розвиток концепції соціального капі-
талу знайшов у дослідженнях Ф. Фукуями, Р. Бар- 
та, Н. Ліна, В. Бейкера, А. Портеса, Дж. Вулкока,  
М. Шиффа, П. Франкоіса, Дж. Якобса та ін. Сьо- 
годні феномен соціального капіталу отримав гли-
боку концептуалізацію, і більшість дослідників  
сконцентрувалося на аналізі даного феномену на 
мікро-, мезо- і макрорівнях. Дослідження проблема-
тики сутності, виявлення структури, функцій, вза- 
ємозв’язку з іншими формами капіталу та аналізу 
його впливу на економічне зростання знайшли своє 
відображення у роботах вітчизняних науковців та 

дослідників інших пострадянських країн: Б. Бур- 
кінського, Ф. Власенко, Н. Гавкалової, О. Грішно-
вої, А. Длугопольського, В. Єлагіна, Г. Жалдак, 
Н. Корж, І. Мачерінскене, А. Рублевського, М. Ря- 
бінчука, С. Сисоєва, Г. Скляра, Т. Соболь, Л. Стре-
льнікової, М. Хайкіна, Ж. Черновалої, Т. Шаповало-
вої, О. Шпикуляк, В. Щербіної та ін. 

Незважаючи на весь спектр фундаментальних 
досліджень є відкритими для подальших розробок 
або потребують подальшого обґрунтування питання 
щодо сутності, структури та методологічних особ-
ливостей дослідження соціального капіталу в різних 
сферах матеріального виробництва та послуг, зок-
рема в сфері туризму, що і визначає актуальність да-
ної статті. 

Метою статті є уточнення сутності та змісту 
соціального капіталу, а також дослідження струк- 
турно-функціональних особливостей його форму-
вання у сфері туризму крізь призму інституційної 
теорії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
1916 р. одним з перших термін «соціальний капітал» 
в роботі  «Сільська школа – центр общини»» засто-
сував Л. Ханіфан щодо доброзичливості, спілку-
вання, взаємної симпатії, та соціального спілкуван-
ня серед групи людей та родин [2]. Однак, розвитку 
дана дефініція набула лише в 80-х роках ХХ ст. коли 
в роботі «Форми капіталу» П. Бурд’є використав по-
няття «капітал соціальний» для позначення соціаль-
них зв’язків, які можуть виступати ресурсом отри-
мання вигод; досліджував його як сукупність потен-
ційних і наявних ресурсів, які пов’язані з міцними 
мережами та інституційними відносинами взаєм-
ного визнання [3]. Р. Патнем, обґрунтовуючи кон- 
цепцію «соціального капіталу», в роботі «Щоб де-
мократія спрацювала. Громадянські традиції в су-
часній Італії» зробив спробу пояснити різницю між 
регіонами Італії через різну ступінь соціального ка-
піталу та визначив його основні складові елементи: 
моральні принципи і норми, соціальні цінності та 
мережу соціальної інфраструктури [4]. Концепту- 
альне опрацювання категорії знайшло своє відобра-
ження в роботі Дж. Коулмана «Капітал соціальний і 
людський», який займаючись соціологічним аналі-
зом освіти і колективної дії, запропонував своє ро-
зуміння соціального капіталу на емпіричній традиції 
в американській соціології і теорії людського капі- 
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талу [5]. Ф. Фукуяма в роботі «Довіра: соціальні че-
сноти і шлях до процвітання» розвиває попередню 
концепцію і пропонує розглядати соціальний капі-
тал як фактор ефективності економічної діяльності 
на рівні громад, окремих етнічних і соціальних груп, 
ототожнює його з нормами, очікуваннями та з дові-
рою [6].  

У наукових дослідженнях існує широкий 
спектр різноманітних підходів учених щодо розу-
міння феномену «соціального капіталу»: етнологіч-
ний (соціально-антропологічний) – розглядається 
зв’язок форм соціального життя і культурного до- 
свіду людини з урахуванням його біологічної при-
роди, як основи соціального капіталу; соціологічний 
– ґрунтується на нормах, мережах та праві, які явля-
ють собою порядок суспільних відносин в діях і по-
ведінці людей за сприяння яких вони можуть отри-
мати користь; політологічний – заснований на 
об’єктивній потребі в підвищенні керованості суспі-
льства, коли значна увага в соціальному капіталі 
приділяється ролі інститутів, норм у формуванні 
людської поведінки; економіко-інституційний – до-
слідження даного феномену, як економічної катего-
рії, доповнюється аналізом інститутів та врахову-
ються неекономічні чинники його накопичення та 
використання. Дана категорія розглядається як ре-
зультат і ресурси соціальних відносин, що характе-
ризують задоволення потреб інтересів і максимізу-
ють індивідуальну користь. 

Теоретико-методологічні підходи щодо визна-
чення категорії соціального капіталу, які знайшли 
своє відображення в роботах сучасних науковців, 
мають принципові розбіжності (табл. 1). 

Критичний аналіз різних підходів щодо визна-
чення поняття «соціальний капітал» та його складо-
вих дозволив дійти висновку, що серед науковців не 
існує єдиного підходу щодо розгляду даної проб-
леми. Однак їх переважна більшість вважає, що ос-
новними складовими елементами соціального капі-
талу є сукупність норм, правил поведінки, довіри, 
мережа зв’язків, а дослідження даної проблеми ма-
ють такі вектори: 

− система соціально-економічних відносин 
заснована на принципах довіри, взаємодопомоги, 
цінностях, які спрямовані на досягнення суспіль-
ного і індивідуального блага; 

− інституційне середовище, яке забезпечує 
ефективну взаємодію індивідів в суспільстві; 

− сукупність капіталів, ресурсів необхідних 
для задоволення матеріальних і культурних потреб 
людини та суспільства; 

− продукт об’єктивізації соціально-економіч-
них відносин; 

− інтегрований показник результату користу-
вання окремих індивідів соціальними мережами. 

Також, слід зазначити, що більшість наведених 
визначень сформовані відповідно мереж-носіїв та 

відповідних рівнів накопичення соціального капі-
талу, який має розгалужену структуру. 

Фахівці Світового Банку запропонували узага-
льнену структуру соціального капіталу на основі 
двох ключових аспектів: сфер його застосування  
(мікро-, мезо- і макро-) та його форм (когнітивна – 
формується владою на основі довіри, цінностей, 
внутрішніх норм; структурна – формується держав-
ними інститутами, законами за участю внутрішніх 
інститутів та соціальних мереж) [26, с. 20]. 

Розподіл рівнів проте не означає автоматичну 
субстантивацію різних форм капіталу, а радше є по-
глядом на один і той самий феномен з різних ракур-
сів. Мікропідхід зосереджується на соціальній реа-
льності як просторовій взаємодій між індивідами. 
Такі взаємодії відбуваються у рамках повсякденно-
сті в сім’ї, сусідській спільноті, робочому колективі, 
добровільних організаціях і т. д. Мезорівень – рівень 
колективів та спільнот, груп, що є детерміновані  
водночас мережево та з боку ширшого суспільства. 
В таких групах виникає обмежена солідарність та 
довіра. Макропідхід натомість зосереджений на ін-
ституціональному вимірі соціальної реальності, до-
кладаючись до виявлення стійких взаємовпливів по-
між рівнями і формами інституалізації та взаємоді-
ями на основі довіри [27, с. 62]. На наш погляд, не 
слід обмежуватися трьома рівнями при розгляді 
сфер застосування соціального капіталу, доцільно 
звернути увагу на метарівень соціально-економічної 
системи суспільства, де найважливішими механіз-
мами накопичення соціального капіталу є угоди між 
державою і бізнесом у формі державно-приватного 
партнерства, що реалізують сутність понять «взає-
модопомога», «цінності», «довіра». 

Сутність соціального капіталу ефективно про-
являється через його функції. Найбільш повний пе-
релік з дев’яти  функцій, які є загальновизнаними та 
часто виділяються, навів у своїй роботі М. Хайкін, а 
саме: соціалізації, інформаційна, інституційна, еко-
номічна, обліку та контролю, суспільно-політична, 
синергетична, інтелектуалізації та інноваційного  
розвитку, відтворення людського капіталу [28, 
с. 89–90]. Форми та особливості прояву вказаних 
вище функцій у сфері туризму нами розглянуто далі. 
Так, базовою функцією соціального капіталу, яка 
визначає передумови для сталого розвитку суспіль-
ства на основі довіри, становлення особистості, са-
моствердження  впевненості, є функція соціалізації. 

Найважливішим інститутом соціалізації особи-
стості є об’єднання, яке стимулює соціальну актив-
ність і створює додаткові умови для формування 
життєвої позиції. Самодіяльна спільнота надає дода-
тковий життєвий простір для соціального самостве-
рдження, оцінки та визнання результатів своєї дія-
льності, і в силу цього має величезний виховний по-
тенціал. Соціалізації особистості в самодіяльному 
об’єднанні сприяють сприятливі умови для міжосо- 
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бистісних комунікацій. Туристський простір – це 
зона спілкування, сфера розкриття здібностей і реа-
лізації потреби в самовираженні і визнання. У само-
діяльній спільноті особистість вчиться дивитися на 
світ очима іншого, програючи безліч ролей, глибше 
пізнає себе, співвідносить свої недоліки з ціннос-
тями іншого і коригує свою поведінку. Соціалізація 
в туристичному просторі є засвоєння соціальних ро-
лей і культурних норм. Ключовими у даному ви- 
падку поняттями є: соціалізація, навчання нормам, 
освоєння ролей. У туризмі цей процес, як не в якій 
іншій сфері людського життя, має широкий діапа-
зон. Адже туризмом займаються з раннього дитин- 
ства до глибокої старості. Тому і весь цей процес 
ідей нерозривно пов’язаний із запропонованою 
вище схемою: навчання освоєнню ролей і міжро-
льові відносини. Причому все це відбувається під 
соціальним контролем [29, с. 48–49]. Тобто, це дво-
сторонній процес: засвоєння індивідом соціального 
досвіду того суспільства, до якого він належить, і 
відтворення ним систем соціальних зв’язків і відно-
син, в яких він розвивається. В туризмі це можли-
вість учасників подорожі спілкуватися один з одним 
у неформальній обстановці без виробничої суборди-
нації, врахування соціального становища, віку, наці-
ональності, громадянства та інших ознак, що розрі-
зняють людей.  

Науково-технічний прогрес, який охопив всі 
сторони життєдіяльності суспільства забезпечив не-
обхідні передумови для розвитку масового туризму 
(транспортні засоби для масових пасажирських пе-
ревезень, засоби розміщення та інші винаходи). За-
вдяки збільшенню ролі інформації і знань в житті 
суспільства, зростанню його інформатизації, ство-
рення глобального інформаційного простору, соціа-
лізація в туристичному просторі перейшла на новий 
рівень формування світогляду, світосприйняття, що 
веде до зміни особистісних цінностей та ідентично-
сті людини. Сучасні інформаційні технології і 
комп’ютерна техніка змінили процес подорожей та 
особистого ознайомлення з природою, культурою та 
життям людей інших регіонів, підготовки до подо-
рожей, який все більше стає «віртуальним». Саме 
тому, засвоєння досвіду і цінностей інших націй та 
їх порівняння з власними може бути необ’єктивним, 
особливо коли інформація фрагментарна, швидко 
змінюється, і мати стримуючий вплив на розвиток 
сфери туризму. З іншого боку, існує протидія сто-
ронньому впливу, пов’язана з бажанням зберегти 
національну культуру, мову за умов стрімкого роз-
витку контактів і зв’язків між людьми та розширен-
ням інформаційного простору. 

Незважаючи на це, нещодавно з’явилося безліч 
комерційно успішних Інтернет-проектів, які існу-
ють за рахунок обороту «недовикористаних акти-
вів» в основі яких: довіра громадян до суспільства, 
спільні цінності, соціальні зв’язки і відносини, тобто 

соціальний капітал. Онлайн-сервіси з розміщення, 
пошуку та оренди житла по всьому світу: Booking, 
Airbnb, TravelPony, HostelWorld, HomeAway тощо, 
що взагалі не володіють нерухомістю і працюють за 
парадигмою економіки спільної участі. Дані сервіси 
дозволяють не тільки готелям та іншим подібним 
об’єктам розміщення, але простим власникам неру-
хомості поліпшити своє фінансове становище, зда-
ючи помешкання туристам. Гостьова мережа 
CouchSurfing, яка об’єднує спільноту з понад 7 млн 
учасників зі всього світу, пропонує безкоштовно по-
гостювати у себе вдома іншим членам цієї спіль-
ноти. Екологічний ефект від сервісів, наприклад, та-
ких як BlaBlaCar, Подорожники через які водії зна-
ходять попутників, обчислюється сотнями тисяч 
тонн не викинутих в атмосферу шкідливих речовин. 

Таким чином, у соціальному капіталі сфери ту-
ризму проявляється інформаційна функція, оскільки 
в туризмі ми сприяємо як пізнанню інших, так і пі-
знанню своєї соціальної сторони особистості та  
ідентичності. Завдяки підвищенню інформованості 
суспільства про об’єкти, явища, процеси форму-
ється об’єктивна чи суб’єктивна картина для прий-
няття відповідних рішень, що сприяє взаєморозу-
мінню народів, розвитку мирних, дружніх відносин 
у суспільстві. 

Сучасний етап розвитку суспільства обумовле-
ний трансформацією світової економічної системи в 
контексті її інтелектуалізації, одним з проявів якої є 
стимулювання інновацій. При цьому провідна роль 
відводиться соціальному капіталу сфери туризму, 
що забезпечується виконанням функції інтелекту- 
алізації та інноваційного розвитку. Дана функція 
проявляється у тому, що завдяки розвитку подоро-
жей інновації отримували найширшого розповсю-
дження, які сьогодні сприймаються як саме собою 
зрозуміле, повністю змінили наші уявлення про світ. 
Туризм – це продукт інноваційного розвитку, соціо-
культурний феномен який є одним із засобів виник-
нення і розповсюдження інновацій в життя суспіль-
ства, інструментом трансформації економічних ін-
ститутів. 

Результати дослідження свідчать, що суспі-
льно-політична функція соціального капіталу сфери 
туризму має свій прояв у таких взаємнопротилеж-
них аспектах: 

− сучасний світ неможливий без міжнародних 
контактів і туристичних обмінів, які складають важ-
ливу частину економіки, міжнародних відносин та 
глобальної політики; 

− незважаючи на те, що громадянське суспіль-
ство є результатом тривалого історичного розвитку, 
досвід політичних подій останніх років в Україні 
(мова насамперед йде про «Угоду про асоціацію Ук-
раїни з ЄС») показує, що туризм у широкому сенсі 
цього слова, може стати одним із факторів, який 
прискорює розвиток громадянської самодіяльності і 
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політичної активності, реальної участі громадян в 
політиці створення умов для дотримання прав і сво-
бод. Разом з тим, він є фактором, що його стримує, 
оскільки для розвитку сфери туризму особливо важ-
ливими є політична стабільність, позитивний імідж 
держави, сприятливий візовий та митний режими, 
суспільна безпека, які може забезпечити тільки дер-
жава; 

− туристична сфера перетворюється на ринок 
тільки тоді, коли середній клас стає вагомим соціа-
льним фактором, створюючи прошарок людей, які 
мають вільні кошти і вільний час. 

Інституційну функцію соціального капіталу 
сфери туризму ми розглядаємо крізь призму твер-
дження, що туризм є соціально-економічним інсти-
тутом. Туризм, зближуючи не тільки культурну та 
рекреаційну сфери, але й багато інших сфер життя 
суспільства, діяльності людей, забезпечує форму-
вання ефективних економічних відносин, координа-
цію господарської діяльності, досягнення суспі-
льно-політичних цілей розвитку держави. Однак ін-
ституціоналізація сфери туризму має певну особли-
вість, а саме на відміну від інших сфер економічної 
діяльності, які формуються за принципом єдності 
продукту і технологій, дану сферу вирізняє попит, 
що задовольняється поза середовищем проживання 
споживачів – це ускладнює упорядкування та фор-
малізацію соціальних зв’язків і відносин, основ со-
ціального капіталу. 

Доповнює попередню функцію економічна  
функція, яка має два аспекти. З одного боку, соці- 
альний капітал обумовлений соціально-економіч-
ним, науково-технічним розвитком суспільства і ку-
льтури, а з іншого – перетворився на потужний ін-
струмент суспільного розвитку, процвітання і благо-
получчя. Дана функція полягає у тому, що за раху-
нок підвищення довіри громадян до суспільства со-
ціальний капітал зменшує витрати на координацію 
спільної діяльності, замінюючи формальні правила і 
процедури неформальними нормами, які є традицій-
ними для певної країни, тобто є джерелом додатко-
вих доходів. Однак, окрім позитивного економіч-
ного впливу на платіжний баланс, ВВП, рівень роз-
витку слабких в економічному відношенні регіонів і 
рівень зайнятості населення, він може чинити нега-
тивний вплив на інші сфери життя, наприклад, на 
культурну, навколишнє середовище тощо.  

Взаємозв’язок туризму з іншими сферами еко-
номічної діяльності обумовлює зростання уваги до 
оцінки його результатів господарської діяльності, а 
також до комплексного аналізу його взаємозв’язків 
з іншими соціально-економічними процесами на ос-
нові певних концепцій, рамок, відповідних баз да-
них і методів. Для цього система національних ра-
хунків у більшості країн доповнена функціональ-
ними допоміжними рахунками, які засновані на 
зборі та аналізі статистичних даних, які раніше не 

бралися до уваги при оцінці туризму і його внеску в 
економіку країни. Метою таких рахунків є зосере-
дження уваги на певних аспектах економічної 
сфери, за їх допомогою статистика туризму отримує 
зв’язок з основним масивом макроекономічного 
аналізу, де основою обліково-контрольного меха- 
нізму з дослідження питань добробуту суспільства, 
рівня розвитку економіки, суспільного розвитку, 
функціонування інститутів виступає соціальний ка-
пітал, який характеризує функція обліку та конт-
ролю. 

Наступною функцією, яка характеризує соціа-
льний капітал, є синергетична функція, що формує 
розуміння складних процесів, динамічних систем, їх 
самоорганізацію, закономірності еволюції сфери ту-
ризму, де особливе місце займають складні людино-
розмірні системи (біосфера, біогеоценози, соціальні 
об’єкти, логістичні системи, туристські комплекси 
тощо) в яких людина відіграє особливу роль.  

Виникнення синергетичного ефекту пов’язано 
з впливом потужних зовнішніх факторів природної 
або антропогенної природи, а також функціонуван-
ням системи туризму або окремих її елементів в гра-
ничних режимах, з переходом кількісних змін у  
якісні. Ефект синергії, як показує досвід, виникає 
стрибкоподібно, внаслідок емерджентності сис-
теми. Синергетичний ефект проявляється в якісно 
нових властивостях і (або) елементах системи. Си-
нергетичний ефект можна отримати в усіх сферах 
туризму: економічній, соціальній, екологічній тощо. 
Синергія в галузі управління обумовлена неліній-
ними залежностями, вона проявляється в тому, що 
управлінське рішення, прийняте щодо однієї сфери 
туризму, може викликати несподівано сильні ефек-
ти в інших сферах [30, с. 46–47]. 

Синергетичний ефект спостерігається в розши-
рених логістичних системах, утворених на базі сер-
вісного (в нашому випадку – туристського) компле-
ксу, і мезологістичної системи. У першому випадку 
інтегруються підприємства, які надають різні види 
послуг (горизонтальна інтеграція). У другому випа-
дку інтерналізуються також постачальники матеріа-
льних ресурсів (вертикальна інтеграція). Відмінні-
стю сфери послуг є те, що тут можна говорити не 
тільки про звичний синергетичний ефект виробниц-
тва, а й про аналогічний ефект споживання. Зокрема, 
в сервісному комплексі, а тим більше в мезологісти-
чній системі, ефект для споживача створюється при 
отриманні взаємопов’язаних послуг  [31, с. 149]. 

Синергетичний ефект неформальної взаємо- 
дії між туристичними підприємствами особливо  
яскраво проявляється в тих випадках, коли вони сти-
каються з непередбаченими ситуаціями і несподіва-
ними перешкодами. Такі флуктуації з боку зовніш-
нього середовища, як зміни конкурентом оточення, 
або непередбачувана динаміка цін і просування но-
вих продуктів на ринках, призводять туристичне 
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підприємство до ситуації біфуркації. У цій ситуації 
взаємодія між підприємствами, заснована на довірі, 
неформальна підтримка з боку стратегічного парт- 
нера, сприяють більш ефективній адаптації туристи-
чного підприємства до ситуації, що склалася [32,  
с. 98]. 

Отже, ключові прояви синергетичного ефекту 
сталого розвитку туристичної сфери виступають як 
підсумки корисного результату використання фак-
торів, задіяних для їх отримання внаслідок ефектив-
ного поєднання. 

Туризм є важливою сферою економічної діяль-
ності, яка забезпечує розвиток соціального капіталу. 
Основу соціального капіталу складає людській капі-
тал, що є найбільш значущою економічною катего-
рією в структурі продуктивних сил. Зазвичай «ме-
тою стратегії розвитку людського капіталу підпри-
ємства є створення цілісної й всеосяжної моделі  
розвитку людей, формування ініціативної, творчої, 
інноваційної поведінки, досягнення оптимальної 
професійно-вікової структури кадрів» [33, с. 4]. 

Економічні відносини є умовою, що забезпечує 
постійне відтворення людського капіталу. Вони ви-
никають з приводу прискорення цього процесу і 
отримання від нього більш високого корисного  
ефекту у вигляді накопиченої якості даного капі-
талу. У даному випадку можна говорити, що дані  
відносини характеризує функція відтворення людсь-
кого капіталу, яка обумовлює підвищення продук-
тивності праці та ефективності виробництва і, відпо-

відно, зростання доходів його носія. «…Всі елеме-
нти людського капіталу є динамічними. Вони нако-
пичуються за рахунок інвестицій упродовж усього 
життя, тому що людина набуває поступово певних 
знань, навичок, здібностей та покращує своє здо-
ров’я. Проте тільки від рішення людини залежить їх 
функціонування. Ступінь віддачі від їх застосування 
залежить від індивідуальних інтересів людини, від її 
переваг, матеріальної й моральної зацікавленості, 
світогляду, загального рівня її культури» [34, с. 36]. 

Розвиток сфери туризму в процесі надання по-
слуг відпочинку і дозвілля через систему соціальної 
інфраструктури впливає на відтворення таких видів 
людського капіталу: капітал здоров’я (соціально-
оздоровча підсистема), культурно-моральний капі-
тал, інтелектуальний капітал (духовно-освітня під-
система). Саме в сфері туризму капітал здоров’я 
складає базу відтворення, сприяє відновленню сил і 
працездатності людини і відповідно психофізіоло- 
гічних ресурсів суспільства та обумовлює різке під-
вищення продуктивності праці та ефективності ви-
робництва і, відповідно, зростання доходів носія со-
ціального капіталу. Культурно-моральний та інтеле-
ктуальний капітали є додатковими факторами забез-
печення отримання конкурентних переваг, досяг-
нення ринкового успіху індивіда або індивідів. 

Отже, аналіз різних концепцій і теорій соціаль-
ного капіталу дозволяє згрупувати наступні ознаки 
та виділити форми його прояву в сфері туризму 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Функції, ознаки та форми прояву соціального капіталу сфери туризму* 

Назва функції Ознаки Форми прояву в сфері туризму 

1 2 3 
Соціалізації Зростання довіри та впевненості;

становлення особистості; 
формування життєвої позиції 

Розкриття здібностей і реалізації потреби в самовира-
женні і визнання;  
засвоєння і відтворення соціальних ролей і культур-
них норм; 
полегшення адаптації в середині групи 

Інформаційна Поширення та обмін інформацією, в результаті підви-
щення інформованості суспільства про об’єкти, явища, 
процеси 

Формування нового рівня світогляду та світосприй-
няття; 
засвоєння та порівняння досвіду і цінностей інших 
націй; 
запобігання зовнішнім впливам та збереження специ-
фіки національної культури й мови 

Інтелектуалізації та 
інноваційного роз-
витку 

Формування, обґрунтування, пропозиції та впрова-
дження інновації в результаті соціальних взаємозв’яз-
ків у відповідному інтелектуальному середовищі  

Породження і транслювання інновацій в життя суспі-
льства; 
інструмент трансформації інститутів 

Суспільно-політич-
на 

Розвиток і зміцнення зв’язків в рамках функціонування 
соціально-економічних систем; 
становлення здорового громадянського суспільства 

Зміцнення суспільної безпеки; 
зниження соціальної напруженості і встановлення 
відносини довіри; 
розвиток громадянської самодіяльності і політичної 
активності 

Інституційна Поглиблення і прискорення трансформаційних проце-
сів розвитку інституційного середовища; 
коригування існуючого і формування нового інститу-
ційного простору силами громадських інститутів 

Зближення усіх сфер життя формування ефективних 
економічних відносин; 
формування нових соціальних стандартів якості 
життя; 
формування нових поглядів на різні області знань, 
сфери життя

Економічна 
 

Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до 
благ і цінностей, зростання обсягу доступних ресурсів; 
зростання ділової та інвестиційної активності та вало-
вих макроекономічних показників 

Зниження рівня трансакційних витрат; 
зниження невизначеності та ризиків; 
підвищення ефективності використання специфічних 
активів 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 

Обліку та контролю Забезпечення обліку та контролю над процесами гос-
подарської діяльності 

Запровадження допоміжного рахунку туризму (метод 
оцінки впливу туризму як на економіку окремо взятої  
країни, так і на світову економіку в цілому) 

Синергетична Об’єднання і переплетення складної системи соціаль-
них взаємозв’язків у рамках функціонування соціа-
льно-економічних систем супроводжується появою си-
нергетичного ефекту 

Синергетичний ефект  можна отримати в усіх сферах 
туризму: економічній, соціальній, екологічній тощо 

Відтворення людсь-
кого капіталу 

Підвищення продуктивності праці та ефективності ви-
робництва і, відповідно, зростання доходів його носія 

Різке збільшення віддачі людського капіталу (капі-
талу здоров’я, культурно-морального, інтелектуаль-
ного капіталів) 

* Складено автором на основі джерела [14, с. 89–90]. 
 
Висновки з цього дослідження. Соціальний 

капітал підприємств сфери туризму має стратегічне 
значення не тільки для успішного функціонування, 
але і розвитку інших сфер економічної діяльності. 
Він є основою соціально-економічних відносин, що 
забезпечують координацію і співпрацю в досягненні 
взаєморозуміння та поваги в суспільстві; індивіду- 
альне і колективне удосконалення; сталий розвиток; 
використання культурної спадщини людства та її 
збагачення; економічне зростання та добробут сус-
пільства. 

Соціальний капітал сфери туризму можна пред-
ставити як систему зв’язків, відносин засновану на 
принципах довіри в суспільстві, спільності і стабіль-
ності цінностей, обумовлену суспільно-політичним, 
соціально-економічним, науково-технічним розвит-
ком та розширеним відтворенням людського капі-
талу, яка змінює індивіда та позиціонує його по-но-
вому в соціальному просторі.  

Подальші дослідження автора за цією пробле-
матикою будуть зосереджені на питаннях форму-
вання соціального ресурсу сфери туризму. 
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ального капіталу сфери туризму в умовах модер-
нізації економіки 

Проаналізовано наукові доробки вчених щодо 
дефініції категорії «соціальний капітал», виокрем-
лено основні підходи до її визначення, які акценту-
ють увагу на певних елементах її структури. Об- 
ґрунтовано, що сутність даної категорії проявля-
ється через функції, які охарактеризовано, визна-
чено форми та особливості їх прояву в сфері ту- 
ризму. Запропоновано авторське визначення еконо-
мічної категорії «соціальний капітал сфери туриз-
му». 
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ального капитала сферы туризма в условиях мо-
дернизации экономики 

Проанализированы научные труды ученых по 
дефиниции категории «социальный капитал», выде-
лены основные подходы к её определению, которые 
акцентируют внимание на определенных элементах 
её структуры. Обосновано, что сущность данной ка-
тегории проявляется через функции, которые оха-
рактеризованы, определены формы и особенности 
их проявления в сфере туризма. Предложено автор-
ское определение экономической категории «соци-
альный капитал сферы туризма». 
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of economy modernization 

There was analyzed scientific definition regarding 
the category of «social capital», singled out the basic ap-
proach to its definition, which the focuses on certain el-
ements of its structure. It was proved that the essence of 
this category is seen due to the described features. There 
were defined the form and features of their revealing in 
the field of tourism. The author gives his own definition 
for the economic category «social capital of tourism sec-
tor». 
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СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ  – НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ  

КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Інтеграція України в європейський простір є 

стратегічним орієнтиром розвитку України і потре-
бує адаптації вітчизняної економіки, її підприємств 
і фірм до європейських стандартів, норм, правил, що 
відповідно відзначається серйозними вимогами до 
персоналу підприємств і організацій. Якість і профе-
сійна компетентність персоналу є важливими чин-
никами, що забезпечують інноваційний розвиток і 
конкурентоспроможність. Україна  за останні роки 
знизила свій рейтинг глобального індексу конкурен-
тоспроможності Світового Економічного Форуму, 
що негативно впливає на міжнародний імідж і стри-
мує інвестиції в розвиток виробництва і персоналу 
[1]. Позитивною тенденцією в розвитку економіки 
України є підвищення ВВП і обсягів реалізації про-
дукції у 2016 р. проти 2015 р., яку необхідно збе- 
регти і надалі [2]. Тому стає актуальним питання ви-
значення рівня компетенцій персоналу як важливого 
чиннику формування нового якісного розвитку віт-
чизняних підприємств і організацій. В обґрунту-
ванні нових підходів до нарощування конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств вирішальну 
роль має посилення прямої взаємозалежності між 
потенціалом персоналу, розвитком його компетен-
цій і підвищенням продуктивності, якістю праці та 
ефективністю функціонування виробничої сфери 
тощо. Вимоги до наявності на підприємствах компе-
тентного персоналу пред’являють міжнародні стан-
дарти якості. В сучасних умовах одним з ефектив-
них засобів оцінки компетенцій працівників, як сві-
дчать наукові дослідження і практичний досвід, є 
сертифікація персоналу на відповідність корпорати-
вним вимогам до робочих місць. Для досягнення цієї 
мети необхідне забезпечення новітніми теоретич-
ними обґрунтуваннями вимог до компетенцій праці-
вників, проведення оцінки на основі сертифікації 
найважливіших професій  і посад як одного із осно-
вних напрямків  стратегічного управління персона-
лом підприємств. 

Теоретичні і практичні основи оцінювання ком-
петенцій персоналу фірм і організацій та окремі пи-
тання його сертифікації розглянуто в працях закор-
донних науковців і практиків: М. Армстронга,  
П. Друкера [16], Р. Каплана і Д. Нортона [4], Нильс-
Горана Ольве, Д. Бертрама, І. Робертсона і М. Келлі-
нена, Д. Кембелла, Г. Хамела і К. Прахалада, Л. Спе-
нсера-мол. і С. Спенсерата ін. У роботах вітчизня-
них науковців Р.І. Байцара [10], В.М. Василенка 
[11], Н.М. Волкової [9], О.І. Амоши [13], О.І. Глухо- 
вої [15], А.М. Колота [3], В.М. Петюха [5], Г.С. Су- 

кова  [12] та інших представлено дослідження щодо 
оцінювання компетенцій персоналу підприємств на 
основі застосування сертифікації. Вони розглядали 
сертифікацію фахівців як фактор покращення якості 
продукції, цілі і завдання сертифікації персоналу, її 
значення і переваги для підприємств і працівників, 
моделі вимог робочих місць до компетенцій фахів-
ців, методи оцінювання персоналу. Слід визнати, що  
в системі управління персоналом тільки окремі під-
приємства  використовують метод сертифікації, 
тому він потребує  подальших наукових та приклад-
них розробок й  адаптованості  до сучасних умов го-
сподарювання. 

Метою статті є теоретичні дослідження і об-
ґрунтування оцінювання відповідності фахівців  ко-
рпоративним вимогам на основі  сертифікації  та ви-
значення її ролі в системі управління персоналом 
підприємства. 

Українські вчені, виокремлюючи загальні тен-
денції еволюції та вияви сучасної ролі держави на 
ниві соціально-економічного, у тому числі соціа-
льно-трудового, розвитку, визначають, що усвідом-
люючи першість людського капіталу у формуванні 
конкурентних переваг, менеджмент організацій  
прагне вдосконалення форм, методів, напрямів уп-
равління персоналом, проте набір та зміст останніх 
часто не спрацьовує в умовах, коли економіка все 
більш функціонує на постіндустріальних засадах. 
Вони наголошують, що «треба усвідомлювати, що 
глобальна економіка щодня продукує нові проб-
леми, і необхідно шукати відповіді на питання, які 
ще вчора були другорядними або взагалі неактуаль-
ними» [3, c. 697]. Орієнтація сучасного бізнесу на 
потреби ринку, впровадження гнучких наукоємних  
комплексів, нових видів машин і технологій, в тому 
числі інформаційних, характеризують перехід від 
індустріальної до інформаційної економіки. Р. Кап-
лан і Д. Нортон вважають, що «у компаніях інфор-
маційної епохи можливості вдосконалення бізнес-
процесів і, відповідно споживчої цінності, пропози-
ція залежить від здатності і бажання кожного пра- 
цівника змінити свою поведінку і використовувати 
усі наявні знання для виконання стратегії» [4,  
с. 103]. Але для визначення здібностей, знань, мож-
ливостей і бажання необхідна оцінка компетенцій 
працівників, що заснована на сертифікації працівни-
ків, яка в сучасних умовах є новою технологією в 
системі управління персоналом підприємств. Ціл- 
ком справедливо В. Петюх підкреслює, що «основ-
ним критерієм відбору персоналу на ринку праці є 
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наявність у претендента на заняття вакансії сертифі-
ката відповідності/компетентності визначеного зра-
зка, як додаткового підтвердження професіоналі-
зму; роль сертифікації надзвичайно важлива у кон-
тексті забезпечення безперервної освіти працівни-
ків, підтримання їх конкурентоспроможності на віт-
чизняному та міжнародному ринках праці» [5, с. 65]. 

Оцінка законодавчої бази щодо сертифікації 
персоналу свідчить, що в Україні керуються міжна-
родними стандартами якості серії ISO 9001. Так,  
п. 6.2.2 ДСТУ ISO 9001:2009 (Вимоги) визначає, що 
«організація повинна: визначати необхідний рівень 
компетентності для персоналу, залученого до робіт, 
які впливають на відповідність продукції вимогам 
до неї; забезпечувати проведення навчання або вжи-
вати інших заходів для досягнення потрібної компе-
тентності; оцінювати результативність ужитих захо-
дів; забезпечувати обізнаність персоналу щодо доці-
льності та важливості своєї діяльності та щодо свого 
внеску в досягнення цілей у сфері якості; вести від-
повідні записи стосовно освіти, професійної підго-
товленості, навичок і досвіду» [6, с. 5]. Законом Ук-
раїни «Про технічні регламенти та оцінку відповід-
ності» від 15.01.2015 р. № 124-VIII сертифікація ви-
значається як «підтвердження відповідності тре-
тьою стороною (особою), яка є незалежною від 
особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від 
особи, що заінтересована в такому об’єкті як спожи-
вач (чи користувач), яке стосується продукції, про-
цесів, послуг, систем або персоналу» [7, с. 9]. Слід 
відзначити, що згідно європейського стандарту 
ENISO/IEC 17024:2012 в Україні затверджені нака-
зом НААУ від 28.12.2012 р. № 163-я загальні вимоги 
до органів з сертифікації персоналу [8]. Сертифіка-
ція персоналу, яка проведена органами, акредитова-
ними відповідно до міжнародного стандарту 
ISO/IEC 17024, є важливим аспектом перевірки ком-
петентності мобільної й глобальної робочої сили. 
Стандарт встановлює вимоги органам, що здійсню-
ють сертифікацію персоналу, а також вимоги до  
розробки й застосування схем із сертифікації персо-
налу [9, с. 50]. Даний стандарт є базою для розробки 
програм сертифікації фізичних осіб, що дозволяє не 
тільки на національному, а і на міжнародному рівні 
фахівцям  окремих галузей підтверджувати свій рі-
вень компетенцій. 

Координацію функціональної регуляції з пи-
тань управління якості згідно з указами Президента 
України здійснює Державний комітет України з пи-
тань технічного регулювання і споживчої політики 
(Держспоживстандарт України). Зокрема, укази пе-
редбачають забезпечення підготовки і підвищення 
кваліфікації фахівців з управління якістю, розроб-
лення відповідних навчальних програм, розвиток 
фундаментальних і прикладних досліджень з управ- 
ління якістю.  Держспоживстандарт України сфор-
мував порядок і умови сертифікації персоналу у ме-
жах державної системи сертифікації – УкрСЕПРО 
[10, с. 111]. Сертифікація відповідно до вказаної си- 

стеми сприяє забезпеченню компетентними кад-
рами органи з оцінки відповідності, підвищує рівень 
знань аудиторів та ряду інших категорій фахівців, а 
вибраний Україною курс на європейську інтеграцію 
сприятиме визнанню сертифікатів компетентності 
персоналу, виданих у системі УкрСЕПРО, на міжна-
родному рівні. 

Сертифікація персоналу на основі моделей ви-
мог до компетенцій, які описують інтелектуальні і 
ділові якості працівника, його  професійні знання, 
навички міжособистісної комунікації, необхідна для 
успішної професійної діяльності згідно стратегії ро-
звитку підприємства. У процедурі сертифікації  
об'єктом є будь-який фахівець, який виявив бажання 
довести свою компетентність у певній галузі діяль-
ності і претендує на отримання сертифіката, що до-
зволяє працювати в цій галузі. Сертифікація також 
передбачає перевірку діяльності сертифікованих фа-
хівців протягом усього терміну дії сертифіката і  
можливість коригувальних заходів у разі порушень 
працівником правил робіт і їх якості. Перевага сер-
тифікації порівняно з іншими методами оцінки пер-
соналу полягає в її системності, тобто в сукупності 
учасників і правил проведення робіт з оцінки та під-
твердження компетенцій працівника, об'єктивності 
та достовірності результатів оцінки компетенцій фа-
хівців, об'єднаних спільністю одного або декількох 
властивостей і заходами, спрямованими на підтри-
мання їх відповідності на рівні встановлених вимог. 
Сертифікат визначає відповідність працівника ви-
могам, а також розрив між необхідним та існуючим 
рівнем компетенцій, що стає підставою для подаль-
шого  професійного розвитку. По своїй суті, серти-
фікат компетентності являє собою документ, що  
свідчить про відповідність фактичних компетенцій, 
які вимагаються від працівника в певній ніші профе-
сійно-кваліфікаційного складу персоналу. В сучас-
них умовах, «сертифікат компетенції, ефективніше 
використовується саме як внутрішній документ під-
приємства, який може виступати як один із засобів, 
що визначає загальний і професійний рівень підго-
товки працівника і дозволяє адекватно реагувати на 
мінливі вимоги конкретного робочого місця» [11,  
с. 189]. Узагальнення структури факторів, що впли-
вають на ефективність оцінки персоналу підпри-
ємств на основі сертифікації дозволяє поділити їх на 
ринкові, стратегічні, економічні, соціальні, організа-
ційні та мотивуючі, які спрямовані на збереження 
діючих зон господарювання, освоєння нових ніш на 
товарних ринках, ефективне використання фінансо-
вих, матеріальних і трудових ресурсів з головною 
метою – відповідати вимогам і змінам зовнішнього і 
внутрішнього середовища (рис. 1).  

Рішення проблеми оцінювання персоналу на 
засадах сертифікації можливе в тому разі, якщо ке-
рівник зацікавлений, щоб на підприємстві працю-
вали компетентні, відповідальні і професійні співро- 
бітники, які володіють методами забезпечення яко-
сті. 
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Рис. 1. Структура факторів, що впливають на ефективність сертифікації персоналу 
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них корпоративних стандартах управління, стандар-
тах якості, цінності підприємства і представляється 
у вигляді спеціальних моделей. У науковій літера-
турі фахівці з менеджменту персоналу пропонують 
різні  методи оцінки працівників і моделі компетен-
цій з корпоративними вимогами до конкретного ро-
бочого місця, які є основою для проведення  серти-
фікації персоналу, але вони потребують адаптації до 
конкретних умов суб’єктів господарювання. 

Слід визнати, що на державному рівні немож-
ливо визначити усі критерії і вимоги до робочих 
місць і фахівців підприємств та організацій і відпо-
відно об'єктивно і якісно провести процедуру їх сер-
тифікації. Крім того, діючі міжгалузеві, галузеві, 
державні критерії, а також вимоги до рівня компе- 
тенцій, що розробляються різними установами, ор-
ганізаціями неповно і узагальнено описують вимоги 
до робочих місць і компетенцій, які необхідні для 
конкретних фахівців підприємств,  але від їх діяль-
ності залежить зростання реалізації продукції, її як-
ість, прибуток. Тому при  формуванні моделей ви-
мог до компетенцій фахівців для проведення серти-
фікації персоналу підприємств необхідно узагаль-
нені вимоги  адаптувати  до конкретних умов госпо-
дарчої діяльності з визначенням стратегії розвитку 
підприємства, бізнес-процесів, стандартів якості, 
положень, посадових і робочих інструкцій, особли-
востей виробництва, принципів корпоративної куль-
тури, ключових і потенціальних бізнес-компетенцій 
провідних професій і посад, які підлягають сертифі-
кації.  

Відчуваючи необхідність удосконалення сис-
теми управління персоналом, підприємства, фірми 
та організації створюють власні моделі корпоратив-
них вимог до робочих місць, компетенцій працівни-
ків і системи їх сертифікації. Виконані дослідження 
практики проведення сертифікації на підприємствах 
свідчать, що технологія внутрішньої фірмової сер-
тифікації ґрунтується на ряді положень наведених 
нижче. 

Враховуючи, що процедура сертифікації вима-
гає трудові і фінансові витрати, в першу чергу на 
підприємстві необхідно визначитися з конкретним 
переліком професій, посад, на які моделі корпорати-
вних вимог до робочих місць і компетенцій праців-
ника розробляються безпосередньо фахівцями під- 
приємства або залученими зі сторони фахівцями  
акредитованих фірм і організацій, що мають відпо-
відний досвід. Розробка моделей корпоративних ви-
мог до робочих місць і компетенцій фахівців та 
практична реалізація компетенцій  є вкрай складним 
і творчим процесом. Далі визначаються органи сер-
тифікації, їх функції, механізм сертифікації, розроб-
ляються програми навчання фахівців, також прово-
диться їх навчання, що передує процедурі сертифі-
кації. Для достовірності оцінки компетенцій фахів-
ців при проведенні сертифікації застосовуються де-
кілька видів інструментів (факторно-критеріальний 
аналіз виконуваних робіт, тестування, теоретичний 

екзамен, розв’язання завдань тощо), а для економії 
часу і коштів рекомендується проводити одночасне 
оцінювання груп фахівців однієї спеціальності.  
Після проведення сертифікації персоналу прово-
диться порівняльний аналіз корпоративних вимог до 
робочих місць і компетенцій фахівців з фактичним 
рівнем. Процедура сертифікації також передбачає 
системний аудит сертифікованого персоналу, в про-
цесі якого контролюється якість і своєчасність робіт 
та прийнятих рішень; при наявності відхилень, по-
рушень, браку сертифікат вилучається і його понов-
лення проводиться в установленому порядку. Завер-
шальним етапом процедури сертифікації є розробка 
заходів щодо підвищення рівня компетенцій фахів-
ців підприємства, впровадження їх в бізнес-процеси 
та контроль виконання (рис. 2).   

В Україні досвід впровадження  внутрішньої 
фірмової сертифікації персоналу мають  ПАТ «Но-
вокраматорський машинобудівний завод» (НКМЗ), 
ПАТ «Старокраматорський машинобудівний за-
вод», ПАТ «Краматорський завод важкого верстато-
будування», ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» та інші, та-
кож інтерес представляє система оцінки персоналу 
на основі моделей компетенцій керівників всіх рів-
нів і співробітників компанії ДТЕК.  

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний за-
вод» впровадив програму внутрішньої фірмової  
сертифікації у декілька етапів: на першому етапі  
згідно стратегії підприємства були визначені про-
відні професії, які мають значущість для підприєм- 
ства (верстатники, конструктори, технологи); на 
другому – сформовані корпоративні вимоги до ро-
бочих місць і працівників цих професій і моделі ро-
бочих місць; на третьому – розроблено механізм оці-
нки компетенцій і мотивації працівників, а також 
методика виявлення потенційних можливостей пер-
соналу з покрашення якості роботи. Для реалізації 
механізму оцінки персоналу на основі сертифікації 
на підприємстві створено виконавчий орган з серти-
фікації персоналу, мультидисциплінарну групу, сер-
тифікаційну комісію. Сертифікація, що впрова-
джена на НКМЗ, складається з  попереднього серти-
фікаційного навчання працівників, визначення осо-
бистих якостей оцінюваного працівника, його цін-
ності на основі заповнення оцінного листа, факто-
рно-критеріального аналізу, теоретичного екзамену, 
розрахунку комплексної оцінки згідно розробленої 
на підприємстві методики, а для кожного з видів 
сертифікаційних процедур встановлено коефіцієнт  
значущості [12, с. 74]. Такий процес сертифікації до-
волі складний і трудомісткий, пред’являє високі ви-
моги до персоналу, потребує значних витрат робо-
чого часу як керівників підрозділів, так і фахівців 
служб управління персоналом, незважаючи навіть 
на те, що розрахунки комплексної оцінки прово-
дяться автоматизовано. Вищевказане визначає мож-
ливість застосування такої процедури сертифікації 
персоналу на великих промислових підприємствах, 
які мають відповідні фінансові і трудові ресурси. 
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Рис. 2. Модель сертифікації фахівців промислового підприємства 
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У зв’язку зі зростанням попиту на послуги із 
сертифікації персоналу доречною є пропозиція 
щодо узагальнення та оприлюднення напрацювань 
щодо сертифікації персоналу державними органами 
та провідними підприємствами і фірмами, які мо-
жуть бути взяті за основу під час розроблення і 
впровадження власних процедур оцінювання персо-
налу та його сертифікації. 

У сучасному інформаційному просторі з’яви-
лись недобросовісні організації, які пропонують по-
слуги з проведення оцінки компетентності персо-
налу з видачею різних зразків сертифікатів відповід-
ності без наявності акредитації чи ліцензії, що не ма-
ють цінності на вітчизняному та міжнародному  
ринках праці. Тому на державному рівні необхідно 
визначити і затвердити перелік вітчизняних органі-
зацій, фірм, які акредитовані та визнані на міжнаро-
дному рівні щодо сертифікації персоналу відповід-
них спеціальностей, і оприлюднити цей перелік в 
ЗМІ і мережі Internet. Слід також враховувати, що 
«між органами, акредитованими різними членами 
Європейської кооперації з акредитації, Міжнарод-
ним форумом з акредитації є певна варіативність ви-
значення категорій персоналу, що сертифікується, 
спеціальних критеріїв (оціночних ознак) до персо-
налу та у розв’язанні процедурних (методологічних) 
питань підтвердження компетентності» [15, с. 37]. 

Система сертифікації персоналу є актуальним 
інструментом управління персоналом, адже вона на-
дає можливість отримати реальну оцінку якості під-
готовки, професійної придатності працівників, під-
вищення професіоналізму, заохочення працівників у 
професійному зростанні та удосконаленні політики 
розвитку персоналу. Необхідно додати, що одним з 
пріоритетних завдань в стратегічному  управлінні 
персоналом у сучасних умовах є розробка моделей 
вимог до робочих місць і компетенцій фахівців пев-
ного напряму діяльності та проведення на цій основі 
їх сертифікації. Слід погодитися з Г. Суковим, що 
головні завдання удосконалення системи управ-
ління персоналом  промислових підприємства ви-
значаються по таким напрямкам як: розробка і реа-
лізація основних вимог до персоналу з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства; розвиток професі-
оналізму та інноваційного потенціалу працівників; 
створення атмосфери довіри щодо стимулювання 
обміну знаннями;  формування переконань відпо- 
відно до корпоративних цінностей [12, с. 36]. Зміни 
в зовнішньому і внутрішньому середовищі в нашій 
державі, бурхливий інноваційний розвиток техніки, 
нових технологій, особливо інформаційних, одно- 
часно надають як великі можливості, так і серйозні 
ризики для кожної особистості, стійкості її існу-
вання, вносять невизначеність в життя і роботу 
практично кожного працівника. Як визначає П. Дру-
кер, «реальність стрімко змінюється і потрібні зо-
всім інші підходи до працюючих в організації і до 
роботи… Людьми не потрібно «управляти», за-
дача – направляти людей. Мета – зробити максима-
льно продуктивними специфічні навички і знання 
кожного окремого працівника» [16, с. 40]. Управ- 

ління персоналом на основі використання механізму 
сертифікації фахівців в такій ситуації набуває особ-
ливу значущість, оскільки дозволяє талановитим і 
ефективним працівникам реалізовувати свої здібно-
сті, підвищити статус і матеріальне благополуччя, а 
підприємству – будувати систему управління персо-
налом, яка  швидко реагуватиме на зміни навколиш-
нього середовища. В сучасних умовах значно зрос-
тає роль особистості працівника, знання його моти-
ваційних настанов, вміння їх формувати і направ-
ляти відповідно до стратегічних цілей підприємства. 
Наявність сертифікованих фахівців свідчить про  
тісний взаємозв’язок між сертифікацією і ефектив-
ністю праці, а також про спроможність підприєм- 
ства виробляти  високоякісну  продукцію та викону-
вати складну роботу чи надавати послуги високого 
рівня. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У сучасних умовах соціально-економічного 
розвитку Україна  проводить політику пріоритетної 
спрямованості на розширення міжнародних контак-
тів і економічних взаємозв’язків із західними краї-
нами світу, що потребує від персоналу підприємств 
і організацій високого професійно-кваліфікаційного 
рівня і особистих якостей, тобто компетентність, 
підтвердження  якої забезпечується новою техноло-
гією оцінювання персоналу – сертифікацією. Прове-
дені дослідження  свідчать, що сертифікація персо-
налу є значним важелем офіційного підтвердження 
якості робочої сили  і актуальним інструментом уп-
равління персоналом. Тому потрібно розповсюджу-
вати і впроваджувати  вітчизняний практичний до- 
свід сертифікації персоналу, який адаптований до 
сучасних умов, та удосконалювати правове і норма-
тивне забезпечення функціонування процедури сер-
тифікації фахівців в системі управління персоналом 
підприємств і організацій. Необхідно й надалі ви-
вчати світовий досвід оцінювання компетенцій пер-
соналу із застосуванням процедури його сертифіка-
ції та продовжувати  її втілення в практичну діяль-
ність, що дозволить підвищити інноваційний потен-
ціал та конкурентоспроможність українських підп-
риємств на вітчизняних та міжнародних ринках 
збуту продукції. 
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Зайцев В. С. Сертифікація персоналу – нова 

технологія оцінювання компетенцій працівників 
підприємств 

Проведено теоретичні дослідження необхідно-
сті оцінювання компетенцій персоналу на основі но-
вої технології – сертифікації. Встановлено, що сер-
тифікація персоналу на основі моделей вимог до 
компетенцій необхідна для успішної діяльності під-
приємства. Обґрунтовано, що сертифікат визначає 

відповідність працівника вимогам, а також розрив 
між необхідним і існуючим рівнем компетенцій, що 
стає підставою для його професійного розвитку. Ви-
значено, що методика проведення сертифікації в си-
стемі управління персоналом потребує подальших 
наукових та прикладних розробок, а також адапто-
ваності до сучасних умов функціонування, що спри-
ятиме підвищенню конкурентоспроможності укра-
їнських підприємств. 

Ключові слова: персонал, оцінювання, компе- 
тенції, сертифікація, якість, стандарти ISO, знання, 
фахівець, модель корпоративних вимог. 

 

Зайцев В. С. Сертификация персонала – но-
вая технология оценивания компетенций работ-
ников предприятий 

Проведены теоретические исследования необ-
ходимости оценивания компетенций персонала на 
основе новой технологии – сертификации. Установ-
лено, что сертификация персонала на основе моде-
лей требований к компетенциям необходима для 
успешной деятельности предприятия. Обоснованно, 
что сертификат определяет соответствие работника 
требованиям, а также разрыв между необходимым и 
существующим уровнем компетенций, что является 
основанием для его профессионального развития. 
Установлено, что методика проведения сертифика-
ции в системе управления персоналом требует даль-
нейших научных и прикладных разработок, а также 
адаптированности  к современным условиям функ-
ционирования, что будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности украинских предприя-
тий. 

Ключевые слова: персонал, оценивание, ком-
петенции, сертификация, качество, стандарты ISO, 
знания, профессионал,  модель корпоративных тре-
бований. 

 

Zaytcev V. S. Personnel certification is a new 
technology of competencies assessment of employees 
in enterprises 

The theoretical study about a necessity of person-
nel competencies assessment based on a new technology 
– certification was conducted. It was established that 
certification of personnel based on models of compe-
tence requirements is necessary for the successful oper-
ation of the enterprise. It was justified that the certificate 
determines the employee's compliance with the require-
ments as well as the gap between the necessary and ex-
isting level of competences, which is the basis for his 
professional development. It was established that the 
methodology of certification in the human resources 
management system requires further scientific and ap-
plied developments, as well as adaptability to modern 
operating conditions, which will help to increase the 
competitiveness of Ukrainian enterprises. 

Keywords: personnel, estimation, competenses, 
certification, quality, standards of ISO, knowledge, pro-
fessional, model of corporate requirements. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

ПРИГОРОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЙОНОВ 
 
Процесс урбанизации – одно из наиболее важ-

ных и значительных социально-экономических яв-
лений, оказавших огромное влияние на весь ход ис-
торического развития общества. Причем города 
приобретают важное значение уже с самого начала 
своего возникновения. С развитием городов стало 
качественно меняться размещение общественного 
производства. Города сыграли важную роль не 
только в отделении ремесла от земледелия, но и в 
возникновении нового крупнейшего подразделения 
общественного труда – торговли. С зарождением го-
родов связано также и разделение труда на умствен-
ный и физический, ибо процесс урбанизации заклю-
чается не только в интенсивном росте городского 
населения и коренном изменении в соотношении 
между сельским и городским населением, но и в из-
менении образа жизни людей, развитии образования 
и культуры. 

В настоящее время города и городские агломе-
рации доминируют в рамках территориальной 
структуры развитых стран, а их развитие – важней-
ший аспект эволюции пространственных структур. 
Более того, экономика многих развитых капитали-
стических стран стоит на пороге превращения в чи-
сто городскую экономику. 

Интенсификация процесса урбанизации в ми-
ровой экономике нашла отражение и в теории – в 
последнее время резко увеличилось число научных 
публикаций, в которых рассматриваются проблемы 
социально-экономического развития городов. Более 
того, можно говорить о появлении особого направ-
ления в общей теории региональной экономики с 
собственной проблематикой и специфическими ме-
тодами и подходами к решению хозяйственных про-
блем – речь идет о так называемой городской эконо-
мике. Большой вклад в разработку проблем эконо-
мики городов внесли как отечественные, так и зару-
бежные ученые. В этой связи следует выделить ра-
боты таких исследователей, как Э.Б. Алаев, Н.Н. Ба-
ранский, И.А. Ильин, Г.М. Лаппо, О.П. Литовка, 
Н.Н. Некрасов, Б.С. Хорев и многих других. Проб-
лемы экономики городов исследуются и за рубе-
жом – широко известны работы Г. Александерсона,  
Р. Мерфи, П. Селфа, Д. Сакамото, С. Окита и других. 

В нашей стране проблемы экономики городов 
начали активно разрабатываться уже в 20-30-х го-
дах. За рубежом вопросы городской экономики 
нашли свое отражение в работах таких выдающихся 
экономистов, как А. Вебер, И.-Г. Тюнен, Дж. Стю-
арт, Г. Ципф и др. Так, в своей книге «Изолирован-
ное государство» И.-Г. Тюнен констатирует, что го-
род оказывает сильное влияние на размещение сель-
скохозяйственного производства – чем ближе к го-
роду, тем интенсивнее используются сельскохозяй-
ственные угодья. 

В дальнейших исследованиях были рассмот-
рены проблемы функциональной структуры горо-
дов, районирования городов, анализа разных катего-
рий городов, определения показателей специализа-
ции городов, разработки основных положений пла-
нирования городов и т.д. Много внимания специа-
листами уделялось вопросам формирования гигант-
ских урбанизированных зон. Еще в 1947 г. извест-
ный французский географ Ж.Ф. Гравье в нашумев-
шей работе «Париж и французская пустыня» обра-
тил внимание на последствия разрастания париж-
ской агломерации, на то, что чрезмерная концентра-
ция производительных сил в ее пределах отрица-
тельно сказывается на развитии других городов и 
районов Франции, порождая серьезную проблему 
национального масштаба [4]. Данная работа уско-
рила начало проведения во Франции политики де-
централизации, которая и в настоящее время оста-
ется одним из важнейших элементов региональной 
политики этой страны. Вслед за Гравье многие уче-
ные на протяжении послевоенных десятилетий ак-
центировали свое внимание на изучении процессов 
территориальной концентрации производительных 
сил [4]. Так, американский исследователь Ж. Готт-
ман впервые описал классический Атлантический 
мегаполис, И. Катлер на примере США выявил по-
лицентрическую форму урбанизации, протекаю-
щую в виде постепенного срастания многих городов 
и городских агломераций. 

Требование научного подхода к вопросам про-
странственной организации хозяйства обусловили 
необходимость выявления иерархии городских кон-
центраций [4]. В ходе исследований было выделено 
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четыре порога городских концентраций: 1) единич-
ный город-центр; 2) локальная система городов, или 
агломерация (агломерация может развиваться в 
форме слияния двух и более сходных по размерам 
городов, а может представлять из себя систему  
«город-пригороды»); 3) урбанизированная зона – 
более крупное образование, включающее две или 
более городских агломераций; 4) урбанизированный 
пояс – гигантское образование типа мегаполиса. 

Интересным направлением городской эконо-
мики является использование теории гравитацион-
ного (потенциального) моделирования при анализе 
хозяйственных проблем. В какой-то форме гравита-
ционная модель встречалась еще в трудах Кэри, Рей-
венстейна, Рейли и Янга, однако первые серьезные 
стимулы к ее развитию дали Стюарт и Ципф [5].  
Дж. Стюарт и Г. Ципф одновременно разрабатывали 
гравитационную теорию под разными углами зре-
ния. Города в соответствии в этой теорией являются 
носителями некой «экономической массы», за меру 
которой принимаются численность городского 
населения, объем промышленного производства и 
другие показатели [1]. Этот вид моделирования ши-
роко применяется для исследования взаимодействия 
между населенными пунктами (товарообмена, пас-
сажирообмена, обмена информацией и т.д.) и для 
определения зон их влияния. Например, известно, 
что между двумя городами, явно подчиненными 
третьему, наблюдается уменьшение экономических 
связей по сравнению с тем случаем, если бы они 
находились вне сферы влияния третьего; крупней-
шие города периферийных районов смещаются от 
их географического центра по направлению к глав-
ному городу страны; чем дальше периферийные 
районы от главного города, тем больше их размер, 
реже сеть городов, межселенных коммуникаций и 
т.д. [1]. С помощью теории гравитационного моде-
лирования проводится количественный анализ реги-
ональных особенностей урбанизации, в частности ее 
статистического рельефа. Так, эта теория позволила 
объяснить тот факт, что криволинейность экономи-
ческих полей в основном создается городами, в 
первую очередь крупнейшими [5]. Они являются по-
люсами тяготения этих полей – чем больше город, 
тем выше его экономический потенциал. 

В последние десятилетия интенсивно развива-
ются и другие направления городской экономики – 
так, получены интересные результаты в разработке 
методов оценки экономической эффективности го-
родов при планировании развития их сети, в изуче-
нии экономического аспекта архитектурно-градо-
строительного проектирования и составления гене-
ральных планов планировки и застройки, в разра-
ботке концепции и основных положений формиро-
вания системы населенных пунктов и т.п. Тем не ме-
нее следует отметить, что многие основные эконо-
мические проблемы развития городов, прежде всего 

анализ их эффективности, изучены  недостаточно 
[1]. Не получили еще широкого распространения де-
тальные проработки вопросов развития промыш-
ленности в городах, недостаточно исследовано по-
нятие города как локального хозяйственного ком-
плекса. Еще не стали объектом углубленного изуче-
ния вопросы рациональных размеров и структуры 
промышленных узлов (градообразующей базы горо-
дов и агломераций). 

Тем не менее ясно, что города оказывают 
огромное влияние на воспроизводственные про-
цессы и являются важнейшим фактором эффектив-
ного развития экономики [2]. Но очевидно, что вли-
яние конкретного города, как правило, наиболее 
ощутимо в хозяйственном отношении проявляется в 
особенностях функционирования социально-эконо-
мической системы пригородных районов, причем, 
чем больше город, тем при прочих равных условиях 
это влияние более значимо. 

Различные аспекты влияния экономики города 
на хозяйственную деятельность пригородных райо-
нов в той или иной степени нашли свое отражение в 
концепции агломерации. Некоторые положения 
этой концепции стали разрабатываться еще в начале 
нынешнего столетия и восходят своими корнями к 
трудам выдающегося экономиста А. Вебера. Он счи-
тал агломерационный эффект – а им в первую оче-
редь обладают крупные агломерации городов и по-
селков – одним из важнейших факторов размещения 
производительных сил. В своей фундаментальной 
книге «Теория размещения промышленности», ко-
торая была опубликована в 1909 г., А. Вебер пока-
зал, что агломерационный фактор играет колоссаль-
ную роль для размещения промышленности, более 
того, без него нельзя понять ее размещения. Со-
гласно его воззрениям, рост промышленного произ-
водства, увеличение плотности населения, а также 
удешевление транспорта ведут к непрерывному уси-
лению агломерационных тенденций в промышлен-
ности [4]. Тенденция хозяйственной концентрации 
и производственно-технического укрупнения, как 
отмечал Вебер, взаимосвязаны, вследствие чего 
концентрация приводит к локальному соединению 
производственных процессов. 

Значительный вклад в развитие концепции аг-
ломерации внес американский экономист Э. Гувер 
[4]. В своих работах 40-х годов он подчеркивал пре-
имущества городских концентраций, которые обес-
печивают большие выгоды при размещении различ-
ных отраслей промышленности; причины же этого 
явления он видел в том, что  расположение различ-
ных отраслей, так же как и предприятий одной от-
расли в одном месте существенно снижает издержки 
производства. Некоторые исследователи полагают, 
что преимущества крупных городов обусловлены 
двумя группами факторов, первая из которых свя-
зана с возможностью получения экономии от масш- 
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таба, а вторая сводится к преимуществам, порожда-
емым за счет быстроты и маневренности междуго-
родних перевозок и вообще сообщений [4]. Причем 
важно то, что выгоды городской концентрации не 
ограничиваются пределами собственно города, они 
простираются вдоль основных магистральных дорог 
на значительное удаление от него. 

В этой связи процесс роста городов вширь за 
счет все большей концентрации населения и обраба-
тывающих отраслей в пригодных зонах – одна из ос-
новных тенденций современного размещения. Яр-
ким примером в связи с этим является решение гра-
достроительных проблем г. Москвы [3]. Москва и 
Московская область делятся на две планировочные 
зоны: 1) Москва с ее пригородной зоной в радиусе 
50-60 км, где ограничена дальнейшая концентрация 
промышленности; 2) внешняя зона Московской об-
ласти в радиусе 100-200 км от Москвы, где промыш-
ленность получит дальнейшее развитие. На террито-
рии бывшего СССР насчитывалась 21 агломерация 
с центрами городами-миллионерами и 28 формиру-
ющихся агломераций с центрами – крупными горо-
дами (от 500 тыс. до 1 млн жителей) – в них прожи-
вало более 40% городских жителей страны. 

Таким образом, агломерации, формирующиеся 
на базе промышленных узлов, играют особенно 
важную роль в региональных системах населенных 
пунктов. Агломерации обычно относятся к классу 
локальных систем размещения производительных 
сил и под ними понимается группа компактно рас-
положенных пунктов, главным образом городских, 
объединенных тесными хозяйственными, куль-
турно-бытовыми и демографическими связями 
(проявляющимися, в частности, в маятниковой ми-
грации), общностью использования трудовых ре-
сурсов и единой производственной и социальной 
инфраструктурой [1]. Агломерации относятся к 
наиболее развитым и сложным формам группового 
расположения населенных пунктов преимуще-
ственно вокруг крупнейших городов в границах 1,5-
2-часовой доступности населением их центров, что 
примерно соответствует расстоянию в 40-60 км. 
Здесь, как правило, высокий уровень комплексиро-
вания производств – крупные, средние и малые 
предприятия часто взаимно дополняют друг друга и 
образуют как бы единое, целостное производство 
[1]. Соотношение пригородов и центров агломера-
ций по численности населения составляет в среднем 
1:3, а в наиболее развитых – 1:2, причем особенно 
высокую долю населения в пригородных зонах 
имеют агломерации, развивающиеся на основе ком-
плексного размещения добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности. 

Концепция агломерации позволяет объяснить 
многие аспекты функционирования социально-эко-
номической системы пригородных районов, но, к 
сожалению, далеко не все. Тем более, что далеко не 

во всех регионах можно обнаружить объекты, кото-
рые можно отнести к классу агломераций. В частно-
сти, кроме агломераций к классу локальных систем 
населенных пунктов следует отнести группы ком-
пактно расположенных городских поселений, обра-
зующих меньшие по масштабу промышленные 
узлы, а также группы поселений в курортных зонах 
[1]. В качестве “ядра” этих систем, как правило, вы-
ступают крупные и большие города, которые выпол-
няют функции по обслуживанию производства и 
населения окружающих населенных пунктов. Гра-
ницы групп сближенных поселений находятся в 
пределах 1-1,5-часовой доступности центра их глав-
ных городов, что соответствует расстоянию 20- 
40 км. На наш взгляд, для Удмуртской Республики, 
например, характерны не агломерации, а именно та-
кого типа локальные системы населенных пунктов, 
причем данное положение справедливо не только в 
отношении сравнительно небольших городов Уд-
муртии и их пригородных районов (города Сарапул, 
Можга и т.п.), но и в отношении столицы респуб-
лики – города Ижевска и окружающего его Завья-
ловского района. 

Так, например, на функционирование эконо-
мики Завьяловского района Удмуртской Респуб-
лики существенное влияние оказывает фактор бли-
зости крупнейшего в республике города, ее сто-
лицы – г. Ижевска. Пригородный статус района по-
рождает множество специфических социально-эко-
номических и экологических проблем, не характер-
ных для большинства других районов республики. 
Так, фактор близости Завьяловского района к инду-
стриальному Ижевску способствует созданию в рай-
оне исключительно неблагоприятной экологиче-
ской ситуации, что проявляется в повышенной за-
грязненности атмосферного воздуха, сказывается на 
состоянии водных ресурсов, на уровне эрозии и за-
солении почв и сельскохозяйственных угодий. 

Однако влияние фактора близости г. Ижевска 
на эффективность функционирования экономики 
Завьяловского района сказывается не только на эко-
логии, но и в других аспектах и отношениях: трудо-
вых, торговых, производственных. Существенное 
влияние на районную экономику оказывают и рас-
положенные на территории района многочисленные 
автогаражные товарищества, лечебно-оздорови-
тельные учреждения, садово-огородные участки, 
принадлежащие ижевчанам и предприятиям  
г. Ижевска. 

Учитывая определенную ограниченность кон-
цепции агломерации, большие перспективы при 
изучении причин и факторов функционирования и 
развития экономики пригородных районов имеет 
использование основных положений более общей 
теории экономического ядра [6]. В этой связи заме-
тим, что в специальной литературе в свое время 
весьма широкое распространение получила теорети- 



К. В. Павлов 

129 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

ческая концепция о “полюсах роста”. Она свиде-
тельствует о том, что подобно тому, как в человече-
ском организме существуют болевые точки, в эко-
номическом организме существуют “точки” (от-
дельные виды производств, отрасли, регионы, пред-
приятия), воздействие на которые оказывает суще-
ственное влияние на развитие других элементов со-
циально-экономического организма. Совокупность 
такого рода “полюсов роста” можно обозначить как 
экономическое ядро, а если учесть ещё и экологиче-
ский фактор, в частности, затраты на осуществление 
природоохранных мероприятий, то следует гово-
рить и об эколого-экономическом ядре (более того, 
на наш взгляд, идею об эколого-экономическом 
ядре можно расширить и развить на исключительно 
экологические системы, в которых выделить соот-
ветственно экологическое ядро). Таким образом, к 
эколого-экономическому ядру относится все то, что 
способствует существенному росту значительного 
числа других элементов социально-экономической 
и экологической системы. Отбор элементов эко-
лого-экономического (экологического) ядра осу-
ществляется на основе использования большого 
числа параметров, как стоимостных, так и несто- 
имостных; к которым относятся уровень прибыль-
ности и рентабельности, скорость оборота капитала, 
увеличение занятости населения, рост совокупного 
спроса и пр. 

Рассматривая проблему элементного формиро-
вания эколого-экономического ядра, не следует за-
бывать, что в него входят не только определенные 
отрасли и виды производств, но и некоторые реги-
оны. Следует заметить, что за рубежом концепция 
полюсов роста разрабатывалась учеными-региона-
листами ничуть не в меньшей степени, чем уче-
ными-отраслевиками, а может быть, и в большей. 
Это связано с тем, что концепция полюса роста как 
концепция динамическая по своему характеру ока-
залась весьма удобным средством теоретической 
интерпретации процессов развития в сфере про-
странственной организации хозяйства [4]. Ее функ-
циональная сущность оказалась легко применима 
для объяснения, пусть и несколько упрощенного, 
роли городов в преобразовании территориальной 
структуры, растущей концентрации в размещении 
производительных сил, более того, она открывала 
принципиальную возможность для учета роли про-
странственных взаимосвязей. 

В рамках этой теории город трактуется как по-
люс роста (или центр роста), располагающий комп-
лексом отраслей. Причем в рамках территориальной 
единицы любого таксономического ранга можно 
выделить систему «ядро-периферия». Таким обра-
зом, в этой системе выделяют экономически разви-
тое ядро региона и зависимую от него периферию, 
причем ядро и периферия составляют в целом закон-
ченную территориальную систему. Районы ядра 

определяются как территориально организованные 
подсистемы общества, обладающие способностью 
как генерировать, так и внедрять нововведения; рай-
оны же периферий по отношению к ядру находятся 
в зависимом положении. 

При анализе воспроизводственных процессов в 
пригородных районах, экономика которых нередко 
носит преимущественно сельскохозяйственную 
направленность, использование модели “ядро-пери-
ферия” по сравнению с моделью агломерации более 
приемлемо в связи с тем, что она не является исклю-
чительно урбанистической, так как описывает про-
цессы регионального развития  вообще, являясь од-
ной из попыток интегрировать районное и город-
ское направления трактовок пространственной ди-
намики. Тем не менее хотя концепция регионали-
стики «ядро-периферия» во многих отношениях бо-
лее точно описывает хозяйственную систему приго-
родных районов, чем это имело место в концепции 
агломерации, все же некоторые аспекты функцио-
нирования пригородной экономики не находят 
должного объяснения в рамках теории региональ-
ного ядра. 

Так, в совершенно недостаточной степени изу-
чены типы и виды пригородных районов; в гораздо 
меньшей степени, чем это имеет место в отношении 
исследования влияния города на функционирование 
социально-экономической системы пригородных 
районов проанализировано «обратное» влияние – 
экономики пригородных районов (особенно сель-
ских) на хозяйственную систему города; в очень не-
значительной степени исследованы особенности 
пригородной экономики в условиях формирования 
рыночной инфраструктуры и т.д. Таким образом, 
можно выделить весьма широкий спектр проблем – 
производственных, социальных, демографических, 
экологических, специфичных для пригородных рай-
онов и изученных в совершенно недостаточной сте-
пени. 

Учитывая специфику такого рода проблем, 
обусловленных социально-экономическими и эко-
логическими особенностями пригородных районов, 
а также их недостаточную изученность, целесооб-
разно, на наш взгляд, в качестве особого направле-
ния общей теории региональной экономики выде-
лить так называемую пригородную экономику (по-
добно тому, как существует городская экономика в 
качестве особого направления регионалистики). Это 
будет способствовать интенсификации научных ис-
следований в сфере изучения социально-экономи- 
ческих и экологических проблем пригородных рай-
онов. Здесь прежде всего следует особое внимание 
уделить анализу вопросов функционирования эко-
номики пригородных районов при переходе к ры-
ночным отношениям, исследованию проблем клас-
сификации и типологизации пригородных районов, 
изучению взаимодействия хозяйственных систем 
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города и пригородных районов, определению мето-
дов и подходов анализа пригородной экономики в 
динамике. Учитывая недостаточную изученность 
такого рода проблем, формирование пригородной 
экономики в качестве особого направления общей 
теории региональной экономики позволит интенси-
фицировать осуществление научных исследований 
в данной области. 

Большое значение при этом имеет изучение 
теоретических и практических аспектов управления 
пригородными районами. Так, учитывая тесную вза-
имосвязь социально-экономических и экологиче-
ских систем города и пригородного района, целесо-
образно придать этому району официальный, осо-
бый статус пригородного района с вытекающими 
отсюда изменениями в системе налогообложения, 
финансово-кредитной сфере и иных сегментах эко-
номики. Этому будет способствовать разработка со-
циально-экономической модели пригородного рай-
она.  

Модель функционирования и управления ка-
кой-либо социально-экономической и экологиче-
ской системы включает несколько элементов, среди 
которых  прежде всего следует выделить стратегию 
ее развития, многовариантный прогноз и норма-
тивно-правовые документы, определяющие особен-
ности ее функционирования. Рассмотрим эти эле-
менты модели более подробно [8]. 

Под стратегией понимается совокупность мето-
дов и средств достижения основополагающих це-
лей, стратегия – это ориентация на будущее. Разра-
ботка стратегической программы начинается с ана-
лиза стратегической ситуации. Этот подготовитель-
ный этап включает: выявление долгосрочных тен-
денций развития народного хозяйства региона, кри-
тических точек в цикличной динамике, требующих 
принятия стратегических решений,  классификацию 
и оценку внутренних и внешних факторов развития, 
оценку действующих стратегий с выделением уста-
ревших, не отвечающих изменившимся условиям 
развития и перспективных, заслуживающих под-
держку стратегических зон хозяйствования, предва-
рительное рассмотрение условий и сил, которые мо-
гут обеспечить изменение стратегического курса.  

Выбор рыночных стратегий, то есть оценка и 
отбор наиболее эффективных сегментов рынка и пу-
тей их освоения или развития при определении 
направлений деятельности региона опирается на ре-
зультаты прогнозирования и выбора приоритетов и 
включает несколько технологических этапов.  

Первый этап – это определение типа рыночной 
стратегии: прорыва, эволюционного развития  или 
выживания. В зависимости от фазы и состояния 
цикла экономики стратегия может опираться на 
освоение формирующегося рынка принципиально 
новой продукции, реализующей базисные иннова-
ции. Это дает возможность  быстрого расширения 

рынка, но связано с большим риском, значитель-
ными инвестициями.  

Стратегия прорыва обычно требует прямой или 
косвенной государственной поддержки. Эволюци-
онная стратегия опирается на улучшающие иннова-
ции и, как правило, не связана  с поддержкой госу-
дарства. В кризисных ситуациях часто используется 
стратегия «выживания«, цель которой адаптиро-
ваться к ухудшившейся конъюнктуре, сохранив при 
этом основной потенциал региона. Стратегию вы-
живания следует сочетать со стратегией прорыва, 
кроме этого выбор стратегии на региональном 
уровне следует увязывать с общей стратегией госу-
дарства.  

Учитывая результаты анализа функционирова-
ния экономики окружающего г. Ижевск Завьялов-
ского района Удмуртии в условиях  рыночных отно-
шений здесь по-существу используется стратегия 
выживания, призванная способствовать адаптации к 
рыночным условиям и к ухудшившейся конъюнк-
туре и нацеленная на сохранение основного потен-
циала  региона.  Однако  для выхода из кризиса эко-
номики Завьяловского района стратегию выжива-
ния следует сочетать со стратегией прорыва. Для бо-
лее детальной характеристики оптимальной страте-
гии развития района в новых условиях хозяйствова-
ния следует разработать многовариантный про-
гноз – обычно, если хотят получить комплексную, 
детальную проработку прогнозно-плановых зада-
ний, разрабатывают три варианта прогноза: оптими-
стический, пессимистический и средний. Оптими-
стический и пессимистический варианты – это край-
ние варианты прогноза развития региона, предпола-
гающие соответственно наилучшие и наихудшие 
условия развития из всего многообразия условий и 
факторов; третий, средний вариант соответствует 
промежуточному между этими крайними вариан-
тами прогноза.  

При разработке прогноза следует учитывать со-
циально-экономические особенности района и исхо-
дить из основных направлений, целей и задач его 
развития.  

Более детально в качестве примера рассмотрим 
вопросы управления и регулирования хозяйствен-
ной деятельности Завьяловского района Удмуртии. 
В настоящее время хозяйственный комплекс Завья-
ловского района представляет сложное переплете-
ние предприятий, организаций и учреждений раз-
личных форм собственности и ведомственного под-
чинения, имеющих разную целевую направленность 
развития. Географическое расположение района во-
круг большого промышленного центра не только 
предопределило специализацию сельскохозяй-
ственного производства, но и создало ряд серьезней-
ших проблем для нормального развития Завьялов-
ского района [7]. 
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К ним относятся: отсутствие перерабатыва- 
ющих предприятий, высокий уровень миграции и 
подвижности населения. В результате отчуждения 
земель района под городскую застройку, промыш-
ленные объекты, садоогороды, дачное строитель-
ство и т.д. имеют место огромные отрицательные  
последствия для жизнедеятельности района: это и 
неразвитость сети автомобильных дорог, увеличе-
ние объемов автопассажирских перевозок, рост кри-
миногенной и пожарной опасности. Очень остро 
встают вопросы медицинского обслуживания, 
связи, обеспечения товарами народного потребле-
ния садоогородных массивов и дачных участков. 
Огромно влияние города на экологическое загрязне-
ние района. 

На данном этапе  основной целью развития За-
вьяловского района является адаптация хозяйствен-
ного комплекса к рыночной экономике; экономиче-
ской подцелью является перестройка экономиче-
ской структуры к реалиям рыночных отношений; 
социальная подцель – обеспечение достаточного 
уровня жизни населения, социальная защита мало-
имущих слоев населения; экологическая подцель – 
создание благоприятной экологической среды жиз-
недеятельности человека.  

Задачи развития района можно сформулиро-
вать в следующий блок: 

– создание организационно-правовых основ пе-
рехода к рыночным отношениям;  

– формирование экономического механизма, 
регулирующего отношения между всеми субъек-
тами хозяйствования в районе, с одной стороны и 
между районом и г. Ижевском – с другой; 

– обеспечение комплексного развития эконо-
мики района, предусматривающего: во-первых, 
углубление пригородной специализации сельскохо-
зяйственных предприятий; во-вторых, расширенное 
развитие сферы обслуживания населения; в-тре-
тьих, эффективное использование природных, сырь-
евых, трудовых и материальных ресурсов; 

– наращивание экономического потенциала 
района на основе углубления переработки сельско-
хозяйственной продукции, развитие объектов про-
изводственной инфраструктуры (прежде всего, до-
рожного и коммунального хозяйства, связи), разви-
тие промышленного производства; 

– развитие предпринимательства, фермерских 
хозяйств, подсобных промыслов; 

– формирование рыночной инфраструктуры. 
Главная задача заключается в том, чтобы при-

нять все необходимые меры для того, чтобы остано-
вить спад производства. Конкретизация сформули-
рованных задач возможна на основе разработки ос-
новных направлений развития района на перспек-
тиву.  

Задачи и основные направления развития Завь-
яловского района позволяют сделать определенные 

прогнозы, задающие показатели функционирования 
районной экономики на перспективу. Как уже выше 
отмечалось, целесообразно разработать три вари-
анта прогноза – оптимистический, пессимистиче-
ский и средний. 

Пессимистический вариант прогноза, если 
именно он реализуется в перспективе, не приведет к 
прорыву – этот вариант способен  лишь по-преж-
нему продолжать стратегию “выживания”. Страте-
гию прорыва способен реализовать лишь оптими-
стический вариант прогноза, средний же вариант 
прогноза, в случае его реализации, соответствует 
эволюционной стратегии развития Завьяловского 
района. 

Для того, чтобы избежать реализации в буду-
щем пессимистического варианта прогноза, необхо-
димо сделать ставку на создание соответственной 
базы переработки сельскохозяйственной продук-
ции – именно это направление во многом будет спо-
собствовать тому, чтобы стратегия прорыва, нако-
нец-то стала реальностью. В свою очередь создание 
перерабатывающих предприятий в районе, в том 
числе, непосредственно связано и с развитием ма-
лого предпринимательства. В соответствии с про-
граммой поддержки малого предпринимательства в 
Завьяловском районе выделены следующие приори-
теты: производство и переработка  сельскохозяй-
ственной продукции; производство продоволь-
ственных товаров, товаров народного потребления; 
развитие системы сервисных услуг; выполнение му-
ниципального заказа; инновационная деятельность 
в области ресурсосбережения, экологического мо-
ниторинга, переработки вторичных ресурсов и отхо-
дов жизнедеятельности, производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции [7]. 

Разработку стратегии и прогноза развития Завь-
яловского района следует осуществлять в соответ-
ствии с концепцией развития г. Ижевска до 2020 
года, необходимо также заключить договор с руко-
водством г.Ижевска об определенном возмещении 
экологического и иного  ущерба, наносимого пред-
приятиями города экономике района. Следует раз-
работать и иные предложения нормативно-право-
вого характера, в которых бы нашли отражение осо-
бенности пригородного статуса Завьяловского рай-
она, при этом особое внимание следует уделить 
предложениям о налоговых льготах (например, из-
менить структуру платы за право пользования 
недрами в пользу района и т.п.). 

Однако несмотря на негативную экологиче-
скую ситуацию и то обстоятельство, что повинны в 
этом в значительной степени промышленные пред-
приятия г. Ижевска, из средств республиканского 
бюджета Завьяловскому району на капитальные 
вложения в природоохранные мероприятия не выде-
лено ни копейки. До сих пор в российском законо-
дательстве остаются нерешенными вопросы о взи- 
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мании с садово-огородных массивов, товариществ 
индивидуальных застройщиков платы за водозабор. 
Это обусловило мизерные поступления в районный 
бюджет от платы за воду при наличии большого 
числа данных субъектов хозяйствования и, как след-
ствие, неудовлетворительный учет водозабора. Учи-
тывая сложную экологическую ситуацию в Завья-
ловском районе и “повинность”  в этом фактора бли-
зости крупнейшего в Удмуртии города следует, на 
наш взгляд, решить вопрос о выделении средств из 
республиканского бюджета району на капитальные 
вложения в природоохранные мероприятия, а также 
изменить структуру платы за право пользования 
недрами при добыче нефти в пользу района, а также 
принять меры по полноценному сбору земельного 
налога и увеличить ставки платежей за добычу воды 
промышленными предприятиями, а также решить 
вопрос с взиманием платы с садовоогородных мас-
сивов и товариществ индивидуальных застройщи-
ков за водозабор. 

Влияние фактора близости г. Ижевска на эф-
фективность функционирования экономики Завья-
ловского района сказывается не только на уровне 
экологического состояния, но и в других аспектах и 
отношениях. 

Близость г. Ижевска влияет на режим лесополь-
зования в районе. Так, из 92 тыс. га, которые зани-
мают леса в районе, 22 тыс. га относятся к зеленой 
зоне г. Ижевска, что составляет около четверти всей 
площади, занимаемой лесом. В связи с пригород-
ным расположением в районе определен особый ре-
жим лесопользования. Близость крупного города 
сказывается и на состоянии дорог, влияет фактор 
близости и на другие компоненты экономики Завья-
ловского района. 

Высокая степень загрязнения окружающей 
среды в районе вследствие деятельности промыш- 
ленных предприятий г. Ижевска, а также факты,  
 
 
 
 
 

свидетельствующие о значительном и, как правило, 
негативном влиянии городской экономики на де- 
ятельность лесного хозяйства Завьяловского рай-
она, на состояние автодорог, на деятельность вод-
ного хозяйства и т.п. позволили сделать вывод о це-
лесообразности рассмотрения г. Ижевска и окружа-
ющего его Завьяловского района в качестве элемен-
тов единой региональной системы. Поведение этой 
системы в общих чертах удается описать в рамках 
одной из наиболее известных концепций регионали-
стики “ядро-периферия”. 
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ИЖЕВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ: ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
1. Теоретические основы 

 
Среди современных тенденций расселения 

населения и пространственного развития городов 
особого внимания требуют процессы формирования 
и развития агломераций (агломеризации). В усло-
виях роста доходов и мобильности населения вокруг 
городов усиливаются процессы субурбанизации, 
нарастает интенсивность маятниковых миграций и 
наблюдается «стягивание» сельского населения с 
периферийных территорий к крупным городам. Эти 
и другие сопутствующие процессы агломеризации 
зачастую проходят стихийно, без всякого управле-
ния и контроля, что приводит к обострению проблем 
крупных городов и их пригородных зон. Между тем, 
правильное управление данными процессами может 
выдать максимальный экономический эффект от 
взаимодействия близкорасположенных населенных 
мест, позволит наиболее продуктивно и рацио-
нально использовать имеющиеся на территории 
природные, человеческие и инвестиционные ре-
сурсы.  

Городская агломерация как термин прочно за-
крепился в науке и в обиходе к концу 1970-х годов. 
К концу 80-х большая часть ученых сошлась на фор-
мулировке: городская агломерация – это компактная 
и относительно развитая совокупность взаимодо-
полняющих друг друга городских и сельских посе-
лений, группирующихся вокруг одного или не-
скольких мощных городов-ядер и объединенных в 
динамичную локальную систему многообразными 
интенсивными связями: производственными, дело-
выми, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреаци-
онными и прочими, а также совместным использо-
ванием ресурсов агломерационного ареала [6; 10]. 
Предполагается, что развитые агломерации должны 
иметь следующие признаки (критерии), наличие ко-
торых прямо указывает на существование агломера-
ционных процессов [9]:  

 Скопление городов (не менее 4) и других 
крупных населенных пунктов на компактной терри-
тории в пределах 1,5-2-часовой изохроны транс-
портной доступности. 

 Наличие одного и более центров с населе-
нием свыше 250 тыс. чел., вокруг которых формиру-
ется агломерация, хотя ряд авторов сходится во мне-
нии, что агломерации могут формироваться и во-
круг менее крупных центров. 

 Непосредственное примыкание густонасе-
ленных территорий к городу-ядру без существен-
ных разрывов в застройке и превышение площади 
застроенных территорий над прочими. 

 Наличие интенсивных производственных, 
хозяйственных, культурно-бытовых, рекреацион-
ных и иных связей между поселениями, порожда- 
ющих маятниковые миграции. При этом считается, 
что в подобных перемещениях должно участвовать 
не менее 10-15% трудоспособного населения посе-
лений, втянутых в агломерацию. 

 Формирование на всей территории агломе-
рации единой инфраструктуры (единые инженер-
ные системы водо- и энергоснабжения, канализа-
ции, транспорта и пр.), общего рынка труда, капи-
тала, товаров и услуг. 

Границы городской агломерации подвижны во 
времени, поскольку зависят от важнейшего пара-
метра агломерации – ежедневных передвижений 
населения. Одна из самых распространенных мето-
дик по делимитации городских агломераций разра-
ботана в Институте географии АН СССР. Она 
предусматривает выделение уже сложившихся агло-
мераций путем реализации ряда последовательных 
этапов: 1) выявление потенциальных ядер – городов 
с населением не менее 250 тыс. чел.; 2) определение 
границ потенциальных агломераций; 3) проверка 
последних на развитость на основе расчета значений 
специального коэффициента развитости.  

Одна из отличительных особенностей мето-
дики  ИГРАН состоит в определении границ агломе-
рации в виде двухчасовой (брутто) изохроны транс-
портной доступности центра, совмещенной с 0,5-ча-
совой изохроной от больших и средних городов на 
периферии городской агломерации. В пользу воз-
можности такого подхода к выделению агломера-
ций говорит отмеченный во многих случаях вынос 
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части центральных функций ядра в подобные под-
центры и, следовательно, распространение ареала 
взаимосвязанного расселения на примыкающую к 
ним территорию. Таким образом, городская агломе-
рация не ограничивается центральным городом и 
его спутниками и пригородами, а является иерархи-
чески упорядоченной системой расселения населе-
ния, состоящей из нескольких подсистем (говоря 
простым языком, агломерация состоит из несколь-
ких взаимосвязанных небольших агломераций). Бо-
лее детальное определение границ агломерации тре-
бует изучения интенсивности маятниковых мигра-
ций населения – по границам данных миграций и бу-
дет проходить граница агломерации (такое исследо-
вание затруднительно из-за отсутствия статистиче-
ских данных). 

 
2. "Бэкграунд" Ижевской агломерации 
Городская агломерация есть территориальное 

системно-структурное сочетание городских поселе-
ний и тяготеющей к ним "спекшейся" сельской пе-
риферии. Любая агломерация в перспективе стано-
вится "сельско-городским континуумом".  

Городская агломерация – это результат процес-
сов территориальной самоорганизации общества и 
даже ее (самоорганизации) синергетического эф-
фекта. Оказавшиеся в "нужном месте и в нужное 
время" города, вследствие обмена веществом, энер-
гией и информацией "спекаются" во взаимодейству-
ющие системы городов и окружающей их сельской 
периферии. Городские агломерации нельзя ни со-
здать,  ни провозгласить. Они возникают, во испол-
нение универсального закона минимума диссипа-
ции энергии и закона экономии общественно необ-
ходимых затрат труда. Города потому и агломери-
руются, что в таком "симбиозе" они экономят на 
многих издержках. И при этом получают выгоды от 
концентрации, кооперации и комбинирования про-
изводства. Впрочем, самоорганизация городских аг-
ломераций, их саморазвитие и рост не препятствует 
на определенном этапе взятию их под управление. 
Грамотное, научно обоснованное администрирова-
ние  агломерацией сможет помочь правильно сфор-
мулировать стратегические цели развития агломера-
ции и способствовать процессу принятия решений 
(во многом компромиссных) тактического харак-
тера. Управление городской агломерацией – это 
"мягкое" управление (soft administration).  

Городская агломерация, таким образом, не есть 
арифметическая сумма потенциалов "спекаемых" 
городов. Агломерация – это всегда (по правилу 
эмерджентности) – нечто большее. Для формирова-
ния городской агломерации формально необходимо 
наличие городов. В этом отношении Ижевская агло-
мерация являет собой интересный феномен. Основа 
этого территориального образования состоит из 
Ижевска, Воткинска и Сарапула. Самым старым го- 

родом является Сарапул (1780 г.), а Ижевск и Вот-
кинск были, по сути, фабрично-заводскими селами 
на территории Сарапульского уезда. И так продол-
жалось полтора века, пока в 1925 г. Ижевск, а в 
1935 г. и Воткинск не получили статус города. При-
чем, сельский населенный пункт (поселок) Ижевск 
уже с 1921 г. был центром удмуртской автономии – 
Вотской автономной области. Таким образом, фор-
мальные предпосылки формирования Ижевской аг-
ломерации появились только к концу 20-х годов 
XX в. Но, как свидетельствует история, Ижевск и 
Воткинск и во "внегородском" статусе на протяже-
нии всего XIX в. создавали реальные предпосылки 
будущей агломерации в удмуртском Прикамье.  

Речь идет об Ижевском и Воткинском желе- 
зоделательных заводах, возникших в середине 
XVIII в. Довольно быстро, благодаря качеству про-
дукции, они стали выполнять казенные наряды: про-
изводить якоря для создающегося Черноморского 
флота. С этого времени они на хорошем счету у 
казны и уже никогда не выпадут из поля зрения го- 
сударства. В начале XIX в. Воткинский завод будет 
передан в горное ведомство, а Ижевский – в воен-
ное.  

Особенностью доиндустриального развития 
русской, в том числе, уральской промышленности 
являлось определяющее (часто лимитирующее) вли-
яние на производство природных условий и его за-
висимость от них. Это была эпоха господства в про-
мышленности водяного колеса, древесного угля и 
конной повозки. Такая "индустрия", к сожалению, 
могла только расти, но не развиваться (хотя и здесь 
были свои "пределы роста"). Она могла быть пре-
имущественно экстенсивной. Для их функциониро-
вания государство наделило заводы землями (завод-
ские округа), на которых находились все массовые 
производственные ресурсы (топливо, лесные мате-
риалы, рабочая сила, которая всё это заготавливала).  

Камско-Воткинский горный округ (1828 г.) и 
Округ Ижевского оружейного завода (1829 г.) стали, 
на наш взгляд, фактической предпосылкой будущей 
Ижевской агломерации. Необходимо отметить, что 
они были созданы волевым решением. Ижевский за-
вод как центр сразу получил свою периферию – по-
чти 50 сельских населенных пунктов. Эти приписан-
ные селения помогали оружейному заводу на Иже в 
его функционировании, причем  других вариантов 
хозяйственной деятельности у них не было, то есть 
иначе говоря,  они были жестко привязаны к заводу.  

При этом тесных производственных связей 
между Ижевском и Воткинском тогда не было (ве-
домственная разобщенность!), но они при этом по-
степенно формировали их в качестве субцентров, то 
есть частей будущей территориальной общности. 
Интересна роль Сарапула в жизни заводских селе-
ний – сарапульское купечество активно занималось 
вывозом по Каме готовой продукции заводов, а ме- 
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щане и крестьяне уезда – заготовкой материалов для 
них.  

После отмены обязательных работ на заводах и 
в округах (60-е годов XIX в.) тяготеющая к Ижевску 
и Воткинску сельская периферия, тем не менее, не 
размылась. Здесь, на заводах крестьяне могли всегда 
получить заказ на заготовку топлива, материалов, 
купить металлические изделия и продать мастеро-
вым продукцию своего хозяйства. Эти села-заводы 
постепенно к концу века стали подлинными цен-
трами своих территорий (узловых районов). 

Серьезно контуры, границы будущей город-
ской агломерации в удмуртском Прикамье очертила 
Первая мировая война. Невиданные ранее военные 
нужды потребовали мобилизации всех ресурсов в 
тыловых районах страны и "комплексного" разви-
тия производства. Логика экономики военного вре-
мени подвела к мысли увязать возможности города 
Сарапула, поселков Ижевского и Воткинского заво-
дов (при главенстве Ижевского оружейного) в одно 
целое для достижения единой цели. Этому спо-
собствовало доведение железной дороги от Казани 
до Сарапула (1915 г.) с ответвлением от Агрыза до 
Ижевска и Воткинска (1916 г.). При этом уже функ-
ционировали узкоколейные железные дороги от 
Ижевского завода к лесосекам к северу и западу от 
него. Железная дорога была проложена и до кам-
ской пристани Гольяны. Именно в годы Первой ми-
ровой войны стали говорить об Ижевско-Воткин-
ском районе. Существует мнение, что Ижевская аг-
ломерация в современном смысле этого понятия 
стала формироваться 100 лет тому назад, в годы 
Первой мировой войны.  

С созданием Вотской автономной области 
(1920 г.) на ее территории были образованы админи-
стративные районы (ёросы), в том числе Ижевский 
район, территория которого практически совпала 
(что характерно) с территорией бывшего округа 
Ижевского завода. То, что фактически создавалось в 
течение многих десятилетий, и было просто оформ-
лено административно.  

Начавшаяся советская индустриализация вы-
звала к жизни и другие аргументы в пользу агломе-
рирования населения и хозяйства. Механизация и 
электрификация принципиально новых производств 
(мотоциклостроение, станкостроение), их концен-
трация, кооперирование и комбинирование, мотори-
зация населения и магистрализация транспорта – все 
это объективно подводило в предвоенные годы к 
упрочению связей между перечисленными выше 
тремя городами Удмуртии. Получила дальнейшее 
развитие и сельская периферия "прикамского тре-
угольника". Это, прежде всего, создание сначала 
подсобных хозяйств крупных заводов Ижевска и 
Воткинска, а позднее и формирование пригородного 
типа сельского хозяйства (молочное животновод-
ство, свиноводство, картофелеводство, овощевод- 

ство, птицеводство). Заметно выросла численность 
населения. Например, только в Ижевске с 1929 по 
1939 г. население удваивается с 80 до 175 тыс. чел.  

Заложенные основы мощного территориально-
производственного сочетания в Удмуртии эффек-
тивно послужили в годы Великой Отечественной 
войны. Уже осенью 1941 г. в республику начали 
прибывать эвакуированные предприятия – около  
20 заводов и фабрик. Прибыло примерно 80 тыс. 
чел. эвакуированного населения и порядка 60 тыс. 
чел. было мобилизовано для работы на оборонных 
предприятиях. Удмуртия стала и одним из тыловых 
госпиталей. Всё это было размещено в основном в 
Ижевске, Воткинске и Сарапуле. Объединяющим 
моментом стала черная металлургия Ижевска и Вот-
кинска, обеспечивавшая металлом заводы все трех 
городов. Тем не менее, прямых производственных 
связей, например, кооперационных между их заво-
дами по-прежнему не было.  

Конец 50-60-х годов ХХ в. – время продолже-
ния планового совершенствования территориально-
отраслевой структуры хозяйства Прикамского про-
мышленного района, в границах которого четко 
оформляются промышленные узлы вокруг городов 
Ижевска, Воткинска и Сарапула. Усложняется от-
раслевая структура. Возникают крупные предпри- 
ятия союзного подчинения, которые кооперируются 
в границах района. С начала 60-х годов с пуском 
Воткинской ГЭС в г. Чайковском (Пермская об-
ласть) началась окончательная электрификация тер-
ритории Удмуртии с одновременным фактическим 
включением Чайковского в Прикамский промыш-
ленный район.  

Начиная с 1970-х годов стала ощущаться недо-
статочная насыщенность территории инфраструкту-
рой. Особенно остро не хватало дорог с твердым по-
крытием, связывающим внутри территорию про-
мышленного района. Отсутствовала уверенная связ-
ность между городами Ижевск, Воткинск и Сара-
пул. Низкая густота качественных дорог не позво-
ляла осуществлять "филиализацию" крупных заво-
дов, вынос части их в пригородную зону. Заводская 
концентрация достигла внушительных размеров, 
например, в ПО "Ижмаш" было занято почти  
45 тыс. чел., а само объединение было распределено 
в границах Ижевска на нескольких промышленных 
площадках. В итоге нарастали транспортные, эколо-
гические, социальные проблемы. Настало время ча-
стичного выноса частей предприятий в "межгород-
ское" пространство.  

С 80-х годов началось полномасштабное авто-
дорожное строительство, призванное связать все 
райцентры Удмуртии с ее столицей. Усовершен-
ствование автодорожного полотна между Ижев-
ском, Воткинском и Сарапулом, усиление междуго-
роднего сообщения между ними, улучшение "про-
ницаемости" этой территории усилили степень вза- 
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имовлияния и взаимообусловленности промышлен- 
ности трех городов. Потребности их жителей в про-
дукции сельского хозяйства стимулировали даль-
нейшее развитие пригородной сельскохозяйствен-
ной базы, а потребности в отдыхе – формирование 
пригородной рекреационной зоны. И все это вместе 
работало на всю экономику Ижевска, Воткинска и 
Сарапула. Стали оформляться контуры следующей 
стадии территориальной системы – городской агло-
мерации.  

Постепенно в орбиту влияния "прикамского 
треугольника" стали втягиваться территории, лежа-
щие к северу и к юго-западу от него, по трассе М6 
("Волга"). Города соседних регионов – Агрыз и Чай-
ковский – однозначно, по объективным причинам, 
входят в состав формирующейся Ижевской агломе-
рации. Хорошим индикатором уровня развития аг-
ломерационных процессов является характер субур-
банизации. В этом отношении наша агломерация 
действительно живет и развивается. 

Агломерация – это определенная стадия разви-
тия городских и межгородских пространств. Эта 
стадия "запускается" с определенного момента и за-
тем работает "сама - по - себе". Но история возник-
новения Ижевской агломерации иллюстрирует нам, 
что в зависимости от специализации главных горо-
дов агломерации, их роли в общегосударственном 
масштабе, рождение такого сочетания городов мо-
жет быть и управляемым, может быть итогом пла-
нирования. Возможно, что такая "родословная" и в 
дальнейшем потребует преимущественного исполь-
зования системы административного инструмента-
рия и мягкого управления.  

 
3. Современные границы  
Ижевской агломерации 

В настоящий момент существует несколько 
подходов к определению границ Ижевской агломе-
рации. В специальной литературе можно встретить 
границы Ижевской агломерации (или агломерации 
южной части Удмуртии), оконтуривающие как  
пригородную зону Ижевска с населением около  
700 тыс. чел., так и включающие более обширную 
территорию с численностью населения от 0,9 до  
1,2 млн чел.  

В «Стратегии социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики на период до 2025 
года» выделяется так называемая «Комплексная 
планировочная система Ижевской агломерации». 
Она ограничена включением в её состав городских 
округов Ижевска, Сарапула и Воткинска, а также За-
вьяловского, Воткинского и Сарапульского муници-
пальных районов. Численность населения агломера-
ции при данном подходе составляет около 950 тыс. 
чел. 

В вышеуказанном документе о стратегии также 
высказывается мнение о том, что как таковой Ижев- 

ской агломерации не существует, поскольку Ижевск 
не имеет общего рынка труда, товаров и капитала с 
соседними городами. Такого рода общий рынок на 
сегодняшний день сформирован только в пределах 
15-километровой зоны вокруг столицы Республики. 

Разночтения во мнениях о границах и составе 
Ижевской агломерации обусловлены разницей под-
ходов к определению границ городских агломера-
ций, а также к пониманию самого термина «город-
ская агломерация». В научных исследованиях Ака-
демии наук СССР Ижевская агломерация на картах-
схемах «Развитость городских агломераций СССР» 
обозначается с 1959 г. [10]. В начале 1970-х годов 
Г.М. Лаппо включил в состав Ижевской агломера-
ции город – центр Ижевск и три его спутника – Вот-
кинск, Сарапул и Агрыз. В исследованиях того вре-
мени Ижевская агломерация, также как и ближай-
шие Казанская и Пермская, относилась к категории 
слаборазвитых (с коэффициентом развитости 3,08) 
[10]. Проведенные в Удмуртском университете рас-
четы развитости агломерации по аналогичной мето-
дике показали, что в 2012 г. коэффициент развито-
сти составил 6,015 [8] – и по градации сложности 
Ижевская агломерация характеризуется как разви-
тая. 

Используя методику ИГРАН, границы Ижев-
ской агломерации проводятся по современному кон-
туру 120-минутной транспортной удаленности от-
носительно ядра агломерации и 90-минутной изо-
хроны транспортной удаленности относительно Са-
рапула и Воткинска. В результате в состав Ижев-
ской агломерации входят г. Ижевск и Завьяловский 
район, г. Воткинск с Воткинским и Шарканским 
районами, г. Сарапул с Сарапульским и частью Кам-
барского и Каракулинского районов, Якшур-Бодь-
инский, Малопургинский, Киясовский районы и 
часть Агрызкого района Татарстана. Также в преде-
лах 120-минутной изохроны расположены крупные 
районные центры – п. Игра, п. Ува, г. Можга и  
г. Чайковский с окружающими территориями 
(рис. 1). 

Границы 120 и 90-минутной доступности цен-
тров городов-ядер агломерации должны быть скор-
ректированы с учетом наличия реальных интенсив-
ных производственных, хозяйственных, культурно-
бытовых, рекреационных и иных связей (миграций 
населения) между поселениями. В результате таких 
манипуляций из состава агломерации должны 
выйти периферийные, удаленные от крупных цен-
тров территории, население которых редко покидает 
свои населенные пункты. С другой стороны, в со-
став агломерации должны войти территории, лежа-
щие за пределами изохроны 120-минутной доступ-
ности центра Ижевска, но тесно связанные с горо-
дами, поселками и крупными селами агломерации 
ежедневными перемещениями населения. Агломе-
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рация как система расселения состоит из иерархиче-
ски соподчиненных подсистем. Каждая подсистема 
включает поселение-центр (ядро) и подчиненную ей 
территорию (совокупность населенных пунктов). 

Крупные и малые ядра агломерации, а также терри-
тории им подчиненные (тесно связанные) можно 
увидеть на рис. 2, схематично отражающем сеть уз-
ловых районов расселения Удмуртии.  

 
 

 
Рис. 1. Пояса доступности Ижевской агломерации 

 
 

 
Рис. 2. Сеть узловых районов расселения Удмуртии 

 
 
Общая площадь Ижевской агломерации в дан-

ных границах составляет около 12167 км2.  Числен-
ность населения агломерации 1238602 чел., средняя 

плотность населения 101,8 чел./км2. Численность 
сельского населения составляет 235183 тыс. чел., 
что приблизительно равно 19% от общего коли- 
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чества, а плотность сельского населения составляет 
19,3 чел./км2. При этом важно уточнить, что терри-
тория агломерации неоднородна по плотности насе-
ления, густоте автомобильных дорог и населенных 
пунктов, а также по интенсивности связей с горо-
дом-ядром. Логично, что наиболее тесные связи по 
населению (ежесуточные и еженедельные миграции 
населения) наблюдаются между ядрами агломера-
ции и их пригородными зонами. Связи между Ижев-
ском и поселениями первого пояса спутников  
(г. Воткинск, г. Сарапул, г. Агрыз, с. Малая Пурга, 
с. Якшур-Бодья и с. Нылга) будут более интенсив-
ными, нежели с поселениями второго пояса (г. Чай-
ковский, г. Можга, п. Игра, п. Ува и др.).  

 
4. Ландшафтные факторы формирования  

структуры агломерации 
Основные факторы формирования агломера-

ций в последнее время имеют преимущественно со-
циально-экономический характер. Возрастающая 
роль крупных городов, развитие транспортных ком-
муникаций, повышение мобильности населения – 
все это оказывает влияние на агломерационные про-
цессы. Вместе с тем, внутреннее пространство агло-
мерации остается неоднородным. Определенные 
участки становятся более населенными, насыщен-
ными инфраструктурой, другие, наоборот, теряют 
население, зарастают лесом и «дичают», возвраща-
ясь во многом к первоначальному состоянию. Как 
представляется, главным фактором внутренней не-
однородности в освоении агломерации является 
природная неоднородность. Так, например, участки, 
занятые неплодородными почвами к северу от 
Ижевска, практически не заселены, несмотря на рас-
положение их непосредственно у городской черты. 
Наоборот, хорошо дренированные, с относительно 
плодородными почвами, пространства Можгинской 
и Сарапульской возвышенностей по южной и во-
сточной периферии имеют высокую плотность насе-
ления.  

Административные границы в большинстве 
случаев проводятся вне зависимости от природной 
(ландшафтной) дифференциации территории. По-
этому объяснить территориальную структуру агло-
мерации исходя только из административного деле-
ния и удаленности от ядра агломерации невоз-
можно.  

Для объяснения различий в степени и характере 
освоенности необходимо привлечение данных ланд-
шафтных исследований. Ландшафт – это конкрет-
ная территория, однородная по своему происхожде-
нию и истории развития, обладающая единым гео-
логическим фундаментом, однотипным рельефом, 
общим климатом, единообразным сочетанием гид-
ротермических условий, почв, биоценозов и законо-
мерным набором морфологических частей – фаций 
и урочищ [2].  Для исследований нами была выбрана 

схема ландшафтного районирования Удмуртии  
В.И. Стурмана, в соответствии с которой на терри-
тории республики выделяется 12 физико-географи-
ческих районов и 44 ландшафта.  

Второй пояс территории формирующейся 
Ижевской агломерации охватывает более 20 ланд-
шафтов. Однако первый пояс, располагающийся на 
территории восьми организационно-территориаль-
ных единиц (ОТЕ), в полной мере испытывает вли- 
яние ландшафтной дифференциации. Территория, 
непосредственно примыкающая к г. Ижевску (в том 
числе и сама административная черта города), явля-
ется местом стыка нескольких физико-географиче-
ских районов. Непосредственно в пределах город-
ской черты стыкуются пять ОТЕ. Это свидетель-
ствует об очень высоком природном разнообразии 
на небольшой территории.  

Вкратце охарактеризуем территориальные раз-
личия освоенности в связи с ландшафтными харак-
теристиками (см. таблицу). 

Доля лесопокрытой площади – базовый показа-
тель, характеризующий степень освоенности в лес-
ных зонах. Сам показатель залесенности является во 
многом индикатором целого ряда других факторов. 
Малоблагоприятные для заселения территории со-
храняют высокую залесенность, а в более благопри-
ятных выше доля безлесных площадей. По харак-
теру освоенности выделяется несколько зон.  

Первая зона – северная и северо-западная (Се-
лычкинский и Пургинско-Мужвайский ландшафты) 
отличаются наибольшими показателями залесенно-
сти, несмотря на непосредственную близость к го-
роду. Неплодородные почвы, слабо расчлененный 
рельеф и заболоченность затрудняют освоение дан-
ных ландшафтов. Здесь высока доля неплодородных 
сильноподзолистых и дерново-сильноподзолистых 
почв, и, наоборот, практически отсутствуют наибо-
лее ценные серые лесные почвы. Невысокий уро-
вень освоенности подтверждается низкими значени-
ями показателей густоты дорожной сети и плотно-
сти сельских населенных пунктов.  

Вторая зона – западная и юго-западная (Ныл-
гинский и Пычасский ландшафты) характеризуется 
неравномерностью освоения. Значения показателя 
залесенности в них 37 и 73% соответственно, однако 
показатели удельной протяженности лесных опу-
шек очень близки (0,88 и 0,82 км/км2 соответ-
ственно). Показатель рассчитывается как отноше-
ние суммарной длины лесных контуров к площади 
ландшафта. Минимальные значения характерны как 
для наиболее залесенных, так и для безлесных ланд-
шафтов, то есть для тех, где невелики площади без-
лесных пространств, или, наоборот, лесных масси-
вов. В других случаях высокие значения показателя 
говорят о хорошей освоенности. Даже в ландшафтах 
с высокой залесенностью может быть большое ко-
личество небольших по площади безлесных фраг- 
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ментов. Различия в значениях «освоенческих» пока-
зателей (густоты дорожной сети и плотности сель-
ских населенных пунктов) находятся в зависимости 
от особенностей почвенного покрова. Нылгинский 
ландшафт, имея пониженную долю неплодородных 
и повышенную – плодородных почв, более плотно 
заселен и освоен, Пычасский – наоборот. В этой 
связи интересен показатель расчлененности почвен-

ного покрова. Он характеризует почвенное разнооб-
разие, пестроту и рассчитывается как отношение 
суммарной длины почвенных контуров к площади 
ландшафта. Применительно к большей части терри-
тории Удмуртии, при неблагоприятном почвенном 
фоне пестрота почвенного покрова обеспечивает 
наличие в ландшафте более плодородных почв и 
возможность занятия сельским хозяйством. 

 
Таблица 

Характеристики ландшафтов первого пояса Ижевской агломерации [4] 
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Селычкинский (Б-3-3) 87,63 0,352 1,46 68,8 1,1 1,803 0,197 1,96 
Пургинско-Мужвайский (Б-5-1) 70,24 0,690 2,11 57,0 1,1 2,148 0,293 3,10 
Нылгинский (Б-5-3) 37,38 0,884 2,09 34,8 8,2 2,196 0,491 5,49 
Пычасский (Б-5-5) 73,11 0,817 2,13 53,9 5,3 2,043 0,355 3,84 
Ижский (Б-6) 46,77 0,733 0,51 15,9 10,9 2,205 0,243 1,26 
Июльский (Б-7-1) 18,42 1,031 2,41 30,5 1,1 2,014 0,448 5,25 
Кенско-Позимьский (Б-7-4) 70,54 0,824 2,02 27,3 6,0 2,151 0,366 2,57 
Сарапульский (Б-7-5) 10,18 0,582 2,89 0,5 15,8 2,348 0,465 4,08 

 
Третья зона – юго-восточная и восточная (Са-

рапульский и Июльский ландшафты) – наиболее 
освоенная. Причины хорошей освоенности различа-
ются. Сарапульский ландшафт имеет сельскохозяй-
ственную специализацию в первую очередь благо-
даря плодородным почвам. Июльский, не обладая 
такими почвами, хорошо освоен вследствие распо-
ложения между городами Ижевск и Воткинск. По-
казатели расчлененности рельефа в данных ланд-
шафтах наиболее высоки, что косвенно говорит и о 
низкой заболоченности (следовательно, об отсут-
ствии ограничений для освоения) (индекс расчле-
ненности рассчитывается как отношение суммарной 
длины горизонталей сечением 20 м к площади ланд-
шафта). 

Зона внутренней периферии (Ижский район и 
Кенско-Позимьский ландшафт) разделяет вторую и 
третью зоны и, за исключением самой городской 
территории в пределах Ижского района, заселена 
очень слабо. В рельефе эти ОТЕ соответствуют до-
линам рек Иж и Позимь, местами заболоченными, с 
повышенной долей группы почв, малопригодных 
для сельского хозяйства [4]. Несмотря на общее сни-
жение природной обусловленности расселения и хо-
зяйства, ландшафтные факторы остаются исключи- 

тельно важными в дифференциации пространствен-
ного развития.  

 
5. Социально-демографические показатели 

Ижевской агломерации 
По основным демографическим показателям 

населенные пункты, входящие в Ижевскую агломе-
рацию, отличаются от остальной территории Уд-
муртии. Так, численность сельского населения в Уд-
муртии с 1970 по 2014 г. сократилась более чем на 
20%. Однако для поселений людностью более 500 
человек, входящих в агломерацию, характерен рост 
численности населения более чем на 15%, а некото-
рые села увеличили свою людность в 2-3 раза. Уве-
личение численности населения характерно и для 
поселений людностью 200-500 человек. Абсолют-
ное большинство поселений этой группы находятся 
за пределами первого пояса доступности [8].  

Можно выделить две основные причины увели-
чения численности населения агломерации: первая 
причина – миграционный прирост. Во всех муници-
пальных районах Удмуртии увеличивается отток 
населения, за счет которого растет его приток в  
г. Ижевск и пригородный Завьяловский район, где в 
2011-2012 гг. зафиксировано положительное сальдо 
миграций. Вторая причина – увеличивающийся 
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естественный прирост, который к 2015 г. стал поло-
жительным для всей территории агломерации, 
кроме относительно изолированного Камбарского 
района, где наблюдается естественная убыль  
(-2,7‰ в 2014 г.). Для городского населения прирост 
составил 0,85‰, для сельского 3,2‰.  

Второй важный демографический показатель, 
отражающий благополучие населения территории – 
смертность населения. В целом смертность населе-
ния Удмуртии чуть ниже российских показателей 
(12,8 против 13,1‰), но рассматривая показатель 
внутри агломерации, можно отметить высокую 
смертность в сельских поселениях, находящихся на 
периферии агломерации – это Игринский, Караку-
линский и Камбарский районы, где значения пока-
зателя смертности достигают 17‰. В первую оче-
редь это связано с половозрастной структурой насе-
ления. За последние годы значительно сократилась 
доля населения в трудоспособном возрасте в общей 
численности  населения Удмуртии (с 62,6% в 2010 г. 
до 58,5% в 2014 г.). Это вызвано увеличением рож-
даемости в самых населенных пригородных районах 
(Завьяловском, Малопургинском, Сарапульском) и 
повышением доли молодых возрастов, а также ми-
грацией лиц трудоспособного возраста за пределы 
республики. Так наибольшая доля молодых возрас-
тов (16-27 лет) зафиксирована в Ижевске и окружа-
ющем его Завьяловском районе. Для остальных рай-
онов также характерна повышенная доля детей в 
возрастной структуре населения [11]. 

Показателем, отражающим соотношение не-
трудоспособного населения (детей и пожилых) и 
лиц трудоспособного возраста является коэффици-
ент демографической нагрузки. За последние годы 
данный коэффициент в Удмуртии значительно вы-
рос. Так, в 2008 г. на 1000 лиц трудоспособного воз-
раста приходилось 557 человек нетрудоспособного, 
а к 2014 г. значение этого показателя выросло до 
708. Такая тенденция негативно отражается на эко-
номическом развитии как региона, так и страны в 
целом в силу значительности затрат на социальное 
(в том числе пенсионное) обеспечение населения. 
Для территории агломерации показатель демогра-
фической нагрузки ниже, чем по республике. В 
Ижевске демографическая нагрузка составляет 
655,6, в Завьяловском районе – 622,9 человек на 
1000 человек трудоспособного населения.  

Возрастная структура населения Ижевской аг-
ломерации приводит к трансформации структуры 
заболеваемости населения по сравнению с респуб-
ликанскими значениями. Повышенная доля детей, 
особенно в пригородных районах, приводит к уве-
личению заболеваемости населения, особенно бо-
лезнями органов дыхания. В целом для территории 
районов, входящих в агломерацию, по сравнению со 
средними российскими показателями, выше уро-
вень смертности от несчастных случаев, отравлений 

и травм, болезней органов дыхания, пищеварения и 
нервной системы. В результате увеличения случаев 
смерти от несчастных случаев, отравлений и травм 
в молодых и трудоспособных возрастах, население, 
особенно мужское, в немалой своей части не дожи-
вает до пожилого возраста, в условиях, когда сер-
дечно-сосудистые патологии, онкологические забо-
левания и другие хронические заболевания явля-
ются главными причинами смерти. Это подтвержда-
ется и тем, что доля лиц пожилого и старческого воз-
раста среди мужской части населения составляет не 
более 8,0%, тогда как среди женщин она равна 
18,0% от общей численности лиц, старше трудоспо-
собного возраста [3].  

С 2010 по 2014 г. смертность от всех видов за-
болеваний снижается, кроме заболеваний органов 
дыхания, что связано, во-первых, с повышенной до-
лей детей, во-вторых, с влиянием нефтедобыва- 
ющих предприятий, расположенных, в основном, в 
самых густонаселенных районах (Завьяловском, 
Воткинском, Якшур-Бодьинском, Сарапульском) 
[1]. Если проанализировать показатели смертности 
среди городского и сельского населения, то можно 
заметить, что в сельской местности выше смерт-
ность населения от несчастных случаев, отравлений 
и травм (1,9 раза), особенно от отравлений алкого-
лем (1,5 раза), самоубийств (2,5 раза), убийств (1,4 
раза), транспортных несчастных случаев (2,1 раза), 
ДТП (1,8 раза), болезней органов дыхания (1,5 раза), 
инфекционных и паразитарных болезней (1,5 раза), 
а также вследствии прочих причин смерти (2,2 раза). 
В городах же не намного выше смертность от злока-
чественных новообразований и от болезней органов 
пищеварения (в среднем на 20%).  

В целом, анализируя демографические показа-
тели населения Ижевской агломерации, можно от-
метить следующее. Более молодая возрастная струк-
тура населения, вызванная миграционным и есте-
ственным приростом,  приводит, с одной стороны, к 
трансформации структуры заболеваемости и сниже-
нию смертности населения. С другой стороны, поз-
воляет прогнозировать дальнейший рост численно-
сти населения агломерации. 

 
6. Экономические выгоды и издержки  

Ижевской агломерации 
 
Прямые экономические выгоды Ижевской агломе-

рации.  
Увеличение налоговых  поступлений: от ново- 

созданных предприятий и учреждений сферы обслу-
живания, в услугах которых будут нуждаться жи-
тели Ижевской агломерации; от республиканских 
строительных организаций, предприятий,  произво-
дящих строительные материалы, которые будут за-
няты при сооружении малоэтажного жилья, в до-
рожном строительстве; от республиканских пред-
приятий общественного транспорта, у которых 
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должны будут увеличиться объемы перевозок, в 
частности, за счет значительного увеличения объ-
ема маятниковых миграций; от бывших безработ-
ных, получивших работу на новых рабочих местах. 

Привлечение внешних частных инвестиций для 
создания предприятий и учреждений сферы обслу-
живания. Подобные объекты, как правило, отлича-
ются быстрым оборотом наличных средств и по-
этому привлекательны для частных инвесторов. 

Возможность привлечения средств федераль-
ного бюджета для развития дорожной сети. Раз-
витие пригородной зоны городской агломерации по-
требует развития и совершенствования транспорт-
ных путей разного вида транспорта. При разумном 
обосновании перед федеральными органами власти 
потребности в развитии транспортной сети (напри-
мер, аргументом может выступать тот факт, что об-
ладающая большей пропускной способностью 
транспортная сеть Ижевской агломерации может и 
будет использована для обслуживания большего по-
тока транзитного транспорта)  можно будет рассчи-
тывать на получение дополнительных средств из 
федерального бюджета. 

Сокращение бюджетных расходов на содер-
жание безработных – как результат сокращения 
структурной безработицы. Структурная безрабо-
тица (несоответствие профессиональных возможно-
стей безработного владельца ресурса труда требова-
ниям вакантного рабочего места) помимо прочих 
причин, возникает, в том числе и в результате транс-
портной недоступности вакантного рабочего места 
для профессионально соответствующего ему безра-
ботного. Более развитая транспортная сеть город-
ской агломерации обеспечит возможность значи-
тельного увеличения объема маятниковых мигра-
ций, сделает вакантные рабочие места доступными 
для профессионально соответствующих им безра-
ботных.  

 
Косвенные  экономические выгоды Ижевской аг-

ломерации:   
Появление новых рабочих мест на созданных 

для обслуживания городской агломерации предпри-
ятиях и учреждениях сферы обслуживания, а также 
в республиканских строительных организациях, на 
предприятиях, производящих строительные матери-
алы, на транспортных предприятиях. Работающий 
человек тратит на свои нужды больше денег, кос-
венно способствует увеличению поступлений в 
бюджет. 

Облагораживание территории в процессе про-
странственного распространения новой застройки.  
Визуальная привлекательность территории в высо-
коразвитых странах давно  считается одним из важ-
нейших критериев определения стоимости участка 
земли. Такой участок можно дороже продать или 
сдать в аренду.   

Снижение криминальной напряженности. Воз-
водимые на межпоселенных территориях агломера-
ции коттеджные поселки часто содержат собствен-
ную охрану, не допускающую на территорию посел-
ков подозрительных лиц и лиц без определенного 
места жительства. И, таким образом, избавляют от 
работы полицию. А это, в свою очередь, не требует 
от бюджета дополнительных расходов на право-
охранительные организации. 

Повышение образовательного уровня населе-
ния. Транспортная достижимость центра агломера-
ции – г. Ижевска – позволяет жителям населенных 
пунктов, входящих в агломерацию, получить доступ 
к разноуровневому и многопрофильному образова-
нию в многочисленных ижевских ВУЗах и ССУЗах. 
Более образованный человек приносит больше 
пользы экономике [8; 12]. 

Демографическая составляющая.  Появление 
новых рабочих мест и экономическая активизация в 
Ижевской агломерации сократит, а то  и вовсе пре-
кратит отток населения (особенно сельского) из Уд-
муртской Республики в экономически более благо-
получные соседние регионы (Республики Башкор-
тостан и Татарстан, Пермский край), благодаря чему 
республика сохранит налогоплательщиков.  

Экологическая составляющая. Поселяясь за 
пределами городской застройки, человек начинает 
по-другому относиться к природе и старается не 
нарушать равновесие окружающей среды, особенно 
на своем участке. 

Создание положительного образа террито-
рии. Облагороженная и окультуренная территория 
Ижевской агломерации создает ее визуально при-
влекательный образ, который может стать косвен-
ным поводом и для повышения инвестиционной 
привлекательности Удмуртской Республики. 

В то же время использовать все вышеперечис-
ленные выгоды Ижевской агломерации можно лишь 
при упорядоченном развитии, своевременном разре-
шении возникающих конфликтов, разработке и при-
нятии компромиссных решений. Стихийное разви-
тие городских агломераций может привести к несо-
гласованному поведению ее элементов, вызвать 
негативные последствия и создать серьезные проб-
лемы.  

 
Проблемы и издержки  Ижевской агломерации. 
Развитие агломерации может быть ограничено  

возможностями города Ижевска для размещения 
производства, инфраструктуры, жилищного строи-
тельств и т.п., а также и необходимостью его разви-
тия на более широкой территориальной базе. 

Происходит массовый перевод земель сельско-
хозяйственного назначения в земли населенных 
пунктов для дачного и коттеджного строительства 
без развития соответствующей транспортной, инже-
нерной и социальной инфраструктуры [8]. 
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Недостаточность дорожно-транспортной 
инфраструктуры в юго-восточной  и западной ча-
стях агломерации способствует возникновению  не-
распределённых автотранспортных потоков. 

Усиление антропогенного воздействия на тер-
риторию Ижевской агломерации. Средняя плот-
ность населения в ней в 3,5 раза выше, чем в Уд-
муртской Республике  и в 12 раз выше, чем в Рос-
сийской Федерации. 1,2 млн ее жителей производят 
в год от 240 до 360 тыс. тонн твердых бытовых от-
ходов. К ним следует добавить еще 840-960 тыс. 
тонн промышленных отходов. Весь этот мусор надо 
хранить и (или) перерабатывать. 

Уменьшение людности средних и малых горо-
дов (Сарапул, Воткинск, Можга), а значит сокраще-
ние их экономического потенциала. Учитывая дина-
мику оттока молодежи, эти города в перспективе 
рискуют превратиться в поселения пенсионеров, а 
их трудовой потенциал будет представлен преиму-
щественно малоквалифицированной рабочей силой. 
Соответственно, в этих городах сократятся и воз-
можности для размещения современных произ-
водств. 

Недоразвитость периферии, слабый потен-
циал развития в Западных и  Центральных районах 
Удмуртской Республики. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ1 
 

Введение 
 
В настоящее время в России проводится актив-

ная работа по дальнейшему совершенствованию си-
стемы государственного регулирования предприни-
мательской деятельности и снижению администра-
тивного давления на предпринимательство. На фе-
деральном уровне довольно энергично занимаются 
развитием  нормативно-правовой базы регулирова-
ния предпринимательской деятельности, что де-юре 
предполагает снижение уровня административного 
давления на бизнес2. Продолжается административ-
ная реформа, в рамках которой оптимизируется си-
стема предоставления государственных и муници-
пальных услуг субъектам бизнеса, достаточно про-
дуктивно работает институт оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативно-правовых ак-
тов. Запущен проект АСИ «Национальная предпри-
нимательская инициатива по улучшению инвести-
ционного климата в России» и в настоящее время 
реализуется 11 «дорожных карт» по различным 
направлениям, связанным с улучшением инвестици-
онного и предпринимательского климата в регио-
нах. Основная задача данного мегапроекта это 
устранение административных барьеров для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и, соот-
ветственно, снижение уровня административных 
издержек.  

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые 
государством меры – проведение административной 
реформы, реализация комплекса мероприятий в 

рамках национальной предпринимательской иници-
ативы и т.д. – деловая среда нашей страны в целом 
остается достаточно агрессивной, а институцио-
нальное обеспечение продолжает характеризоваться 
своей неустойчивостью, «подвижностью» и обреме-
нительностью. В качестве примера можно привести 
тот факт, что ежегодно в юридический оборот вво-
дится около 22 тысяч нормативно-правовых актов, 
значительная часть которых затрагивает вопросы 
предпринимательской деятельности3.  

Более того реальные параметры воздействия 
государственных (муниципальных) властных струк-
тур на субъекты предпринимательства остаются 
слабо прогнозируемыми и очень сильно дифферен-
цированы по регионам, о чем свидетельствуют, 
например,  данные  Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата в субъектах РФ, ре-
зультаты которого показывают, что регионы, име- 
ющие вполне сопоставимый социально-экономиче-
ский потенциал, а также схожую конфигурацию го- 
сударственно-политической системы, довольно  
серьезно отличаются по параметрам инвестицион-
ного климата, в том числе и по показателям эффек-
тивности институтов деловой среды (табл. 1).  

По нашему мнению, такая дифференциация ре-
гионов по условиям ведения бизнеса в формально 
одинаковом институциональном пространстве объ-
ясняется пространственными специфическими  
свойствами институциональной конфигурации ре-
гиональной деловой среды. 

 
 

                                                        
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» в 

рамках научно-исследовательского проекта «Формирование благоприятной институциональной конфигурации регио-
нальной деловой среды как фактор повышения конкурентоспособности предпринимательских структур» № 16-12-
02007. 

2 О снижении барьеров, продуцируемых на уровне федерального законодательства говорил Президент РФ 
В.В. Путин на заседании наблюдательного совета АСИ 14 января 2016 года. «Хочу ещё раз повторить: многие барьеры 
в федеральном законодательстве сняты…» при этом подчеркнув, что «… сейчас принципиально важно обеспечить гра-
мотное применение принятых уже решений, норм, и прежде всего, конечно, на местах, распространить на всю страну 
лучшие практики [работы] с предпринимателями» [Электронный ресурс]. –  Режим  доступа: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51167 (дата обращения 21.01.16) 

3 Доклад Государственного совета Российской Федерации «О мерах по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». URL: http://new.opora.ru/images/files/Doklad%20k%20gossovetu.compressed.pdf 
(дата обращения 12.01.16). 
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Таблица 1 
Регионы ПФО в контуре Национального рейтинга состояния  

инвестиционного климата в субъектах РФ - 2015 

№ 
п/п 

Регион 

Общее место  
региона в Нацио-
нальном рей-

тинге  состояния 
инвестиционного 

климата  
в субъектах РФ 

Оценка 
регуля-
торной 
среды * 

Оценка ин-
ститутов 

для бизнеса 

Оценка ин-
фраструк-
туры и ре-
сурсов 

Оценка под-
держки ма-
лого пред-

приниматель-
ства 

1 Республика Татарстан 1 A A A B 
2 Ульяновская область 5 B A C C 
3 Чувашская Республика 9 A C B B 
4 Пензенская область 11 D A C A 
5 Республика Мордовия 24 B A C D 
6 Кировская область 25 B C C B 
7 Республика Марий Эл 29 C A C D 
8 Республика Башкортостан 40 B D B D 
9 Удмуртская Республика 43 C B D B 
10 Самарская область 45 E B C B 
11 Нижегородская область 46 D B D B 
12 Саратовская область 50 B C E C 
13 Оренбургская область 53 C D B D 
14 Пермский край 56 D C C C 

* A – лучшая оценка, E – худшая оценка. 
 
Источник: Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.  

  URL: http://www.investinregions.ru/rating/. 
 
При этом мы исходим из того, что институцио-

нальная конфигурация региональной деловой среды 
представляет собой набор взаимосвязанных и взаи-
модействующих базовых и дополнительных регио-
нальных формальных и неформальных институтов, 
опосредующих деловые отношения, упорядоченных 
и структурированных в определенной иерархиче-
ской комбинации, в совокупности определяющих 
правила, а также ограничения экономического пове-
дения и воздействующих на  структуру платежей   
хозяйствующих субъектов в рамках той или иной  
региональной (пространственной) системы пред-
принимательства. Представляется, что в целом  
можно говорить о региональном формате институ-
циональной деловой среды, вбирающим в себя сово-
купность политических, социальных, юридических 
правил, и неформальных норм, опосредующих дело-
вые отношения в регионе, и их интерпретацию и 
применение в деловой практике при складыва- 
ющемся характере взаимодействия базовых и до-
полнительных региональных институтов и стейк-
холдеров [21].  

Исходя из вышеизложенного, можно констати-
ровать, что на уровне регионов зачастую «правила 
игры» сформированные на федеральном уровне, в 
том числе, с учетом интересов стейкхолдеров [21], 
различными участниками экономического взаимо-
действия, стремящимися улучшить свою  полез-
ность, трактуются, интерпретируются и применя-
ются по разному. Именно данная особенность обу-
словливает существенные различия [11] в парамет- 

рах административного регулирования предприни-
мательской деятельности, наблюдаемые в россий-
ских регионах. 

Речь идет о возможностях  так называемого це-
левого и нецелевого использования  институтов эко-
номическими агентами. Л. Полищук считает, что 
институты  при определенных условиях могут 
непредвиденным образом воздействовать на сти-
мулы и поведение экономических агентов, которые 
находят возможности извлечения личной выгоды из 
нецелевого использования институтов [17]. Так же 
он приводит следующую типологию нецелевого ис-
пользования институтов: эксплуатация информаци-
онной асимметрии, манипулирование институтами, 
использование институтов в качестве прикрытия, 
«подчинение институтов» [17]. По нашему мнению, 
в основе данной типологии лежат, прежде всего, 
различные способы интерпретации формальных ин-
ститутов, допускающей их нецелевое использова-
ние с целью извлечения личных выгод. Нужно ска-
зать, что, несмотря на  меры, направленные на фор-
мирование эффективной институциональной среды, 
на местах интерпретация формальных институтов с 
позиций нецелевого использования остается весьма 
распространенной практикой. Так, например интер-
претация положений Федерального закона Россий-
ской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" на местах зачастую  осу-
ществляется таким образом, что при формальном 
ненарушении закона финансы, выделяемые на под- 
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держку малого и среднего предпринимательства, 
очень часто перераспределяются не в пользу эффек-
тивных и имеющих потенциал роста бизнесов, а на 
поддержку не всегда экономически эффективного 
хозяйствующего субъекта, в котором есть личная за-
интересованность ресурсораспорядителя (в терми-
нах предложенных Л. Полищуком данная интерпре-
тация институтов для нецелевого использования мо-
жет быть названа – эксплуатация информационной 
асимметрии). Вместе с тем, с другой стороны, 
можно говорить о характере интерпретации  инсти-
тутов и с точки зрения целевого использования. 
Например, нарушение индивидуальным предприни-
мателем законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения (Статья 6.3 КоАП РФ) может наказываться 
либо штрафом (от пятисот до одной тысячи рублей) 
либо административным приостановлением дея-
тельности на срок до девяноста суток. Совершенно 
понятно, что разница в применении первого или вто-
рого вида административного наказания для пред-
принимателя может быть довольно существенной. 
Вполне естественно, что при наличии такого диапа-

зона действий интерпретация данного норматив-
ного положения и, соответственно характер его при-
менения, в значительной мере будет определяться 
структурой стимулов лица, принимающего решение 
о наложении взыскания.  

Следовательно, можно говорить об интерпрета-
ции  институтов и с точки зрения целевого исполь-
зования, и с точки зрения нецелевого использова-
ния, при этом формат интерпретации будет зависеть 
от структуры платежей экономических агентов, 
участвующих во взаимодействии. 

Данное уточнение особенно актуально для ис-
следования института государственного регулиро-
вания предпринимательской деятельности, а также 
процессов взаимодействия экономических агентов с 
властными структурами в различных регионах. Так 
наглядно представить разнонаправленный характер 
интерпретации и применения формальных норм в 
различных российских регионах можно на примере 
интенсивности использования региональными  
контрольно-надзорными органами Приволжского 
федерального округа такого вида административ-
ного наказания как  предупреждения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Коэффициент использования региональными контрольно-надзорными органами  
Приволжского федерального округа административного наказания в виде предупреждения в 2014 г. 

№  
п/п 

Регион 

Общее количество 
административных 
наказаний, нало-
женных по итогам 
проверок (ед.) ( ) 

Назначено ад-
министратив-
ных наказаний 
в виде преду-
преждения 

(ед.) ( п) 
Коэффициент использова-
ния региональными конт-
рольно-надзорными орга-
нами административного 

наказания в виде  
предупреждения в 2014 г. п = 	 п⁄  

1 Нижегородская область 4741 48 0,010 
2 Республика Башкортостан 5882 202 0,034 
3 Чувашская Республика 1101 20 0,018 
4 Оренбургская область 2137 100 0,047 
5 Самарская область 3857 23 0,006 
6 Республика Татарстан 4604 16 0,003 
7 Ульяновская область 787 0 0 
8 Саратовская область 2351 4 0,002 
9 Удмуртская Республика 870 32 0,04 
10 Кировская область 1062 14 0,013 
11 Пензенская область 845 1 0,001 
12 Пермский край 290 21 0,072 
13 Республика Мордовия 1061 56 0,05 
14 Республика Марий Эл 544 61 0,112 
 
Источник: Государственная автоматизированная информационная система «Управление»: Мониторинг деятель-

ности контрольно-надзорных органов. URL: //http://gasu.gov.ru/web/guest/knd, расчеты авторов. 
 
Из представленной таблицы видно, что напри-

мер, в Республике Марий Эл по результатам конт-
рольно-надзорной деятельности административное 
наказание в виде предупреждения используют го-
раздо чаще (коэффициент использования админи-
стративного наказания в виде предупреждения  
( п) – 0,112), чем допустим в Ульяновской области, 

где данная мера в течение года совсем не применя-
лась. 

Органы власти, пользуясь существующей воз-
можностью «маневрировать» правилами игры в 
определенном диапазоне действий, зачастую  персо-
нифицируют правила игры и трактуют их  в зависи-
мости от  параметров контрагента, своих целей, а 
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также  давления иных факторов1. Как пишет И. Чет-
верикова, например, обвиняемые, обладающие оди-
наковым статусом – частного предпринимателя, ру-
ководителя компании, могут отличаться по уровню 
своего дохода, и возможностям использовать связи, 
что может опосредованно влиять на вероятность 
того, либо иного судебного исхода [22]. 

Таким образом, можно предположить, что на 
уровне разных регионов даже в условиях формально 
одинаковой  институциональной среды у чиновни-
ков (группы чиновников) имеется возможность ва-
риативно интерпретировать «правила игры» в отно-
шении субъектов предпринимательства.  Как пока-
зывает практика чаще всего интерпретация и приме-
нение формальных правил к субъектам предприни-
мательства осуществляется в формате, увеличива- 
ющем административное давление на бизнес и ведет 
к дополнительному изъятию у субъектов бизнеса ча-
сти предпринимательского дохода [14]. 

Вместе с тем, до настоящего времени не отра-
ботаны методологические подходы к определению 
параметров административного давления, его струк-
туры и оценки. Все это затрудняет адекватную 
оценку параметров административного воздействия 
на субъекты предпринимательской деятельности и 
соответственно не позволяет вырабатывать реше-
ния, позволяющие снижать административное дав- 
ление на бизнес в контуре институциональной кон-
фигурации региональной деловой среды.  

В своей работе мы исходим из того, что адми-
нистративное регулирование предприниматель-
ства – это процесс целенаправленного воздействия 
властных структур на параметры осуществления 
предпринимательской деятельности, направленный 
на создание условий функционирования субъектов 
бизнеса, при которых обеспечивается сопряжение 
государственных (общественных) интересов (обще-
ственная полезность) и делового сообщества (ком-
мерческая выгодность) [18].  

Первой особенностью нашего подхода явля-
ется то, что в системе административного регулиро-
вания предпринимательства мы выделяем два вида 
целенаправленного воздействия властных структур 
на субъекты предпринимательства, дифференциро-
ванных  по характеру влияния на экономическую де-
ятельность бизнес-структур. Один из видов воздей-
ствия властных структур мы называем администра-
тивным давлением на субъекты предприниматель- 

ской деятельности, а второй – административным 
содействием субъектам предпринимательской дея-
тельности. Характерным признаком  администра-
тивного давления на субъекты предприниматель-
ской деятельности является рост экономических 
(непроизводственных) издержек бизнеса. Отличи-
тельной чертой административного содействия 
можно считать преобладание в данном виде воздей-
ствия властных структур  на субъекты предприни-
мательской деятельности экономических выгод биз-
неса (например, различные виды государственной 
поддержки).  

Вторая особенность нашего подхода заключа-
ется в выделении в обоих видах административного 
воздействия  формальной и неформальной компо-
ненты, что позволяет производить оценку совокуп-
ного влияния формальных и неформальных инсти-
тутов на развитие деятельности экономических 
агентов предпринимательской среды региона 
(рис. 1) [18]. 

В рамках данной статьи исследовательский ин-
терес представляет анализ и оценка влияния адми-
нистративного давления на эффективность  эконо-
мической деятельности  субъектов предпринима-
тельской деятельности. Предложенный подход яв-
ляется дальнейшим развитием наших исследований, 
в рамках которых нами проведено некоторое уточ-
нение отдельных  понятий. 

Таким образом, с учетом дополнительно прове-
денных научных исследований нами предложено 
уточненное определение понятия «административ-
ное давление на субъекты предпринимательской де-
ятельности», под которым мы понимаем совокуп-
ность формальных и неформальных требований, 
норм и правил, а также практик их применения, ре-
гламентирующих и регулирующих параметры осу-
ществления хозяйственной деятельности субъек-
тами предпринимательской деятельности, установ-
ленных и поддерживаемых органами государствен-
ной (муниципальной) власти на определенной тер-
ритории, выполнение которых увеличивает непро-
изводственные (трансакционные) издержки биз-
неса. Таким образом, необходимо говорить не 
только об административном давлении на предпри-
нимательство, но и об его потенциале, то есть о воз-
можной диапазоне негативного воздействия на 
субъекты бизнеса со стороны властных структур.  

 

                                                        
1 Весьма показателен с этой точки зрения пример, который В.В. Путин привел в своем выступлении, характери-

зующий воздействие судебно-правоохранительной системы государства на предпринимательскую деятельность: «за 
2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим 
составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что 
приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов предприни-
мателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессо-
вали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разру-
шение делового климата». URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864. 
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Рис. 1. Схема административного регулирования предпринимательства 
 
Схематично потенциал административного 

давления на субъекты предпринимательской дея-
тельности может быть представлен следующим об-
разом (рис. 2). 

Таким образом, в структуре потенциала адми-
нистративного давления на субъекты предпринима-
тельской деятельности представляется возможным 
выделить следующие элементы: 

PАD1 – Формальные административные требо-
вания, нормы и правила, регламентирующие пара-
метры функционирования предпринимательских 

структур (административный минимум регулирова-
ния), при которых обеспечивается комплексная за-
щита интересов бизнеса, общества и власти, что мо-
жет выражаться в следующих эффектах:   

для бизнеса – защита интересов хозяйству- 
ющих субъектов с точки зрения обеспечения усло-
вий деятельности, позволяющих бизнесу получать 
достаточный объем предпринимательского дохода 
(свобода предпринимательства (в том числе равный 
доступ к ресурсам), защита прав собственности, за-
щита от недобросовестной конкуренции и т.д.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура потенциального административного давления  
на субъекты предпринимательской деятельности 

 
для общества – высокое качество производи-

мой продукции (услуг) и ее безопасность (недопу-
щение случаев причинения вреда жизни, здоровью 

граждан); защита прав потребителей; создание но-
вых рабочих мест; социальные гарантии работни-
кам; соблюдение экологических норм; 
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для государства – соблюдение бизнесом зако-
нодательных норм; достаточный объем поступления 
налогов в бюджеты различных уровней, позволя- 
ющий государству эффективно выполнять свои обя-
зательства перед обществом; конкурентоспособ-
ность отечественной продукции на международных 
рынках (конкурентоспособность экономики госу-
дарства). 

PАD2 – Избыточные формальные администра-
тивные требования,  нормы и правила, регламенти-
рующие параметры функционирования предприни-
мательских структур, не оказывающие существен-
ного комплексного положительного воздействия 
на все параметры, указанные в элементе PАD1 и при 
этом значительно повышающие административные 
издержки предпринимателей. Эти нормы и правила 
могут вводиться, в том числе, и нормативно-право-
выми актами, «преодолевшими»  процедуру оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ). 

PАD3 – Нарушения правовых норм  чиновни-
ками при реализации формальных процедур адми-
нистративного регулирования деятельности пред-
принимательских структур (затягивание сроков 
предоставления государственных услуг или прове-
дения  контрольно-надзорного мероприятия (адми- 
нистративная волокита), требование дополнитель-
ных документов, и т.д.). 

PАD4 – Дополнительные неформальные адми-
нистративные требования,  нормы и правила, навя-
зываемые органами власти  предпринимателям (не-
формальные договоренности, различные формы 
коррупционных взаимоотношений, «принудитель-
ная» благотворительность). 

Таким образом, совокупный потенциал адми-
нистративного давления  на субъекты предпринима-
тельской деятельности (SPAD) рассчитывается сле-
дующим образом: 

SPAD = PАD1+PАD2+PАD3+PАD4. 

При этом элементы PАD2, PАD3, PАD4 в сово-
купности как раз и формируют структуру админи-
стративных барьеров в предпринимательской дея-
тельности. 

Более того, по нашему мнению, именно эле-
менты PАD3, PАD4 в значительной мере характери-
зуют специфичность институциональной конфигу-
рации региональной деловой среды, определяя меж-
региональные различия по параметрам администра-
тивного давления на субъекты предприниматель-
ской деятельности, наблюдаемые в отечественной 
деловой практике. 

Далее, используя представленный подход, 
можно также в несколько упрощенном виде пред-
ставить структуру издержек бизнеса на выполнение 
совокупных административных требований, норм и 
правил  (рис. 3, табл. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура издержек бизнеса на выполнение совокупных  
административных требований, норм и правил 
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Таблица 3 
Краткая характеристика элементов структуры издержек бизнеса на выполнение  

совокупных административных требований, норм и правил 
Индекс  

элемента адми-
нистративных 
издержек  
бизнеса 

Характеристика элемента административных издержек бизнеса 

AR1 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением формальных административных тре-
бований, норм и правил, регламентирующих параметры функционирование  предпринимательских струк-
тур (обоснованный административный минимум регулирования), при которых обеспечивается комплекс-
ная защита интересов бизнеса, общества и власти, что может выражаться в следующих эффектах:       

для бизнеса для общества для государства 
защита интересов хозяйствующих 

субъектов с точки зрения обеспечения 
условий деятельности, позволяющих 
бизнесу получать достаточный объем 
предпринимательского дохода (сво-
бода предпринимательства (в том 
числе равный доступ к ресурсам), за-
щита прав собственности, защита от 
недобросовестной конкуренции и 
т.д.) 

высокое качество произ-
водимой продукции (ус-
луг) и ее безопасность (не-
допущение случаев причи-
нения вреда жизни, здоро-
вью граждан); 
защита прав потребите-

лей; 
создание новых рабочих 

мест; 
социальные гарантии ра-

ботников; 
соблюдение экологиче-

ских норм 

соблюдение бизнесом законодатель-
ных норм; 
достаточный объем поступления 

налогов в бюджеты различных уровней 
позволяющих государству эффективно 
выполнять свои обязательства перед об-
ществом; 
конкурентоспособность отечествен-

ной продукции на международных рын-
ках (конкурентоспособность экономики 
государства) 

AR2 Административные издержки бизнеса, связанные с санкциями за выявленные нарушения формальных ад-
министративных требований,  норм и правил, регламентирующих параметры функционирования предпри-
нимательских структур (обоснованный административный минимум регулирования), при которых обес-
печивается комплексная защита интересов бизнеса, общества и власти, в результате контрольно-надзорной 
деятельности органов власти  

AR3 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением формальных избыточных админи-
стративных требований,  норм и правил, регламентирующих параметры функционирования предпринима-
тельских структур, не оказывающих существенное комплексное положительное воздействие на все эле-
менты PАD1 (Эти нормы и правила могут вводиться, в том числе, и нормативно-правовыми актами, «пре-
одолевшими»  процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ)) 

AR4 Административные издержки бизнеса, связанные с санкциями за выявленные нарушения формальных из-
быточных административных требований,  норм и правил, регламентирующих параметры функциониро-
вания предпринимательских структур, не оказывающих существенное комплексное положительное воз-
действие на все элементы PАD1  

AR5 Административные издержки бизнеса, обусловленные нарушением правовых норм  чиновниками при ре-
ализации формальных процедур административного регулирования деятельности предпринимательских 
структур (затягивание сроков предоставления государственных услуг или контрольно-надзорного меро-
приятия (административная волокита), требование дополнительных документов) 

AR6 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением дополнительных неформальных ад-
министративных требований, нормам и правил, навязываемых органами власти предпринимателям (не-
формальные договоренности, различные формы коррупционных взаимоотношений, «принудительная» 
благотворительность) 

 
В целом можно уверенно констатировать, что 

объем формальных административных требований  
к субъектам предпринимательской деятельности до-
вольно высокий. При этом, как показывают иссле-
дования, на практике предприниматели несут мень-
ший объем административных издержек, вслед-
ствие того, что многие требования (согласно дей-
ствующему законодательству, обязательные к ис-
полнению)  ими либо не выполняются, либо выпол-
няются формально из-за их обременительности для 
хозяйственной деятельности.  

Огромный объем административных требова-
ний норм и правил к ведению предпринимательской 
деятельности, связанный с серьезными издержками 
бизнеса на их выполнение, крайне негативно сказы-
вается на экономической деятельности субъектов 

бизнеса [20]. При этом при идентификации факта 
нарушения норм административного регулирования 
контрольно-надзорными органами на субъект пред-
принимательской деятельности могут быть нало-
жены серьезные финансовые санкции, объем кото-
рых для отдельных бизнес-структур может иметь 
весьма критические (с точки зрения финансовой 
устойчивости предприятия) последствия. 

В таких условиях формируются предпосылки 
для развития институтов неформального взаимодей-
ствия предпринимателей с представителями конт-
рольно-надзорных органов, в рамках которых биз-
несмены пытаются минимизировать свои издержки, 
связанные с выполнением и контролем (выполне-
ния) формализованных административных требова-
ний, норм и правил путем личностных договоренно- 
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стей, «заносов» и «откупов». Так, по данным все 
того же исследования НИСИПП, среднее коммерче-
ское предприятие, работающее в сфере обществен-
ного питания на так называемый «откуп» в год от 
Роспотребнадзора тратит 20-80 тыс. рублей, от по-
жарного надзора МЧС – 40-100 тыс. рублей, от ли-
цензионных органов (в области оборота алкоголь-
ной продукции) – 25-80 тыс. рублей1.  

С включением в рассмотрение системы взаимо-
отношений субъекта бизнеса с органами власти раз-
личных схем неформальных договоренностей взаи-
модействия субъекта предпринимательской дея-
тельности с контролирующим чиновником модель 
ожидаемого дохода для уклоняющегося от исполне-
ния формальных административных требований, 
норм и правил, регламентирующих и регулиру- 
ющих параметры осуществления бизнеса предпри-
нимателя в случае обнаружения факта уклонения 
предстает в виде функции полезности: 

 ( , , , , , , ) = (1 − ) ∙ [ ∙ ∙ (1 −) − ∙ + [ ∙ ∙ (1 − ) + ∙ ∙ ∙ −∙ − ∙ , (1) 
 

где 	– вероятность обнаружения и последующего 
наказания предпринимателя, использующего не-
формальные договоренности, отн. единицы; 

 – располагаемый доход предпринимателя, 
стоимост. единицы; 	– величина «откупа» за занижение издержек 
на выполнение формальных административных тре-
бований, норм и правил, регламентирующих и регу-
лирующих параметры осуществления бизнеса, отн. 
единицы; 

 – ставка штрафа за уклонение от выполнения 
формальных административных требований, норм и 
правил, регламентирующих и регулирующих пара-
метры осуществления бизнеса, отн. единицы; 

 – коэффициент снижения ставки штрафа в 
результате неформальной договоренности при взаи-
модействии предпринимателя с чиновником, отн. 
единицы; 

 – уровень формальных административных 
требований, норм и правил, регламентирующих и 
регулирующих параметры осуществления бизнеса  в 
стоимостном выражении (кроме фискальных плате-
жей), отн. единицы; 

 – коэффициент штрафных санкций, применя-
емых к предпринимателю за выявление факта не-
формальных договоренностей с должностными ли-
цами, осуществляющими контрольно-надзорную 
деятельность, отн. единицы. 

Экономическая интерпретация модели (1) за-
ключается в оценке потенциального дохода пред-
принимателя, вступающего в неформальное взаимо-
действие с представителем контрольно-надзорных  

                                                        
1 http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=21243 (дата обращения 10.01.16). 

органов с целью занижения формальных админи-
стративных требований, норм и правил, регламенти-
рующих и регулирующих параметры осуществле-
ния бизнеса. Этот доход складывается из суммы воз-
можного недовыполнения формальных администра-
тивных требований норм и правил, которая может 
быть получена с вероятностью (1 − ), если факт 
вступления в неформальное взаимодействие не вы-
явлен, и суммы, которая может быть получена с ве-
роятностью , если факт неформального взаимо-
действия обнаружен и предприниматель вынужден 
выполнить административные требования в полном 
объеме, уплатить соответствующий штраф, и в це-
лом понести санкции в соответствии с действу- 
ющим законодательством. 

Взяв первую производную функции (1) по рас-
полагаемому доходу  и приравняв ее к нулю после 
соответствующих преобразований получим: 

 =	−(1 − ) ∙ ∙ ∙ (1 − ) − ∙ −	 ∙ ∙+ ∙ + = 0;  (2) 
 = ∙ ∙( )∙ ∙ ;                                                      (3) 
 = ∙∙ ∙ ;                                                        (4) 
 = ∙( ∙ ).                                                      (5) 
 

Исходя из формул (3-5) становится возможным 
определить значения параметров функции, при ко-
торых потенциальный доход от уклонения от вы-
полнения формальных административных требова-
ний, норм и правил, регламентирующих и регулиру-
ющих параметры осуществления бизнеса, равен 
нулю, то есть дуалистическое соотношение интере-
сов предпринимателя – как субъекта бизнеса, ориен-
тированного на максимизацию прибыли, и как субъ-
екта, вынужденного выполнять административные 
требования и нести установленные законом и допол-
нительно навязанные экономические платежи, нахо-
дится в состоянии «безразличия».  

Тогда для предпринимателя рационально при-
емлемым становится применение стратегии «от-
купа» от чиновников, осуществляющих конт-
рольно-надзорную деятельность  при выполнении 
условия: ( , , , , , , ) > 0. 

   

В результате представляется возможным про-
считать параметры  вероятности , коэффициенты 
снижения ставки штрафа 	и уровня формальных 
административных требований, норм и правил, ре-
гламентирующих и регулирующих параметры осу-
ществления бизнеса  для положения безразличия. 
Пример расчета представлен в табл. 4. 
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Таблица 4 
Значения коэффициента снижения ставки штрафа в результате неформальной договоренности i-го  

субъекта предпринимательства с чиновником контрольно-надзорного органа, для функции = ∙∙ ∙   при    = 0,5 ,   =1 

 
 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

0 0,33 0,50 0,60 0,67 0,71 0,75 0,78 0,80 
0,1 0,37 0,56 0,67 0,74 0,79 0,83 0,86 0,89 
0,2 0,42 0,63 0,75 0,83 0,89 0,94 0,97 1,00 
0,3 0,48 0,71 0,86 0,95 - - - - 
0,4 0,56 0,83 1,00 - - - - - 
0,5 0,67 1,00 - - - - - - 

 
Как следует из представленного исследования, 

зачастую при анализе параметров административ-
ного регулирования предпринимательской деятель-
ности и оценке его эффективности, игнорируется 
неформальная компонента взаимодействия бизнес-
структур с властными структурами. Между тем в ре-
гионально-пространственных системах развития 
предпринимательства, трактовка и применение фор-
мальных норм экономическими агентами деловой 
среды осуществляется под влиянием неформальных 
институтов, что порождает дифференциацию реаль-
ных условий ведения предпринимательской дея-
тельности в разрезе различных регионов. Неприня-
тие во внимание данного фактора порождает ситу- 
ацию. при которой принимаемые государством 
меры, ориентированные на совершенствование си-
стемы административного регулирования предпри-
нимательства, чаще всего ведут только лишь к фор-
мальным изменениям условий ведения бизнеса (что 
можно отследить по положительной динамике пози-
ций России в  рейтинге  Doing Business), при этом 
реальная практика  деятельности субъектов бизнеса 
демонстрирует существование серьезных институ-
циональных проблем в деловой среде, препятству- 
ющих раскрытию в полной мере предприниматель-
ского потенциала  российских регионов [19]. 

С учетом вышеизложенного проведенный в 
статье анализ позволил получить ряд научных ре-
зультатов, позволяющих в последующем обосновы-
вать новые подходы к оценке результативности ад-
министративного регулирования развития предпри-
нимательства в регионах:   

1. Поэлементно структурированы и системати-
зированы реально существующие параметры адми-
нистративного регулирования предприниматель-
ской деятельности в форматах административного 
содействия и административного давления (с уче-
том соотношения формальной и неформальной ком-
понент), в том числе на региональном уровне, что 
позволяет четко сфокусировать меры  по созданию 
благоприятных институциональных условий для 
бизнеса на наиболее проблемных элементах  в 
структуре административного давления на предпри-
нимательские структуры, и существенно повысить 
их эффективность.  

2. Определено, что вследствие формирования 
параметров административного давления PАD1 и 
PАD2 преимущественно на федеральном уровне,  
воздействия региональных органов власти на дан-
ные параметры, ограничены. Поэтому в практике 
снижения административного давления особое вни-
мание должно быть уделено параметрам PАD3 и 
PАD4 в структуре административного воздействия 
на бизнес, ввиду того что по данным направлениям 
региональный уровень власти имеет наибольшие 
возможности по оптимизации и снижению админи-
стративного давления на субъекты предпринима-
тельской деятельности путем формирования наибо-
лее эффективной институциональной конфигура-
ции региональной деловой среды. 

3. Обосновано, что экономическую основу вос-
производства неформальных  отношений в процессе 
административного регулирования бизнес-деятель-
ности  представляет достаточно  высокий уровень 
издержек субъектов предпринимательской деятель-
ности на выполнение формальных административ-
ных требований, норм и правил, обусловливающих 
взаимную выгодность для ряда предпринимателей и 
части бюрократического аппарата, контролиру- 
ющих органов заключения неформальных соглаше-
ний по получению одними и предоставлению дру-
гими неформальных услуг по занижению издержек 
на выполнение административных требований, 
норм и правил. 

4. Предложена математическая модель оценки 
параметров неформального взаимодействия пред-
принимателя с чиновниками, осуществляющими 
контрольно-надзорную деятельность, практическое 
использование которой позволяет просчитывать па-
раметры выгодности для экономических агентов ис-
пользования неформальных схем взаимоотношений 
и на основе этого определять допустимые границы 
административного обременения хозяйствующих 
субъектов.  
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Плата за загрязнение окружающей природной 

среды связана с возникновением экстерналий или 
внешних эффектов хозяйственной деятельности. По 
отношению к окружающей природной среде подав-
ляющее число воздействий связано с отрицатель-
ными внешними эффектами: различного рода за-
грязнениями, отходами, разрушением природных 
объектов и т.д., которые положительно или отрица-
тельно воздействуют на окружающую природную 
среду. В России принцип «загрязнитель платит» ре-
ализуется в виде платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, впервые закрепленной в право-
вом плане Законом РФ «Об охране окружающей 
природной среды» в 1991 г., который призван вы-
полнять две функции: 

- стимулировать природопользователей к со-
кращению негативного воздействия; 

- платежи являются  источником последующего 
аккумулирования денежных средств для ликвида-
ции негативных экологических последствий приро-
допользования. 

Управление природопользованием и охраной 
окружающей природной среды – это механизм орга-
низации и система деятельности органов государ-
ственной исполнительной власти и местного само-
управления в сфере публичных экологических отно-
шений, возникающих в связи с природопользова-
нием, воспроизводством природных ресурсов, охра-
ной окружающей среды, обеспечением экологиче-
ской безопасности [1]. 

Законодательство, регулирующее сферу нега-
тивного воздействия на окружающую среду, в 
настоящее время находится в стадии реформирова-
ния. Во второй половине 2014 г. в Российской Феде-
рации принято несколько Законов, внесших измене-
ния в нормативно-правовые акты, регулирующие 
сферу негативного воздействия на окружающую 
среду. Данные поправки, несомненно, оказали вли- 
яние на исполнение предприятиями обязанностей 
по уплате платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду.  

Плата за негативное воздействие на окружа- 
ющую среду установлена федеральным законом 
«Об охране окружающей среды» взимается за сле-
дующие его виды: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источниками; 

- сбросы загрязняющих веществ в составе сточ-
ных вод в водные объекты; 

- размещение отходов производства и потреб-
ления. 

Обязанность платы за негативное воздействие 
на окружающую среду возникает независимо от ви-
дов осуществляемой деятельности в случае оказа-
ния негативного воздействия [2]. 

Перечень загрязняющих веществ, за которые 
взимается плата, установлен на основании Перечня 
загрязняющих веществ, в отношении которых при-
меняются меры государственного регулирования в 
области охраны окружающей среды, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. 
№ 1316–р с учетом наименований загрязняющих ве-
ществ согласно Постановлению №344. 

Для отдельных регионов и бассейнов рек уста-
навливаются коэффициенты к базовым нормативам 
платы, учитывающие экологические факторы – при-
родно-климатические особенности территорий, зна-
чимость природных и социально-культурных объек-
тов. Для нашей республики предусмотрены коэффи-
циенты, учитывающие экологические факторы по 
территории Уральского экономического района 
Российской Федерации: состояние атмосферного 
воздуха – 2 и почвы – 1,7; состояние водных объек-
тов: по бассейнам реки Волга – 1,12, реки Урал – 
1,14. 

Дифференцированные ставки платы определя-
ются умножением базовых нормативов платы на ко-
эффициенты, учитывающие экологические фак-
торы. 

Плата за загрязнение окружающей природной 
среды в размерах, не превышающих установленные 
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природопользователю предельно допустимые нор-
мативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
объемы размещения отходов, уровни вредного воз-
действия определяется путем умножения соответ-
ствующих ставок платы на величину указанных ви-
дов загрязнения и суммирования полученных про-
изведений по видам загрязнения. 

Плата за загрязнение окружающей природной 
среды в пределах установленных лимитов определя-
ется путем умножения соответствующих ставок 
платы на разницу между лимитными и предельно 
допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих 
веществ, объемами размещения отходов, уровнями 
вредного воздействия и суммирования полученных 
произведений по видам загрязнения. 

Плата за сверхлимитное загрязнение окружа- 
ющей природной среды определяется путем умно-
жения соответствующих ставок платы за загрязне-
ние в пределах установленных лимитов на величину 
превышения фактической массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, объемов размещения отхо-
дов уровней вредного воздействия над установлен-
ными лимитами, суммирования полученных произ- 

ведений по видам загрязнения и умножения этих 
сумм на пятикратный повышающий коэффициент. 

В случае отсутствия у природопользователя 
оформленного в установленном порядке разреше-
ния на выброс, сброс загрязняющих веществ, разме-
щение отходов вся масса загрязняющих веществ 
учитывается как сверхлимитная [3].  

Платежи за предельно допустимые выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, размещение отхо-
дов, уровни вредного воздействия осуществляются 
за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а 
платежи за превышение их – за счет прибыли, оста-
ющейся в распоряжении природопользователя. 

В результате переходы на новый механизм 
платы с отменой ряда повышающих коэффициен-
тов, а также за счет применения различных льгот, 
предоставляемых предприятиям и организациям, в 
2017 г. и в последующие годы размер платы может 
снизиться по сравнению с уровнем 2014-2015 гг. в 
1,5-2 раза и даже более [4]. 

Динамика поступления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации за 2011-
2015 гг. представлена на рис. 1. 

 

 
                                      2011                 2012                     2013                  2014                    2015          Годы 

 
Рис. 1. Поступление в консолидированный бюджет Российской Федерации от платы  

за негативное воздействие на окружающую среду в 2011-2015 гг., млрд руб. 
 
Ожидается, что наметившаяся в последние 

годы тенденция к уменьшению бюджетных поступ-
лений от платы не только сохраниться, но и уси-
лится. 

Согласно действующему законодательству ад-
министрирование платежей за НВОС является пол-
номочием Росприроднадзора и не предусматривает  
делегирование полномочий субъектам Российской 
Федерации или органам местного самоуправления. 

Управление Росприроднадзора по Республике 
Башкортостан осуществляет в установленном по-
рядке контроль за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты, начислений, 
учета, взыскания и принятия решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в бюджет и штрафов по ним в отношении дохо-
дов, формируемых от платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
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20% – федеральный бюджет;  
40% – бюджет субъектов РФ; 
40% – местные бюджеты. 
С 2016 г. распределение  бюджетных средств 

следующее:  
5% – федеральный бюджет;  
40% – бюджет субъектов РФ; 

55 % – местные бюджеты. 
Согласно приказу Федеральной службы по над-

зору в сфере природопользования от 09.09.2013 г.  
№ 563 поступление в бюджет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в 2015 г. (по со-
стоянию на 31.12.2015 г.) представлено в таблице. 

 
Таблица 

Поступление платы за НВОС в бюджет за 2015 г., тыс. руб. 

Наименование 
Поступление в бюджет 

федеральный (20 %)
субъект РФ 

(40%) 
местный 

(40%) 
 

всего 
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ стационарными объектами 11 684,3 23 368,6 23 368,6 58 421,5 
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ передвижными объектами 1 320,9 2 641,9 2 641,9 6 604,9 
Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 9 963, 8 19 927,6 19 927,6 49 819,0 
Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления 69 806, 9 139 613,7 139 613,7 349 034,3 
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ при сжигании ПНГ 8 155,7 16 311,3 16 311,3 40 778,2 
Всего 100 931,6 201 863,1 201 863,1 504 657,9 

 
В 2015 г. Управлением Росприроднадзора по 

Республике Башкортостан отмечено снижение по-
ступления платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года  на сумму 41 965,8 тыс. руб. ( в 
2014 г. –546 млн руб.). 

Анализ показал, что основной причиной сниже-
ния общей суммы  платы за НВОС является сокра-
щение количества плательщиков в 2015 г. по срав-
нению с 2014 г., снижение объемов производства. 

Важно отметить, что до 2014 г. активно разви-
валась судоприменительная практика по возврату 
ранее уплаченной суммы, которая связана с неодно-
значной позицией судов, определяющих в качестве 
плательщика платы за размещение отходов исклю-
чительно специализированные организации. Ряд 
предприятий, не являющихся специализирован-
ными организациями, отказались вносить плату за 
размещение отходов. Были направлены иски о воз-
врате уже внесенной платы за последние три года. 
Только по Республике Башкортостан Националь-
ным банком России было отозвано более 1 млн руб. 
Аналогичную практику стали применять и более 
мелкие плательщики. 

Снижение платы за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты на 13473,6 тыс. руб. свя-
зано с зачетом сумм, затраченных на природоохран-
ные мероприятия, и модернизацией очистных со-
оружений крупнейших водоканалов. Управлением 
Росприроднадзора по Республике Башкортостан в 
период 2014-2015 гг. при осуществлении кон-

трольно-надзорной деятельности проведена про-
верка расчетов платы, корректировка платежей 
МУП «Уфаводоканал», ООО «Промводоканал» в 
части правомерного применения льгот. 

Общее поступление платы за НВОС в бюджет 
по средам в 2015 г. рассмотрено на рис. 2. 

Из диаграммы видно, что наибольшее поступ-
ление в бюджет по плате за размещение отходов 
производства и потребления – 69%, на втором месте 
платежи за выбросы загрязняющих веществ стацио-
нарными объектами – 12%, на третьем – плата за 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты –  
10%, на четвертом плата за выбросы загрязняющих 
веществ при сжигании попутного нефтяного газа– 
7%. 

С 2016 г., в связи с изменениями в законода-
тельстве ожидается дальнейшее снижение платы за 
негативное воздействие на окружающую среду – 
оценочно на общую сумму до 80 млн руб. от уровня 
2015 г. (на 16%). 

Необходимо в качестве дополнительного ин-
струмента государственного регулирования поступ-
ления платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду внедрить специализированное про-
граммное обеспечение по нормированию в области 
негативного техногенного воздействия на окружа- 
ющую среду и администрированию платы, которое 
полностью позволит компенсировать прогнозиру- 
емое снижение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и возможно увеличить ее по-
ступление. 
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Рис. 2. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду   

в бюджет по средам в 2015 г., тыс. руб. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА:  

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Вступ. Багаторічний досвід розвинених країн і 

країн, що динамічно розвиваються, показує високу 
соціально-економічну значущість малого і серед-
нього підприємництва (МСП). Практика держав-
ного регулювання підприємницького сектору в різ-
них країнах світу є надзвичайно багатогранною. 
Підхід до державного регулювання малого і серед-
нього бізнесу як до певної системи дозволить окре-
слити ті аспекти взаємодії державного і підприємни-
цького секторів, які забезпечують її найвищу діє-
вість. Критерієм, застосування якого дозволить ви-
значити елементи державного регулювання малого і 
середнього підприємництва є здатність забезпечити 
сприятливі умови розвитку підприємницької діяль-
ності у запропонованих обсягах. Враховуючи назва-
ний критерій, огляд досвіду державного регулю-
вання економіки та підприємницької діяльності в ін-
дустріально розвинених країнах світу, а саме краї-
нах Європейського Союзу, США та Японії матиме 
функціональну направленість.  

Розвинені держави значною мірою забезпечу-
ють стійкий і динамічний соціально-економічний 
розвиток багатьох країн в умовах зростаючої конку-
ренції на світових ринках. Кожна з цих держав роз-
робляє довготривалу політику досягнення страте- 
гічних цілей соціально-економічного розвитку сус-
пільств і приймає відповідні рішення щодо залу-
чення до цієї роботи наймасовішої та ініціативної 
частини населення, що сформувалася в секторі 
МСП. У зв'язку з цим держава робить ряд правових, 
організаційних й інших заходів, стимулюючих усе-
бічну підтримку і розвиток МСП в напрямах, що  
відповідають інтересам суспільства. Проте, при 
цьому використовується варіативність заходів, ме-
ханізмів і інструментів підтримки МСП, різноманіт-
ність організаційних форм інфраструктури підтрим-
ки і розвитку підприємництва.  

Досвід зарубіжних країн переконливо показує, 
що розвиток малого і середнього підприємництва 
можливий лише за наявності політичної волі дер-
жави сформувати необхідні для цього соціальні, 
економічні, правові, політичні та інші умови. Вирі-
шення цієї задачі неможливе без створення на націо- 

нальному, регіональному і муніципальному рівнях 
регуляторної політики щодо підтримки і розвитку 
малого і середнього підприємництва і виділення 
адекватних цьому завданню фінансових, організа-
ційних і інших ресурсів. 

 
1. Загальні тенденції щодо державної під- 

тримки малого і середнього бізнесу у зарубіжних 
країнах 

Мале і середнє підприємництво є невід'ємним 
елементом функціонування конкурентної ринкової 
системи господарювання, а його розвиток має бути 
одним із основних завдань з точки зору його потен-
ціалу створення нових робочих місць, підвищення 
рівня добробуту населення та забезпечення еконо- 
мічного зростання країни. Так, МСП в ЄС склада-
ють 99% усіх підприємств. У період з 2010 по 
2015 р. ними було створено близько 85% нових ро-
бочих місць: на їх частку доводилися дві третини на-
селення, зайнятого в приватному секторі. Європей-
ська комісія (ЄК) вважає підтримку МСП і підпри- 
ємницької діяльності необхідною умовою економіч-
ного зростання, впровадження інновацій, створення 
робочих місць і соціальної інтеграції в ЄС [1].  

Хоча рівень науково-технічного і виробничого 
потенціалу будь-якої розвиненої держави визнача-
ють великі підприємства, проте основою життя цих 
країн є МСП як найбільш масова, динамічна і гнучка 
форма ділового життя. Це обумовлено великою со-
ціально-економічною значущістю сектора МСП, 
який об'єднує життєві інтереси основної маси насе-
лення, залученої у повсякденну трудову діяльність. 
Соціальна значущість МП визначається масовістю 
групи дрібних власників – власників малих підпри-
ємств та їх найнятих робітників, загальна чисель-
ність яких є однією з найбільш суттєвих якісних ха-
рактеристик будь-якої країни з розвиненою ринко-
вою економікою. Саме ця група діяльного населення 
обслуговує основну масу споживачів, роблячи ком-
плекс продуктів і послуг відповідно до вимог ринку, 
що швидко змінюються. Висока пристосовність 
МСП і масове охоплення практично усіх сфер ринку 
країни забезпечують стійкість розвитку економіки і 
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сприяють стабільності політичного клімату. Одна з 
причин успішного розвитку МСП полягає в тому, 
що велике виробництво не протиставляється МСП. 
У розвинених країнах культивується принцип ко- 
операції великих, малих і середніх підприємств, 
причому вони взаємодоповнюють один одного,  
особливо у сфері спеціалізації окремих виробництв 
і в інноваційних розробках.  

У більшості країн підприємства вважаються 
малими, якщо вони відповідають певним якісним і 
кількісним ознакам: підприємство є незалежним, 
ним керують власники або співвласники, його діяль-
ність має в основному локальний характер і не може 
істотно впливати на ціну й обсяги виручки у своїй 
галузі, відповідає законодавчо встановленим крите-
ріям. Для ефективного розвитку економіки будь-
якої держави необхідне одночасне функціонування 
великих, середніх і малих підприємств, кожна група 
вирішує різномасштабні економічні завдання. У тій 
сфері виробництва, де великі підприємства недоці-
льні, домінують малі компанії. І навпаки – здійс-
нення великих проектів, що вимагають значних ка-
піталовкладень і залучення великої кількості ресур-
сів, є прерогативою великого бізнесу [2]. 

Великі форми підприємництва сприяють підви-
щенню загальногосподарської ефективності за раху-

нок економії на масштабах діяльності, а МСП нада-
ють економіці гнучкість, мобільність, здатність до 
швидких структурних і технічних зрушень. Віднос-
но невеликий капітал в МСП звужує рамки вироб-
ництва, обмежує можливість залучення додаткових 
ресурсів (науково-технічних, фінансових, виробни-
чих, трудових і т.д.). Проте МСП відрізняється ви-
соким рівнем ефективності капіталовкладень, на-
приклад, в США вона приблизно в 9 разів вище, ніж 
у сфері великого бізнесу. Можна припустити, що 
схоже положення існує і в інших країнах. Обмеже-
ність ресурсів МСП багато в чому визначає і від- 
носно короткий життєвий цикл багатьох підпри-
ємств. За даними Всесвітнього банку, зі знову орга-
нізовуваних малих підприємств через рік їх існу-
вання у ряді діючих залишається приблизно 50%, 
через 3 роки – 7-8%, і, нарешті, через 5 років зали-
шається не більше 3% [3]. У той же час, загальна кі-
лькість малих підприємств як правило зростає або 
залишається незмінною, на місці ліквідованих під- 
приємств постійно народжуються нові. Зіставлення 
даних про виживаність малих підприємств з віднос-
ною стабільністю їх загальної чисельності і обся-
гами виробництва (табл. 1.1) вказують на високу ін-
тенсивність внутрішніх процесів реорганізацій у се-
редині сектора МСП, що сприяє оптимізації викори-
стання їх потенціалу в умовах ринкової економіки. 

 

Таблиця 1.1 
Основні показники ролі МСП і систем його державно-суспільної підтримки і розвитку, [4] 

 США Канада Японія Німеччина Франція Італія Велико-
британія 

Частка МСП у ВВП 
країни, % 52 

 
43 51,6 57 49,8 

 
55 52 

Частка МСП у загаль-
ній зайнятості, % 54 

 
47 69,5 69,3 56,6 

 
71 55,5 

Частка МСП у кілько-
сті підприємств, % 97,6 

 
99,8 99,2 99,3 97,6 

 
99,2 99,1 

Обсяги фінансової підтримки МСБ (млрд доларів США) 
На інфраструктуру   
підтримка:              0,8 

 
0,45 1,64 1,8 1,5 

 
5,05 1,37 

Кредити: 21,6 22,8 39,9 61,9 9,2 15,2 6,3
Гарантії: 1,67 3,36 н/д н/д 4,7 н/д 6,3
Держзамовлення  
і субконтрактація 

Діє загальнонаціональна система пошуку і надання замовлень 

Інфраструктура послуг для МСП: 
Кредитно-фінансові 
послуги 

Діє загальнонаціональна розгалужена мережа банків, фондів, інвестиційних 
і страхових компаній 

Центри розвитку 
МСП 1100 

 
521 313 374 600 

 
1200 450 

Інформаційні центри 
1100 

 
521 13 33 34 

 
50 45 

Бізнес-інкубатори  
і технопарки 330 

 
186 11 182 216 

 
26 

471

Центри просування 
експорту 20 

 
15 Мережа Мережа 26 

 
123 60 

Соціальні центри 118 41 186 90 41 н/д 98
Громадська підтримка Лобіювання інтересів МСП різними громадськими, підприємницькими  

і професійними об'єднаннями на усіх рівнях законодавчої і виконавчої влади 
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Наведені дані вказують на фундаментальну 
роль МСП в соціально-економічному і політичному 
житті кожної країни, оскільки в секторі МСП діє пе-
реважна більшість підприємств, зосереджена велика 
частина економічно активного населення і робиться 
приблизно половина ВВП. За даними статистичної 
служби Європейського союзу (ЄС) Eurostat в краї-
нах співдружності з 20 млн активно діючих підпри-
ємств, за винятком фінансового сектора, 67,4% від-
носилося до малого і середнього бізнесу [5]. А, у 
США, Японії, Великій Британії, Федеративній Рес-
публіці Німеччині, Італійській Республіці, Францу-
зькій Республіці серед підприємств близько 9% є ма-
лими і середніми [6]. В умовах періодичних криз, а 
так само при реструктуризації економіки і в процесі 
переходу до постіндустріального розвитку відбува-
ється спад виробництва в традиційних галузях про-
мисловості при постійному скороченні зайнятості. 

У цих випадках яскраво проявляється одна з найва-
жливіших особливостей МСП – можливість швид-
кої генерації нових робочих місць, що значною мі-
рою послабляє соціальну напруженість в депресив-
них зонах. Наприклад, в США за період 1976-
1996 рр. великі підприємства втратили 500 тис. ро-
бочих місць, а сектор МCП за цей час створив  
3,2 млн нових робочих місць [7]. Просте порівняння 
рівня розвитку МСП в різних країнах (табл. 1.1) по-
казує, що Україні належить ще пройти значний 
шлях щодо реструктуризації своєї економіки для пе-
реходу від системи великого і багато в чому ще мо-
нополізованого виробництва до гармонійного поєд-
нання великих, середніх і малих підприємств.  

Найбільш поширені заходи підтримки і розви-
тку МСБ і держави, в яких ці заходи практикуються 
представлено у табл. 1.2.  

 
Таблиця 1.2 

Державна політика підтримки МСБ в частині підвищення доступності фінансування  
(згідно з дослідженнями МСП Банку) 

Заходи державної підтримки сектора МСБ Країни 
Збільшення обсягів підтримки у вигляді гарантій  
по кредитах МСБ 

Канада, Чилі, Данія, Фінляндія,  
Угорщина, Італія, Корея, Нідерланди, Словач-
чина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Таїланд, 
США, Великобританія 

Надання особливих умов по гарантіях для стартапів Канада, Данія, Нідерланди 
Збільшення державних гарантій по експортних операціях Канада, Данія, Фінляндія,  

Нідерланди, Нова Зеландія, Швеція, Швейцарія, 
Іспанія, Великобританія 

Збільшення долі прямого фінансування МСБ Канада, Чилі, Угорщина, Корея, Сербія,  
Словенія, Іспанія 

Субсидування процентних ставок Угорщина, Португалія, Росія, Іспанія,  
Туреччина, Великобританія 

Податкові пільги, відстрочення платежів Франція, Ірландія, Італія, Нова  
Зеландія, Іспанія, Великобританія, Росія 

Створення банків, що спеціалізуються на кредитуванні 
МСБ, у тому числі кредитуючих МСБ з негативною про-
центною ставкою 

Ірландія, Данія 

Фондування Центральним банком кредитних організацій Великобританія 
 
Найбільш популярною мірою державної під- 

тримки малого і середнього підприємництва прак- 
тично в усіх країнах є надання державних гарантій 
по кредитах МСБ. Усі країни, вказані в таблиці вище 
(за винятком Ірландії і Нової Зеландії), мають свої 
державні гарантійні програми. В якості інших захо-
дів підтримки сектора МСБ у вказаних країнах ви-
користовуються як цільові кредити (наприклад, на 
розвиток інновацій) з пільговими умовами (у Росії, 
Швейцарії та ін.), мікрофінансування, гарантії по 
експортних операціях, податкові пільги. 

У Канаді позика, що виділяється, на десять ро-
ків не перевищує 250 тис. доларів під 2-3% річних. 
В інших випадках, частково компенсуючи будь-які 
втрати по позиках, федеральний уряд полегшує ма-
лому бізнесу отримання позики.  

У Кореї державні кошти для підтримки МСБ 
витрачаються за трьома напрямами: надання пільго-
вих кредитів (термін до 8 років і процентна ставка 
на 2,5-3% нижче банківської), розробка і впрова-
дження нових технологій, поповнення обігових  
коштів.  

В Японії позики можна отримати під 2-4% – 
стимулювання кооперативної діяльності МСБ, коли 
вітається об'єднання малих підприємств в коопера-
тиви (суто японський підхід, що означає, що можна 
отримати землю, пільгові кредити під розвиток но-
вих технологій, під транспорт, загальну стоянку для 
автомашин й ін.).  

У Сінгапурі при отриманні кредиту строком до 
4 років діє ставка в 5% річних, а при отриманні дов-
гострокового кредиту – 6,5%. Спеціальне пільгове 
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кредитування передбачене для мікрофірм, чисель-
ність персоналу яких не перевищує 10 чоловік. Кре-
дитно-банківська система Сінгапуру об'єднує бли-
зько 700 різних фінансових організацій, у тому числі 
122 комерційні банки (з них 116 – іноземних), 7 фі-
нансових і 146 страхових компаній.  

У Кореї питаннями регулювання малого біз-
несу займається 15 організацій, велика частина з них 
урядові. Засновані два банки і два фонди, орієнто-
вані на малий бізнес. Слід зазначити, що стимулю-
ванням експорту продукції малих підприємств зай-
маються великі зовнішньоторговельні структури. 
Вони досліджують ринок, забезпечують підприєм-
ців інформацією, допомагають вийти на світовий 
ринок, ведуть роботу з питань зниження податків, 
митних тарифів і ставок пільгових кредитів. 

В умовах ринкових стосунків і глобалізації сві-
тової економіки, постійно зростає роль науково-тех-
нічного прогресу в забезпеченні конкурентоспро- 
можності національних економік. Тому прискоре-
ний розвиток і підтримка інноваційної сфери набу-
ває дуже важливого значення. Поширені такі за-
ходи:  

1) державні програми фінансової і технічної 
підтримки інноваційних МСП, виконуючих НДДКР 
з тематики урядових організацій (США, Японія, Ве-
ликобританія, Індія, Китай та інші країни);  

2) пряме фінансування (субсидії, позики), які 
досягають 50% витрат на створення нової продукції 
і технологій (Франція, США та ін.);  

3) надання позик, у тому числі без виплати від-
сотків (Швеція); безвідплатні позики на покриття 
50% витрат на впровадження нововведень (Німеч-
чина);  

4) цільові дотації на науково-дослідні розробки 
(практично в усіх розвинених країнах);  

5) створення фондів впровадження інновацій з 
урахуванням можливого комерційного ризику (Ве-
ликобританія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Ні-
дерланди);  

6) зниження державних мит для індивідуальних 
винахідників і представлення їм податкових пільг 
(Австрія, Німеччина, США, Японія та ін.), а також 
створення спеціальної інфраструктури для їх під- 
тримки і економічного страхування (Японія);  

7) безкоштовні послуги патентних повірених із 
заявок індивідуальних винахідників, звільнення від 
сплати мит (Нідерланди, Німеччина, Японія, Індія);  

8) пільгове оподаткування підприємств, діючих 
в інноваційній сфері, у тому числі виключення з 
оподаткування витрат на НДДКР, особливе оподат-
кування університетів і НДІ (США, Великобританія, 
Індія, Китай, Японія);  

9) законодавче забезпечення захисту інтелекту-
альної власності і авторських прав (в усіх розвине-
них країнах);  

10) державні програми по зниженню ризиків і 
відшкодуванню ризикових збитків (США, Японія);  

11) створення широкої мережі фондів венчур-
ного капіталу, що використовується для реалізації 
інноваційних проектів силами МСП (в усіх країнах, 
що розвиваються);  

12) створення мережі наукових парків, бізнес-
інкубаторів і зон технологічного розвитку (в усіх 
країнах);  

13) створення потужних державних організацій 
(корпорацій, агентств), що забезпечують усебічну 
науково-технічну, фінансову і виробничу підтримку 
інноваційних МСП (США, Японія, Індія, Китай та 
інші країни);  

14) інформаційно-пошукові спеціалізовані 
сайти про прогресивні технології і інноваційні роз-
робки, що дозволяють зацікавленим підприємствам 
швидко знайти необхідні технічні рішення і можли-
вих партнерів.  

Узагальнюючи дані по міжнародній практиці 
підтримки малого і середнього бізнесу в розвинених 
країнах можна  виділити такі тенденції. 

1. Уряди більшості країн світу розглядають 
сприяння розвитку МСБ як основу державної еконо-
мічної політики, щорічно ініціюючи численні дер-
жавні програми вартістю в десятки мільярдів дола-
рів.  

2. Основними інструментами підтримки є фі-
нансова й інфраструктурна, а також консалтинг, ін-
формаційна підтримка, сприяння експорту.  

3. Основними цілями програм підтримки МСБ 
є створення нових підприємств, підтримка інновацій 
і використання нових технологій, підвищення кон-
курентоспроможності продукції, особливо на світо-
вих ринках, створення нових робочих місць, розви-
ток окремих регіонів і галузей.  

4. Законодавство у багатьох країнах спрямо-
ване на зниження адміністративних бар'єрів, пра-
вове регулювання здійснюється переважно через  
норми прямої дії, встановлені в законах, а не підза-
конних актах, проводиться активна антимонопольна 
політика, приймаються заходи по припиненню не-
добросовісної конкуренції по відношенню до малих 
підприємств.  

5. У країнах культивується принцип кооперації 
великих, малих і середніх підприємств, причому 
вони взаємно доповнюють один одного, особливо у 
сфері спеціалізації окремих виробництв і в іннова-
ційних розробках.  

Відносно країн, що розвиваються відзначимо, 
що розвиток малих господарських форм в них, по- 
в'язаний з такими чинниками. По-перше, ця дія де-
монстраційного ефекту розвинених країн. По-друге, 
це демографічні процеси в країнах, що розвива-
ються, які загострюють проблеми забезпечення зай-
нятості і мінімальних доходів для основних верств 
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населення. Хронічна незанятість, безробіття в її за-
стійній, прихованій і відкритій формах − головні 
причини убогості в країнах, що розвиваються, якою 
уражено від третини до половини їх населення. Під-
тримка малого бізнесу в економічних програмах 
урядів країн, що розвиваються, стала реакцією на 
комплекс цих негативних явищ. Третім чинником 
економічного відродження малого підприємництва 
стало усвідомлення неадекватності стратегії індуст-
ріалізації в її імітаційному, наздоганяючому варіа-
нті. Проте, при всій своїй суперечності, індустріалі-
зація істотно змінила структуру світової економіки, 
сформувала якісно інше розміщення світових про-
дуктивних сил, посилила значення нових технологій 
у виробництві, створивши тим самим об'єктивну ос-
нову для поширення малих і середніх підприємств 
та їх модернізації.  

Зростання і розвиток сектора малого бізнесу  
тісно пов'язані з процесами глобалізації у світовій 
економіці, вражаючи своїми масштабами і динаміз-
мом. У 90-ті роки ХХ ст. типовим проявом глобалі-
зації підприємництва стало зростаюче використання 
транснаціональними корпораціями малих форм під-
приємництва в країнах, що розвиваються, для роз-
ширення своїх виробничих і збутових мереж.   

Наступним чинником розвитку малого і серед-
нього бізнесу в країнах, що розвиваються, є урбані-
зація, яка продовжує набирати силу. Збереження і 
стрімкий розвиток малого підприємництва багато в 
чому визначає його тісний зв'язок з аграрним секто-
ром, в якому проживає і зайнята основна маса насе-
лення країн, що розвиваються [8]. 

У цілому форми підтримки малого і середнього 
підприємництва в країнах, що розвиваються, повто-
рюють успішні практики країн-лідерів економіч-
ного розвитку, що є природним процесом. Можна 
виділити основні напрями підтримки МСП:  

1. Під впливом прикладу розвинених економік, 
в держави, що розвиваються, приходить розуміння 
того, що малий і середній бізнес може виступати ос-
новою державної економічної політики.  

2. Основними інструментами підтримки є фі-
нансова і інфраструктурна допомога сектору МСП. 
У деяких країнах досить розвинена система нав-
чання підприємців і інформаційна підтримка нового 
бізнесу в плині тривалого часу.  

3. Загальний напрям при стимулюванні бізне-
су – інноваційні виробництва і розробки. У багатьох 
країнах створені досить сприятливі умови для роз-
робки і впровадження інновацій.  

4. На законодавчому рівні держава вживає за-
ходи щодо спрощення реєстрації нових підпри-
ємств, для суб'єктів МСП спрощується система опо-
даткування.  

5. У багатьох країнах надається велика під- 
тримка національним меншинам, репатріантам і бі-
женцям у відкритті власного бізнесу.  

6. Приділена велика увага експортоорієнтова-
ним підприємствам, створені організації і фонди, які 
надають інформаційну і фінансову підтримку.  

7. Широко поширені бізнес-інкубатори, техно-
парки і вільні економічні зони, в яких підприємці 
отримують істотні пільги і підтримку при веденні 
бізнесу.  

Таким чином, багаторічний досвід розвинених 
країн та країн, що динамічно розвиваються, показує 
високу соціально-економічну значущість малого і 
середнього підприємництва. Кожна з цих держав  
розробляє довготривалу політику досягнення стра-
тегічних цілей соціально-економічного розвитку су-
спільств і приймає відповідні рішення щодо залу-
чення до цієї роботи наймасовішої та ініціативної 
частини населення, що сформувалася в секторі 
МСП. У зв'язку з цим держава робить ряд правових, 
організаційних і інших заходів, стимулюючих усебі-
чну підтримку і розвиток МСП в напрямах, що від-
повідають інтересам суспільства. Проте, при цьому 
використовується варіативність заходів, механізмів 
і інструментів підтримки МСП, різноманітність ор-
ганізаційних форм інфраструктури підтримки і роз-
витку підприємництва.  

 
2. Системи регулювання малого і середнього 

бізнесу у розвинених країнах світу 
Система регулювання та підтримки малого біз-

несу в Європі почала формуватися у 70-ті роки ми-
нулого століття, при якій було ліквідовано адмініст-
ративні бар’єри для малого бізнесу, внесено зміни 
до оподаткування податком на додану вартість, у со-
ціальну політику держав, а також скориговані умови 
фінансування малого бізнесу. Також була розроб-
лена Європейська хартія для розвитку малого біз-
несу Європи, яка надає значні переваги фінансового, 
технологічного, інформаційного та кадрового забез-
печення. Державна підтримка малого бізнесу здійс-
нюється через спеціальні програми, які фінансу-
ються із Структурних фондів Євросоюзу, Фонду ре-
гіонального розвитку, Соціального розвитку, а та-
кож через програми окремих держав [9]. 

Підтримка малого та середнього бізнесу в Єв-
ропі здійснюється на регіональному, національному 
та наднаціональному рівнях. Політика підтримки 
підприємництва в Європі здійснюється через діяль-
ність держав та через спеціальні програми, які реа-
лізуються під егідою ЄС. У липні 2008 р. було прий-
нято так званий «Акт малого бізнесу для Європи» 
(«A small business act for Europe»), спрямований на 
створення сприятливого середовища для полег-
шення функціонування малого підприємництва та 
реалізації його потенціалу повною мірою. В Акті на-
ведено принципи та конкретні заходи урядів країн-
членів ЄС, яких вони повинні дотримуватись, реалі-
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зовуючи регуляторну політику сприяння конкурен-
тоспроможності, а отже, і розвитку малих підпри-
ємств. 

1 грудня 2009 р. Радою з конкурентоспромож-
ності було прийнято документ «Conclusions on the 
small business act», відповідно до якого визначалася 
роль малого та середнього бізнесу в економічному 
зростанні Європи, а також визначалися шляхи його 
підтримки. Зокрема, було визначено три пріоритетні 
сфери: покращення доступу до фінансів, полег-
шення виходу на ринок та створення регуляторного 
середовища для підтримки малого та середнього  
бізнесу. Упровадження такої політики щодо малих 
та середніх підприємств має здійснюватися як на 
наднаціональному, так і на національному та регіо-
нальному рівнях [10]. 

У березні 2010 р. ЄС було прийнято нову стра-
тегію економічного розвитку «Європа-2020»: стра-
тегія розумного, стійкого та всеосяжного зростання. 
Цей документ визначив п’ять стратегічних цілей  
розбудови ЄС на вказаний період: підвищення зай-
нятості, розвиток наукових та науково-дослідних 
розробок, зміна клімату/енергії, підвищення рівня 
освіти, подолання бідності та соціальної ізоляції. 
Означені цілі зумовили перегляд усього спектра по-
літик ЄС, у тому числі у сфері підтримки малих та 
середніх підприємств [11].         

Головними цілями наддержавного регулюван-
ня і підтримки малого і середнього бізнесу є: зміц-
нення єдиного внутрішнього ринку, інтернаціоналі-
зація підприємницької діяльності на рівні підпри-
ємств, усунення адміністративних бар'єрів і ство-
рення єдиного економічного простору в ЄС шляхом 
уніфікації законодавчої бази щодо малого бізнесу. 

Національна політика в країнах-членах ЄС має 
на меті надання кращих умов для бізнес-діяльності, 
збільшення конкурентоспроможності і зростання. 
При цьому помітний відхід від «важкої» підтримки 
у формі позик і дотацій та перехід до «м'якої» під- 
тримки в формі консультаційних послуг. Державна 
підтримка малого бізнесу здійснюється через спеці-
альні програми, які фінансуються із Структурних 
фондів Євросоюзу, Фонду регіонального розвитку, 
Соціального розвитку, а також через програми окре-
мих держав. 

Виробленню управлінських рішень на рівні Єв-
ропейської комісії сприяє механізм взаємодії дер-
жави та підприємців, який реалізується відповідно 
до Закону про малий бізнес (2008 р.). Так, з метою 
виявлення 10 найобтяжливіших для підприємців за-
конів Європейською комісією було проведено кон-
сультації майже із 1 тис. МСП та комерційними ор-
ганізаціями, у ході яких найбільш проблемними ви-
явились: REACH (реєстрація, оцінка, дозвіл й обме-
ження хімічних речовин); оподаткування (зокрема 

ПДВ), нормативно-правові акти у сфері загальної 
безпеки продукції та упаковки, нагляд за ринком, 
перелік небезпечних відходів, законодавство, пов'я-
зане із захистом даних, модернізований Митний ко-
декс та ін. 

Не менш важливим напрямом формування 
сприятливого інституційного середовища для роз-
витку підприємства, створення нових робочих місць 
в Європі є: формування культури підприємництва 
шляхом виховання нового покоління підприємців; 
формування підприємницької освіти, професійної 
підготовки для підтримки зростання та створення 
бізнесу. 

Останніми роками, незважаючи на економічну 
кризу, яка охопила майже всі країни світу, мале під-
приємництво у країнах-членах ЄС продовжує ак- 
тивно розвиватись. Звичайно, має місце нерівномір-
ність його розвитку, але позитивна тенденція визна-
чається в усіх регіонах. Уряди всіх країн докладають 
немало зусиль з метою вдосконалення підприємни-
цького середовища і створення умов для успішного 
функціонування малого бізнесу. 

Таким чином, в ЄС проводиться активне регу-
лювання малого і середнього бізнесу і виявляється 
широке сприяння його розвитку з використанням 
форм і методів, що враховують потреби європей- 
ської інтеграції. Вивчення і використання досвіду 
ЄС у малому і середньому підприємництві може іс-
тотно вплинути на його пожвавлення й успішний 
розвиток з урахуванням реального стану економіки 
України. Розглянемо як приклад системи регулю-
вання та підтримки МСП країн ЄС – Франції, Німе-
ччини і Великобританії та розвинутих країн світу – 
США, Канади, Японії та Китаю.   

У Франції державна політика спрямована на 
створення і зростання нових МСП, економічний  
розвиток регіонів і збільшення зайнятості, на акти-
візацію інноваційної діяльності, розвиток електрон-
ного бізнесу і вдосконалення системи обслугову-
вання МСП з метою забезпечення їх економічної 
стійкості і високої конкурентоспроможності на сві-
тових ринках. Ця політика відбита в п'ятирічних 
планах і програмах, погоджених урядом із регіо-
нами і фінансується ними в рівних частках, із залу-
ченням засобів із фондів ЄС і приватного капіталу. 
Програми реалізуються державними й уповноваже-
ними партнерськими організаціями. Міністерство 
фінансів, економіки і промисловості (МФЕП)  
комплексно вирішує питання реалізації національ-
ної економічної і технічної політики (рис. 2.1). Для 
цього в МФЕП створено «Управління торговими, 
ремісничими підприємствами і підприємствами 
щодо надання послуг». 
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Рис. 2.1. Структура державного регулювання МСП во Франції 
 
Важливу роль в підтримці малих підприємств 

грає «Французьке інноваційне агентство «OSEO» 
(«Oeuvre suisse d'entraide ouvriere»), що охоплює усі 
регіони Франції за допомогою своєї регіональної 
мережі, об'єднало в 2005 р. «Французьке націона-
льне інноваційне агентство «ANVAR» («Agence 
nationale de valorisation de la recherche»), «Банк роз-
витку малого і середнього бізнесу «BDPME» 
(«Banque du Developpement des PME») і «Францу-
зьке товариство страхування капіталів «Sofaris» 
[12]. 

Результатом реалізації у Франції державно-
приватного партнерства стало особливе Націона-
льне агентство щодо створення підприємств для до-
помоги в заснуванні бізнесу, а також запобіганні  
банкрутству. Допомогу надають й інші суб'єкти: ор-
гани місцевого самоврядування, торгово-промис-
лові палати, фонди, створені великими корпораці-
ями (які натомість одержують податкові пільги). 
Створені гарантійні фонди, які надають допомогу в 
пошуку джерел фінансування початкуючим підпри-
ємцям. Є і організація, створена для захисту інтере-
сів бізнес-співтовариства – «Рух французьких під- 
приємців». 

Державна стратегія розвитку МСП Франції 
спрямована на підвищення гнучкості, стійкості і 
конкурентоспроможності підприємств в умовах гло-
балізації економіки і орієнтована на виконання та-
ких завдань: 

- вдосконалення системи навчання і перепідго-
товки фахівців для МСП; 

- стимулювання інноваційної діяльності, допо-
мога в трансферті нових і високих технологій для 
підвищення експортних можливостей МСП;  

- поліпшення взаємодії державних установ, 
партнерських і громадських організацій в цілях  
ефективної реалізації національних і європейських 
програм підтримки і розвитку МСП; 

- дерегуляція і мінімізація бюрократичних про-
цедур в підприємництві; 

- усебічний розвиток інформаційних техноло-
гій і електронного бізнесу, як напрямів діяльності, 
що найдинамічніше розвиваються. 

Заохочується пільгами, а в окремих випадках і 
підйомними, відкриття бізнесу в економічно депре-
сивних зонах. У вигляді звільнення від податків на 
три роки, а також консультативної допомоги існує 
система підтримки безробітних, що вирішили ство-
рити власний бізнес. Практично усі власники малих 
підприємств можуть розраховувати на отримання 
пільгових кредитів, позик і субсидій. За ініціативою 
Міністерства фінансів, економіки та промисловості 
створено французьке суспільство щодо страхування 
капіталів від ризику «Sofaris», яке бере на себе га- 
рантії – поруки за кредити середніх і малих підпри-
ємств, що видаються банками. 

Французька система державного регулювання 
та підтримки МСП, існуюча більше 25 років, пока-
зала свою ефективність, приносячи державі не лише 
податкові доходи, але і зниження рівня безробіття у 
вигляді зростаючої кількості робочих місць, що за-
безпечуються суб'єктами малого і середнього біз-
несу. 
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У Німеччині МСП також є одним з найважли-
віших секторів економіки, на які доводиться бли-
зько 50% ВВП Німеччини, там зайнято 63% робочої 
сили (більше 3,7 млн). 

Влада Німеччини підтримує інтерес населення 
до ведення підприємницької діяльності, даючи сі-
мейним підприємствам малого або середнього роз-
міру значні податкові послаблення. Існують про-
грами щодо фінансування МСП, у рамках яких на-
даються кредити, у тому числі довгострокові, під 
понижені і фіксовані на тривалий термін процентні 
ставки. Програми регіональної підтримки підприєм-
ців включають інвестиційну допомогу у вигляді  
грантів або додаткового зниження ставок за креди-
тами. Ці заходи передбачені головним чином для  
бізнесу, розташованого в певних регіонах з неспри-
ятливими умовами, а також для інвестування пов'я-
заної з бізнесом інфраструктури і туристичних  
об'єктів. Окрема увага приділяється сприянню ви-
ходу на зарубіжні ринки, для цього проводиться спе-
ціальне консультування, організовуються ярмарки, 
виставки тощо. 

Державна політика здійснюється у рамках 
структурних реформ, спрямованих на прискорений 
вихід германської економіки із застою і на поси-
лення сектора МСП, підвищення його конкуренто-
спроможності і забезпечення його подальшого зрос-
тання. Пріоритетними напрямами підтримки будуть 
інноваційна діяльність, освоєння високих техноло-
гій, навчання і підвищення кваліфікації, розвиток 
експортних можливостей, створення нових підпри-
ємств і стимулювання самозайнятості (особливо в 
землях колишньої НДР). Фінансова підтримка в рів-
них частках виділятиметься на федеральному і земе-
льному рівнях, переважно – у вигляді гарантій і по-
ручительств спеціальних державних фінансових ін-
ститутів сприяння МСП. На ці ж цілі спрямовуються 
значні засоби ЄС і будуть притягнені приватні інве-
стиції. Координація діяльності усіх державних і  
партнерських організацій щодо реалізації цієї полі-
тики покладена на Федеральне міністерство еконо-
міки і праці (ФМЕП) (рис. 2.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Структура державного регулювання МСП у Німеччині 
 
У Німеччині існує спеціалізований урядовий 

орган, що здійснює підтримку МСП, який має до- 
статні ресурсні можливості і повноваження – Дире-
кторат малого і середнього бізнесу, ремісництва, по-
слуг і вільних професій, який реалізує спеціальні 
програми в допомогу розвитку МСП. Контролює ре-
алізацію цих програм спеціальний державний орган.  

Адвокат, член Палати адвокатів м. Франкфурт-
на-Майні С.Г. Шмідт відмічав: «Одним з наріжних 
каменів сучасної соціальної ринкової економіки Ні- 

меччини є підтримка конкурентного середовища 
між суб'єктами господарської діяльності. Наявність 
конкуренції примушує учасників ділового обороту 
чутливо реагувати на переваги споживача, постійно 
удосконалювати пропоновані товари і послуги, зни-
жувати в межах можливого і розумного ціни, ство-
рювати нові продукти і зрештою сприяти гнучкі-
шому перерозподілу інвестиційних потоків на ко-
ристь ефективніших власників. В той же час «дика» 
конкуренція – відсутність якого-небудь регулю- 
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вання засобів і способів конкурентної боротьби або 
недостатньо ефективне регулювання в цій області – 
здатна привести до значного утиску прав кінцевих 
споживачів, нав'язуванню за допомогою недобросо-
вісної реклами непотрібних споживачеві товарів і 
послуг, відмиранню менш великих, передусім «ні-
шевих» господарюючих суб'єктів, і, як наслідок, мо-
нополізації ринку великими суб'єктами і змен-
шенню асортименту товарів і послуг, збільшенню їх 
вартості і т.д. Мета регулювання ринкової конку- 
ренції полягає, таким чином, в забезпеченні право-
вими засобами працездатності ринкових механізмів 
попиту і пропозиції, сприяючих отриманню як еко-
номічних, так і соціальних вигод для окремих учас-
ників господарського обігу і суспільства в цілому в 
довгостроковій перспективі [13]. 

Відповідно до національного законодавства усі 
німецькі компанії, за винятком ремісничих і фер-
мерських господарств, мають бути членами проми-
слово-торговельної палати, завданням яких є на-
дання усілякої підтримки і допомоги МСП Німеч-
чини. Пільгове кредитування малого бізнесу поля-
гає в: кредитуванні малих і середніх підприємств, 
орієнтованих на інноваційну діяльність; кредиту-
ванні проектів, спрямованих на збереження і поліп-
шення сприятливої екологічної обстановки, зв’яза-
них з охороною довкілля; кредитуванні малого біз-
несу, що бере участь у розвитку відсталих еконо- 
мічних регіонів Німеччині; кредитуванні підпри-
ємств, що займаються будівництвом і рішенням  
житлових проблем; у проектному фінансуванні під-
приємств, зайнятих в певних галузях, що найбільш 
потребують корінної модернізації виробництва. 

Основними напрямами державної підтримки 
малих підприємств у Німеччині є: надання пільго-
вих кредитів на започаткування справи, зростання, 
розбудову чи модернізацію підприємств; пільгове 
оподаткування; стимулювання інноваційної діяль-
ності (на інноваційну діяльність малих підприємств 
держава виділяє близько 2,5% ВВП країни); фінан-
сування участі в капіталі великих підприємств; дов-
готермінове інвестування; гарантування позик; інве-
стиційна допомога у проведенні енергоощадних за-
ходів; стимулювання інноваційної діяльності; під-
вищення кваліфікації кадрів [14]. 

Важливим моментом німецького досвіду дер-
жавної політики у сфері малого інноваційного біз-
несу є укріплення зв’язків освіти з наукою. Успіш-
ним прикладом такої кооперації є містечко Ад-
лерсхоф, на території якого функціонує 12 науково-
дослідних інститутів, 6 університетів та 40 підпри-
ємств, на яких працює близько 5 тисяч висококвалі-
фікованих спеціалістів у сфері оптичних технологій 
і фотоніки, нових матеріалів і мікросистемних тех-
нологій, інформаційно-телекомунікаційних техно-
логій. Лише за перші 15 років функціонування цього 
містечка у його розвиток було вкладено 1,4 млрд 

євро. Приріст обороту Адлерсхофу становить 11% 
на рік [15]. 

Державна політика Великобританії спрямо-
вана на покращення ефективності регуляторної по-
літики, на ліквідацію застарілого і неефективного 
регулювання та створення зручних нормативних 
принципів і вирішення невідповідностей у системі 
регулювання [16]. Програма Уряду націлена на 
створення кращих у світі умов розвитку сектора 
МСП. Виконавчий орган щодо вдосконалення регу-
лювання (The Better Regulation Executive) відіграє 
провідну роль у просуванні програми заходів, спря-
мованих на спрощення регулювання (рис. 2.3). Цей 
орган входить до Департаменту у справах бізнесу, 
інновацій та профпідготовки. Він забезпечує реалі-
зацію програми регуляторної реформи на всіх рів-
нях Уряду. До його функцій відносяться: робота з 
відомствами для покращення регулювання і коорди-
нація їх роботи; робота з відомствами та регулято-
рами щодо спрощення і вдосконалення діючих регу-
ляторних актів; робота з регуляторами (у тому числі 
місцевих органів влади) та відомствами щодо зміни 
ставлення і підходів до регулювання у бік враху-
вання більш високого ризику [4]. 

Крім того, бізнес може мати безпосередній 
вплив на розроблення і реалізацію регуляторних 
правил, які впливають на них, через створення за-
питу до виконавчого органу зі своїми пропозиціями 
щодо удосконалення запропонованого регулю-
вання. 

Найважливішою частиною ефективної страте-
гії регулювання та її реалізації, а також роботи Ви-
конавчого органу є дотримання п’яти принципів. 
Відповідно до принципів кожне регулювання по-
винно бути: прозорим, підзвітним, пропорційним, 
послідовним і цілеспрямованим. Політика Уряду 
Великобританії є досить ефективною щодо під- 
тримки конкурентоспроможності національних ви-
робників у всіх секторах економіки за допомогою 
реалізації стратегії вдосконалення організації сис-
теми органів державної влади і зниження адмініст-
ративних бар’єрів та регулювання. Великобританія 
займає найкращі позиції в Європі у рейтингу легко-
сті ведення бізнесу (за даними Світового банку) 
[17]. 

Важлива роль у стимулюванні розвитку дріб-
них підприємств належить бюджетній, податковій і 
кредитній політиці держави. Для дрібних фірм вста-
новлені знижені ставки податків, відкладена оплата 
рахунків; складання балансу для розрахунку пода-
тку на додану вартість ведеться тільки після сплати 
своїх рахунків; ефективна система знижок при 
сплаті прострочених позик; пільги при стягуванні 
місцевого податку на майно. За урядовою «Програ-
мою гарантування кредитів» велика частина (70-
80%) кредитів, що надаються банками дрібному біз-
несу, гарантується урядом. 
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Рис. 2.3. Структура державного регулювання МСП у Великобританії 
 
Пріоритетною сферою підприємницької діяль-

ності у Великобританії визначено інновації. На роз-
виток інноваційної діяльності держава витрачає по-
над 30 млн дол. США на рік (2% ВВП). Крім того, з 
метою активізації інноваційної діяльності вона за-
стосовує такі засоби, як пільгове оподаткування,  
субсидії, списання на собівартість продукції витрат 
на НДДКР, кредитні гарантії [18]. 

Корисним моментом Британського досвіду дер-
жавного регулювання малого бізнесу для України є 
підтримка підприємництва у кризових регіонах. З 
цією метою створюються зони вільного підприєм-
ництва, в яких функціонують державно-комерційні 
фонди, що надають пільгові кредити і ділові пос-
луги. Важливе значення має програма «Дії для 
міст», метою якої є оздоровлення старих промисло-
вих центрів і поліпшення соціального клімату у ви-
робничих кварталах. 

У США державна політика визначена як усе- 
бічна підтримка МП і свобода підприємництва, 
справедлива конкуренція, розвиток приватної ініці-
ативи для прояву усіх потенційних можливостей 
особи, як основи економічного розвитку і націона-
льної безпеки країни. Найвищий державний орган, 
який реалізує політику і відповідальний за розвиток 

сектора МП – Адміністрація Малого Бізнесу (АМБ), 
створена в 1953 р., підзвітна тільки Президентові і 
Конгресу країни (рис. 2.4).   

Організаційно в структуру АМБ входить Адво-
катура і Генеральна Інспекція, проте їх діяльність не 
залежить від керівництва АМБ. Це дає можливість 
Адвокатурі і Генеральній Інспекції здійснювати не-
залежну оцінку стану МСП, визначати ефективність 
діяльності АМБ і пропонувати конструктивні за-
ходи щодо вдосконалення методів і програм під- 
тримки і розвитку МСП. 

Економічна допомога малому бізнесу з боку 
держави у США виявляється на трьох рівнях: 1 рі-
вень – федеральний (Адміністрація малого бізнесу); 
2 рівень – уряди штатів, 3 рівень – муніципальний. 
Більше 70% щорічного бюджету Адміністрації (по-
над 2 млрд дол. США) спрямовується безпосередньо 
малим підприємцям у вигляді як прямого субсиду-
вання деяких видів підприємницької діяльності, так 
і непрямого стимулювання розвитку малого бізнесу. 
З метою поліпшення доступу малих підприємств до 
кредитних ресурсів, Адміністрація виступає гаран-
том за виданими підприємцям позиками і забезпечує 
за рахунок своїх гарантійних фондів до 90% вартості 
застав [19]. 
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Рис. 2.4. Структура державної підтримки МБ у США 
 

Чинне законодавство США визначає підприєм-
ництво пріоритетною сферою економічного розвит-
ку держави. Основними напрямами державної полі-
тики є: доступ до капіталу, освіта, допомога в отри-
манні державних замовлень (23-27% від усіх замов-
лень), захист інтересів у суді. Маючи підтримку дер-
жави, основна маса відкриттів і винаходів у США 
припадає на частку дрібних і середніх спеціалізова-
них фірм, тому що адміністративні механізми перед-
бачають розподіл коштів на користь малих іннова-
ційних фірм. Пріоритетною сферою малих підпри-
ємств визначено інноваційну діяльність. З метою 
підтримки інноваційного підприємництва було 
створено відповідні структури (науковий фонд, на- 
укову раду, асоціацію розвитку науки, національний 
центр наукових досліджень), більшість з яких фінан-
сується за рахунок коштів державного бюджету. Ко-
жен долар, витрачений державою на розробки і до- 
слідження, повертається їй з віддачею у півтора 
раза. Сьогодні держава в тій чи іншій формі фінан-
сує близько 1/3 витрат малих фірм, які проводять на-
уково-технічні дослідження та розробки [20].  

У 42 штатах здійснюються спеціальні програми 
надання кредитів малому підприємництву, у 32 – на-
даються позики для купівлі або оренди службових 
приміщень і у 22 штатах даються гарантії позик. Бі-
льшість штатів представляють цілі пакети програм 
допомоги малим компаніям, часто спільно з корпо-
раціями місцевого розвитку. Органи управління ба-
гатьох штатів і великих міст пропонують преферен-
ційні програми, розраховані на залучення малого  
бізнесу до державних програм виробництва товарів 
і надання послуг населенню [21]. 

У Канаді малому та середньому підприємни- 
цтву також відведена важлива роль. Його значення 
нестримно росло в останній третині ХХ ст., коли 
орієнтація на великі підприємства як основних но-
сіїв економічного і науково-технічного прогресу 
змінилася розумінням можливостей малих підпри-
ємств, інтересом до відродження культури підпри- 
ємництва. Державна політика Канади спрямована на 
ефективне використання ресурсів для розвитку сек-
тора МСП з орієнтацією на інформатизацію, засто-
сування наукових знань і високих технологій. Під- 
тримка МСП спрямована на освоєння недостатньо 
розвинених або нових сегментів ринку і на досяг-
нення найвищої продуктивності, економічної ефек-
тивності і конкурентоспроможності на світовому  
рівні. Інфраструктура підтримки і розвитку МСП в 
країні диверсифікована між федеральними, регіона-
льними і галузевими організаціями. Міністерство 
промисловості Канади (МП) розробляє політику і 
стратегію підтримки МСП, контролює роботу «Ка-
надської мережі бізнес-послуг» (КСБУ), координу-
ючи її з діяльністю усіх державних і партнерських 
організацій відповідно до національної інноваційної 
програми. 

Державна стратегія покликана забезпечити 
стійкий розвиток МСП в умовах критичних змін на 
внутрішньому і світовому ринках на основі взаємо-
дії федеральних і регіональних органів управління з 
політичними, громадськими і приватними організа-
ціями шляхом: 

- вдосконалення національної інфраструктури 
підтримки МСП, здатної надати клієнтам якнайпов- 
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ніший спектр послуг, що дозволяють швидко реагу-
вати на зміну зовнішнього середовища; 

- пріоритетного розвитку високоінтелектуаль-
них сфер діяльності; 

- поліпшення доступу МСП до інформаційних 
продуктів і послуг; 

- зміцнення зв'язків між підприємцями, регіона-
льними органами управління, членами Координа-
ційної Ради, партнерськими організаціями і зацікав-
леними сторонами; 

- підвищення знань про діяльність фінансових 
ринків в цілях розширення доступу до фінансових 
ресурсів і ефективнішого їх використання; 

- підвищення кваліфікації працівників МСП і 
поліпшення системи управління персоналом. 

У Канаді, як і в США, розвиток малого підпри-
ємництва значно полегшується завдяки підтримці і 
допомозі федеральних структур. Для надання малим 
підприємствам фінансової допомоги, позик і їх га- 
рантій, а також послуг менеджменту, консультацій, 
навчання, інформації був створений Федеральний 
банк розвитку (ФБР). Для малих підприємств збері-
гається низька ставка федерального податку на при-
буток: 15 проти 36% для інших фірм. Провінційний 
податок на прибуток для малих підприємств також 
приблизно у 2 рази нижче [22]. На федеральному рі-
вні прийнята Програма допомоги науковим дослі-
дженням малих фірм у промисловості з метою під-
вищення національної і міжнародної конкуренто-
спроможності канадських компаній. Розмір допо-
моги, що надається – від 15 до 350 тис. дол. США 
строком на 36 місяців. 

Досвід азіатських країн із регулювання розвит-
ку малого і середнього бізнесу доцільно розглянути 
на прикладі найбільш розвиненої країни цієї час-
тини світу – Японії. Досвід підтримки і розвитку 
МСП в цій країні відрізняється високим рівнем 
впливу держави на основні процеси реформування 
економіки країни. Після закінчення Другої світової 
війни, Японія виявилася із зруйнованою економі-
кою і без традиційних джерел сировини. За спри-
яння США і головним чином при мобілізації усіх на-
ціональних ресурсів, Японія у відносно короткі тер-
міни відновила і модернізувала свою промисловість, 
забезпечивши можливість подальшого інтенсивного 
розвитку економіки країни. Нині Японія знахо-
диться в числі лідерів світової економіки. Значною 
мірою це було досягнуто завдяки цілеспрямованій 
державній політиці, орієнтованій на всемірну під- 
тримку і розвиток МСП.  

При дуже обмежених природних ресурсах, 
вклад Японії у світову економіку зараз складає 
17,5%, поступаючись тільки США. В Японській еко- 
номіці сектор МСП займає домінуюче положення, 
забезпечуючи 55-60% національного ВВП [23]. 
Мале підприємництво становить майже 99,2% від 
загального числа всіх підприємств Японії. Воно зо- 

середило 80,6% усіх зайнятих в японській економіці 
і забезпечило 51,6% загального обсягу продажів в 
обробній промисловості і 80,4% – у роздрібній тор-
гівлі [24].  

Основними елементами державного регулю-
вання малого і середнього підприємництва є такі: 

1. Фінансування і бюджетне субсидування  
фундаментальних досліджень і програм розробки 
нових технологій, здійснюваних державними інсти-
тутами і дослідницькими центрами разом з приват-
ними компаніями [23]. 

2. Підтримка розвитку малого і середнього біз-
несу, що включає пільгове кредитування, підтримку 
технічних проектів, відлагоджену інфраструктуру 
підтримки малих і середніх підприємств, систему 
захисту від зловживань з боку великих суб'єктів під-
приємництва і т. д. Необхідно відзначити, що малі 
підприємства значно залучені в державні проекти 
[24]. 

3. Грошово-кредитне регулювання, у тому чис-
лі гнучке варіювання облікової ставки, особливо в 
час криз [25]. Таким чином, взаємодія вказаних еле-
ментів сприяє розвитку малого і середнього бізнесу 
Японії. 

Регулюванням діяльності малого підприємни- 
цтва в Японії займається Управління малих підпри-
ємств, яке підпорядковується Міністерству зовніш-
ньої торгівлі і промисловості Японії. Управління ма-
лих підприємств займається контролем виконання 
антимонопольного законодавства, забезпеченням 
державного захисту  інтересів  малого  підприємни-
цтва країни, обмеженням контролю власників біз-
несу, визначенням відповідальності замовників і ви-
конавців при укладенні між ними договірних угод. З 
метою полегшення процедур отримання кредитів  
суб'єктами малого підприємництва урядом Японії 
була створена Корпорація страхування малого і се-
реднього підприємництва і асоціації щодо гаранту-
вання кредитів подібно до створення Державних  
фондів для розвитку і  підтримки малого підприєм-
ництва Китаю, США і інших країн.   

Проведені західними фахівцями дослідження 
феномену стрімкого розвитку Японської економіки 
відмічають, що багато в чому, цей успіх базується на 
тісному зв'язку підприємств великого і малого біз-
несу. Потужні компанії, маючи великі ресурси для 
забезпечення прямих контрактів з великими замов-
никами (включаючи і держзамовлення), будують 
свої субпідрядні стосунки з МСП на правовій ос-
нові. Відмінною рисою є глибина взаємодії між різ-
ними галузями і міра ув'язки дрібних фірм – поста-
чальників і субпідрядників з довгостроковою полі-
тикою великих компаній. Рівень взаємодії Японсь- 
ких великих і малих підприємств найяскравіше 
може бути проілюстрований технологічним прин-
ципом «Just – in – time» (система подання матеріалів, 
деталей і комплектуючих вузлів точно в строк). За- 
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стосування цього принципу дозволило координу-
вати роботу великих і малих підприємств таким чи-
ном, що практично була виключена потреба в знач-
них складських запасах на усіх етапах виробництва. 
Тільки в автомобільній промисловості це дало мож-
ливість заощадити до 800$ на кожному автомобілі 
[25]. Причому глибока взаємодія великих і середніх 
підприємств проявляється практично в усіх галузях 
виробництва, де значна частина операцій робиться 
силами численних спеціалізованих малих підпри-
ємств. 

Дуже важливою для малих і середніх фірм є  
технологія виробництва, а тому велика увага приді-
ляється інноваціям – покращенню технологічних 
процесів, розробленню нових товарів на основі дос-
ліджень та наукових ефективних розробок. Іннова-
ційні підходи застосовуються не лише у виробничих 
процесах, а й у підходах до управління людськими 
ресурсами, підвищуючи завдяки цьому продуктив-
ність праці. Наукові дослідження фінансуються че-
рез утримання наукових центрів, лабораторій, інсти-
тутів. Питома вага державних витрат на дослі-
дження і розробки сягає 3,4 % ВВП країни, а їх час-
тка у структурі внутрішніх затрат на дослідження і 
розробки перевищує 16 % [25].  

Уряд  Японії  на усіх рівнях влади  виділяє  су-
бсидії на функціонування суб'єктів малого підприє-
мництва, які беруть активну участь у розвитку нау-
комісткої і високотехнологічної  промисловості.  
Держава виділяє для них позики і надає допомогу в 
отриманні кредитів шляхом надання поручительств 
і інших  способів  кредитних  гарантій. В той же час 
при державній підтримці здійснюється навчання фа-
хівців в спеціально створених центрах і надається 
кваліфіковане консультування підприємців.  

В Японії, як і в Європі, економічні досягнення 
у сфері малого і середнього бізнесу ґрунтуються на 
співпраці з державою. В Японії створена розвинена 
й ефективна інфраструктура підтримки малого під-
приємництва. Характерною особливістю японської 
моделі державної підтримки підприємницької діяль-
ності є високий рівень субконтракції – урядові замо-
влення виконує 45 % малих підприємств [25].  

Таким чином, досвід зарубіжних країн переко-
нливо показує, що сталий розвиток малого і серед-
нього підприємництва можливе лише за наявності 
політичної волі держави сформувати необхідні для 
цього соціальні, економічні, правові, політичні і 
інші умови. Рішення цієї задачі неможливе без ство-
рення на федеральному, регіональному і муніципа-
льному рівнях спеціалізованої, цілісної системи під- 
тримки і розвитку малого та середнього підприєм- 
ництва і виділення адекватних цьому завданню фі-
нансових, організаційних і інших ресурсів. 

 
 
 

3. Напрями реформування адміністратив-
ного регулювання малого та середнього  підпри-
ємництва в країнах світу 

Регулювання – це реальна дійсність, в якій роз-
вивається компанія з моменту свого створення і до 
закриття. На тлі різних регіональних рейтингів і ко-
рпоративних досліджень щодо  сприятливості для 
розвитку підприємницької діяльності особливо ви-
діляється Ведення бізнесу (Doing Business), рей-
тинг, що складається спільно Міжнародною фінан-
совою корпорацією (IFC) і Всесвітнім банком 
(World Bank). У рамках проекту оцінюються і відс-
тежуються зміни нормативно-правових актів, що ре-
гулюють діяльність місцевих, передусім малих і се-
редніх   компаній, упродовж усього їх життєвого ци-
клу – від створення до ліквідації (рис. 3.1).  

В останньому звіті (Doing Business 2016) десять 
областей життєвого циклу МСП були включені в су-
купний рейтинг сприятливості умов ведення біз-
несу: створення підприємств, отримання дозволів на 
будівництво, підключення до електропостачання, 
реєстрація власності, отримання кредитів, захист 
прав міноритарних інвесторів, оподаткування, між-
народна торгівля, забезпечення виконання контрак-
тів і дозвіл неплатоспроможності підприємств [27]. 
Необхідно відзначити, що доцільне регулювання 
підприємницької діяльності – це тільки одна з умов, 
від яких залежить процвітання підприємницької ді-
яльності. Крім того, важливі й інші області, які ле-
жать за рамками дослідження Doing Business, у тому 
числі стабільна макроекономічна політика, високо-
освічена робоча сила і добре розвинена інфраструк-
тура. 

У центрі уваги дослідження знаходиться аналіз 
умов регулювання малих і середніх підприємств, 
оскільки саме ці підприємства є головною рушій-
ною силою розвитку конкуренції, підвищення тем-
пів економічного зростання і створення робочих 
місць, особливо в країнах, що розвиваються. Проте, 
до 65% продукції в цих країнах виробляється в не-
формальному секторі, що нерідко пов'язано з над- 
мірними бюрократичними і нормативними обме-
женнями, а підприємства неформального сектора 
позбавлені доступу до можливостей і механізмів за-
хисту, передбаченим законодавством. Навіть ті під-
приємства, які діють у рамках формального сектора, 
не завжди мають рівний доступ до цих можливостей 
і засобів захисту. 

Регулювання, яке захищає споживачів, акціоне-
рів і громадськість, не накладаючи при цьому над- 
мірне навантаження на підприємства, сприяє ство-
ренню середовища для процвітання приватного сек-
тору. Раціональне регулювання підприємницької ді- 
яльності вимагає наявності як ефективних проце-
дур, так і міцних інститутів, що встановлюють про-
зорі і здійснимі в обов'язковому порядку правила. 
Найвищий рейтинг у рамках дослідження «Ведення 
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бізнесу» відносно сприятливості умов для підпри- 
ємницької діяльності привласнюється не тим краї-
нам, де відсутнє регулювання, а країнам, урядам 
яких вдалося створити систему регулювання, що 
сприяє встановленню ринкових стосунків і захисту 
важливих державних інтересів, проте що не створює 
при цьому невиправданих перешкод для розвитку 
приватного сектора, тобто систему регулювання з 

міцними інститутами і низькою вартістю процедур. 
В усіх цих країнах розвинені як приватний сектор, 
так і ефективна система регулювання. Це дозволило 
забезпечити розумний баланс між заходами захисту,  
передбаченими оптимальними правилами, і необ-
хідністю мати динамічний приватний сектор, який 
безперешкодно здійснює свою діяльність без над- 
мірно обтяжливого регулювання [26]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Регулювання в областях, що оцінюються в дослідженні «Ведення бізнесу»,  
впливає на діяльність компаній упродовж усього їх життєвого циклу [26] 

 
Там, де регулювання носить обтяжливий ха- 

рактер, а конкуренція обмежена, успіх підприєм- 
ства, як правило, залежить від наявності «потріб-
них» зв'язків. А там, де механізми регулювання про-
зорі, ефективні і прості в застосуванні, енергійним 
підприємцям простіше брати участь в конкурентній 
боротьбі, здійснювати інновації і розвивати вироб-
ництво. Для формування умов, сприяючих еконо- 
мічному зростанню і принесених їм благ, що забез-
печують доступність, для усіх громадян, незалежно 
від рівня їх доходу, потрібне середовище, в якому 
новим підприємцям з плідними ідеями нескладно  
відкривати підприємства і яке сприяє інвестиційній 
діяльності і зростанню перспективних фірм, тим са-
мим сприяючи створенню робочих місць. 

Дослідження Всесвітнього банку показують, 
що в період фінансової кризи різко зросло число ре-
форм у сфері державного регулювання малого та се-
реднього бізнесу. Таким чином, у період економіч-
ного спаду спостерігається прагнення державних 
органів пом'якшити наслідки кризи шляхом розвит-
ку малого бізнесу та середнього бізнесу і створення 
сприятливих умов для підприємницької діяльності, 
що повинно привести до збільшення числа робочих 

місць і зростання доходів місцевих бюджетів, які за-
лежать від надходжень від малого і середнього біз-
несу.  

Реформування у будь-якій сфері державної по-
літики є складним завданням. Регулювання підпри-
ємницької діяльності не є виключенням. Для реалі-
зації змін у системі регулювання часто вимагається 
забезпечити взаємодію між багатьма органами 
уряду. Наприклад, створення  системи реєстрації 
підприємств за принципом «одного вікна» припус-
кає координацію роботи між реєстром підприємств, 
статистичним бюро, муніципальною податковою ін-
спекцією, управлінням державної податкової служ-
би і багатьма іншими органами. Проте країнам вда-
лося її створити. 

Уряди проводять реформи, оскільки спрощення 
і зниження вартості процедур регулювання або  
зміцнення правових інститутів, пов'язаних з регулю-
ванням підприємницької діяльності приносить ба-
гато користі. Результати цих реформ можуть бути 
визначені кількісно шляхом складання усіх норма-
тивних процедур, платежів і документів, необхідних 
для малих і середніх підприємств для виконання 
ряду операцій, таких як створення підприємства, ре- 

На початку діяльності 
* Створення  
підприємств 
* Наймання робочої 
сили 
 

В процесі поточної 
діяльності 
* Оподаткування 
* Здійснення зовніш- 
ньоторговельної діяль-
ності 

При отриманні фінансу-
вання 
* Отримання кредиту  
* Захист прав  інвесто-
рів 

Труднощі, що встають 
перед підприємством 
 
* Забезпечення вико-
нання договорів 
* Дозвіл неплатоспро-
можності 
 
 

При розміщенні 
підприємства 
* Отримання дозволів 
на будівництво 
* Підключення до си-
стеми електропоста-
чання 
* Реєстрація власності 
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єстрація власності і т.д. Уряди отримують вигоду у 
вигляді економії коштів, тому що нові системи, як 
правило, легше за звістку (хоча створення нової си-
стеми і включає початкові фіксовані витрати). Під- 
приємства виграють завдяки наявності раціональні-
ших і менш дорожчих процедур або надійніших ін- 
ститутів. У цілому, вони чинять сприятливу дію на 
економіку країн, ведучи до створення нових підпри- 

ємств, нових робочих місць, забезпечення зростання 
торгівлі і динамічної економіки.  

У останньому раунді дослідження «Doing 
Bussiness» 2016 брали участь експерти з 189 країн. 
Висока  позиція  країни  означає,  що її регуляторний 
клімат сприяє веденню бізнесу. Рівень сприяння є  
середнім показником країни по 10  індикаторах, ко-
жен індикатор має рівну вагу (табл. 3.1).  

 
Таблиця 3.1 

Рейтинг країн-лідерів «Ведення бізнесу»-2016 та України 
 Сінгапур Нова 

Зеландія
Данія Республіка 

Корея 
САР,  

Гонконг, 
Китай 

Велико-
британія 

 

США 
… 

Україна
… 

Рейтинг – легкість ведення 
бізнесу  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
83 

За субіндексами:         
Реєстрація підприємств 10 1 29 23 4 17 49 30 
отримання дозволів під бу-
дівництво 

1 3 5 28 7 23 33 140 

підключення до  електропо-
стачання 

6 31 12 1 9 15 44 137 

Реєстрація власності 17 1 9 40 59 45 34 61 
отримання кредиту 19 1 28 42 19 19 2 19 
захист прав інвесторів 1 1 20 8 1 4 35 88 
Оподаткування 5 22 12 29 4 15 53 107 
зовнішня торгівля 41 55 1 31 47 38 34 109 
виконання зобов’язань за 
контрактом 

1 15 37 2 22 33 21 98 

дозвіл неплато-спроможно-
сті 

27 31 9 4 26 13 5 141 

Складено за джерелом: [27]. 
 
У цей період було зареєстровано в 122 держа-

вах понад 231 нормативно-правових реформ у сфері 
регулювання підприємницької діяльності – з числа 
яких 146 реформ було спрямовано на спрощення і 
зниження вартості дотримання правових норм і 85 
реформ були спрямовані на зміцнення правових ін-
ститутів. У регіональному розрізі найбільша кіль-
кість реформ доводиться на країни Європи і Центра-
льної Азії – 25% від числа загальносвітових. Тут 
проведено 58 реформ в 23 із 25 держав [28]. Тобто 
майже кожна країна минулого року реалізувала при-
наймні по одній реформі, спрямованій на створення 
комфортніших умов для ведення бізнесу. Країни з 
найскладнішими процедурами і нерозвиненими пра-
вовими інститутами поступово переймають деякі 
практики, які застосовуються в лідируючих країнах. 
Особливо активно пройшли реформи в регіоні Аф-
рики на південь від Сахари.  

В цілому, результати дослідження свідчать, що 
найбільш сприятливі умови для ведення бізнесу як і 
раніше відзначаються в країнах з високим рівнем до-
ходу, що є членами Організації економічного спів- 
робітництва і розвитку (міжнародної міждержавної 
організації економічно розвинених країн, що визна-
ють принципи представницької демократії і вільної 

ринкової економіки). Найменш сприятливі умови 
для ведення бізнесу – в країнах Африки на південь 
від Сахари і в Південній Азії. Так, в країнах Африки 
на південь від Сахари створення компанії обхо-
диться у багато разів дорожче, ніж в країнах ОЕСР, 
тому багато підприємств просто відмовляються від 
офіційної реєстрації і працюють нелегально, в тіньо-
вому секторі економіки. У таких державах для підп-
риємців закритий доступ до організованого креди-
тування і ринків, а їх співробітники не отримують 
пільг і залишаються за рамками систем соціального 
захисту. Крім того, надмірно складні процедури 
утрудняють діяльність легальних підприємств, так 
само як і відсутність інститутів і норм регулювання, 
що забезпечують захист власності і дозволяють під-
приємцям ефективно використати наявні у них ак-
тиви. В той же час, за останні роки країни з низьким 
рівнем доходу скоротили віддаленість від передових 
практик в два рази більше порівняно з країнами з ви-
соким рівнем доходу.  

Значна частина з 30 провідних країн щодо спри-
ятливості умов для підприємницької діяльності (Ні-
меччина, Данія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, 
Республіка Корея, Швеція, Японія) представлена 
країнами, в економіці яких держава традиційно бере 
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досить помітну участь, у тому числі встановлюючи 
норми, регулюючі різні аспекти діяльності приват-
ного сектора [29]. У той же час, ці країни мають ви-
сокі результати не лише по індикаторах дослі-
дження «Ведення бізнесу», але і по інших міжна- 
родних індикаторах, що характеризують різні пара-
метри конкурентоспроможності.  

Загалом реформи були спрямовані на зниження 
адміністративного навантаження і спрощення про-
цедури створення нових підприємств. Багато країн 
спростили процедуру видачі дозволів на будівни- 
цтво, реєстрацію майна і зовнішньоторговельні опе-
рації. Зміни в законодавстві, що стосуються змен-
шення видів діяльності, які повинні ліцензуватися, 
спрощення процедур отримання ліцензій і сертифі-
катів, скорочення числа інстанцій, які повинні вида-
вати дозволи при відкритті нових підприємств, і пе-
ревірок з боку контролюючих органів проводяться 
як в розвинених країнах, так і в країнах, що розвива-
ються. Не проводять реформи в цій області тільки 
найбільш бідні країни або країни, втягнуті в різного 
роду озброєні конфлікти. 

Ухвалення законів – це перший етап в прове-
денні реформи, проте основні проблеми виникають 
при реалізації цих законів. Тому важливо знати дос-
від інших країн, щоб підготувати умови, за яких ре-
форми проходять найбільш успішним чином. Емпі-
ричні дослідження в області регулювання малого бі-
знесу по різних країнах (як правило, це аналіз про-
цедур відкриття нових підприємств) показують, що 
спрощення цих процедур приводить до зростання 
підприємницької активності, збільшенню продукти-
вності і скорочує рівень корупції. 

У роботі Klapper et al. (2004) проводиться ана-
ліз обмежень на створення нового бізнесу в європей-
ських країнах. Висока міра регулювання процесу  
відкриття нових підприємств приводить до того, що 
в галузях, де воно привело до істотного зниження 
числа щорічно реєстрованих підприємств, порів-
няно з природним рівнем для цієї галузі середня  
кількість реєстрованих підприємств істотно вище, а 
подальші темпи їх розвитку нижчі [30]. 

Проблема зайвого регулювання виходу на ри-
нок малих підприємств – це послаблення міри кон-
куренції усередині галузі, що призводить до більшої 
монополізації виробництва. Fisman, Sarria - Allende 
(2010), використовуючи дані по 57 країнам, пока-
зали, що жорстке регулювання виходу на ринок у 
визначених галузях призводить до того, що в них діє 
менше великих підприємств, що означає меншу 
міру конкуренції [31]. Більше того, в цих умовах під-
приємства не здатні повною мірою використати мо-
жливості свого розвитку. У країнах, де процедура 
реєстрації нових підприємств складніша, зростання 
відбувається серед існуючих компаній, тоді як в кра-
їнах з простою процедурою реєстрації механізми  
більшою мірою пов'язані з появою нових компаній в  

перспективних секторах економіки. Оскільки еконо-
міка України характеризується швидше низькою мі-
рою мобільності чинників виробництва – як з однієї 
галузі в іншу, так і географічно, – реформи спрямо-
вані на спрощення процедури створення нових фірм 
повинні робити ефект як на мобільність чинників 
виробництва, так і на поліпшення конкурентного се-
редовища в різних секторах економіки. Це особливо 
важливо у світлі стратегії на модернізацію еконо-
міки. Нові фірми, що виходять на ринок повинні 
проводити модернізаційну стратегію розвитку еко-
номіки. 

Fisman, Sarria - Allende (2010) також показали, 
що більше прості процедури реєстрації нових підп-
риємств роблять вплив на те, які галузі розвивати-
муться швидше. Виявилось, що в країнах, де ці про-
цедури відносно прості, швидше розвиваються га-
лузі, на продукцію яких росте світовий попит, а та-
кож сектори, які у нинішній момент характеризу-
ються істотними технічними змінами. Хоча при-
чино-слідчий зв'язок тут не зовсім ясний, цей ре-
зультат заслуговує на увагу. Він особливо підкрес-
лює роль витрат які несуть підприємства, виходячи 
на місцеві ринки, на зростання конкурентоспромож-
ності економіки в масштабі світового ринку. Такий 
зв'язок є одним з ключових результатів досліджень 
в міжнародній економіці останніх років. 

Важливо відмітити зв'язок між регулюванням 
малого та середнього бізнесу і корупцією в країні. З 
одного боку, високий рівень корупції ускладнює 
процедуру реєстрації нових підприємств, що приз-
водить до скорочення числа нових підприємств і до 
тенденції реєструвати підприємства в інших регіо-
нах, що, знижує бюджетний доход. З іншого боку 
багато дослідників звертають увагу на те, що непро-
зорі і довгі процедури реєстрації призводять до зро-
стання корупції в країні, оскільки приймальники 
змушують дати хабар чиновникові, щоб прискорити 
ці процедури. Цей результат надзвичайно важливий 
для вітчизняної економіки. Зростання корупції в Ук-
раїні останніми роками, що відмічається всілякими 
рейтингами, ударяє в першу чергу по малому біз-
несу. Консервація проблеми корупції зводить нані-
вець зусилля із дебюрократизації, зростання малого 
бізнесу в країні. 

Згідно із рейтингом, складеним неурядовою  
міжнародною організацією Transparency Interna-
tional: The Corruption Perceptions Index 2015, за рів-
нем корупції Україна займає 130 місце (з 167 країн). 
Надмірно високим є рівень корупції в Греції та Іта-
лії, що негативно позначається на інституційному 
забезпеченні розвитку підприємництва: Греція – 58, 
Італія – 61 [32]. Показник «свобода від корупції», що 
є однією із складових індексу економічної свободи, 
в Україні становить 23, в Італії – 39, Данії – 94 [33]. 
Меншим є рівень корупції в Чехії, Угорщині, Сло-
ваччині, Румунії та ін. [34]. Найменш корумпованою 
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країною в ЄС є Данія. Основними напрямами подо-
лання корупції в ЄС є: сприяння розвитку громадян-
ського суспільства та забезпечення можливостей 
для здійснення моніторингу управління й боротьби 
з корупцією (Румунія, Португалія, Греція, Словач-
чина та ін.); проведення аудиту державних витрат і 
бюджетного планування, контроль над прозорістю 
відносин власності та широким висвітленням у ЗМІ 
процесів приватизації; зростання судової автономії 
та підзвітності (Румунія, Італія, Греція та ін.). 

Позитивним прикладом щодо проведення ін-
ституційних реформ для України є досвід Польщі. 
Удосконалення інституційного забезпечення під- 
приємницької діяльності дало змогу країні підня-
тися в рейтингу Doing Business з 74 у 2011 р. на  
25 місце у 2016 р. [27]. Таке міжнародне визначення 
позицій та здобутків Польщі спонукає до вивчення 
досвіду цієї країни у сфері підтримки малого та се-
реднього підприємництва, а також дослідження 
форм регіональної допомоги, дії системи стимулів 
та державних грантів для нього.  

Реформи в Польщі проводились за такими на-
прямами: здійснення податкових зобов’язань (про-
цедура оподаткування стала простішою для підпри-
ємств через заохочення електронного подання да-
них щодо сплати податків, удосконалення функціо-
нування платіжних систем); реєстрація нерухомості 
(впровадження нової системи управління наванта-
женням за кількістю справ, що розглядаються в  
певний час земельними та іпотечними реєстрами, 
продовжуючи переведення у цифровий формат да-
них записів реєстру, що дало змогу прискорити про-
цес реєстрації прав власності); час розв’язання еко-
номічних суперечок (шляхом внесення змін до Ци-
вільного процесуального кодексу та призначення бі-
льшої кількості суддів у арбітражних судах); проце-
дури банкрутства (шляхом розв’язання проблем не-
платоспроможності підприємств через перегляд 
принципів щодо інформації та документів, які по-
винні бути включені в заяву про банкрутство, а та-
кож надання забезпеченим кредиторам права ви- 
словлювати претензії з обтяженими фінансовими 
зобов’язаннями в разі ліквідації) [35].  

Організацією і підтримкою підприємницької 
діяльності у Польщі займаються декілька організа-
ційних структур: Польське агентство розвитку під- 
приємництва, мережа центрів Євро Інфо у сфері 
польського підприємництва, відділ сприяння інвес-
тиціям господарчого міністерства Польщі, агенція 
розвитку підприємництва, АТ «Корпорація страху-
вання експортних кредитів» та інші організації.  
Кожна з цих організацій має своє коло питань у ви-
рішенні проблем малих і середніх підприємств та фі-
зичних осіб-підприємців [36]. Позитивною рисою 
реалізації польської державної політики в області 
зняття адміністративних бар’єрів у розвитку малого 
і середнього підприємництва являється наявність на 

законодавчому рівні Сеймової Комісії у справах ма-
лих і середніх підприємств. Основними завданнями 
Комісії є виступ із законодавчими ініціативами на 
підтримку сектора малих і середніх підприємств, а 
також участь разом з іншими комісіями – в роботі 
над законами, що стосуються діяльності малих і се-
редніх підприємств.  

Успішно проведено ринкові реформи і в Угор-
щині. Основою їх стала послідовна державна полі-
тика, направлена на розвиток малого підприємни- 
цтва і спрямована головним чином на досягнення 
стратегічних цілей соціально-економічного розвит-
ку країни і задоволення попиту населення. Почат-
ком стало прийняття закону «Про розвиток та під- 
тримку малого підприємництва», який чітко визна-
чав категорію малих та середніх підприємств, перед-
бачив необхідні фінансові ресурси для сприяння їх 
розвитку і встановив економічні умови, що забезпе-
чують у перспективі посилення їх конкурентоспро-
можності й адаптації до потреб ЄС та СОТ. Роль 
держави у підтримці малого підприємництва є знач-
ною і проявляється у зниженні податкового наван-
таження, спрощенні звітності, пільгового кредиту-
вання, принципу «одного вікна» при відкритті нових 
підприємств, а також створення цільових державних 
програм для малого підприємництва.  

Як свідчать дані аналізу відбувається все шир-
ше використання Інтернету для спілкування підпри-
ємців з органами регулювання в усіх сферах підпри-
ємницької діяльності, що свідчить про потенційні 
економічні вигоди від надання електронних послуг. 
За минулий рік 50 реформ було спрямовано на вве-
дення або поліпшення існуючих онлайн систем для 
сплати податків, обробки документів, пов’язаних з 
експортом та імпортом, реєстрацією підприємств і 
нерухомості, а також багатьма іншими сферами. 

У країнах, постраждалих від конфліктів, ре- 
формування регулювання підприємницької діяльно-
сті майже завжди є важким завданням, попри те, що 
компанії часто стикаються із зростаючими складно-
щами у сфері регулювання підприємницької діяль-
ності. Цивільні безлади, істотне послаблення здат-
ності держави забезпечити дотримання закону та 
інші особливості країн, що торкнулися конфлік-
тами, частенько призводять до істотного погір-
шення умов, в яких працює приватний сектор.  

Таким чином, результати дослідження на ос-
нові рейтингу «Ведення бізнесу» показали, що ре-
формування регулювання підприємницької діяльно-
сті особливо актуальне в країнах з низьким рівнем 
доходу. Дані аналізу демонструють зв’язок між по-
ліпшенням регулювання підприємницької діяльно-
сті і економічним зростанням. Крім того, дослі-
дження показують, що економічне зростання зали-
шається найбільш важливим чинником, що визначає 
темпи зростання доходів бідних верств населення. В 
сукупності ці дані свідчать про те, що наявність до- 
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цільного регулювання підприємницької діяльності 
сприяє зниженню бідності і підвищенню добробуту. 

Заслуговує на увагу в рамках проведеного дос-
лідження Індекс економічної політики у сфері 
МСП країн Східного партнерства. Цей показник є 
оцінкою відповідності принципам Європейського 
акту про малий бізнес та надає державним діячам і 
іншим зацікавленим сторонам в державах Східного 
партнерства основу для оцінки успіху у справі роз-
робки і здійснення ефективних заходів відносно 
МСП. Він дозволяє визначити сильні і слабкі сто-
рони процесу розробки, реалізації, контролю і оцін-

ки економічної політики в області МСП, а також зі-
ставити результати щодо різних країн і оцінити міру 
відповідності стандартам ЄС. Індекс покликаний до-
помогти державам у визначенні цільових напрямів 
розвитку економічної політики у сфері МСП і пріо-
ритетних стратегій подальшого поліпшення діло-
вого середовища. У табл. 3.2 представлені показ-
ники Індексу економічної політики у сфері МСП в 
країнах Східного партнерства за 12 напрямами, 
отримані за підсумками оцінки відповідності прин-
ципам Акту про малий бізнес та визначені рейтинги 
країн за кожним основним показником [37].  

 
Таблиця 3.2 

Основні показники Індексу економічної політики у сфері МСП – 2015  
у країнах Східного партнерства 

 Бали
 Вірменія Азербай-

джан 
Білорусь Грузія Молдова Україна Середній

бал
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Створення середовища, яке сприяє процвітанню підприємців і сімейних підприємств  

і успіху підприємництва
1. Розвиток заповзят-
ливості в процесі нав-
чання і підприємниць-
ка діяльність жінок 

2,63 
 

2,59 2,39 2,70 2,57 
 

2,25 2,52 

Рейтинг країн за на- 
прямком 

2 3 5 1 4 6 

II. Надання добросовісним підприємцям можливості повернутися до підприємницької 
діяльності незабаром після банкрутства

2. Банкрутство і на-
дання другого 
шансу МСП 

3,16 
 

2,87 
 

2,57 2,94 2,68 
 

2,05 
 

2,71 

Рейтинг країн за на- 
прямком 1

 
3 5 2 4

 
6 

III. Розробка правил відповідно до принципу «спочатку думай про малий» 
3. Нормативно-правова 
база економічної полі-
тики у сфері МСП 

3,38 
 

2,47 2,41 3,48 3,51 
 

2,45 2,95 

Рейтинг країн за на- 
прямком 3

 
4 6 2 1

 
5 

IV. Облік потреб МСП органами державного управління
4. Умови діяльності 
МСП 4,05 

 
4,23 4,09 4,33 3,56

 
3,81 4,01

Рейтинг країн за на- 
прямком 4

 
2 3 1 6

 
5 

V. Перегляд інструментів економічної політики з урахуванням потреб МСП 
5 а. Послуги щодо під- 
тримки МСП і нових 
організацій 

3,93 
 

2,98 2,99 3,69 3,35 
 

1,84 3,13 

Рейтинг країн за напря-
мком 1

 
5 4 2 3

 
6 

5 б. Державні закупівлі 3,42 2,42 3,21 4,04 2,89 2,73 3,12
Рейтинг країн за на- 
прямком 2

 
6 3 1 4

 
5 

VI. Спрощення доступу МСП до фінансування, формування правової бази і ділового клімату,  
сприяючих своєчасному здійсненню платежів по комерційних угодах 

6. Доступ МСП до фі-
нансування 3,53 

 
2,70 3,08 3,76 3,40

 
3,22 3,28

Рейтинг країн за на- 
прямком 2

 
6 5 1 3

 
4 
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Закінчення табл. 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

VII.  Допомога МСП в ефективнішому використанні можливостей, що надаються єдиним ринком 
7. Стандарти і технічні 
нормативи 

 
3,33 

 
3,32 

 
3,22 

 
4,22 

 
4,12 

 
4,34 

 
3,76 

Рейтинг країн за на- 
прямком 

 
4 

 
5 

 
6 

 
2 

 
3 

 
1 

 

VIII. Сприяння в удосконаленні підприємницьких умінь і розвитку усіх форм інновацій 
8 а. Підприємницькі 
уміння  

 
2,67 

 
2,94 

 
2,28 

 
3,00 

 
2,50 

 
2,56 

 
2,66 

Рейтинг країн за на- 
прямком 

 
3 

 
2 

 
6 

 
1 

 
5 

 
4 

 

8 б. Інновації 2,91 2,47 2,91 2,70 2,54 1,86 2,57 
Рейтинг країн за на- 
прямком 

 
1 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
5 

 

IX. Надання МСП можливості обернути зміну умов довкілля собі на користь 
9. МСП в «зеленій» еко-
номіці 

 
2,39 

 
1,54 

 
2,10 

 
2,48 

 
2,19 

 
1,22 

 
1,99 

Рейтинг країн за на- 
прямком 

 
2 

 
5 

 
4 

 
1 

 
3 

 
6 

 

X. Підтримка і сприяння МСП в добуванні переваг із зростаючого ринку 
10. Інтернаціоналізація 
МСП 

 
3,37 

 
2,50 

 
2,59 

 
3,60 

 
3,07 

 
1,63 

 
2,79 

Рейтинг країн за на- 
прямком 

 
2 

 
5 

 
4 

 
1 

 
3 

 
6 

 

Складено за джерелом [37]. 
 
У Східне партнерство (СП) входять шість країн 

(Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Респуб-
ліка Молдова і Україна). Незважаючи на відмінності 
в економічній структурі, ці держави мають ряд зага-
льних переваг, у тому числі високий рівень вченості 
робочої сили, стратегічне географічне положення і 
визнання важливості поліпшення ділового клімату. 
Щоб ефективно використати ці сильні сторони, кра-
їни СП поступово відкривають свою економіку для 
торгівлі і інвестицій, намагаючись перейняти пере-
дові методи ведення економічної політики і досягти 
відповідності світовим стандартам. 

У цей час усі шість країн прагнуть зміцнити 
конкурентоспроможність, диверсифікувати еконо-
міку, стимулювати зростання і підвищити стійкість 
до зовнішніх потрясінь. Особливе місце в цьому від-
водиться заходам щодо розвитку малих і середніх 
підприємств. МСП забезпечують роботою від 60 до 
70% зайнятого населення і формують більше 60% 
загальної доданої вартості в країнах-учасницях 
ОЕСР. Динамічні і орієнтовані на зростання МСП, 
що входять у світові виробничо-збутові ланцюжки, 
грають найважливішу роль в підвищенні продук- 
тивності, розвитку інновацій і посиленні конкурен-
тоспроможності. Проте, МСП стикаються з переш-
кодами: це стосується доступності фінансування  
рівня професійної підготовки кадрів, розвитку інно-
ваційного потенціалу, виходу на міжнародний ри-
нок і можливості скористатися механізмами під- 
тримки бізнесу. 

Дамо коротку характеристику економічної по-
літики у сфері МСП в кожній з шести країн СП.  
Вірменія, спираючись на хороші показники в обла-
сті реформування ділового середовища і розвинену 
інфраструктуру підтримки бізнесу, з 2012 р. багато 
в чому оптимізувала прийнятий підхід до розвитку 
МСП. У числі проведених перетворень країни слід 
особливо відмітити комплексний процес впрова-
дження «законодавчої гільйотини» (табл. 3.3), наці-
лений на впорядковування підприємницького зако-
нодавства; розширення послуг електронного уряду і 
організацію єдиного центру реєстрації підприємств; 
розробку заходів фінансової підтримки інноваційної 
діяльності, а також створення органу сприяння екс-
порту і експортного страхового агентства.  

Уряд Вірменії підготував середньострокову 
стратегію розвитку МСП, щоб посилити злагодже-
ність заходів, що робляться, і розробляє ефектив-
нішу систему контролю і оцінки. Крім того, рефор-
ми країни покликані поліпшити порядок банкрут- 
ства і кредитування і тим самим полегшити доступ 
до фінансування, а також зміцнити систему держав-
них закупівель, щоб стимулювати участь в них МСП 
і привести існуючі практики у відповідність з пере-
довим міжнародним досвідом. До числа довгостро-
кових завдань входять розширення охоплення і по-
ліпшення якості статистичних даних по МСП, опти-
мізація податкового адміністрування, а також роз-
ширення заходів підтримки інноваційної діяльності, 
експорту і екологізації діяльності МСП. 
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     Таблиця 3.3 
Огляд основних реформ по країнах Східного партнерства [37] 

Країна Основні реформи 
Вірменія Запуск процесу роботи адміністративної гільйотини, покликаного спростити підприємницьке 

законодавство. 
Розширення послуг електронного уряду і створення єдиних центрів реєстрації організацій. 
Розробка заходів фінансової підтримки інновацій. 
Створення нового органу щодо підтримки експорту і механізмів експортного страхування. 
Реалізація програм фінансового навчання і затвердження стратегії і планів заходів з підтримки 
підприємницької діяльності жінок 

Азербай-
джан 

Введення єдиних центрів реєстрації організації. 
Зразок передового досвіду: запуск порталу електронного уряду, що пропонує більше 400 пос-
луг в режимі онлайн. 
Створення державного фонду підтримки сектора інформаційно-комунікаційних технологій. 
Нарощування потенціалу МСП завдяки діяльності Бакинського учбового бізнес-центру, у тому 
числі нового експериментального інкубатора для стартапів 

Білорусь Можливість реєстрації організацій в режимі онлайн, введення інших електронних послуг. 
Введення нового законодавства про неспроможність. 
Розширення державного кредитного регістра. 
Нова система надання фінансової підтримки Банком розвитку Республіки Білорусь 

Грузія Створення спеціалізованого органу, що відповідає за реалізацію економічної політики у сфері 
МСП (Агентство щодо розвитку підприємництва), і нового відомства по інноваціях (Агентство 
інновацій і технологій Грузії, АІТГ). 
Подальший прогрес в реєстрації організацій (передова практика обслуговування клієнтів у Бу-
динках юстиції) і наданні послуг електронного уряду. 
Запуск нових цільових програм підтримки Агентством щодо розвитку підприємництва і АІТГ. 
Складання комплексної стратегії розвитку МСП і плану заходів, а також інноваційної стратегії 

Молдова Затвердження «Стратегії розвитку сектора малих і середніх підприємств на 2012-2020 роки». 
Активна автоматизація державних послуг (наприклад, «Цифрова Молдова-2020»). 
Розробка нової інноваційної стратегії (на 2013-2020 рр.). 
Впорядкування і спрощення процесів реєстрації організацій. 
Вжиття системних заходів по розвитку людського капіталу 

Україна Дерегуляція бізнесу і спрощення адміністративних процедур. 
Розширення переліку послуг, що надаються електронним урядом. 
Правові реформи в таких областях, як ліцензування, визнання неплатоспроможності та за- 
ставне кредитування. 
Модернізація інфраструктури забезпечення якості в країні. 
Реалізація заходів по розвитку неформального навчання підприємницьким умінням 

 
Процес спрощення нормативно-правової бази і 

механізм оцінки регулюючої дії у Вірменії спри- 
яють оптимізації ділового клімату для МСП. Вірме-
нія зайняла 2 місце серед країн Східного партнерс-
тва згідно з рейтингом Всесвітнього банку «Doing 
Business» за 2016 рік (табл. 3.4). Заходи щодо спро-
щення адміністративних процедур, у тому числі 
створення єдиного центру реєстрації підприємств і 
значне розширення послуг електронного уряду, до-
зволили ослабити перешкоди для відкриття нових 
МСП і понизити їх операційні витрати, хоча в де-
яких сферах дещо ще належить поліпшити (напри-
клад, в податковому адмініструванні).  

Підтримка  підприємницької діяльності, що ро-
биться Національним центром розвитку МСП (НЦР 
МСП), включаючи систему гарантій по малих кре-
дитах, розширилася завдяки участі донорів і виді-
ленню державних ресурсів. Навчання МСП отри-
мало новий імпульс завдяки новій програмі фінан-
сової освіти. Крім того, стратегічний підхід до під- 

тримки жінок-підприємців через НЦР МСП сприяв 
полегшенню доступу жінок до навчання і капіталу. 
Аналогічним чином, завдяки новим ініціативам в 
області розвитку фінансування і інфраструктури, 
покращала підтримка інновацій в секторі МСП. Дані 
обстеження «Стан ділового середовища і показники 
діяльності підприємств» (BEEPS) свідчать про те, 
що вірменські підприємства входять до числа самих 
інноваційних в регіоні Східного партнерства 
(EBRD, 2014). 

В Азербайджані була проведена велика робота 
щодо реформування ділового середовища: зокрема, 
країна ввела можливість реєстрації організацій у ба-
гатофункціональних центрах надання державних 
послуг і створила портал електронного уряду, що  
відповідає передовому досвіду, досягнувши найви-
щих показників по деяких напрямах в рейтингу звіту 
Всесвітнього банку «Doing Business» (наприклад, по 
відкриттю бізнесу, по реєстрації власності). Також 
значно розширилися сервіси електронного уряду, 
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завдяки створенню урядового порталу, присвяче-
ного передовому досвіду. Крім того, була розши-
рена база для інноваційної діяльності МСП – як за 
рахунок інфраструктури (наприклад, промислових 
парків, технопарків і бізнес-інкубаторів), так і за ра-
хунок фінансової підтримки (за допомогою ство-
рення спеціального фонду розвитку сектора інфор-
маційно-комунікаційних технологій – ІКТ). Далі, 

йшла інтенсивна робота над законодавчою програ-
мою, внаслідок чого були підготовлені законопро- 
екти в декількох областях, включаючи створення 
приватних кредитних бюро і заставного реєстру, 
удосконалення системи банкрутства, впорядку-
вання вимог до видачі ліцензій і дозволів на ведення 
комерційної діяльності, а також введення оцінки ре-
гулюючої дії.  

 
Таблиця 3.4 

Місце країн-учасників Східного партнерства у рейтингу «Ведення бізнесу» 2016,  
рейтингу глобальної конкурентоспроможності 2015-2016, рейтингу  

щодо рівня сприйняття корупції 2015, рейтингу економічної свободи країн світу 2015* 

 Вірменія Азербайджан Білорусь Грузія Молдова Україна 
Рейтинг «Ведення бізнесу» –
легкість ведення бізнесу 

 
35 

 
63 

 
44 

 
24 

 
52 

 
83 

За субіндексами:       
реєстрація підприємств 5 7 12 6 26 30 
отримання дозволів під будів-
ництво 

 
62 

 
114 

 
34 

 
11 

 
170 

 
140 

підключення до  електропоста-
чання 

 
99 

 
110 

 
89 

 
62 

 
104 

 
137 

реєстрація власності 14 22 7 3 21 61 
отримання кредиту 42 109 109 7 28 19 
захист прав міноритарних ін-
весторів 

 
49 

 
36 

 
57 

 
20 

 
36 

 
88 

Оподаткування 41 34 63 40 78 107 
зовнішня торгівля 29 94 25 78 33 109 
виконання зобов’язань за кон-
трактом 

 
28 

 
40 

 
29 

 
13 

 
67 

 
98 

дозвіл неплатоспроможності  
71 

 
84 

 
69 

 
101 

 
60 

 
141 

Рейтинг глобальної конку-
рентоспроможності 

 
82 

 
40 

 
н/д 

 
66 

 
84 

 
79 

Рейтинг щодо рівня сприй-
няття корупції 

 
95 

 
119 

 
107 

 
48 

 
103 

 
130 

Рейтинг економічної свободи 
країн світу   

 
52 

 
85 

 
153 

 
22 

 
111 

 
162 

*Складено за джерелами: [27, 34, 38, 39]. 
 
Азербайджан добився значних успіхів в підви-

щенні конкурентоспроможності (табл. 3.4). Нині він 
займає 40 місце в Рейтингу глобальної конкуренто-
спроможності Всесвітнього економічного форуму, 
піднявшись з 57 місця, яке він займав в 2010 р. 
(World Economic Forum, 2015). У країні були здійс-
нені реформи в тих сферах ведення бізнесу, які є 
ключовими згідно із звітом «Doing Business» Всес-
вітнього банку, наприклад за параметрами «Реєстра-
ція підприємства» (7 місце) і «Реєстрація власності» 
(22 місце); проте по сукупності параметрів Азербай-
джан займає усього лише 63 місце – із-за низької 
продуктивності в інших сферах (World Bank, 2016). 
Крім того, уряд створив велику інфраструктуру  
електронного уряду і планує продовжити перегляд і 
спрощення правил ведення бізнесу. 

Проте, незважаючи на розвиток ділового сере-
довища, ведення бізнесу в Азербайджані залиша- 

ється складним, особливо за межами нафтового сек-
тору. Основними чинниками, що перешкоджають 
веденню бізнесу, згідно з учасниками обстеження 
BEEPS V, є діяльність неформального сектору 
(30,7%) і доступ до фінансування (30,2%), далі на 
значній відстані слідують ставки оподаткування, а 
також отримання ліцензій і дозволів (EBRD, 2014). 
Крім того, дані міжнародних досліджень, заснова-
них на порівняльному аналізі, свідчать про наяв-
ність потенціалу для вдосконалення в тому, що сто-
сується сприйманого рівня корупції. Так, в 2013 р. 
країна потрапила в 19-й перцентиль в рейтингу яко-
сті державного управління в країнах світу, складе-
ному Всесвітнім банком, за показником «Контроль 
над корупцією», тоді як середнє значення по регіону 
для країн Східної Європи і Центральної Азії склало 
63. Для вирішення вказаних проблем уряд здійсню-
вав Національні плани дій із заохочення відкритого 
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уряду і боротьби з корупцією у 2012-2015 рр. з ме-
тою підвищення прозорості і підзвітності в держав-
них установах, а також удосконалило антикоруп-
ційне законодавство.  

Основою економіки Білорусі є державні під- 
приємства, проте останніми роками уряд став приді-
ляти більше уваги розвитку сектора МСП, як вирі-
шальному чиннику забезпечення стійкого зростання 
і конкурентоспроможності. Починаючи з 2012 р., 
було проведено спрощення процедур регулювання, 
а також реформи законодавства в найважливіших 
областях, включаючи питання банкрутства, реєстра-
ції підприємств і державних закупівель. Введена си-
стема реєстрації юридичних осіб через інтернет і 
інші електронні послуги. Значно збільшилося охоп-
лення державного кредитного реєстру. Прагнучи 
підвищити доступність фінансування і сприяти 
впровадженню інновацій, держава ввела цілий ряд 
різних програм щодо фінансової підтримки МСП, у 
тому числі нову програму, розроблену Банком роз-
витку республіки Білорусь, яка, як очікується, пере-
вершить за своєю популярністю і ефективністю інші 
плани, нині пропоновані Білоруським фондом фі-
нансової підтримки підприємців (БФФПП). Але, не-
зважаючи на усе це, вклад МСП в зростання зайня-
тості і виробництва залишається низьким порівняно 
як з середніми показниками по країнах Східного 
партнерства, так і з потенційними можливостями Бі-
лорусі. Зростання сектору МСП у Білорусі значною 
мірою залежить від заходів щодо загальної лібералі-
зації економіки, спрямованих на створення рівних 
умов і єдиних правил для усіх суб'єктів економічної 
діяльності незалежно від їх розміру або форми  
власності.  

Оцінки, отримані Білоруссю у рамках рейтингу 
Всесвітнього банку Doing Business за 2016 р., в ці-
лому порівняно високі: 44 місце з 189 можливих 
(табл. 3.4). Це явний прогрес порівняно з 2012 р., 
коли вона посідала лише 69 місце. Країна добилася 
значного поліпшення показника в категорії «Опода-
ткування», піднявшись з 156 рядка (2012 р.) на 63 
(2016 р.). Цим вона зобов'язана введенню електрон-
ної системи представлення документів і сплати  
внесків обов'язкового страхування від нещасних ви-
падків на виробництві, а також спрощенню вимог до 
подання документів у зв'язку із сплатою податку на 
прибуток організацій і ПДВ. Також з 2012 р. покра-
щала система банкрутства.  

Грузія значно удосконалила інституціональну 
базу своєї політики у сфері МСП. Макроекономічне 
середовище в державі, незважаючи на тиск зовніш-
ніх чинників, залишається стійким, а діловий клі-
мат – сприятливим, чому допомагає спрощення ре-
гулювання і адміністративних процедур для підпри-
ємців. Розвиток електронних державних послуг і по-
дальша оптимізація процесу реєстрації підприємств 
зробили ведення підприємницької діяльності ще 

простіше. З 2012 р. держава продовжила удоскона- 
лювати свій підхід до розвитку сектора МСП, не об-
межуючись перетвореннями горизонтального хара-
ктеру і вводячи заходи адресної підтримки. Зокрема, 
були створені дві нові організації – Агентство щодо 
розвитку підприємництва (Enterprise Georgia) і  
Агентство інновацій і технологій Грузії (АІТГ), в чиї 
завдання входить надання фінансової і технічної до-
помоги МСП з метою розвитку підприємництва, 
інновацій і експорту. Крім того, нині ведеться гро-
мадське обговорення за участю безлічі зацікавлених 
сторін, метою якої є розробка проекту комплексної 
стратегії розвитку МСП і відповідного плану дій, а 
також стратегії інноваційного розвитку. Усе це по-
винно зміцнити взаємодію між державними ор-
ганами і іншими учасниками процесу. 

Угода про асоціацію з Європейським Союзом і 
створення Зони поглибленої і усеосяжної вільної  
торгівлі (ЗПУВТ), підписане в червні 2014 р., надає 
МСП Грузії нові можливості, але в той же час ста-
вить перед ними важливі і непрості завдання. Воно 
може означати не лише істотне розширення екс- 
портних можливостей і зростання припливу прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ), але і прийдешні пере- 
творення інституціонального і регуляторного сере-
довища, необхідні для гармонізації із стандартами 
ЄС.  

Показники Грузії відносно реформування діло-
вого середовища – одні з кращих в регіоні. У рей- 
тингу Всесвітнього банку Doing Business за 2016 р. 
(табл. 3.4) Грузія посіла 24 рядок, що є значним по-
ліпшенням (у 2005 р. країні було присвоєно лише 
122 місце). Особливо хороших показників вдалося 
добитися в області реєстрації власності (3 місце у 
світі), отримання дозволів на будівництво (11 місце) 
і реєстрації підприємств (6 місце), хоча в категорії 
«Дозвіл неплатоспроможності» вона займає лише 
101 рядок, що свідчить про необхідність значних 
змін в цій сфері. З початку 2000-х років Грузія здій-
снила ряд радикальних реформ в цілях зниження 
міри державного втручання, усунення бюрократич-
них перепон і спрощення нормативно-правового ре-
гулювання підприємницької діяльності. За період з 
2004 по 2012 р. було скасовано майже 84% ліцензій 
і дозволів. Чималих успіхів вдалося добитися і в 
сфері боротьби з корупцією: в Грузії відмічений 
найнижчий рівень сприйняття корупції серед 19 
країн Східної Європи і Центральної Азії (Trans-
parency International, 2015). Це підтверджується і ре-
зультатами обстеження «Характеристика ділового 
середовища і показники діяльності підприємств» 
(BEEPS V), згідно з якими лише 2,2% підприємств 
заявило, що від них вимагали хабар (EBRD, 2014). 
Представники малого і середнього бізнесу, опитані 
у рамках BEEPS V, назвали основними перешко-
дами для підприємницької діяльності в Грузії полі- 
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тичну нестабільність (42%), доступ до фінансування 
(20,9%) і ставки оподаткування (EBRD, 2014). 

В останні роки влада Грузії приступила до здій-
снення реформ другого покоління, покликаних по-
ліпшити умови підприємницької діяльності. Прик-
ладом є новий Податковий кодекс, що набув чинно-
сті з січня 2011 р. Цей документ сприяв оптимізації 
оподаткування мікробізнесу і малих підприємств. 
Нині прибуток малих підприємств оподатковується 
по пониженій ставці (3-5%), тоді як мікропідприєм-
ства взагалі звільнені від податку на прибуток. 

Молдова за останні декілька років прийняла 
ряд важливих заходів щодо створення комплексної 
інституціональної бази для розвитку МСП. У 2012 р. 
уряд затвердив Стратегію розвитку сектора малих і 
середніх підприємств на період 2012-2020 рр. Були 
введені нові державні послуги в електронному фор-
маті, процедури реєстрації підприємств пройшли 
значну оптимізацію, була прийнята нова стратегія 
інноваційного розвитку, а інфраструктура якості в 
країні піддалася серйозній модернізації з метою 
сприяння інтернаціоналізації МСП. 

У 2014 р. Молдова підписала Угоду про асоці- 
ацію з ЄС, включаючи створення Зони поглибленої 
і усеосяжної вільної торгівлі (ЗПУВТ). Угода перед-
бачає масштабний і багатообіцяючий план роботи 
щодо реформування економічної політики в Мол-
дові, у тому числі в сфері розвитку малого і серед-
нього підприємництва. ЗПУВТ, у свою чергу, надає 
значні можливості у сфері експорту й інвестицій, що 
можуть сприяти підвищенню продуктивності МСП.  
Молдова добилася значних успіхів в сфері реформу-
вання ділового середовища, внаслідок чого її рей-
тинг, згідно із звітом Всесвітнього банку Doing 
Business 2016, помітно покращав (табл. 3.4). У 
2014 р. країна посідала 82 місце з 189 можливих, а 
двома роками пізніше вже піднялася на 52 рядок. 
Значно покращав і показник в категорії «Реєстрація 
підприємств», в якій Молдова тепер посідає 26 місце 
у світі. Проте показники в інших категоріях як і ра-
ніше залишають бажати кращого (наприклад, в ка-
тегорії «Отримання дозволів на будівництво» – 170 
місце). Реформи 2015 р. привели до спрощення про-
цедур подання податкової звітності і раціоналізації 
вимог до бухгалтерського обліку.  

Україна за результатами рейтингу Doing 
Business у 2012-2013 рр. стала провідною країною 
серед країн, що добилися найбільших результатів, 
провівши реформи в 8 із 10 областей, що оціню-
ються в дослідженні. Країна спростила процедуру 
створення підприємства, відмінивши окрему проце-
дуру реєстрації в статистичному бюро і плату за ре-
єстрацію податку на додану вартість. Процедура ви-
дачі дозволів на будівництво була спрощена шляхом 
введення дозвільної системи з урахуванням рівня 
ризиків, яка удосконалила процедури видачі дозво- 
лів для будівництва простих будівель з меншою кі-
лькістю чинників ризику.  

Але низка великих проблем, що виникли вна-
слідок конфлікту на сході країни різко обмежив  
здатність уряду України зосередитися на створенні 
сприятливішого нормативно-правового середовища 
для ведення підприємницької діяльності. З 2012 р. 
економіка держави знаходилася в стагнації, а з сере-
дини 2014 р. впала в глибоку рецесію. У зв’язку з 
цим прогрес порівняно з 2012 р. у більшості облас-
тей виявився невеликим. Економічна і фінансова 
кризи, поширена бідність і серйозні обмеження ад-
міністративного потенціалу утруднили роботу за та-
кими напрямами, як, наприклад, зміцнення прав 
кредиторів, створення ефективнішої судової сис-
теми або розширення спектру засобів захисту, що 
надаються акціонерам. Вітчизняні МСП випробову-
ють на собі негативні наслідки високої інфляції, де-
вальвації національної валюти, скорочення обсягу 
кредитування, строгого контролю за рухом капіталу 
і обмежених бюджетних можливостей для надання 
цільової державної підтримки. Проте, нині реалізу-
ється масштабна програма щодо дерегуляції і вжи-
ваються важливі заходи щодо спрощення порядку 
реєстрації організацій, розширення переліку елек- 
тронних послуг, активного розвитку заповзятливо-
сті у рамках навчання, оптимізації професійної 
освіти, усунення технічних перешкод для торгівлі і 
прийняття стандартів ЄС. 

У той же час серйозними перешкодами залиша-
ються корупція та доступ до фінансування, особ-
ливо якщо врахувати падіння обсягів банківського 
кредитування МСП з 2012 р. Окрім цього, міжна- 
родні експерти зазначають, що при дерегуляції ці-
льове сприяння МСП не виявлялося. Прийняті різні 
державні програми підтримки, проте вони ще не ре-
алізовані і не отримують достатнього фінансування. 

«Закон про подвоєння "мінімалки" завдав де-
структивного удару по малому бізнесу. Як і ліки, за- 
кон може, поряд зі своїми лікувальними властивос-
тями, мати ще й побічні дії. Так, подвоєння з по- 
чатку нинішнього року мінімальної зарплати спри-
яло підвищенню зарплат бюджетників. Воно ж, 
швидше за все, скоригує негативні наслідки торіш-
нього зниження надходження ЄСВ, впровадженого 
попереднім урядом, що збільшило й так величезну 
пенсійну діру. Тим часом для малого бізнесу "закон 
про мінімалку" виявився нокаутом, наслідки якого 
неминуче позначаться на подальшому економіч-
ному розвитку всієї країни. Подвоєння мінімальної 
зарплати справді допоможе трохи зменшити провал-
2016 у бюджеті Пенсійного фонду від зниження від-
сотка відрахування ЄСВ із зарплати, впровадженого 
урядом А. Яценюка. Та це станеться не за рахунок 
великих підприємств, адже в них частка працівників 
із зарплатою до 3200 грн мізерна. Розщедритися 
примусили "середняків", зокрема торговельні, посе-
редницькі та виробничі компанії, які через зарплату 
оптимізували податкове навантаження. Адже не- 
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рідко офіс компанії регіонального значення практи-
чно в повному складі перебував на "мінімалці" 1600 
грн. При тому що реальна середня зарплата стано-
вила близько 7-8 тис. грн. Чого не скажеш про малий 
бізнес. 

Відверті розмови з підприємцями, зайнятими у 
малому бізнесі, свідчать, що їхні реальні чисті до-
ходи (після виплати податків та зарплат найманим 
працівникам) не перевищують 5-15 тис. грн на мі-
сяць (5-6 тис. грн щомісяця з одного міні-магазин-
чика). Багато їх оцінюють свій бізнес як такий, що 
перебуває на межі виживання. Тому будь-яка, навіть 
незначна негативна дія проти їхнього підприємства 
примушує припиняти власну справу. Частина їх уже 
згортає свою діяльність. 

Падінню доходів сприяли такі чинники: 1) різке 
зниження купівельної спроможності населення і 
споживчого оптимізму. Якщо раніше, у більш щед-
рі, у споживчому плані, роки, люди робили імпуль-
сивні покупки, то тепер зазвичай обмежуються 
скромним "обов'язковим" набором навіть до ново- 
річних свят, закуповуваним заздалегідь і переважно 
у великих супермаркетах; 2) збільшення податко-
вого навантаження; 3) збільшення витрат на функці-
онування бізнесу (зростання орендних ставок, непо-
мірні стрибки комунальних тарифів, особливо на 
електроенергію); 4) зростання вартості персоналу. 
Інфляційні стрибки вимагали відповідної корекції 
оплати найманої праці. 

Недивно, що для значної частини діючого ма-
лого бізнесу нова "мінімалка" поставила руба пи-
тання: закривати бізнес через нерентабельність – чи 
все-таки спробувати якось вискочити з лещат непо-
мірних витрат, що не відповідають прибутковості 
підприємства? У результаті, частина підприємців, 
які ще недавно функціонували, махнули рукою й ви-
рішили закриватися, і цим своїм рішенням вони під- 
тримують негативну статистику, пов'язану переду-
сім із масовим закриттям "сплячих" СПДшників. Із 
1 січня останніх несподівано примусили оплачувати 
свій "сон" відрахуваннями до пенсійного та інших 
фондів (горезвісні 704 грн ЄСВ). Таким чином, за-
криваються і активні підприємці, а не тільки ті, кого 
держава "попросила" заплатити соціальний збір не з 
отриманих доходів, а за фактом їхньої реєстрації. Ця 
тенденція має всі підстави тривати. Отож закрилися 
й продовжують самоліквідуватися і низькорентабе-
льні підприємці, невеликий дохід яких раніше сяк-
так забезпечував утримання не тільки сім'ї підпри- 
ємця, а й сімей його найманих працівників, а ще – 
виплати не дуже великих, зате відрахувань, які регу-
лярно наповнювали скарбницю, зокрема від оплати 
ліцензій, єдиного податку, ЄСВ. 

Тепер люди, котрі утримували себе та інших, 
самі поповнять армію безробітних або ще гірше – 
виїдуть піднімати економіку Польщі та інших країн, 
бо варіант їх переходу хай у тіньову, але економіку 

своєї країни виключили ті ж таки реформатори. Зо-
крема, на цей випадок для них передбачено космічні 
штрафи. Наприклад, запроваджено покарання на 
суму 100 мінімальних зарплат (тобто 320 тис. грн) за 
недопуск держінспектора з праці до перевірки під- 
приємства. Крім того, передбачено 96 тис. грн 
штрафу за кожного працівника у разі виявлення ін-
спектором порушення, наприклад за оформлення 
працівника на неповний робочий день, якщо фак- 
тично він працює повний робочий день. Але такі 
суми штрафів за порушення трудового законодав-
ства сумірні з 10-15-річним доходом багатьох малих 
підприємців, невипадково вони асоціюються в ма-
лого бізнесу зі сталінською ініціативою, що її в на-
роді називали "законом про три колоски". Один та-
кий штраф – і банкрутство забезпечене. І це не тео-
рія, а нинішня практика. 

Проте закриються чи виїдуть у Польщу не всі. 
А жити ж треба. І ті, хто все ж таки ризикне залиши-
тися в малому бізнесі, муситимуть піти навіть на 
надзвичайні заходи. Витрати не можуть перевищу-
вати доходи. Тому програма максимум – звільнити 
всіх "найманців". У такому разі бізнес доведеться 
вести самому. Ще варіант: трансформація двох ро-
бочих місць в одне. У такому разі одному працівни-
кові доведеться (якщо він, звісно, згоден) викону-
вати функції двох, але за одну зарплату. Якщо звіль-
нити працівників не виходить, а дохід, усохлий до 
непристойних розмірів, не дозволяє діяти в рамках 
нових правил гри, доводиться просто платити по- 
датки по-новому, а ось заробітну плату на руки пра-
цівникам – по-старому. В умовах високого безро-
біття працівники часто погоджуються й на такий ва-
ріант виживання. Йдуть і на інші кроки задля збере-
ження бізнесу. Наприклад, відмовляються від 
усього, від чого тільки можна відмовитися. Причому 
такий підхід узяли на озброєння навіть великий та 
середній бізнес. Так, власники деяких великих мага-
зинів уже відмовилися (повністю або частково) від 
послуг денної охорони. Власники бізнесу визнали, 
що дрібні крадіжки, яких побільшало, все одно обій-
дуться дешевше, ніж сьогоднішні витрати на утри-
мання охорони. 

Частину з нині впроваджених новацій Україна 
та її економіка раніше вже проходили. Ми ще не за-
були, як у середині 90-х минулого століття підпри- 
ємців жорстко, коли не сказати – жорстоко, штрафу-
вали за невидачу навіть одного чека, наприклад за 
коробку сірників. Відповідальність тоді сягала екві-
валента 1-2 тис. дол. США за одну таку "непробиту" 
коробку. Вартість одно-двокімнатної квартири в ре-
гіонах на той час була аналогічною. 

Однак слід пам'ятати й те, що неекономічні, ре-
пресивні методи управління економікою в 1990-х за-
кінчилися глухим кутом. І тоді, щоб вийти з нього, 
держава указом президента країни саме й запрова-
дила спрощену систему оподаткування, звільнивши 
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підприємців від пресу штрафних санкцій, здатних 
розорити. Це дало поштовх розвиткові підприємни-
цтва, привело до зменшення безробіття і попов-
нення держбюджету. Нині ж відбувається все нав-
паки, і мало хто з чиновників замислюється, до яких 
наслідків усе це може призвести. 

А можна ж було, впроваджуючи ті чи інші но-
вації, просто врахувати специфіку малого бізнесу, а 
не стригти всіх під один гребінець. Є ж різниця між 
фінансовими можливостями, наприклад, великого 
виробничого підприємства – і підприємця з трьома 
найманими працівниками. Невже для того, щоб це 
зрозуміти, треба знову завести країну в глухий 
кут?!» [40]. 

За результатами рейтингу Doing Business 2016 
Україна просунулася всього на чотири позиції, під-
нявшись з 87 на 83 місце (табл. 3.4). Це показує не-
значну ефективність реформ, що проводяться 
останні півтора-два роки в Україні, і в першу чергу 
в податковій сфері (за показником «Оподаткування» 
Україна опустилася на одну позицію – з 106 на 107 
місце) [27]. Ключовою реформою, яка підвищила 
рейтинг країни стало спрощення реєстрації бізнесу. 
В Україні тепер необхідно пройти 4 процедури і для 
цього знадобиться сім днів, тоді як раніше – 6 про-
цедур і 21 день. 

Основну проблему для України представляє 
практична реалізація реформ. Навіть до кризи дер-
жавні ініціативи рідко здійснювалися на практиці 
через відсутність відповідних механізмів і фінансу-
вання (наприклад, ухвалений в 2012 р. закон про під-
тримку МСП). Із-за бюджетних обмежень, обумов-
лених рецесією в 2014 і 2015 рр., державні відраху-
вання на розвиток МСП впали практично до нульо-
вої відмітки. Незважаючи на високу кваліфіка- 
цію робочої сили, в Україні відзначається найнижча 
продуктивність праці в Європі і Середній Азії (IMF, 
2015). У Індексі глобальної конкурентоспроможно-
сті, що складається Всесвітнім економічним фору-
мом [41], країна займає 79 місце з 144 можливих 
(табл. 3.4). Особливо низьку оцінку отримала якість 
інститутів, що пояснюється слабким захистом інте-
ресів міноритарних акціонерів і прав власності, не-
повною незалежністю судової влади і неефективні-
стю витрачання бюджетних коштів.  

У 2014 р. влада приступила до реалізації масш-
табної програми горизонтальних і структурних пе-
ретворень. Проте умови в Україні доки не сприяють 
розвитку МСП. Нині немає жодної стратегії або ро-
бочого плану заходів. Навіть до кризи державні за-
ходи і ініціативи носили розрізнений характер і ча-
сто не здійснювалися на практиці через слабку полі-
тичну волю, недолік фінансування або обмежений 
інституціональний потенціал основних відомств. 
Незважаючи на складну ситуацію, показники країни 
в деяких областях дещо покращали. Україна доби-
лася певних успіхів в дерегуляції бізнесу і спро- 

щенні адміністративних процедур, у тому числі ско-
ротила середній час на відкриття нового підприємс-
тва, розширила перелік електронних державних по-
слуг і провела правові реформи у сфері ліцензу-
вання, заставного кредитування і визнання неплато-
спроможності.  

У прагненні спростити нормативно-правову 
базу і дати стимули для розвитку приватного сек-
тора керівництво країни реформувало процедури 
визнання неплатоспроможності, порядок реєстрації 
організацій, процес видачі ліцензій і дозволів, а та-
кож електронні державні послуги. Проведення ре-
форм в 2014-2015 рр. прискорилося. У 2014 р. був 
введений новий податковий кодекс з метою осла-
бити податковий тягар і спростити процедури для 
платників податків (у тому числі зменшити кіль-
кість щорічно заповнюваних декларацій по доходах 
організацій). У квітні 2015 р. Кабінет міністрів за-
твердив комплексний план заходів щодо дерегуля-
ції. Крім того, був підготовлений законопроект про 
захист прав кредиторів. Влада також обмежила до-
пустиму кількість перевірок. Велике значення має 
судова реформа, оскільки поточна система підриває 
ефективність більшості інших ініціатив. 

В майбутньому у рамках програми структурних 
перетворень доцільне прийняття здійсненної і реалі-
стичної стратегії розвитку МСП. Розвиток МСП в 
Україні допоможе не лише підвищити конкуренто-
спроможність національної економіки і відновити 
стійке зростання, але і сформувати рівні умови для 
підприємців і інвесторів. У довгостроковій перспек-
тиві необхідно реалізувати ряд послідовних заходів, 
які сприятимуть вдосконаленню бізнес-клімату,  
розвитку інновацій і інтернаціоналізації МСП. 

Таким чином, більшість країн Східного парт-
нерства визнала важливість зниження регулятивних 
і адміністративних бар'єрів. У результаті вони під- 
нялися в рейтингу Всесвітнього банку «Doing 
Business», хоча відзначені поліпшення відбуваються 
декілька нерівномірно (табл. 3.4). Грузія опинилася 
в числі 24 країн з кращими показниками у світі, 
проте інші держави Східного партнерства як і ра-
ніше відстають. Вірменія, Молдова і Білорусь посі-
дають в тому ж рейтингу 35, 52 і 44 позицію з 189 
можливих. Азербайджан і Україна стоять на 63 і 83 
місцях, проте за декілька років вони добилися знач-
них успіхів. Вірменія, Грузія і Азербайджан входять 
у сімку країн з найвищими у світі показниками лег-
кості відкриття бізнесу. В той же час усі держави все 
ще відстають за іншими показниками, у тому числі 
з міжнародної торгівлі (виключення – Вірменія, Бі-
лорусь і Молдова) із-за обтяжливості норм митного 
і торгового регулювання і щодо порядку визнання 
неспроможності. 

В усіх країнах Східного партнерства потенціал 
сектора МСП в частині, що стосується створення ро-
бочих місць, інноваційної діяльності, доданої варто- 
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сті і економічного зростання, залишається значною 
мірою нереалізованим. Влада може і повинна вико-
нувати стимулюючу і координуючу функції, щоб 
допомагати МСП вирішувати вищезгадані проб-
леми і долати концептуальні перешкоди. 

Висновки. Досвід зарубіжних країн з усією 
очевидністю доводить необхідність наявності у 
будь-якій національній економіці високорозвине-
ного і ефективного сектору малого та середнього  
бізнесу, підтверджує ефективність його існування. 
Малі та середні підприємства досить стабільно роз-
виваються, отримують значні прибутки і мають  
можливість конкурувати на міжнародних ринках то-
варів і послуг. Вони відіграють провідну роль у зміні 
структури форм власності, оскільки фактично пред-
ставляють приватні інтереси, створюють робочі  
місця, вносять великий вклад у валовий внутрішній 
продукт, швидко пристосовуються до вимог ринку. 
Рівень розвитку малого і середнього бізнесу безпо-
середньо визначає міру розвитку економіки країни. 

Розвиток динамічного сектора МСП шляхом 
проведення комплексних реформ зарубіжні країни 
розглядають не як окрему ініціативу, а як складову 
частину ширшої програми, націленої на створення 
сильнішої, диверсифікованої і стабільної економіки. 
При цьому створення сприятливого середовища, 
сприяючого процвітанню підприємництва, є пер-
шим кроком на шляху до стійкої частки сектору. Для 
цього об’єднуються горизонтальні перетворення, 
орієнтовані на формування сприятливого ділового 
клімату для усіх підприємств і цільових заходів 
щодо підтримки МСП. 

Результати дослідження щодо міжнародної 
практики регулювання і підтримки малого і серед- 
нього бізнесу свідчать, що в розвинених країнах 
простежуються наступні тенденції [41; 42]:  

- уряди більшості країн світу розглядають спри-
яння розвитку МСБ як основу державної економіч- 
ної політики, щорічно ініціюючи численні державні 
програми вартістю в десятки мільярдів доларів;  

- основними інструментами підтримки є фінан-
сове і інфраструктурне    сприяння, а також консал-
тинг, інформаційна підтримка, сприяння експорту;  

- основними цілями програм підтримки МСБ є 
створення нових підприємств, підтримка інновацій і 
використання нових технологій, підвищення конку-
рентоспроможності продукції, особливо на світових 
ринках, створення нових робочих місць, розвиток 
окремих регіонів і галузей;  

- законодавство у багатьох країнах спрямоване 
на зниження адміністративних бар'єрів, правове ре-
гулювання здійснюється переважно через норми 
прямої дії, встановлені в законах, а не підзаконних 
актах, проводиться активна антимонопольна полі-
тика, приймаються заходи щодо припинення недо-
бросовісної конкуренції по відношенню до малих 
підприємств;  

- у країнах культивується принцип кооперації 
великих, малих і середніх підприємств, причому 
вони взаємно доповнюють один одного, особливо у 
сфері спеціалізації окремих виробництв і в іннова-
ційних розробках.  

В країнах, що розвиваються, регулювання роз-
витку і підтримка малих і середніх підприємств, в 
цілому, повторюють успішні практики країн-лідерів 
економічного розвитку, що є природним процесом. 
Після проведеного аналізу систем підтримки сек-
тора МСП в країнах, що розвиваються, можна виді-
лити основні напрями:  

- під впливом прикладу розвинених економік, в 
держави, що розвиваються, приходить розуміння 
того, що малий і середній бізнес може виступати ос-
новою державної економічної політики;  

- основними інструментами підтримки є фінан-
сова і інфраструктурна допомога сектору МСП. У 
деяких країнах досить розвинена система навчання 
підприємців і інформаційна підтримка нового біз-
несу в плині тривалого часу;  

- загальний напрям при стимулюванні бізнесу – 
інноваційні виробництва і розробки. У багатьох кра-
їнах створені досить сприятливі умови для розробки 
і впровадження інновацій;  

- на законодавчому рівні держава вживає за-
ходи щодо спрощення реєстрації нових підпри-
ємств, для суб'єктів МСП спрощується система опо-
даткування;  

- у багатьох країнах надається велика підтримка 
національним меншинам, репатріантам і біженцям у 
відкритті власного бізнесу;  

- приділена велика увага експортно-орієнтова-
ним підприємствам, створені організації і фонди, які 
надають інформаційну і фінансову підтримку;  

- широко поширені бізнес-інкубатори, техно- 
парки і вільні економічні зони, в яких підприємці 
отримують істотні пільги і підтримку при веденні 
бізнесу.  

Проведений аналіз свідчить, що розвиток ма-
лого і середнього бізнесу можливий лише за наявно-
сті політичної волі держави сформувати необхідні 
для цього соціальні, економічні, правові, політичні 
та інші умови. Державна політика відносно малого і 
середнього бізнесу є важливим самостійним сис- 
темним напрямом. Вона будується на принципі 
створення найбільшого сприяння розвитку, особ-
ливо в тих напрямах діяльності, які дають максима-
льний соціально-економічний ефект.  

У зарубіжних країнах, які продемонстрували 
високий рівень розвитку МСП, до числа найважли-
віших принципів в області підтримки підприємни-
цького сектору можна віднести наступні: 

- розробка заходів, що полегшують можливість 
доступу до ресурсів і сприяють вирівнюванню шан-
сів для знову освічених підприємств, що мають ори-
гінальну та/або перспективну ринкову ідею; 



Г. Ф. Толмачова, В. І. Ляшенко, Г. В. Колєснікова 

183 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

- побудова політики відносно МСП так, щоб на 
міждержавному і державному рівнях вироблялася 
загальна стратегія, розроблялося законодавче забез-
печення і механізми підтримки МСП, тоді як кон- 
кретна підтримка здійснювалася на регіональному і 
місцевому рівнях; 

- проведення постійного моніторингу стану та 
розвитку сектора МСП для визначення його якісних 
і кількісних змін і вироблення конкретних рекомен-
дацій для державних органів і громадських органі-
зацій щодо питань підтримки МСП. 

У провідних країнах проблеми регулювання  
відносин у сфері малого та середнього бізнесу вирі-
шуються як на наднаціональному (загальноєвропей-
ському) рівні, так і на національному та регіональ-
ному. Надання повноважень із регулювання та під- 
тримки підприємницького сектору на регіональний 
рівень є втіленням принципу субсидіарності, який 
закладений у Європейській Хартії про місцеве само-
врядування. Проте в різних країнах Європи втілення 
цього принципу суттєво відрізняється. Кожна з мо-
делей регіоналізації є унікальною та обумовлена 
власними специфічними історичними, територіаль-
ними та політичними передумовами. Широке вико-
ристання переваг регіоналізації надає можливість 
розробки зваженого підходу до розподілу повнова-
жень між центральним, регіональним та місцевим 
рівнями влади.       

Одним із актуальних чинників активізації роз-
витку малого і середнього бізнесу у провідних краї-
нах є кластерний підхід до організації виробничо-
господарської діяльності підприємств. Кластери 
сприяють активізації підприємницької діяльності у 
регіонах, забезпечують розвиток експорту виробле-
ної продукції, створюють унікальні умови для під-
готовки фахівців високої кваліфікації за межами га-
лузевої підготовки. Огляд досвіду державного регу-
лювання малого і середнього підприємництва у за-
рубіжних країнах свідчить, що дійсно існують від-
мінності у ролі держави в економіці, однак в основ-
ному, вони виявляються не в ступені державного ре-
гулювання, а у засобах, які використовуються для 
його здійснення. Разом із тим, не можна не помітити 
спільних тенденцій розвитку взаємовідносин між 
державою та підприємницьким сектором, і все це 
дозволяє здійснити узагальнення та вважати, що ос-
новними елементами системи державного регулю-
вання малого та середнього бізнесу є:  

прогнозування, планування та програмування 
соціально-економічного розвитку, які полягають у 
визначенні стратегічних напрямів дій для всіх учас-
ників економічного процесу, в тому числі й 
суб’єктів малого та середнього підприємництва;  

антимонопольно-конкурентна політика, яка є 
умовою підтримки підприємницького сектору та  
розвитку цивілізованих конкурентних відносин між 
його суб’єктами;  

податкова та інвестиційна політика, яка стиму-
лює та підтримує розвиток виробництва взагалі, а 
значить і підприємництва, зокрема;  

інноваційна політика та стимулювання НДДКР, 
що сприяє підвищенню ефективності виробництва 
та конкурентоспроможності всієї економіки.  

За результатами дослідження зарубіжного до- 
свіду можна сформулювати основні напрями під- 
тримки малого та середнього підприємництва 
для України: 

- розробка і прийняття комплексної страте-
гії розвитку МСП і відповідного плану заходів; зо-
середження роботи на проведенні інституціональ-
них реформ (наприклад, установа агентства або 
структури, відповідальної за реалізацію економічної 
політики у сфері МСП), здійсненні контролю і оцін-
ки, а також на вжитті нескладних в реалізації заходів 
підтримки в таких сферах, як доступ до фінансу-
вання, підприємницькі уміння, підприємницька дія-
льність жінок, інтернаціоналізація МСП і розвиток 
інновацій;  

- розширення масштабів цільової підтримки, 
щоб оптимізувати інфраструктуру підтримки біз-
несу, стимулювати співпрацю з науково-дослідними 
центрами в інноваційній сфері і реалізувати про-
граму з розвитку експорту; 

- концентрація уваги на непрямих заходах 
підтримки, перш за все на покращенні загального 
бізнес-середовища; зміцнення рамкових умов для 
підприємців, зокрема усунення бар'єрів та надання 
підтримки МСП на найважливіших етапах життє-
вого циклу, зниження рівня корупції; розробка ін-
струментів стимулювання розвитку підприємни- 
цтва, інвестування інноваційної та експортної спро-
можностей у сферах агробізнесу, інформаційних та 
комунікаційних технологій, туризмі та будівництві; 

- зниження податкового навантаження як на 
існуючі малі підприємства, так і на ті, що знову від-
криваються. Доцільне виділення грантів і субсидій, 
якщо підприємства, що отримали допомогу, не мо-
жуть повною мірою розвиватися, обтяжені випла-
тами податків. Це сприятиме рішенню і проблеми 
наявності в країні неформального «тіньового» біз-
несу. Через етап високих податків пройшли багато 
країн Заходу, але надалі їм довелося від цього від-
мовитися внаслідок збільшення «тіньового» сек-
тора; 

- удосконалення антикорупційного законо-
давства і законів про дебюрократизацію для того, 
щоб знизити ризики виникнення адміністративних 
бар'єрів, недобросовісної конкуренції, підвищити 
захищеність прав власності і контрактних прав,  
сформувати законодавчі умови діяльності бізнесу і 
їх безумовне виконання. Хорошим прикладом для 
України є країни Євросоюзу, де за 24 години (Іспа-
нія) можна зареєструвати свій бізнес, а потім займа-
тися будь-яким бізнесом, що не потребує ліцензії; 
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- розробка заходів законодавчого порядку, 
стимулюючих кредитування і інвестування у 
сфері малого та середнього бізнесу. Основні проб-
леми, з якими стикаються підприємці: висока вар-
тість і ускладнений доступ до позикових фінансових 
ресурсів. При вирішенні цієї проблеми можливий 
стійкіший розвиток і підвищення конкурентоспро-
можності бізнесу в Україні; 

- субсидії, спрямовані на компенсацію ви-
трат при відкритті своєї справи або розширення 
бізнесу підприємців, мають бути замінені субси-
діями, як і в розвинених країнах, видаваними перед 
здійсненням витрат (на певний проект), оскільки 
брак коштів залишається однією з найбільш гострих 
проблем малого та середнього бізнесу; 

- розв'язання проблеми надання малим і се- 
реднім підприємствам державних замовлень. Це 
можна зробити, розробивши жорсткі вимоги до  
частки замовлень, що доводяться на малі та середні 
підприємства, в загальній частці замовлень. Най-
більш прийнятною, на наш погляд, являється прак-
тика США і Німеччини в цьому питанні; 

- підготовка висококваліфікованих кадрів для 
ведення підприємницької діяльності;  

- постійне вивчання і адаптування на тери-
торії України досвіду підтримки малого та се- 
реднього бізнесу зарубіжних країн. Одним із спосо-
бів здійснення цього є організація для усіх рівнів 
влади круглих столів, семінарів і конференцій з пе-
редачі досвіду розвитку і підтримки малого та се- 
реднього бізнесу в інших країнах. Можливим рішен-
ням може бути і відправка на навчання чиновників 
за кордон; 

- покращення іміджу суб’єктів малого і се- 
реднього підприємництва та збільшення поінфор-
мованості громадян про підприємницьку діяльність 
(інтернет-ресурс, інформаційні кампанії, конкурси 
бізнес-планів, навчання студентів та тренінги для 
викладачів). Такі заходи не потребують значних ви-
трат з державного бюджету, але, як показує світовий 
досвід, вони мають значний позитивний вплив на 
розвиток малого і середнього підприємництва. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА 
 
Становление Республики Узбекистан, интегра-

ция ее экономики в мировое сообщество происходит 
в сложных условиях. Республика преодолевает тру-
дности переходного периода и ищет эффективные 
модели будущего с учетом мировых и региональных 
направлений, важнейшей из которых является стре-
мление идти по пути устойчивого развития. 

Национальный аспект устойчивого развития 
для Республики Узбекистан определяется, прежде 
всего, становлением ее как суверенного государс-
тва, необходимостью быстрейшего выхода из соци-
ально-экономических трудностей и экологической 
напряженности, повышением уровня жизни населе-
ния, вхождением в мировое сообщество, сохране-
нием добрососедских отношений с другими стра-
нами мира и взаимовыгодным сотрудничеством.  

В настоящее время, осуществляемая государст-
венная научная и техническая политика страны на-
правлена на концентрацию усилий, доступных ее 
научно-техническому потенциалу для решения со-
циально-экономических проблем в условиях посте-
пенного перехода в социально ориентированную 
рыночную экономику [1]. 

Эффективное и качественное функционирова-
ние отраслей экономики играет важную роль в со-
здании условий для устойчивого роста националь-
ной экономики, а также социального развития 
страны.   

Современное состояние экономики характери-
зуется существенным износом основных производс-
твенных фондов. Для осуществления замены изно-
шенных основных фондов, расширения производс-
тва или выпуска новых товаров или услуг требуются 
инвестиции в основной капитал. Но при этом важ-
нейшей функцией инвестиций в основной капитал 
должна быть инновационной: с их помощью осу-
ществляется инновационное обновление основных 
фондов на основе использования научно-техниче-
ских достижений для производства новой или 
улучшенной конкурентоспособной продукции, 
новых или модифицированных эффективных техно-
логий. Инвестиции – необходимое условие осу-
ществления инноваций. Без инноваций капитальные 
вложения могут оказаться неэффективными и даже 
вредными, продлевая будущее производство некон-
курентоспособных продуктов. Более того, без инно-
ваций инвестиции часто оказываются невозмож-
ными, поскольку заменяемое устаревшее оборудо- 

вание уже не выпускается, его не найти на рынке. 
Поэтому основным источником инноваций, в том 
числе и радикальных, являются инвестиции в осно-
вной капитал. 

Инновационная функция инвестиций не сво-
дится к замене устаревших фондов новыми на том 
же предприятии и для производства тех же продук-
тов (товаров или услуг). С помощью инвестиций 
осуществляется межпродуктовое (в основном в рам-
ках предприятия) и межотраслевое перераспределе-
ние амортизации, прибыли и привлеченных средств 
для осуществления инноваций. Причем при осво- 
ении микроинноваций и улучшающих инноваций 
такое перераспределение осуществляется в минима-
льной степени. При освоении и распространении ба-
зисных инноваций, новых поколений техники (тех-
нологий) и технологических укладов межотраслевое 
и межпродуктовое перераспределение инвести-
ционно-инновационных ресурсов производится в 
крупных масштабах.  

Как подчеркивал первый Президент Респуб-
лики Узбекистан И.А. Каримов: «Важный наш при-
оритет, рассчитанный на долгосрочную перспек-
тиву и имеющий решающее значение для роста по-
тенциала, могущества страны и конкурентоспособ-
ности экономики, – это осуществление активной ин-
вестиционной политики по реализации стратегиче-
ски значимых проектов, направленных на модерни-
зацию, техническое и технологическое обновление 
ведущих базовых отраслей, развитие мощной совре-
менной сети транспортных и инфраструктурных 
коммуникаций» [2].  

Необходим переход на инновационный путь 
развития. Реализация инновационной политики в 
республике тесно связана с изменением структуры 
ведущих отраслей экономики, несущей научно-
технический прогресс, и обеспечением масштабных 
качественных изменений в экономике.  

Повышение роли инвестиций в обеспечении 
стабильного макроэкономического роста непосред-
ственно зависит от технологической структуры ин-
вестиций. Это объясняется тем, что относительно 
высокий уровень строительно-монтажных работ в 
технологической структуре инвестиций приведет к 
появлению новых производственных объектов, а 
высокий уровень затрат на оборудование, инстру-
менты, инвентарь в технологической структуре ин- 
вестиций способствует техническому и технологи- 
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ческому перевооружению деятельности предпри- 
ятий. 

Большой экономический интерес для развития 
инновационного процесса представляют зарубеж-
ные инвестиции, привлечению которых может спо-
собствовать предоставление относительно дешевой, 
но квалифицированной рабочей силы и стабильного 
рынка сбыта в Узбекистане. Но для этого необхо-
димо усилить реальные гарантии сохранности и во-
зврата иностранных кредитов и инвестиций, ко-
торые будут обеспечиваться отечественными стра-
ховыми организациями на внутреннем рынке респу-
блики. В качестве материального обеспечения зару-
бежных кредитов и инвестиций, видимо, целесооб-
разно использовать республиканские авуары в за-
граничных банках, а также вкладывать валюту в со-
вместное производство за рубежом [3]. 

Следовательно, осуществление рыночных ре-
форм в Узбекистане, включая углубление процессов 
приватизации, достижение макроэкономической 
стабилизации и обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста, коренные структурные преобразова-
ния в национальном народнохозяйственном ком-
плексе неразрывно связаны с проведением активной 
инвестиционной политики. 

Весьма важную роль в этих процессах могут 
сыграть иностранные инвестиции. Именно это об-
стоятельство представляет собой для нас особый ин-
терес. Иностранные инвестиции – один из основных 
факторов, способствующих ускоренному экономи-
ческому развитию страны. Даже такие высокораз-
витые государства как США, Германия, Франция, 
Япония, Великобритания и другие рассматривают 
постоянное привлечение иностранного капитала как 
необходимое средство роста их экономического по-
тенциала, улучшения благосостояния граждан. Ак-
тивизирующее влияние иностранных инвестиций 
наглядно доказывает и опыт стран, которые нахо-
дятся в состоянии бурного экономического разви-
тия – Китай, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и 
другие восточно-азиатские страны. Их правительс-
тва создали благоприятный климат, и результаты не 
замедлили сказаться [4]. 

Остановимся на том, какие наиболее важные 
задачи, стоящие перед экономикой нашей респуб-
лики, можно разрешить при помощи иностранных 
инвестиций. 

Привлечение дополнительного инвестицион-
ного капитала. Рынок капитала в республике только 
начинает развиваться, поэтому он не может обеспе-
чить требуемых объемов капитала для крупных про-
ектов. Кроме того, затруднен доступ к твердой ва-
люте, необходимой для закупки товаров отсутству-
ющих на местном рынке. Иностранные инвестиции 
позволяют решить сразу обе эти проблемы, так как 
они являются источником внешнего капитала. 
Иностранный инвестор неограничен относительной 

неразвитостью местных рынков капитала или спосо-
бностью страны генерировать иностранный поток 
наличности путем экспорта товаров. 

Доступ к передовой технике. Многие предпри-
ятия республики используют устаревшие оборудо-
вание и технологии, что значительно снижает прои-
зводительность труда и приводит к производству то-
варов более низкого качества. Это влияет на их кон-
курентоспособность и уменьшает возможность за-
рабатывать твердую валюту. Иностранные инвести-
ции позволяют решить эту проблему, так как инвес-
тиционные товары воплощают передовую технику, 
а предприятия могут использовать новые техноло-
гии. Альтернатива покупки прав на использование 
технологии требует затрат дорогостоящей ино-
странной валюты. Инновационные процессы позво-
ляют резко увеличить производительность труда на 
предприятиях республики и будут стимулировать 
инвестиции в них. 

Доступ к передовым методам управления. 
Иностранные инвесторы несут с собой передовые 
апробированные методы управления и предостав-
ляют возможность их изучения и использования. Та-
кая передача опыта особенно важна в условиях со-
здания СП, приватизации местных предприятий 
иностранными инвесторами. Выигрывают обе сто-
роны – иностранная фирма-инвестор восполняет ме-
стные знания и контакты, а местные предприятия 
пользуются предложенными методами, чтобы по-
высить производительность труда и улучшить каче-
ство продукции. 

Улучшение доступа к мировому рынку. Ино-
странные инвесторы помогут осуществить доступ к 
распределенным каналам и обрести опыт продажи 
товаров на мировом рынке, что позволит развить 
экспортные возможности республики и создает на-
дежный источник получения иностранной валюты. 

Ускорение приватизации. Одно из необхо-
димых условий перехода к рынку – успешное про-
ведение приватизации объединения капиталов. Бла-
годаря способности анализировать экономические 
возможности предприятия иностранные инвесторы 
окажут помощь, которая ускорит доступ к внешним 
источникам фондов и будет служить основой для 
образования капитала, если активы первоначально 
продаются и если требуются инвестиции для реор-
ганизации производства, изменения его структуры. 
Участие иностранных инвесторов может увеличить 
эффективность процесса путем реализации возмож-
ностей новых приватизированных предприятий. 

Связь инвестиций и инноваций как факторов 
социально-экономического развития страны. Инве-
стиции и инновации являются довольно взаимосвя- 
занными структурными элементами рынка, следова-
тельно, любая инвестиционная тактика, которую 
осуществляет то или иное предприятие, будет опре- 
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деленным образом связана с инновационной дея-
тельностью. 

Таким образом, в Республике Узбекистан будет 
осуществляться комплекс мер, направленный на да-
льнейшее повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики. В соответствии с этим осно-
вные направления государственной инвестицион-
ной стратегии можно сформулировать следующим 
образом: 

− проведение целенаправленной политики по 
углублению структурных преобразований; 

− всемерная поддержка приоритетных отра-
слей с целью обеспечения высокой конкурентоспо-
собности отечественной продукции на внутреннем и 
мировом рынках и повышение экспортного потен-
циала страны; 

− осуществление государственного финанси-
рования приоритетных инвестиционных проектов 
на конкурсной основе; 

− развитие производственной и социальной 
инфраструктуры; 

− совершенствование условий для активи-
зации инвестиционно-инновационной деятельности 
как отечественных, так и иностранных инвесторов. 

 
Литература 

1. Асадуллина Н.Р. Развитие интеграционных 
процессов в инновационной сфере в республике Уз-
бекистан / Н.Р. Асадуллина // Экономический вест-
ник Донбасса. – 2013. – № 2. – С. 42-52. 2. Каримов 
И. Модернизация страны и построение сильного 
гражданского общества – наш главный приоритет. 
Доклад Президента Ислама Каримова на совмест-
ном заседании Законодательной палаты и Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан / И. Кари-
мов // Правда Востока. – 2010. 3. Акобирова Д.Н. 
Инновационная стратегия / Д.Н. Акобирова. – Т.: 
ТГЭУ, 2011. – 352 с. 4. Вахабов А.В. Модернизация 
Экономики / А.В. Вахабов, Г.Х. Разыкова. – Т.: 
ТГЭУ, 2014. – 157 с. 

 
Стаття надійшла до редакції 10.02.2017 
Прийнято до друку 22.03.2017 
 

  



А. В. Фролов 

189 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

УДК 330.322(575.1) 
А. В. Фролов, 

Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»  
в г. Ташкенте, Узбекистан 

 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА 
 
Приоритетными направлениями инновацион-

ного развития Узбекистана на долгосрочную пер-
спективу являются: создание новых высокотехноло-
гичных производств, осуществление технологиче-
ского и технического переоснащения действующих, 
ввод новых мощностей для переработки местных 
сырьевых ресурсов и расширение выпуска конку-
рентоспособной готовой продукции, существенное 
увеличение объемов экспорта  наряду с насыщением 
внутреннего рынка за счет продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Инвестиционная привлека-
тельность нашей страны обусловлена обширным 
рынком сбыта и развитой транспортной инфра-
структурой, интегрированной в мультимодальную 
систему коммуникаций Евразии, предопределяю-
щей перспективность инвестиционного и торгово-
экономического сотрудничества. Иностранные ком-
пании, инвестируя в Узбекистан, получают возмож-
ность выхода на 5 крупнейших и наиболее дина-
мично растущих рынков – это страны СНГ с рынком 
более 300 миллионов человек, Центральной и  
Восточной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока. 

Основой правового регулирования в области 
привлечения иностранных инвестиций в Респуб-
лики Узбекистан являются закон «Об иностранных 
инвестициях», закон «Об инвестиционной деятель-
ности», закон «О гарантиях и мерах защиты прав 
иностранных инвесторов», а также ряд нормативно-
правовых актов, принимаемых в форме решений 
Президента Республики Узбекистан и постановле-
ний правительства. 

По итогам 9 месяцев 2016 года Узбекистан 
освоил 2,65 млрд долл. иностранных инвестиций 
прирост составил 11,2% к аналогичному периоду 
прошлого года. Более 1,8 млрд долл. из этой суммы 
составили прямые иностранные инвестиции. В ре-
зультате доля иностранных инвестиций в общей 
структуре освоенных инвестиций возросла с 21,1 до 
22,3%. С начала года в рамках Инвестиционной про-
граммы завершена реализация 100 крупных произ-
водственных проектов общей стоимостью 3,7 млрд 
долл. [1]. 

В стране работают свыше 4,9 тыс. предприятий, 
созданных с участием иностранного капитала более 
чем из 90 стран. Увеличение присутствия частного 
сектора в отраслях экономики за счет продажи го- 
сударственной собственности достигается только за 
счет привлечения профессиональных и стратегиче- 

ских иностранных инвесторов. Для этого в Узбеки-
стане в последние годы реализуется программа по 
передаче убыточных, низкорентабельных и эконо-
мически несостоятельных предприятий по нулевой 
стоимости инвесторам, которые готовы взять на 
себя обязательства по восстановлению и созданию 
на их базе новых современных производственных 
мощностей. Среди самых активных инвесторов за 
девять месяцев 2016 года выделяются резиденты 
Китая, создавшие 78 предприятий, России – 75, Рес-
публики Корея – 29, Великобритании – 29, Казах-
стана – 24, Турции – 24, Индии – 17 [2]. 

Иностранные инвестиции на территории Рес-
публики Узбекистан могут быть осуществлены в та-
ких  формах как: 

- долевое участие в уставных фондах и имуще-
стве хозяйствующих субъектов; 

- создание и развитие хозяйствующих субъек-
тов полностью принадлежащих иностранным инве-
сторам; 

- приобретение имущества, акций, ценных бу-
маг, долговых обязательств, эмитированных рези-
дентами Республики Узбекистан; 

- право на интеллектуальную собственность; 
- приобретение концессий, включая разведку, 

разработку, добычу, использование природных ре-
сурсов; 

- приобретение права собственности на объ-
екты торговли и сферы обслуживания, жилые поме-
щения вместе с земельными участками, на которых 
они размещены, а также права владения и пользова-
ния землей (в том числе на основе аренды) и при-
родными ресурсами. 

Вместе с национальными природными, произ-
водственными и трудовыми ресурсами иностранные 
инвестиции создают высокий совокупный эффект 
при внедрении прогрессивных технологий, совре-
менных методов организации и управления произ-
водством. Это позволяет поднять их производствен-
ную и финансово-хозяйственную деятельность до 
мировых стандартов [5]. 

В целом, инвесторы заинтересованы в создании 
предприятий с иностранными инвестициями, так 
как таким предприятиям предоставляются  налого-
вые льготы. Предприятие с иностранными инвести-
циями – это предприятие, в котором доля иностран-
ного инвестора в уставном капитале составляет не 
менее 30%, а размер уставного фонда составляет не 
менее 150 тыс. долл. США, одним из участников 
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предприятия является иностранное юридическое 
лицо. 

Привлечение иностранных инвестиций в эко-
номику республики в форме создания совместных 
предприятий  является одной из наиболее современ-
ных форм организации производства. Инвестиции, 
осуществляемые  в процессе приватизации, в виде 
ввоза запасных частей и  комплектующих к техно-
логическому оборудованию в счет инвестиционных 
обязательств  освобождаются от таможенных плате-
жей (кроме сборов за таможенное оформление) [3]. 

В переходный период инвестиции становятся 
важнейшим фактором не только обновления, но и 
создания новых производств и предприятий. При-
влечение иностранных инвестиций должно осу-
ществляться на основе принципов социально-эконо-
мической эффективности, экологической и эконо-
мической безопасности, поддержания приоритетно-
сти государственной структурной и воспроизвод-
ственной политики [4]. Опираясь на эти принципы, 
определяются критерии выбора оптимальных форм 
инвестиционной деятельности, сфера деятельности 
и вид продукции, масштабы проекта, стратегическая 
цель. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вы-
вод: осуществление рыночных реформ в Узбеки-
стане, включая углубление процессов приватиза- 
 
 
 

ции, достижение макроэкономической стабилиза-
ции и обеспечение устойчивого экономического ро-
ста, коренные структурные преобразования в наци-
ональном народнохозяйственном комплексе нераз-
рывно связаны с проведением активной инвестици-
онной политики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА  

И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Эффективность экономических  преобразова-

ний определяется характером воздействия со сто-
роны государства на развитие экономических про-
цессов. Оно находит непосредственное выражение 
не только в законодательстве, но и в управленческой 
деятельности, в методах ее практической реализа-
ции.  

В настоящее время государственно-управлен-
ческая деятельность включает: 

− разработку и реализацию политики, отража-
ющуюся в государственных программах; 

− установление и эффективное проведение в 
жизнь правовых и организационных основ хозяй-
ственной жизни; 

− управление предприятиями и учреждени-
ями государственного сектора; 

− регулирование функционирования различ-
ных объектов негосударственного сектора; 

− координацию функционирования государ-
ственного и приватизированного секторов сель-
ского хозяйства; 

− обеспечение реализации прав (включая их 
охрану) и обязанностей физических и юридических 
лиц в сфере государственного управления; 

− осуществление государственного контроля 
и надзора за работой управляемой и регулируемой 
сфер [5]. 

Малый бизнес выполняет важную роль в наци-
ональной экономике, непосредственно воздействует 
на экономический рост, способствует ускорению 
практического применения достижений научно-тех-
нического прогресса, обеспечению рынка товарами 
необходимого качества, созданию дополнительных 
рабочих мест, создает возможности для устранения 
социально-экономических проблем. Становится 
очевидным, что дальнейшее  развитие националь-
ной экономики должно основываться, прежде всего, 
на интенсивном развитии частного предпринима-
тельства, в силу того, что данный сектор является 
тем базисом, на основе которого  возможно ускорен-
ное экономическое развитие [1]. 

Действующая в Республике Узбекистан норма-
тивно-правовая база содержит значительный пере-
чень налоговых льгот, предоставляемых в целях ин-
тенсификации развития частного предприниматель-
ства, а также обеспечивающих расширение экспорт-
ного потенциала субъектов малого бизнеса. В част-
ности,  на основании утвержденных Президентом 

Республики Узбекистан указов «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы правовой за-
щиты субъектов предпринимательства», «О допол-
нительных мерах по стимулированию развития мик-
рофирм и малых предприятий» и целому ряду дру-
гих нормативно-правовых актов осуществляется 
контроль над степенью вмешательства органов гос-
ударственной власти в отношении частного пред-
принимательства. Принимаются интенсивные меры, 
обеспечивающие существенное упрощение отчет-
ности для предпринимателей [3]. 

В соответствии с законодательством индивиду-
альные предприниматели освобождены от уплаты 
фиксированного налога за нанятых работников, яв-
ляющихся выпускниками профессиональных колле-
джей, в течение двенадцати месяцев с даты оконча-
ния ими колледжа. Вместе с тем, предусматривается 
создание на базе инспекций по регистрации субъек-
тов предпринимательства при хокимиятах городов 
единых центров по оказанию государственных 
услуг субъектам предпринимательства по принципу 
«одно окно», которые начали функционировать с  
1 января 2016 года.  

Реализуемая правительством республики целе-
направленная работа по снижению налогового бре-
мени, упрощению порядка налогообложения и ме-
ханизма предоставления субъектами предпринима-
тельства финансовой отчетности предоставила до-
полнительные возможности для улучшения финан-
сового состояния многих предприятий.   

Анализ состояния налоговой политики в сфере 
малого и частного предпринимательства показы-
вает, что предпринятые меры способствовали рас-
ширению инвестиционной деятельности, обеспече-
нию тенденции роста розничного оборота, стимули-
рованию роста численности действующих предпри-
ятий в сфере малого и частного предприниматель-
ства. Правовое воздействие на субъекты предприни-
мательства осуществляется исключительно в судеб-
ном порядке, что способствует свободной деятель-
ности собственников и инновационного развития 
страны [2]. 

Доля малого бизнеса и частного предпринима-
тельства в формировании ВВП выросла за период с 
2000 года с 31 до 56,7%.  В настоящее время в этой 
сфере экономики трудится более 77% всего занятого 
населения. По оценке Всемирного банка Узбекистан 
вошел в первую десятку стран, достигших улучше-
ния деловой среды [4]. 
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Создание рабочих мест и обеспечение занято-
сти населения является одним из важнейших прио-
ритетов социально-экономического развития Узбе-
кистана, что является необходимым условием повы-
шения уровня и качества жизни народа. При созда-
нии новых рабочих мест нужно обязательно учиты-
вать основные демографические тенденции, кото-
рые включают в себя возрастную структуру населе-
ния, являющуюся важным фактором в обеспечении 
занятостью. В нашей стране данный вопрос поднят 
на уровень государственной политики, сформиро-
ваны правовые и организационные основы обеспе-
чения занятости населения. Закреплены основы гос-
ударственной политики по обеспечению занятости 
населения, реализации его трудовых прав.  

Наряду с этим практическую эффективность 
демонстрирует Программа создания рабочих мест и 
обеспечения занятости населения, разрабатываемая 
в стране в разрезе отраслей и регионов и ежегодно 
утверждаемая парламентом. Данная программа, во-
бравшая в себя усилия государственных органов, 
бизнеса и институтов гражданского общества, спо-
собствует обеспечению занятости с учетом особен-
ностей демографического развития, трудоустрой-
ства молодежи, впервые вступающих на рынок 
труда, текущих и перспективных потребностей 
рынка труда, спроса на рабочую силу.  

Из вышеизложенного становится очевидным, 
что  принимаемые органами государственной вла-
сти нормативно-правовые документы  создают по 
своему совокупному эффекту наиболее благоприят-
ные условия деятельности для предпринимателей.  
 
 
 
 

Предпринятые меры позволили оградить предпри-
нимателей от нецелесообразных многочисленных 
проверок со стороны различных органов власти, при 
этом за счет упорядочения процесса оформления 
частных фирм и предприятий. Именно такая поли-
тика будет способствовать устойчивому росту наци-
ональной экономики, обеспечению гарантирован-
ной занятости и повышению благосостояния населе-
ния. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 
Інститут місцевого самоврядування визнано 

однією з головних підвалин будь-якого демократич-
ного режиму. Відповідно до Європейської хартії мі-
сцевого самоврядування, зміст місцевого самовря-
дування полягає у гарантованому державою праві та 
реальній здатності самих територіальних громад та 
сформованих ними органів вирішувати значну час-
тину місцевих справ, діючи в межах чинної законо-
давчої бази відповідної держави. Саме місцеве само-
врядування нині здатне на успішне застосування в 
практиці нової парадигми управління – децентралі-
зації управління. 

Необхідно усвідомити, що саме концепція де-
централізації є визнаною у світі основою конститу-
ційного оновлення влади, а в сучасних реаліях гли-
бокої політичної і економічної кризи в Україні та-
кож за своєю сутністю і антикризовою концепцією. 
Крім того, саме концепція децентралізації містить 
головні принципи, які покладено в основу розробки 
та реалізації європейського напряму стратегії роз- 
витку українського суспільства. Підтримка децент-
ралізації та реформи місцевого самоврядування на-
лежить до  ключових пріоритетів політики співробі-
тництва ЄС з Україною.  

Тож в контексті європейського вибору, який 
зробила, а скоріше, вистраждала, Україна, викорис-
тання концепції децентралізації в якості основи роз-
робки та реалізації антикризових програм та страте-
гій розвитку країни є цілком обґрунтованим.  

Відомий французький соціолог Алексіс де Ток-
віль так визначив найбільш суттєву значення де- 
централізації як для людини, так і для усього суспі-
льства, – «децентралізація містить в собі не тільки 
цінність адміністрування, а й громадянський вимір, 
оскільки вона збільшує можливості для громадян 
бути долученими до публічних справ; вона привчає 
їх до реалізації своїх свобод. А з осереддя таких  
місцевих, активних і вимогливих свобод народжу-
ється найбільш ефективна противага центральній 
владі, навіть якщо вона має підтримку знеособленої 
колективної волі». «Громадські інститути, – ствер-
джував Токвіль, – грають для встановлення неза- 
лежності ту ж роль, що і початкові школи для науки; 
вони відкривають народу шлях до свободи і вчать 
його користуватися цією свободою» [1]. 

Залучення населення до участі в місцевому са-
моврядуванні ламає його звичну бюрократичну 

структуру, приводить до нового способу мислення і 
нової системи цінностей тих, хто працює в цих  
структурах, і «розпочинає процес забезпечення біль-
шої гнучкості, чутливості та неупередженості між 
організацією та населенням» [3, с.117]. 

В Україні закладено конституційні засади міс-
цевого самоврядування, ратифіковано Європейську 
хартію місцевого самоврядування, прийнято низку 
базових нормативно-правових актів, які створюють 
правові та фінансові основи діяльності органів міс-
цевого самоврядування [2]. Проте від часу їх прий-
няття функції місцевого самоврядування фактично 
здійснювались лише на рівні територіальних громад 
міст обласного значення, адже їх бюджети включені 
в державний бюджет як самостійна бюджетна пози-
ція. Решта бюджетів територіальних громад зале-
жить від бюджетів відповідного районного рівня, а 
певна частина малих міст і сіл навіть не мають орга-
нів місцевого самоврядування. Внаслідок чого ор-
гани місцевого самоврядування таких громад через 
їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку ре-
сурсну базу виявилися неспроможними виконувати 
надані їм власні і делеговані повноваження.  

Однак на сьогодні ця гілка місцевої влади не за-
довольняє потреб суспільства не тільки внаслідок 
ресурсної неспроможності переважної більшості ор-
ганів місцевого самоврядування. Не менш важливу 
роль має нерозвиненість форм прямого народо- 
владдя, неспроможність членів громад до солідар-
них дій, спрямованих на захист своїх прав та інтере-
сів у співпраці з органами місцевого самовряду-
вання. Внаслідок чого на місцевому рівні відбува-
ється монополізація місцевого управління місцевою 
адміністрацією. 

При цьому необхідно відзначити, що концепт 
місцевого самоврядування формується суспіль- 
ством поступово, і є ще далеко не завершеним, явля-
ючи собою значною мірою світоглядну ідеологію. 
Виходячи з цього потрібно спочатку розглянути 
концептуальне бачення завдань децентралізації 
українського суспільства. 

Ринкові трансформації в Україні відбувалися за 
відсутності стратегії децентралізації, майже при  
повному ігноруванні її визначальної ролі, як фак-
тору соціально–політичного, економічного та соціо-
гуманітарного розвитку, якісної зміни усіх суспіль-
них взаємовідносин. 
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Тільки останнім часом відбулися певні зсуви в 
розумінні владою і політичною елітою цього необ-
хідного вектору розвитку українського суспільства. 
Курс на децентралізацію, прийнятий останнім ча-
сом, означає відмову від переслідування тенден-
ціям, які склалися в  бюджетному процесі, управ-
лінні, економіці, соціальній політиці. Концепція де-
централізації виходить із необхідності активних дій 
в цих сферах, важливості прийняття заходів пере- 
ломного значення, орієнтованих на якісні зміни в су-
спільстві. Якщо не розпочати перебудову усієї сус-
пільної системи, буде неможливо дійсно розвернути 
децентралізацію в повному масштабі і в повній  
змістовності цього поняття. Як слідство, буде не- 
можливо зробити Україну справжньою сучасною 
європейською країною. До такого кардинального рі-
шення проблеми децентралізації Україна ще не під-
ступала. Так, не приділяється уваги тому, що для ус-
піху децентралізації необхідна подальша глибока 
демократизація політичного режиму, в тому числі 
виборчого процесу, хоч це і є необхідною умовою 
для адекватного вимогам децентралізації перетво-
рення суспільства. 

Таким чином, децентралізація, а саме динаміка 
її процесів (темпи, масштаби, глибина ефекту) в су-
часних умовах перетворюється в критичний фактор 
модернізації сучасного українського суспільства.  

Однак, проголошений сьогодні курс на децент-
ралізацію залишається поки що тільки принципо-
вою установкою, яка залишає відкритими численні 
питання про шляхи і методи її реалізації, про необ-
хідні умови і стимули, про об’єктивні і суб’єктивні 
обмеження і можливості їх подолання. 

Що стосується прийняття змін в Конституцію, 
вони є формальними і нічого не додають до того, що 
і так вже містилось в її тексті, тобто не вирішують 
тих давно назрілих проблемних питань, які гальму-
вали і продовжують гальмувати процеси децентра-
лізації. Зокрема, досі не створено єдиного центру ре-
форм, керівники різних міністерств і відомств діють 
окремо, не узгоджуючи свої позиції, пропозиції, рі-
шення, законопроекти тощо1. За думкою спеціаліс-
тів багато правових аспектів реформи досі не вирі-
шено [4]. Це є не тільки порушенням загальновизна-
ної практики проведення реформ такого масштабу і 
складності. Без цього не можна досягти збалансова-
ності інтересів і в цілому очікуємого ефекту, який 
закладено в Концепції реформування місцевого са-
моврядування та територіальної організації влади в 
Україні (далі – Концепція) [2].  

Однак директор з науки та розвитку Інституту 
громадянського суспільства А. Ткачук хоч і попе- 
реджає законодавців, що в реформі є цілі «чорні 

                                                        
1 Головним центральним органом виконавчої влади з проведення реформування місцевого самоврядування та те-

риторіальної організації влади визначено Мінрегіон, однак механізм координації проведення зазначеного реформу-
вання на рівні Кабінету Міністрів України, як це встановлено Концепцією, не розроблено. 

2 Відомо,  що «чорні діри» мають особливу властивість – поглинати все те, що наближається до них. 

діри»2, не безпідставно вважає, що процес децентра-
лізації може успішно проходити і без бажаних змін 
в Конституції України [5]. Хоч і залишається багато 
дискусійних питань, процеси реальної децентраліза-
ції вже активно відбуваються, створено інформацій-
ний портал, на якому постійно відображається їх 
хід. Якщо в Державному бюджеті ще в 2016 р. на но-
вих засадах було визначено фінансування територі-
альних громад, об’єднаних за Законом України 
«Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад» [6], процес самоорганізації населення, на 
якому заснована система місцевого самовряду-
вання, вже складно буде спинити.  

Становлення територіальної громади, як основ-
ного суб’єкту самоврядування, може забезпечити 
тільки процес самоорганізації її населення. Це і є го-
ловний ресурс реформаторського руху на місцевому 
рівні. Однак його реалізація може бути заблокована 
через дію багатьох обмежень і факторів. Тому необ-
хідна комплексна оцінка усіх обмежень і визнання 
того, що саме вони в своїй сукупності утворюють 
реальну загрозу того, що і ця, майже доленосна для 
України реформа «захлинеться», як це відбулось із 
багатьма іншими, що виникли на хвилях народного 
протесту. 

Мета статті – дослідити інституціонально-
суб’єктну забезпеченість ідеї децентралізації в Ук-
раїні, передумови і обмеження, які існують для ак-
тивізації процесів самоорганізації в України, і сто-
суються придатності європейської моделі територі-
альної громади українському соціальному середо-
вищу.  

Створена в Україні система органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування є потен-
ційно конфліктною. Цілу низку ліній конфлікту у 
місцевій владі закладено у правових конструкціях 
Конституції України та не  розв’язано у законодав-
стві. Рішення цієї проблеми можливе лише за умови 
чіткого розподілу повноважень між органами вико-
навчої влади та органами місцевого самовряду-
вання, що неможливо  без оптимізації адміністра- 
тивно-територіального устрою України та утво-
рення на новій територіальній основі громад, спро-
можних вирішувати усі питання місцевого зна-
чення.  

Розглянуте обмеження для успішного прове-
дення децентралізації є важливим, але не єдиним. 
Якщо конфліктність між районними, обласними ра-
дами та відповідними місцевими державними адмі-
ністраціями породжена причинами законодавчого 
характеру і буде поступово усуватися, то щодо ін-
ших обмежень існує, на нашу думку, менш сприят-
ливий прогноз.  
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В Україні і дотепер відсутня інституціонально-
суб’єктна забезпеченість ідеї децентралізації. Тому 
набуває все більшого значення питання – які полі- 
тичні сили, рухи, групи інтересів, тобто достатньо 
масові організовані соціальні сили, зможуть реально 
ініціювати розгортання децентралізації, адже неод-
норазові намагання її запровадження наштовхува-
лися на супротив та зазнали поразки. 

Навряд чи можна стверджувати, що сьогодні в 
Україні можна провести децентралізацію, тобто ре-
формування системи влади без авторитарного при-
мусу. Це пов’язано передусім з тим, що внаслідок 
глибокої вкоріненості антидемократичної орієнтації 
влади покласти початок реформуванню можна лише 
за умови досягнення в політичній сфері переваги 
сил прихильників реформ, отримання ними можли-
востей адміністративного примусу. Можливість ре-
ального здійснення децентралізації залежить від по-
яви серед владної, провладної і бізнес-еліти послідо-
вних реформаторів, які почувають відповідальність 
за країну і готові проводити глибокі реформи, вихо-
дячи на ризик конфлікту з її консервативними і по-
пулістськими прошарками. Це передбачає форму-
вання в політичній системі країни впливового ре- 
форматорського руху, який розвиватиметься в ядро 
нової системи влади.  

При цьому треба мати на увазі, що більшість 
правлячої еліти, в тому числі місцевої і регіональної, 
може виказати сильний опір, оскільки в ході зміни 
суспільної системи вона втратить  життєво важливі 
для неї привілеї, і на цей опір треба буде відповідати 
як компромісними  пропозиціями, так і прямим при-
мусом. Для того, щоб реформатори мали таку мож-
ливість, потрібна підтримка знизу, яка вже почалася 
із неприйняття українським суспільством існуючої 
системи і вимагання необхідності її зміни. Успіх 
може принести тільки спілка ініціатив реформаторів 
при владі і суспільних рухів, в ході яких тільки і мо-
жуть складатися засади демократичної організації 
суспільного життя та контролювання процесів, що 
виникають в ході децентралізації для запобігання їх 
можливого деструктивного характеру. 

Таким чином, не можна  провести децентралі-
зацію без примусу усіх рівнів влади до зміни. Також 
це неможливо без залучення масових верств насе-
лення до активної участі у формування громадянсь-
кого суспільства. І в тому, і в іншому випадку го- 
ловним є людський фактор, людський потенціал і у 
владі, і у громаді. Тобто треба наполягти на тому, що 
хоч поштовх до реформ  первісно зробили владні 
структури, наступний процес має бути підтриманим 
знизу. Для пересічного громадянина України доко-
рінні зміни стосунків із владою можуть розпочатися 

                                                        
1 Спеціалісти з державного управління, розділяючи думку М. Грушевського, вважають, що категорія «складний 

територіальний устрій» знімає негативну конотацію категорії «федералізм», що існує в вітчизняній суспільно-політи-
чній свідомості [4, с.14]. 

саме звідси – з самого низу владної піраміди, з най-
ближчого до нього рівня влади. Якщо навчитися  
вести діалог і отримувати бажане від місцевої влади, 
це стане можливим  і з центральною. 

Окреме зауваження стосується важливого ас- 
пекту усього сучасного світогляду і його не можна 
оминути, визначаючи концептуальне бачення зав-
дань децентралізації українського суспільства і іс-
нуючих обмежень. 

Це питання відмови від успадкованої від УРСР 
простої та централізованої моделі на користь склад-
ної моделі територіального устрою, готовності як 
владних структур, так і членів територіальних гро-
мад до відповідних складних політико-адміністра-
тивних, міжбюджетних та інших взаємовідносин1. 
Але під складністю розуміється не заплутаність в 
питаннях перетинання повноважень і компетенцій 
різних гілок і рівнів влади, майнових і земельних не-
узгодженостей, суперечливих тлумачень деяких за-
конодавчих норм тощо. Йдеться про складність, як 
суттєву рису сучасності взагалі, як відмову від «про-
стих» відносин в будь якій сфері. Але, як суспіль- 
ство, так і влада мають бути підготовлені до такого. 
І, на жаль, в українському суспільстві, – в політи-
кумі, соціумі, і навіть в науковому і медійному сере-
довищі ця парадигма складності поки ще не знахо-
дить не тільки підтримки, а й розуміння. 

Між тим, вона має безпосереднє відношення до 
процесу децентралізації і участі в ньому населення. 
Якщо звернутися до світового досвіду, то він свід-
чить, що запровадження плюралізму поглядів на те-
риторіальний устрій і принципи розподілу влади у 
територіальному вимірі є не тільки умовою успіш-
ного розвитку, а виступає проявом демократії і по-
літичної культури в суспільстві. І саме відмова від 
прийняття складності як сучасного погляду на тео-
рію та практику децентралізації може також стати 
обмеженням для її впровадження.  Поки що спосте-
рігаємо намагання з боку влади усе різноманіття, що 
існує в різних регіонах України «підганяти» під єди-
ний стандарт. В Концепції цей плюралізм не закла-
дено навіть в принципи реформування місцевого са-
моврядування та територіальної організації влади і 
не міститься в її завданнях. 

Таким чином, метою децентралізації має стати 
розбудова в Україні складної моделі територіаль-
ного устрою за умови встановлення відповідних по-
літико-адміністративних відносин, утворення реаль-
ної економічної та фінансової самостійності регіо-
нів і територіальних громад.  

Весь світовий досвід свідчить, що головним 
двигуном цього процесу, його центральною ланкою 
є розвиток місцевого самоврядування на засадах са-
моорганізації населення в територіальних громадах.  
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Проте у проблеми здійснення децентралізації в 
Україні є не менш важливий аспект – збереження та 
розвиток людського потенціалу, який включає як 
одну з найважливіших із компонент наявність та  
розвиненість громадянських цінностей та чеснот – 
громадянська (не підданська) ідентичність, ініціа- 
тивність, прихильність до демократичної організації 
суспільства, особиста відповідальність за свою 
долю. Інакше ніякі законодавчо-правові аспекти 
створення умов для безпосередньої участі громадян 
у вирішенні питань місцевої спільноти не принесуть 
результату. 

В даному дослідженні не ставилася мета ана-
лізу тих негараздів, недоліків, ліній конфліктів у 
правовому полі, конституційних і законодавчих не-
узгоджень, а також тих суперечливих кроків в сфері 
місцевого самоврядування, які постійно робляться  
владою і суттєво гальмують процес реальної децен-
тралізації в Україні. Увага зосереджена тільки на од-
ному аспекті цього багатогранного процесу, – усві-
домити суть громади як складного соціального утво-
рення, і ролі в ньому людини, людської спільноти, 
що зрештою створює її людський і соціальний по- 
тенціал. І наскільки цей людський і соціальний по-
тенціал є спроможним підтримати або загальмувати 
процес децентралізації. 

Законодавство України надає громаді право 
бути цілісною, самоврядною (у межах наданих їй 
повноважень) соціальною системою, схильною до 
самоорганізації. Як будь-яка соціальна система, 
вона складається з сукупності локальних суб’єктів, 
які представляють інтереси різних соціальних груп і 
мають складні взаємовідносини між собою та різ-
ними інституціональними структурами.  

Це дозволяє вважати територіальну громаду ба-
зовим структурним елементом соціально-територі- 
альної організації суспільства. Узагальнення і аналіз 
наукових джерел дозволив виокремити такі її ос- 
новні ознаки: спільність території; наявність соціа-
льної взаємодії між соціальними суб’єктами, що ді-
ють на її території; здатність задовольняти потреби 
своїх членів; наявність у членів громади стійкої  
ідентифікації з нею та спільних інтересів, які форму-
ють певні типи територіальної поведінки окремих 
верств населення. Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» фактично наді-
ляє такими ознаками і об’єднану територіальну гро-
маду [6].  

Система місцевої влади розбудовувалась в 
СРСР на принципах тоталітарної держави, що пе-
редбачало потужне державне втручання в економіч-
не, політичне, соціальне життя на місцях. Єдиним 

                                                        
1 Роль суб’єкта можуть виконувати  клієнтели, групи інтересів, колективи і територіальна спільнота в цілому. Це 

також може бути політично ангажоване населення (учасники масових акцій і рухів), впливові політичні партії, об’єд-
нання підприємців тощо, адміністративно-бюрократичний апарат, окремі індивіди – харизматичні лідери.  

2 Сучасна теорія визначає різні моделі місцевого самоврядування,  зокрема англосаксонська, континентальна, ібе-
рійська, змішана, радянська. 

реальним суб’єктом економічної, соціальної і регіо-
нальної політики фактично була держава, тобто 
центральна влада, щоб там не декларувалось будь-
якими  конституціями, адже несучі конструкції ро-
сійської імперії – самодержавство і кріпацтво в ра-
дянські часи просто отримали інші назви. Громада 
не могла стати реальним суб’єктом1 в тоталітарній 
антидемократичній державі, якою був Радянський 
Союз з перших років його існування, а залишалась 
тільки об’єктом  управління для центральної влади. 

Ключовою ознакою, що характеризує суб’єкт-
ність територіальної громади стає здатність до вза- 
ємодії її різних локальних суб’єктів, що дозволяє за-
лучати і ефективно використовувати її внутрішні ре-
сурси, і, перш за все, людський і соціальний капі-
тал – соціальну енергію, креативність, ініціативу, 
громадянську активність її членів. Чим вищий сту-
пінь автономності і самодостатності місцевої спіль-
ноти в усіх сферах її життєдіяльності, тим вищий 
ступінь її суб’єктності [10, с.320]. Така здатність те-
риторіальній громади забезпечує дієвість реальної 
системи місцевого самоврядування і є спільною 
ознакою демократичних держав всього світу. 

Але треба відмітити, що за радянських часів іс-
нування місцевого самоврядування не забезпечу-
вало територіальній громаді такої здатності. Вже на 
початку 30-тих років стало ясно, що тоталітарна 
держава  завжди буде вести жорстоку боротьбу з 
будь-якими проявами  реальної, а тим більше прямої 
демократії на низовому рівні. І в першу чергу ця бо-
ротьба була спрямована проти головного ресурсу 
громади – її людського капіталу. Масові  заслання і 
фізичне знищення найбільш активних, заможних, 
освічених та незалежних соціальних груп позбавило 
громади того самого соціального прошарку, який 
міг би бути носієм її суб’єктності.   

Таким чином, з радянського минулого Україна 
успадкувала безсуб’єктне територіальне утворен-
ня – радянську модель місцевого самоврядування2, в 
рамках якої не мала місця самоорганізована діяль-
ність громадян, а в тоталітарній державі іншого не 
могло і бути. 

Намагання створити місцеве самоврядування 
на зразок західного ком’юніті розпочалося із набут-
тям Україною незалежності - розробка нормативної 
бази, впровадження різних соціальних технологій, 
допомога зарубіжних фондів і організацій, поклика-
них забезпечити участь громадян у прийнятті і реа-
лізації рішень з питань місцевого значення.  

Але за думкою українських дослідників, незва-
жаючи на зусилля, що докладалися, головна мета – 
становлення територіальної громади як реального 
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суб’єкту місцевого самоврядування, ще не досяг-
нута, а є тільки декларацією про наміри [4; 8; 10; 12]. 
При цьому в країні увесь цей час тривав пошук такої 
моделі організації місцевої влади, яка б відповідала 
і соціокультурній специфіці, і сучасним демокра- 
тичним вимогам. 

Реформа місцевого самоврядування, спрямо-
вана на засвоєння західної моделі громади, має бути 
заснованої на механізмі самоорганізації з характер-
ною для нього системою міжсуб’єктних зв’язків і 
стосунків. Беручі участь через різні структури і 
утворення громадянського суспільства у прийнятті і 
реалізації рішень з питань місцевого значення, 
члени територіальної громади взаємодіють між со-
бою, із місцевою владою та місцевим бізнесом, ство-
рюючи при цьому горизонтальні мережі. Ці відно-
сини можуть набувати різноманітних форм – від 
тимчасового діалогу, тривалого партнерства до про-
тистояння. Вивчення досвіду інших країн та окре-
мих міст України доводить, що найбільш продукти-
вним є соціальне партнерство на засадах постійного 
діалогу між різними секторами місцевого суспіль- 
ства. Ця модель громади з властивими їй механіз-
мами соціальної самоорганізації населення вже про-
явила свою ефективність в усіх розвинених країнах 
Заходу і стала взірцевою для українських реформа-
торів. 

Самоорганізована діяльність громадян, яка до-
зволяє їм активно брати участь у місцевому само-
врядуванні зможе реалізуватися в обраної для Укра-
їни моделі територіальної громади та її поступової 
інституціоналізації, як суб’єкта самоврядування та 
саморозвитку тільки завдяки наявності певних со- 
ціокультурних передумов. Це, перш за все: дого- 
вірно-правова система регуляції міжсуб’єктної взає-
модії, в центрі якої – свободи і права індивіда, в тому 
числі на участь у місцевому самоврядуванні; дифе-
ренційована соціальна структура територіальної 
громади, що склалася на основі багатоукладних 
форм власності з великою кількістю груп інтересів; 
громадянська активність індивідів, втілена в розви-
неності структур громадянського суспільства, перш 
за все недержавних організацій (НДО).  

У західних країнах НДО виступає як інститут 
мобілізації ресурсів місцевої спільноти для вирі-
шення її проблем без відволікання ресурсів з місце-
вого бюджету і, передусім, для вирішування проб-
лем соціального захисту населення. Крім того, вони 
реалізують функцію громадського контролю за дія-
льністю місцевої влади і спонукають її враховувати 
інтереси членів територіальної громади та налаго-
дження ефективного зворотного зв’язку між владою 
та населенням.  

Інституціоналізація територіальної громади 
може проходити як природний, еволюційний про-
цес, як це відбувалось в країнах Європи і Північної 
Америки, тобто через становлення і розвиток стій- 

ких соціальних структур і відповідної цьому про-
цесу системи правової регуляції, які формувалися на 
протязі століть. Ознаками такої інституціоналізації 
територіальної громади є висока ефективність вико-
ристання її власних ресурсів, а також готовність жи-
телів до спільних дій, спрямованих як на захист їх 
власних інтересів, так і інтересів громади. В Конце-
пції закладено принципи, притаманні саме цієї мо-
делі: субсидіарності,  соціального партнерства, пар-
тисипативної демократії та ін. [2]. Реалізація цієї мо-
делі дозволяє у більшості західних країн  від 70 до 
85% потреб громадян задовольняти за місцем їх-
нього проживання [10, с. 322]. 

Це спонукає українську владу, не очікуючи, 
поки природним чином виникне власний механізм 
самоорганізації на основі внутрішніх ресурсів гро-
мади, прискорити цей процес шляхом форсованого 
впровадження, майже вчинення (інфорсменту) цієї 
успішної інституційної моделі. 

Однак деякі вітчизняні дослідники впевнені в 
тому, що ця модель громади є за своїм змістом со- 
ціокультурною, а не інституційною, і за відсутності 
соціокультурних передумов не є властивою для ук-
раїнської місцевої спільноти через соціальну неспо-
рідненість українського і західного суспільства [8, 
с.9; 12]. В українських наукових колах вже довгий 
час існує думка щодо неадекватності соціальних ко-
пій, створених в Україні за запозиченими на Заході 
зразками, цим зразкам, що «…в Україні і Росії оріє-
нтація на європейський шлях розвитку наштовху-
ється на протидію значної частини населення … че-
рез інший «національний характер» [11, с.81]. 

Позиція щодо неефективності, навіть безрезу-
льтативності такого інфорсменту «запозиченої», 
хоч і досконалої інституційної моделі територіаль-
ної громади обстоюється тим, що трансформація  
місцевої спільноти з об’єкту управління в суб’єкт 
самоврядування має відбуватися тільки на засадах 
власної ментальності, власної системи цінностей. 
Спроби ж вирішити проблеми її адаптації до інсти-
туціонального середовища України шляхом перене-
сення відповідних інститутів західних країн через 
копіювання їх формальної структури, не можуть 
принести успіху. Тому помилковим ці автори вважа-
ють створення відповідної правової бази як основ-
ного способу інституціоналізації територіальної 
громади як суб’єкта самоврядування, не очікуючи, 
поки на місцевому рівні поступово сформується 
власний механізм самоорганізації та саморозвитку 
[8; 10, с.321; 11; 12]. 

На цих засадах прибічниками такої думки ро-
биться висновок, що інституційна модель взаємодії 
місцевих органів влади і місцевого самоврядування 
та об’єднань громадян (НДО, ОСН), не співвідно-
ситься із соціокультурними передумовами, які існу-
ють в Україні, де процеси самоорганізації населення 
практично відсутні. Робиться висновок, що гли- 
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бинна причина цього – непридатність взагалі цієї 
еталонної моделі територіальної громади для Укра-
їни, як «незахідній» країни. 

Також ними висувається теза, що необхідна для 
ефективного функціонування західної моделі соціа-
льна структура, диференційована на велику кіль-
кість груп інтересів поки що не склалася в Україні. І 
тому не з’явилися відповідні самоорганізовані стру-
ктури, які представляють ці групи, – приватні, муні-
ципальні, корпоративні, громадські та інші 
суб’єкти, здатні, з одного боку, до конкуренції за до-
ступ до місцевих ресурсів, а з іншого – до горизон-
тальної координації і партнерської взаємодії. Більш 
того, стверджується, нібито в українському суспіль-
стві нерівноправні відносини  «вертикальної ієрар-
хії» між владою і населенням постійно відтворю-
ються і тим самим блокують формування горизон-
тальної мережної організаційної структури громади 
[10, с.325; 12, с.115].  

Така думка останнім часом активно розповсю-
джується російськими авторами, які обґрунтовують 
відносини, засновані на вертикальних взаємозв’яз-
ках влади і населення як історико-культурну спад-
щину, їх існування і збереження пояснюється соціо-
культурною специфікою Росії. Можна лише додати, 
що такі погляди вірно служать російському єдинов-
ладдю, і до збереження цієї «спадщини» і цієї «спе-
цифіки» нині в Росії додається дуже багато зусиль. 
Не дивно, адже бажаючих відстоювати «…необхо-
димость самовластья и прелести кнута» в Росії, по-
чинаючи з М. Карамзіна, завжди вистачало. 

Таким чином, сукупність характеристик ідеаль-
ного образу влади в Україні також може бути обме-
женням процесу децентралізації. 

Виходячи з того, що успішність реформи міс-
цевого самоврядування значною мірою залежить від 
демократичних перетворень у відносинах із владою, 
подальший аналіз спрямовано на дослідження змін 
у свідомості українців в цьому контексті на протязі 
майже 20 років.  

Зрозуміти, наскільки населенням України нако-
пичено рис, які свідчать про трансформацію полі-
тичної культури, громадянської активності і діє- 
здатності, які наближають його до бажаних зразків, 
можна тільки через  постійне відстеження методами 
моніторингу. 

Починаючи з 1994 р. на регулярній основі в Ін-
ституті соціології НАН України виконується соціа-
льне дослідження “Українське суспільство: моніто-
ринг соціальних змін”1, у рамках якого на основі 
опитувальної мережі, створеної цим інститутом, що-
річно проводиться соціологічне опитування насе-
лення України за ретельно обґрунтованою системою 
соціальних показників.  

                                                        
1 Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому становить 1800 осіб і репрезентує населення України 

віком понад 18 років. Основна, базова частина запитань анкети  періодично повторюється. 

Дієвість процесу демократичних перетворень 
оцінюється за критеріями головних складових ре- 
формування суспільства: відношення до влади, со-
ціальне самопочуття, готовність до участі в громад-
ських об’єднаннях. 

В системі показників значну увагу приділено 
емоційно-психологічній компоненті масової свідо-
мості на основі динаміки емоційно-оцінних су-
джень, які надають можливість висловити позити-
вну, негативну або нейтральну емоційну оцінку сто-
совно конкретних ситуацій (у категоріях «добре – 
погано», «ліпше – гірше»); до цього ж типу суджень. 
належать також оцінки довіри і задоволеності.  

Як вже відзначалося, відношення до влади є на-
ріжним каменем в формуванні соціокультурних пе-
редумов децентралізації. Розподіл відповідей на від-
повідне питання свідчить, що українці в цілому від-
водять владі (виконавчій) достатньо високу роль в 
житті суспільства - третє місце після мафії (!) і під-
приємців (за період з 1994-2012 рр.). Причому «чи-
новники» з часом поступово втрачали позиції, а під-
приємці – набирали [22, с.536]. Привертає увагу і те, 
що коли в 2015 р.  в перелік соціальних груп, серед 
яких респонденти обирали найбільш значущих, 
було включено таку позицію як «олігархи», вони од-
разу ж вийшли в «лідери», отримавши 44,7% [27].  

Взаємовідносини громадян України із місце-
вими органами влади носять характер спорадичних 
і не завжди вдалих стосунків. З розподілу відповідей 
на запитання «Чи зверталися Ви за останні 12 міся-
ців до вказаних установ чи організацій щодо 
розв’язання Ваших особистих проблем, та якою мі-
рою Ви задоволені їх розв’язанням» (табл. 1) можна 
виявити, що стосунки із місцевою владою мав при-
близно кожний десятий з опитаних, а отримали до-
помогу більше половини з тих, хто звертався по неї 
(в останні роки більше). В порівнянні із європей- 
ськими країнами цей відсоток значно менший (в се-
редньому в 1,5-2 рази), але значно більший, якщо 
порівнювати із звертанням до центральної влади. 

Важливою характеристикою відносин насе-
лення із місцевою владою є рівень задоволеності її 
діяльністю. 

З даних табл. 2 витікає, що кількість незадово-
лених роботою місцевих органів влади значно пере-
вищує кількість задоволених (середній бал за оцін-
ками опитаних трактується як узагальнююча оцінка 
міри цієї задоволеності). Також треба зауважити, що 
робота ЖЕКів, благоустрій та санітарний стан бу- 
динків, вулиць тощо також відноситься до відання 
місцевих органів влади. Логічно в такому випадку 
загального незадоволення діями влади очікувати 
якихось дій, спрямованих на покращання ситуації. В 
цілому, протестна активність в суспільстві, яка зали-
шається єдиним для пересічної людини механізмом 
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впливу, збільшується, українці не погоджуються на 
постійне зниження умов життя. Тому відповідь «По-
трібно активно протестувати проти постійного по- 
гіршення умов життя» надали близько половини 

(44,2%) опитаних в 2012 р., 33,8% – в 2015 р., в той 
час як в 1994 р. таких було значно менше (22,7%) 
[22, с.547; 27]. 

 
Таблиця 1 

Розподіл відповідей на запитання «Чи зверталися  Ви за останні 12 місяців  
до місцевої держадміністрації щодо розв’язання Ваших особистих проблем,  

та якою мірою Ви задоволені їх розв’язанням?» (відсотків) 
 2002 2005 2006 2008 2010 2012 
Не зверталися  90,1 83,0 83,7 81,0 83,7 83,3 
Зверталися, але безрезу-
льтатно  6,1 11,9 10,6 10,7 10,3 9,6 
Зверталися і отримали 
допомогу  3,4 4,9 5,7 8,2 5,9 6,9 
Не відповіли  0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Джерело: [22, с.544].  
 

Таблиця 2 
Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви задоволені роботою….» в 2012 р., (відсотків) 

 Місцевих  
органів 
влади 

ЖЕКів 
тощо 

Благоустрій 
та сан. стан 
подвір’я 

Благоустрій  
та сан. стан  
будинку 

Благоустрій та 
сан. стан вулиць, 
парків, довкілля 

Скоріше не задово-
лений 

43,1 50,5 36,4 41,3 46,1 

Важко сказати, задо-
волений чи ні 

38,5 37,0 26,2 25,6 28,7 

Переважно задово-
лений 

18,1 11,1 37,0 32,7 24,9 

Не відповіли 1,4 1,4 0,4 0,4 0,3 
Середній бал 1,7 1,6 2,0 1,9 1,8 

Джерело: [22, с.610-612]. 
 
Однак, протестна активність це не той шлях, 

яким треба досягати бажаного стану. Західна модель 
місцевого самоврядування передбачає викорис-
тання механізму  впливу на небажані дії влади через 
постійну участь в прийнятті рішень. Це саме той 
шлях, який задає європейська модель – партнерство 
інтересів громади, підприємницьких кіл та органів 
місцевого самоврядування у підвищенні добробуту 
кожного члена громади. Взірцем є саме це, а не 
«русский бунт, бессмысленный и беспощадный». І 
певна частка українців розділяють цю позицію. Про 
це свідчить відмова майже третини опитаних (30,4% 
в 2015 р.) від будь-яких протестних заходів і об-
рання визнання «Жоден із заходів не здається мені 
ефективним і припустимим настільки, щоб взяти в 
них участь». Жорсткі ж протестні дії (незаконні 
страйки, захоплення будівель державних установ, 
блокування шляхів сполучення, несанкціоновані мі-
тинги і демонстрації тощо) визнають припустимими 
для себе лише незначні відсотки опитаних (1,7% – 
7,2% в 2015 р.) [22, с.547; 27]. 

Разом з тим влада згодна піти назустріч деяким 
соціальним вимогам, головним чином тоді, коли 
вона відчуває зростання соціального протесту і на- 

магається, не усуваючи його причин тим чи іншим 
чином згасити його, оскільки в багатьох випадках це 
може зачіпати її привілеї. 

Такий стан речей підтримує на досить висо-
кому рівні схильність до несанкціонованих форм по-
літичного протесту (соціологами відмічено її зрос-
тання), силових методів розв'язання конфліктних 
ситуацій, і слабку зацікавленість в використанні 
консенсусних технологій владарювання. Доміну-
вання подібних норм перешкоджає становленню в 
українському суспільстві демократичних форм ор-
ганізації влади, а в ряді випадків сприяє активізації 
політичних рухів націоналістичного зразку. 

Незважаючи на це, у пересічної людини від- 
сутні реальні механізми впливу на владні інсти-
тути – на центральну владу – в більшій мірі, на міс-
цеву – в меншій, про що свідчить розподіл відпові-
дей на запитання «Якби уряд України ухвалив рі-
шення, яке утискає Ваші законні права та інтереси, 
чи могли б Ви щось зробити проти такого рішення?» 
та «А якби аналогічне рішення ухвалила місцева 
влада, чи змогли б Ви щось зробити проти такого рі-
шення?» (табл. 3, 4). 
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Таблиця 3 
Розподіл відповідей на запитання «Якби уряд України ухвалив рішення, яке утискає  
Ваші законні права та інтереси, чи могли б Ви щось зробити проти такого рішення?» 

  1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 
Ні, нічого не зміг  
би зробити  

 
65,1 

 
65,4 

 
67,6 

 
66,2

 
65,8 

 
69,0

 
70,1 

 
63,2 

 
64,4 

 
63,6 66,6 

Важко сказати  28,6 29,8 28,2 29,7 26,9 24,7 33,4 28,6 27,1 29,1 26,8 
Так, зміг би щось зробити  5,6 4,8 4,1 4,0 7,3 6,2 9,4 8,2 8,5 7,2 6,4 
Не відповіли  0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 

Джерело: [22, с.545]. 
 

Таблиця 4 
Розподіл відповідей на запитання «А якби аналогічне рішення ухвалила місцева влада,  

чи змогли б Ви щось зробити проти такого рішення?» 
  1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 
Ні, нічого не зміг би зробити  56,1 60,0 58,8 60,1 55,8 54,9 46,2 50,3 53,0 50,7 56,1 
Важко сказати  30,4 31,7 31,8 32,5 32,9 31,7 36,6 32,9 31,0 34,9 31,2 
Так, зміг би щось зробити  12,3 8,3 9,2 7,3 11,2 13,3 17,2 16,7 15,9 14,4 12,6 
Не відповіли  1,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Джерело: [22, с.545]. 
 
Привертає увагу неухильне зниження після 

2005 р. відповідей «Так, зміг би щось зробити», що 
можна розглядати, як поступову втрату надій на кра-
щий стан речей, який постійно обіцяють політики 
перед черговими і позачерговими виборами. 

Можна потрактувати ці дані, як те, що близько 
90% населення не знає як вплинути на діяльність  
місцевих органів влади в випадку порушення або 
утиску його законних прав і інтересів. Але більш ві-
рогідно вважати, що за цими відсотками криється не 
незнання, а безпорадність, безпомічність, пого-
дження з тим, що нічого не можна зробити, і що ні-
які знання в цьому не допоможуть. Такий сумний 
висновок підтверджує досить висока частка респон-
дентів, які на запитання «Відзначте, будь ласка, в 
яких із наведених нижче ситуаціях Вам довелося 
хоча б раз перебувати впродовж останніх 12 міся-
ців?» (відзначалися всі відповіді, що підходять) на-
дали відповідь – «Відчувати свою безпорадність пе-
ред свавіллям влади» (табл. 5). Немає сумнівів, що 
якщо б на це питання відповідали б мешканці оку-
пованої Донецької і Луганської областей, відсоток 
досягав би 100%.  

 

Таблиця 5 
Частка респондентів, які відчувають свою  

безпорадність перед свавіллям влади (відсотки) 
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012
16.5 19.9 24.1 23.8 17.6 15.1 16.4 13.1 14.5 16.2 14,0

Джерело: [22, с.503]. 
 
Така тривала неспроможність щось змінити, со-

ціальна пасивність та байдужість в ситуаціях гру-
бого порушення законних прав та інтересів основної 
маси населення свідчить в той же час про вкрай ни-
зький рівень розвитку  інститутів громадянського 
суспільства. Тому в Концепції місцевого самовряду- 

вання ця «нерозвиненість форм прямого народо- 
владдя, неспроможність членів громад до солідар-
них дій, спрямованих на захист своїх прав та інтере-
сів у співпраці з органами місцевого самовряду-
вання і місцевими органами виконавчої влади та до-
сягнення спільних цілей розвитку громади» визна-
чено однією з головних проблем [2]. 

Про  широко розповсюджену і майже однакову 
в усіх вікових групах соціальну апатію, байдужість, 
свідчить також і значний відсоток відповідей 
«важко сказати» майже на всі запитання, які стосу-
ються загальних тем політично-правового, соціа-
льно-економічного змісту, не пов’язаних з повсяк-
денними проблемами.  

На питання «А яку особисту відповідальність 
Ви несете за стан справ у Вашому місті чи селі?», в 
2015 р. відповідь – «ніяку» обрали для себе 47,4% 
опитаних. Повну і часткову особисту відповідаль-
ність відчувають відповідно 3,8 та 38,1 % [27]. 

Знаковим є розподіл відповідей на питання «У 
яких випадках вам доводилося об’єднуватися з ін-
шими людьми заради вирішення соціальних / влас-
них проблем протягом останніх 12 місяців?». Пере-
лічено багато ситуацій, що охоплюють майже усі ас-
пекти життєдіяльності сучасної людини (в 2015 р. 
включена позиція – волонтерська робота, підтримка 
переселенців, лікування та забезпечення воїнів 
АТО). Але більше половини опитаних в 2015 р. все 
ж таки не мали поводу для об’єднання (сума відпо-
відей «вирішував проблеми самостійно і ні з ким не 
об’єднувався» (22%) та  «жодної з цих ситуацій не 
виникало» (36%) [27], тобто прожили рік за принци-
пом «моя хата з краю», адже ситуації, які запропо-
новані в цьому переліку стосуються багатьох суспі-
льних проблем, заради яких і треба об’єднуватися 
людям. 
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Серед причин цієї соціальної пасивності, в пер-
шу чергу, слід назвати високу ступінь відчуженості 
бюрократії (чиновників) усіх рівнів від суспільства, 
непідконтрольність суспільству органів державної 
влади (центральної, регіональної і місцевої), закри-
тість і непрозорість їх діяльності, високий рівень ко-
рупції.  

Виникає закономірне питання – чи можна спо-
діватися на процеси самоорганізації в громаді, якщо 
більшість населення не  бачить можливості інших 
стосунків з владою ніж активні протестні дії (навіть 
несанкціоновані), або цілком пасивна позиція? Чи 
можна розраховувати на те, що співпраця із низовою 
ланкою влади змінить поступово відношення до усіх 
її гілок, і головне, змінить саму людину. Але ж 
«..справжнє самоврядування можливе лише на ос-
нові безпосередньої творчої ініціативи самих місце-
вих жителів … там де найефективніше заявляє про 
себе місцева ініціатива» [7, с.396].  

Тому, підсумовуючи, можна стверджувати, що 
місцеве самоврядування і самоорганізація членів 
громади потребують не стільки закріплення самого 
права громадян на ініціативу, яке вже забезпечене 
законодавче, скільки самої ініціативи. Йдеться про 
те, яким чином подолати в суспільстві байдужість 
до інтересів громади, розбудити у них ініціативу, як 
рушійну силу трансформування взаємовідносин із  
місцевою владою.  

Невипадково найбільші зусилля з боку зарубі-
жних фондів і НДО було спрямовано саме на зміну 
людини, виявлення і формування лідерів через ство-
рення мережі шкіл та тренінгів для молоді. Це роз-
ширило базу досвіду місцевого розвитку, збільшило 
рівень обізнаності громадян та їх участі у функціо-
нуванні місцевих органів влади та їх представни- 
цьких інституцій 

Тому ми вважаємо, що труднощі із впрова-
дженням західної інституційної моделі територіаль-
ної громади, обумовлені відсутністю певних істо- 
ричних, соціокультурних, інституціональних перед-
умов і відповідних цьому ресурсів, можуть бути ви-
знані лише тимчасовими. Найбільш важливим з цих 
ресурсів є соціальний капітал, як втілення «ресурсів 
соціальних відносин і мереж відносин, який полег-
шує дії індивідуумів завдяки формування взаємної 
довіри, визначення обов'язків і очікувань, формулю-
вання та впровадження соціальних норм, створення 
асоціацій і т.п.» [30]. З усіх видів ресурсів територі-
альної громади саме соціальний капітал має клю-
чове, навіть визначальне значення для розвитку гро-
мади, набуття нею статусу суб’єкту, виступає інтег-
ральним показником якості суспільних відносин, за-
безпечуючи позитивні перетворення в сфері міжосо-
бистісної, групової, корпоративної взаємодії. 

Дія соціального капіталу базується на принци-
пах соціальної єдності, згуртованості, цілісності, не- 

подільності, «… які роблять можливими колективні 
дії у групах людей» [31].  

З цих причин концепція соціального капіталу 
стає все більш затребуваною для аналізу суспільних 
трансформацій, зокрема в посткомуністичних краї-
нах, де з’явилося багато публікацій, в яких він ви-
значається майже панацеєю від усіх негараздів, з 
якими зіштовхнулася Україна.  

Згідно Р. Патнаму, соціальний капітал є фено-
меном історичної природи і подібно фізичному ка-
піталу формується на засадах історичної традиції, 
тобто, вимагає певного часу і сприятливих переду-
мов суспільного розвитку для його накопичення 
[29]. Це ставить завдання розглянути історичні і со-
ціокультурні передумови розвитку різних форм са-
моорганізації громадян як складових інституціона-
льно-суб’єктного забезпечення процесу децентралі-
зації в Україні в контексті придатності західної ін-
ституційної моделі територіальної громади. 

 Історичні передумови. Формування будь якого 
інституту, зокрема інституту місцевого самовряду-
вання має природно-історичний характер. Умовою 
вибору тієї або іншої його форми і структури є до-
тримання принципу економічної ефективності. Чим 
ефективніша за критерієм зниження витрат і підви-
щення результативності буде підтримана суспіль- 
ством форма інституту, тим більш висока ймовір-
ність його закріплення і довгого функціонування.  

Саме це є підставою для деяких дослідників 
вважати, що перехід від авторитарно-бюрократич-
ної до ліберально-консервативної моделі місцевого 
самоврядування, започаткований українською вла-
дою, є заснованим на  чужої українській ментально-
сті англосаксонської «комунітарної» моделі, яка ха-
рактерна для католицько-протестантських країн За-
ходу з децентралізованою системою влади. Деякі ав-
тори знаходять пояснення такому вибору необхідні-
стю найскоріше відмовитися від нібито «єдино  
можливої» радянської моделі організації влади, і 
швидше інтегруватися в ЄС. Тому робиться висно-
вок про непридатність взагалі обраної моделі тери-
торіальної громади, якщо при такому, не заснова-
ному на економічній ефективності, а, ймовірніше, 
«політичному» виборі західної моделі місцевого са-
моврядування,  не бралось до уваги те, що менталі-
тет українського народу є дуже далеким від захід-
ного [8; 10, с.11; 12; 13, с.46; 33, с.50].  

Але цей висновок базується на тому, що росій-
ський і український народи розглядаються в нероз-
ривній єдності (православні, «східно християн-
ські»), а історична пам’ять Росії не містить сталих 
демократичних форм організації суспільного життя. 
Ще в 20-ті роки минулого століття видатний росій-
ський філософ М. Бердяєв висловився, що усі форми 
адміністративно-політичного устрою пройшли (в 
революційні часи) перед російським народом, а він, 
«як завжди, обрав собі царя і державу» [14].  
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Вже в наші часи відомі російські вчені наполя-
гають на тому, що ключова характеристика політич-
ної культури Росії – «владоцентрічність». Вона го-
ловна діюча особа історичного процесу, в ході якого 
лише змінює свої назви – цар, імператор, генсек, 
президент [15, с.16 ]. Демократична концепція «роз-
поділення влади» не сприймається населенням, 
оскільки суперечить характеристикам російській 
моделі ідеального «образу влади», до яких долучена 
ідея «єдиновладдя». За результатами соціологічного 
опитування1, зосередження усієї влади в руках В. 
Путіна отримало позитивну оцінку у 66% опитаних. 
Тобто єдиновладдя, як базова характеристика об-
разу влади, є соціальним запитом з боку населення 
Росії, як і подальше укріплення вертикалі влади 
(підтримано 72% опитаних) [16, с. 144]. Результати 
соціологічних досліджень наочно свідчать, що кон-
цепція єдиновладдя в даний час в значній мірі при-
таманна суспільній свідомості росіян, незважаючи 
на проголошені демократичні реформи, формально 
закріплені в законодавстві. Російські політологи ро-
блять висновок, що «логіка укріплення владної вер-
тикалі» віддзеркалює не тільки особисте прагнення 
В.Путіна до «суперпрезидентської» моделі влади, 
але і глибоко вкорінену історичну традицію функці-
онування державної влади в Росії як самодержавної 
(не розподіленої) за своєю суттю [17, с. 57]. Про спо-
ріднені риси самодержавства і сучасної політичної 
системи на початку 2000-х років багато пишуть по-
літологи. Ще в часи  обрання В. Путіна на другий 
термін висловлювалися побоювання, що саме при 
ньому відбувається «остаточне усунення населення 
країни від будь-якого впливу на владу» [18]. 

Згідно з опитуваннями, проведеними ГУ ВШЕ 
спільно з Фондом «Общественное мнение», лише 
3% респондентів вважають, що безумовно мають 
право на участь в управлінні суспільством і держа-
вою, 4% – на свободу зібрань, 7% – на свободу ма-
ніфестацій, мітингів, демонстрацій, 15% – реаль-
ними правами обирати своїх представників до орга-
нів влади [21, с. 86]. 

У розвинених демократичних країнах праг-
нення громадян до неполітичної активності і само- 
організації реалізується насамперед в муніципаль-
ній сфері. Саме тому в Росії для позбавлення від гро-
мадської активності свідомою політикою є виклю-
чення місцевого самоврядування із загального про-
цесу соціально-економічних перетворень. Так, у 
Концепції довгострокового розвитку РФ відсутній 
муніципальний рівень вирішення проблем довго-
строкового соціально-економічного розвитку кра-
їни: положення, ідеї, рекомендації, що стосуються 
дій місцевих громад, муніципальних властей зі стра-
тегічного розвитку [19, с.72-73]. 

                                                        
1 Всеросійське опитування проведене Аналітичним центром Юрія Левади 5-10 жовтня 2007 р.; опитано 1600 жи-

телів країни [16]. 

Російськими соціологами обґрунтовано, що на 
відміну від західноєвропейської людини, особиста 
свобода і демократичні форми організації суспіль-
ного життя хоч і є важливими для значної частини 
росіян, все ж не є для них вирішуючими. Головні  
функції держави в цієї моделі – не тільки виражати 
поточні і стратегічні інтереси, а і піклуватися про усі 
поточні нужди членів суспільства. Реалізація цих 
функцій – основа всієї цієї системи відносин із вла-
дою, легітимності державної влади і готовності гро-
мадян виконувати вимоги влади, їх «покірність», що 
в цілому укладається в систему патерналістських  
відносин в їх патрон-клієнтській формі [20]. 

Причому ця модель дуже стійка і домінує в су-
спільній свідомості росіян  також і в пострадянські 
часи, із чого органічно витікає особлива роль авто-
ритетів в механізмі саморегуляції спільноти, що на-
клало свій відбиток на усі соціально-економічні 
процеси в Росії останніх десятиріч. Зрозуміло, що в 
цій системі влади, навіть, якщо і не йдеться про  
жорстку тоталітарну або авторитарну її форму, не-
має місця самоврядній формі місцевого самовряду-
вання на засадах самоорганізації членів громади. 
Звичка до вертикальної ієрархії, яка впродовж деся-
тиріч насаджувалась в суспільстві комуністичного 
зразку блокує і в сучасній Росії паростки громадян-
ського суспільства навіть на низовому рівні.  

Результати досліджень російських соціологів 
свідчать, що у сучасних росіян «попит на деякі нові 
права носить відкладений характер», незважаючи на 
лояльне до них відношення. Попит на права, важ-
ливі для розвитку, а не для консервації колишніх су-
спільних інститутів, виявляє дуже невелика частина 
російського суспільства. Право на самоврядування 
відноситься саме до таких прав, причому попит на 
нього виявився досить відкладеним («парадокс по-
питу на демократію») [23, с.59]. 

Цілком природно, що модель взаємовідносин, 
притаманна західної інституційної моделі територі-
альної громади, буде неадекватна самої природі ро-
сійського відношення до влади. В розумінні росіян 
не ті чи інші соціальні групи повинні в боротьбі од-
ного з одним відстоювати свої інтереси, як це відбу-
вається в асоційованій моделі територіальної гро-
мади, а саме держава, беручи до уваги інтереси різ-
них суб’єктів, повинна проводити політику, спрямо-
вану на благо народу, як єдиної спільноти [20].  

Російські вчені вже багато років відстоюють 
свою відокремлену форму громади, засновану на 
століттях фактично рабовласницького ладу. Їх чис-
ленні (з кожним роком все численніші) дослідження 
обґрунтовують як свою «верховну власність», так і 
свою «верховну владу», які не розподіляються за 
майже містичними причинами. Для всього існу- 
ючого можна знайти виправдання, особливо, якщо 
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це стає дуже до вимоги. Але розповсюджувати ці  
уявлення на Україну їм «допомагають» ті українські 
вчені, які вперто ототожнюють російську людину з 
українською, наполягаючи на її незахідну менталь-
ність, відсутність в українському суспільстві таких 
передумов, як визнання пріоритету прав і свобод 
людини, самодостатньої особистості та інших цін-
ностей західного суспільства.  

Безумовно, такі погляди мають під собою під- 
стави. Так званий стратегічний геополітичний вибір 
шляхів «інтеграції в Європу» не забезпечує автома-
тичного переходу до тієї соціальної епохи, в якої пе-
ребуває зараз Захід. Українці і досі продовжують 
очікувати рішення своїх проблем від центральної 
влади. До західного ком'юніті (community) україн-
цям треба буде пройти величезну дистанцію. Соціо-
культурна спадщина радянської епохи, присутня в 
системі і традиціях організації життєдіяльності на-
шого суспільства поки що вельми відчутна. На це 
вплинули різні форми колективного образу життя, 
які домінували на протязі довгого часу, довготри-
вала дистанційованість громадян від реальних важе-
лів влади і низька політична роль механізмів само-
врядування і самоорганізації населення, знищення 
тоталітарним режимом цілих соціальних верств, на-
сильницьке впровадження комуністичної ідеології.  

Однак не можна відкидати того факту, що роз-
виток української і російської ментальності йде в 
протилежних напрямах. Це відбувається як внаслі-
док певних політичних протистоянь, так і наполег-
ливої співпраці із європейськими та північноамери-
канськими урядовими і неурядовими організаціями 
в Україні. 

Соціокультурні передумови. Соціокультурний 
підхід, акцентуючи увагу на глибинних і сталих со-
ціально-ціннісних структурах, обумовлює потребу в 
більш повному врахуванні культурно-цивілізацій-
них чинників, які задають об’єктивні обмеження для 
будь яких змін, зокрема, опір або прийняття тих чи 
інших соціокультурних зразків. Адже не завжди  
можливо щось зробити «на кшталт», що і обумов-
лює відхилення результатів реформ чи заходів від 
запланованих. 

Територіальна громада є носієм певної соціо- 
культурної специфіки, а її головними елементами є 
людський і соціальний капітал. Тому наполягати на 
тому, що отримання громадою суб’єктності не мо-
жна забезпечити зовнішніми зусиллями на засадах 
запозиченої моделі, означає елімінувати динаміч-
ний характер цих елементів, а майбутнє бачити 
лише в «історичній ретроспективі».  

                                                        
1 Самі ж прибічники цих «зруйнованих індустріалізацією» (!) традиційних громадських сусідських співтовариств 

довели в своїх численних дослідженнях, що вони набувають для жителів селищ життєво важливого сенсу оскільки 
утворюють захисне поле для виживання [12, с.113], а не для розвитку. Розвиток же суспільства відбувається на засадах 
складних взаємовідносин між групами інтересів, що зумовлюють виникнення НДО, як суб’єктів розвитку.  

В пошуках такої ретроспективи висуваються 
ідеї вічового правління, козацького самоврядуван-
ня, сусідського співтовариства, навіть сотенній сис-
темі управління періоду Київської Русі [8; 12, 
с.108]1. Але, якщо ці форми з’явилися неспромож-
ними і відійшли в минуле, а територіальна громада 
західноєвропейського зразку збереглася, то може 
змінити фокус зору і визнати, що і тут спрацював за-
кон еволюції, тобто природного відбору? І спряму-
вати зусилля не на зміну моделі, а на зміну людини – 
головного структурного елементу цієї моделі. Так 
чи інакше, за період імплементації обраної моделі 
вона отримає риси тієї самої соціокультурної специ-
фіки (самобутності), якої їй не вистачає за думкою 
деяких українських дослідників.  

В цій моделі самоорганізована діяльність чле-
нів територіальної громади реалізується в різнома-
нітних добровільних об’єднаннях (НДО), незалеж-
них від прямого впливу або підпорядкування орга-
нам місцевої влади, але вбудованих в систему прий-
няття і реалізації рішень з питань місцевого зна-
чення через їх взаємодію між собою, а також з вла-
дою і бізнесом на засадах партнерського співробіт-
ництва. Водночас цей інститут виступає механізмом 
збереження та відродження людських та соціальних 
ресурсів локальних спільнот, які розглядаються як 
ресурси розвитку територіальної громади. Саме 
тому Р. Патнам стверджував, що участь громадян в 
таких об’єднаннях підвищує політичну і економічну 
ефективність суспільства навіть і тоді, коли самі ці 
об'єднання не грають суттєвої ролі ні в політиці, ні 
в економіці [цит. за 28, с.28]. 

Видатний вчений Пітер Друкер називає про- 
дуктом «третього сектору» «змінену особистість», 
вважаючи головною справою організацій громадян-
ського суспільства прищеплення громадянам по-
чуття громадянської дієздатності, тобто здатності не 
тільки критикувати і контролювати владу, а і роз-
в’язувати різні, в тому числі політичні питання, на 
користь громадськості. І в той самий час соціально-
психологічний тип особистості, який формується в 
НДО та інших організаціях громадянського суспіль-
ства, є базовим для розвитку демократії в країні. І 
чим більше в суспільстві буде членів цих організа-
цій, тим більше буде надій на незворотність проце-
сів демократизації, становлення в країні громадян-
ського суспільства [цит. за 34, с.189,195].  

Інтегральною соцієтальною характеристикою, 
яка охоплює рівень розвитку громадянського суспі-
льства і здатності громадян до об'єднання, а також 
норми і цінності суспільних відносин служить за  
думкою Р. Патнама соціальний капітал.  
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Держава може або зруйнувати соціальний капі-
тал, або створити основу для нього, залежно від сту-
пеня або засобу її втручання. Це твердження набуває 
особливого значення в умовах посткомуністичних 
суспільств, де альтернативні щодо держави або про-
сто недержавні соціальні мережі тривалий час були 
репресованими й «не мають характеру самовідтво-
рюваної соціальної традиції» [32, с.117]. Френсіс 
Фукуяма був впевненим, що в усіх посткомуністич-
них країнах існує особлива проблема, пов’язана із 
соціальним капіталом та довірою, оскільки, за його 
думкою, “марксизм-ленінізм був політичною систе-
мою, яка навмисно пристосована для виснаження 
соціального капіталу” [31]. До цього можна додати, 
що будь який авторитарний і тоталітарний режим 
прагне позбавитися від впливу організацій грома-
дянського суспільства, зокрема, сучасна Росія успа-
дкувала багато прийомів такого “виснаження”. Від-
повідні ініціативи з боку влади на протязі остан-
нього десятиріччя з тривогою відмічали російські 
вчені разом з соціальними ризиками, які це несе їх 
суспільству.  

Зокрема, у зв'язку з набранням чинності нових 
редакцій федеральних законів «Про некомерційні 
організації» та «Про громадські об'єднання» змі- 
нився порядок реєстрації та звітності НДО, що, се-
ред іншого, призвело до зменшення числа цих орга-
нізацій і збільшення кількості перевірок їх діяльно-
сті різними відомствами. Полегшення отримали 
лише релігійні організації і такі, як товариства влас-
ників житла, садівниче - городні і тому подібні. Дер-
жава, законодавчо закріпивши новий, ускладнений 
порядок реєстрації та ведення звітності НДО, фак- 
тично виштовхує неформальну, громадську актив-
ність в тіньову сферу [21, с. 83]. Наступним часом 
вступали в силу нові законодавчі акти аналогічної 
дії. Тобто цей процес тільки набирає обертів, що ви-
являє далеку від демократичних норм природу дер-
жави і суспільства, сформованих до теперішнього 
часу в Росії. 

В Україні, як посткомуністичній країні, при 
усій проблематичності швидкого і спонтанного  
формування соціального капіталу, не докладається 
належних зусиль для нарощення соціального капі-
талу, як основи позитивних трансформаційних про-
цесів, адже підтримка самоорганізованих об’єднань 
громадян, НДО має стати частиною цілеспрямова-
ної державної політики. Якщо людський капітал по-
ступово зростає – підвищується освітній рівень,  
охоплення молоді вищою освітою, молоде поко-
ління є більш самодостатнім, позбавленим радянсь-
кої звички постійного очікування від влади «хлібу і 
видовищ», то процес накопичення соціального капі-
талу в українському суспільстві  йде дуже повільно.  

Об’єктивну структурну основу соціального ка-
піталу формують мережі соціальних зв’язків, і це 

робить можливою його оцінку і вимірювання через 
ступінь включення в ті чи інші мережі НДО, а також 
через характеристики самих цих мереж (їх розмір і 
щільність, інтенсивність мережних зв’язків). Однак 
існуюча статистична звітність не дає можливостей 
отримати реальні показники динаміки кількості 
НДО та їх членів, частки населення, яка залучена в 
процес активної громадської діяльності.  

Кількість громадських об’єднань, зареєстрова-
них та утворених шляхом повідомлення відповідно 
до Закону України «Про громадські об’єднання» 
становила в 2013 році 67155 одиниць, громадських 
спілок – 599, у тому числі зі статусом юридичної 
особи – відповідно 55986 та 543 одиниць. Кількість 
членів, які знаходяться на обліку в цих організаціях, 
налічує згідно із статистичними даними 35 460 тис. 
осіб, що більше, ніж кількість усього дорослого на-
селення України [26, с.14]. Така «звітність» не може 
викликати довіру, формальне членство у громадсь-
ких організаціях не є індикатором наявності соціа-
льного капіталу українського суспільства, і більш ві-
рогідними можна вважати дані соціологічних опи-
тувань. 

Взагалі відповідь «Не належу до жодної з гро-
мадських, політичних організацій чи рухів» стабі-
льно надає 82-85% опитаних на протязі 20 років, що 
не може не хвилювати і чекає пояснень [22]. 

Участь у діяльності громадських організацій 
залишається серед найменш значущих серед грома-
дян України цінностей - менше 3-х балів за 5-баль-
ною шкалою [4, с.234]. Це підтверджують і дані со-
ціологічного моніторингу Інституту соціології НАН 
України - протягом 25 років незалежності членами 
недержавних громадських організацій є тільки 12-
17% громадян. При цьому майже половина з них – 
це члени політичних партій, релігійних організацій 
і спортивних клубів, тобто НДО із специфічними ці-
лями [22]. Показники частки населення, яка залу-
чена в процес активної громадської діяльності, є 
значно нижчими ніж в західних країнах (менше 
2,2% українців протягом року працювали в органі-
зації неполітичної спрямованості), тоді як у розви-
нутих країнах цей показник більший у 15-20 разів. 
Так, у Ісландії – 49%, Фінляндії – 31%, Норвегії – 
25%, Данії – 23,6% [24]. Саме тому вітчизняні до- 
слідники відмічають низький рівень соціального ка-
піталу в Україні, хоч на сьогодні немає достатньою 
мірою опрацьованого у процесі досліджень універ-
сального інструментарію його вимірювання.  

Низька громадянська активність в Україні від-
дзеркалюється і в показниках дуже низького рівня 
довіри до цих організацій, а разом з тим і до цього 
інституту, в порівнянні із європейськими і північно-
американськими країнами. Відчувають довіру до 
НДО (переважно і цілком довіряють) лише 12-15% 
опитаних (табл. 6).  

 



О. Д. Прогнімак 

205 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

Таблиця 6 
Розподіл відповідей на питання «Який рівень Вашої довіри… благодійним фондам,  

громадським асоціаціям і об’єднанням?» 
  2004 2006 2008 2010 2012 2015 
1. Зовсім не довіряю  27,3 23,2 19,3 22,2 18,8 14,7 
2. Переважно не довіряю  22,5 26,8 23,7 25,2 25,1 18,9 
3. Важко сказати, довіряю чи ні  34,9 37,8 40,6 36,9 42,4 32,4 
4. Переважно довіряю  12,2 10,3 15,0 13,7 12,4 28,9 
5. Цілком довіряю  3,0 1,9 1,3 1,8 1,2 4,9 
Не відповіли  0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Середній бал  2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 - 

Джерело: [22, с.563; 27]. 
  
Низький рівень довіри до інституту, який тісно 

пов'язаний із соціальним капіталом та місцевим са-
моврядуванням має пояснення. Вважається, що за-
гальною проблемою пострадянського суспільства 
залишається ще і досі неподолана історична та пси-
хологічна традиція масового скепсису та недовіри 
щодо будь-яких організацій та об’єднань, створених 
зверху або ззовні, також з причини їх залежності від 
донорських (особливо зарубіжних) фондів та орга-
нізацій. Великі організації і благодійні фонди небез-
підставно породжують у громадян України підозри 
в корупції, відмиванні грошей, корисливості [25, 
с.55]. Тобто починають набувати, за їх думкою, тих 
самих рис як і державні владні структури1. Соціоло-
гічні дослідження, проведені методом сфокусова-
ного групового інтерв’ю, довели, що в Україні люди 
більш схильні довіряти невеликим групам однодум-
ців, сусідів, колег, тобто тих, з ким вони мають тісні 
зв’язки. І не тільки довіряти, а і створювати разом з 
ними на місцях окремі паростки самоорганізації на-
селення (переорієнтація на особистісні соціальні ме-
режі, сусідські співтовариства тощо) при підтримці 
місцевої влади. 

Тому критично важливо, щоб місцеві НДО ста-
новились співучасниками демократичних перетво-
рень в суспільстві, і почали грати головну роль в 
житті місцевої спільноти. З табл. 6 видно, що відно-
шення до НДО та благодійних організацій і об’єд-
нань зазнало різких змін з початку збройного проти-
стояння в Україні, коли ці організації реально втру-
чалися в процес підтримки і надання допомоги пос-
траждалим і військовим. Це також вплинуло на під-
вищення оцінки форм громадської активності щодо 
прийняття владою своїх рішень. Найбільш ефектив-
ними під час опитування у 2015 р. українці вважали: 
участь громадян у громадських організаціях 
(29,9%), у доброчинних акціях та волонтерських 
групах (22,5%), громадсько-політичних рухах 
(17,1%), проведення громадських слухань суспільно 
значущих проблем (19,8%), вивчення громадської 

                                                        
1 Завданням дослідження було виявлення можливостей самоорганізації населення малих шахтарських міст Лу- 

ганської області для вирішення проблем, які виникли у зв’язку із закриттям вугільних підприємств. 

думки і її врахування у прийнятті рішень (21,9%), ді-
ючі «гарячі» телефонні лінії та Інтернет-сторінки 
органів влади (20,3%), обговорення проектів рішень 
влади у ЗМІ та соціальних Інтернет-мережах 
(18,5%) [27]. 

Для успіху реформи місцевого самоврядування 
також велике значення має стан розвитку інших 
форм самоорганізації громадян та форм прямого на-
родовладдя і, якщо жителі громади не здатні, або не 
готові об’єднати зусилля для спільної роботи та вза-
ємної підтримки, розвиток громади неможливий. І 
реформа децентралізації влади також стає неможли-
вою, адже ґрунтується саме на традиціях співучасті 
(participatory approach) у проектуванні, плануванні й 
реалізації соціальних програм і має різні організа-
ційно-методичні напрями.  

Наразі існує великий спектр можливостей залу-
чення місцевими органами влади різних верств на-
селення до управління територіями: зустрічі, наради 
і консультації з представниками третього сектору і 
громадськістю; збір та розповсюдження інформації, 
організація зворотного зв`язку, розробка та відпра-
цьовування механізмів постійної дійової співпраці; 
створення мереж, альянсів, коаліцій між представ-
никами НДО; залучення до діалогу підприємців та 
промисловців для обговорення конкретних місце-
вих проблем.  

Законодавство України передбачає достатньо 
різних форм участі жителів громади і суспільних ор-
ганізацій в прийнятті і реалізації рішень щодо пи-
тань місцевого значення: громадські слухання; міс-
цеві ініціативи, локальна нормотворчість (місцеві 
нормативні акти); різні форми дорадчої демократії 
(цільові групи, дорадчі комітети, консультативні 
ради, громадські комітети, комісії стратегічного ро-
звитку, участь у засіданнях депутатських комісіях, 
круглі столи тощо; налагодження партнерських сто-
сунків нового типу; ініціатива розвитку волонтерс-
тва; робочі групи для вирішення різноманітних пи-
тань, експертні групи та дослідницькі колективи. 



О. Д. Прогнімак 

206 
Економічний вісник Донбасу № 1(47), 2017 

Однак ці форми практично не реалізуються на 
практиці. Серед причин такого стану невіра жителів 
в ефективність такої участі, в реальність свого 
впливу, невміння скористатися наданими законом 
можливостями, але головне – відсутність вагомої 
державної підтримки різних форм співробітництва 
на зразок підписання Спільної угоди між Урядом 
Канади і неурядовим сектором, яка започаткувала 
нову стратегію співпраці між ними. 

Тому і не розвиваються ці апробовані форми і 
процедури  взаємовідносин, хоч треба відмітити но-
вий виток у розвитку волонтерства1, який відбувся з 
початку військового конфлікту в Україні. Це також 
вплинуло на оцінку щодо форми громадської актив-
ності, що впливають на прийняття владою своїх рі-
шень. ай-більш ефективними під час опитування у 
2015 р. українці вважали: участь громадян у громад-
ських організаціях (29,9%), у доброчинних акціях та 
волонтерських групах (22,5%), громадсько-політич-
них рухах (17,1%), проведення громадських слухань 
суспільно значущих проблем (19,8%), вивчення гро-
мадської думки і її врахування у прийнятті рішень 
(21,9%), діючі «гарячі» телефонні лінії та Інтернет-
сторінки органів влади (20,3%), обговорення проек-
тів рішень влади у ЗМІ та соціальних Інтернет-мере-
жах (18,5%) [27]. 

До того ж такі форми мають бути різними для 
різних типів громад. Те, що є органічним для вели-
кого міста, може не підійти для сільської громади. 

На основі багатьох локальних досліджень, про-
ведених в різні роки можна визначити, що самоор-
ганізована діяльність громадян скоріше реалізується 
в невеликих містах, містечках, селах, які тепер за но- 

вим законом будуть об’єднуватися і створювати 
більш потужні структури. Що стосується великих 
міст, то завдяки розвитку інформаційно-комуніка-
ційних технологій можна очікувати інших, окрім 
членства в НДО, інноваційних форм самоорганізації 
населення. 

Таким чином, за такими загальновизнаними ха-
рактеристиками соціального капіталу, як наявність і 
членство в НДО та інших формах самоорганізації 
населення Україна дуже відстає від розвинених 
країн. Але існує ще такий важливий вимір – рівень 
довіри в суспільстві, яку Френсіс Фукуяма вважає 
своєрідним «мастилом» суспільного механізму і 
ключовим елементом соціального капіталу разом з 
готовністю до співпраці [31, с.129]. За його думкою, 
високий рівень міжособистісної довіри розширює 
коло потенційних учасників формальних і неформа-
льних відносин, а суспільство засноване на загаль-
ній взаємодії, яка виникає як результат високої до-
віри між його членами, більш результативно, ніж су-
спільство всезагальної недовіри [31, с.52]. 

Співпраця на засадах довіри необхідна між за-
конодавчою та виконавчою владою, між працівни-
ками та роботодавцями, політичними партіями і ви-
борцями, владою та неурядовими організаціями 
тощо. Саме довіра (особистісна і інституціональна) 
дає значні соціальні та економічні переваги завдяки 
можливостям вести діалог поміж усіма групами ін-
тересів в суспільстві і громаді, налагодження взає-
мопорозуміння між політикою держави і інтересами 
громадян, адже в посткомуністичних країнах суспі-
льство і держава все ще функціонально роз’єднані. 

 
Таблиця 7 

Оцінка рівня довіри населення владним інститутам (шкала від 1 до 8)2 
 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 
Президенту 2,6 2,1 2,7 2,2 2,3 3,4 2,7 2,5 2,9 2,2 
Верховній Раді 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,9 2,5 2,3 2,4 2,0 
Уряду 2,3 2,1 2,4 2,2 2,3 3,1 2,5 2,4 2,6 2,1 
Місцевим органам влади  - - 2,3 2,5 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 

Джерело: [22, с. 564]. 
 
Протягом 1994-2014 рр. за результатами соціо-

логічного моніторингу простежується постійний ни-
зький рівень довіри населення України до основних 
державних інститутів, які представляють законо- 
давчу, виконавчу і представницьку гілки влади. 

Додатковим підтвердженням не тільки недо-
віри, а і невіри у зміни до кращого може послугову-
вати розподіл відповідей на запитання «Чи є серед 
існуючих на теперішній час в Україні політичних 

                                                        
1 В 2015 р. 37,8% опитаних вважали, що люди, які активно долучилися до волонтерського руху реально врятували 

країну і невідомо, щоб було, якби не вони, а 42,6% – що вони багато в чому змінили державні структури і працюють 
набагато ефективніше [27, с.36]. 

2 В 2015 р. цілком і переважно довіряли: Президенту 1,1% та 16,5%, Верховній Раді – 0,3 і 8,0%; уряду – 0,4% і 
8,3%; місцевим органам влади – 0,8 і 15,3% [27]. 

партій і рухів такі, яким можна довірити владу?». 
Тільки 23,6% опитаних у 2015 р. відповіли пози- 
тивно [27]. 

Дослідження, проведені соціологами довели, 
що у українців виникла стійка недовіра не тільки до 
влади, а і традиційних методів захисту своїх прав че-
рез відповідні інститути. Вони шукають солідарно-
сті і знаходять її виключно в рамках родини, відчу-
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ваючи високу довіру тільки всередині вузьких ро-
динних і дружніх кіл. Замикаючись в малих групах, 
вони втратили почуття зрозумілості суспільних про-
цесів. Соціум за межами малих груп втратив для них 
чіткі обриси, перетворився в поле діяльності акто-
рів, про які пересічна людина чіткого поняття не 
має. Тому сукупність цих акторів і перетворилась в 
нечітке поняття «вони» [35, с.101]. 

Влада для жителя України це завжди «вони». І 
як вести із «ними» діалог, відстоювати права, пере-
січний громадянин України не знає. Домінує уява 
про владу, як спільноту, яка діє тільки заради своїх 
інтересів, на яку неможливо впливати1. Оця відсут-
ність знання про те, як працює механізм взаємодії із 
владою в інших країнах, а також таких складових 
людського капіталу, як самодостатність, ініціатив-
ність – це те, чого бракує українцям в порівнянні з 
жителями демократичних країн Заходу. Тут корені 
тієї безпорадності, безпомічності щодо свавілля 
влади. 

Таким чином, відповісти на питання «Чи можна 
розраховувати на масову активність населення в 
процесі самоорганізації в умовах децентралізації 
влади?» дуже складно.  

З одного боку, продовжують існувати підстави 
для обстоювання позиції, що українцям взагалі 
об’єднання на основі інтересів, характерні для захід-
ної людини, є чужими, і вони здатні добровільно 
об’єднуватися лише на основі особистісних взаємо-
відносин, відчуваючи високу довіру лише до вузь-
ких родинних і дружніх кіл. Враховуючи низьку  
участь громадян в НДО, наполягається на тому, що 
ці організації не є для України органічною структу-
рою, здатною об’єднувати, ефективно представляти 
і захищати інтереси членів територіальної громади. 

З іншого боку, постійне вдосконалення норма-
тивної бази, яке супроводжувалося значними зусил-
лями з боку численних іноземних НДО з їх впливом 
і фінансовою підтримкою вітчизняних недержавних 
громадських структур на протязі майже двох деся-
тиріч, створили певні передумови для руху україн-
ських територіальних громад до інституціоналізації 
західної моделі громади. 

З цією метою використовувались різні соці- 
альні технології, спрямовані на залучення внутріш-
ніх ресурсів місцевих спільнот. До них, передусім, 
належать “навчання через дію” (action learning) і 
тренінг та дослідження за допомогою дії (action 
training and research) тощо. 

 Широке розповсюдження набули технології 
стратегічного планування місцевого розвитку, впро-
вадження проектного підходу до вирішення місце-
вих проблем, міжсекторної партнерської взаємодії. 
Ці технології застосовувались в форматі численних 

                                                        
1 Близько 44% опитаних охарактеризували владу як людей, які турбуються лише про своє матеріальне благопо-

луччя і кар'єру, і 17,8% як  - “Це слабкі люди, які не вміють розпорядитися владою і забезпечити порядок і послідовний 
політичний курс»;  позитивну оцінку їй надали лише 3,3% [27]. 

освітніх семінарів, тренінгів, закордонних стажу-
вань, партнерських проектів тощо. Треба відмітити 
діяльність в межах спільного проекту Уряду Укра-
їни, Світового банку та урядів багатьох країн (Вели-
кої Британії, Німеччини, Швеції, Японії та ін.), «Ук-
раїнський фонд соціальних інвестицій» (УФСІ), 
який розпочався в 2002 р. [36], швейцарсько-україн-
ського проекту «Підтримка децентралізації в Укра-
їні» DESPRO і багатьох інших [4; 9].  

Можна стверджувати, що зусилля з активізації 
і підтримки місцевих ініціатив не пройшли даром. 
Так, в межах проекту УФСІ відбувалось залучення 
громад з метою сприяння рішенню пріоритетних 
проблем: розроблена цільова стратегія реалізації  
мікропроектів, спрямованих на відновлення шкіл, 
дитячих садків, бібліотек, медичних установ, клубів, 
об’єктів ЖКГ, покращення навколишнього середо-
вища; створення інноваційних моделей надання со-
ціальних послуг вразливим групам населення [36].  

Одним із пріоритетних напрямків діяльності 
УФСІ є розвиток людського потенціалу членів гро-
мад, що беруть участь у втіленні мікропроектів. На 
практиці це означає, що впровадження мікропро- 
екту є процесом безперервного навчання, розвитку 
суттєвих вмінь і навичок громадських лідерів, які за-
діяні в процесі і навчаються на всіх етапах співпраці 
з УФСІ. До них можна віднести: навички самоорга-
нізації населення, навички розробки проектів, на- 
вички фандрейзингу. 

Окрім того, УФСІ в кожній громаді проводить 
навчання, що є елементом неформальної освіти до-
рослих. Тематика навчання визначається самими 
членами громади і залежить від типу мікропроекту, 
що впроваджується. До найбільш популярних тем 
можна віднести «залучення ресурсів», «розробка  
бізнес-проектів», «лідерство в громаді», «енергозбе-
реження». Тобто можна вважати, що сама методоло-
гія діяльності УФСІ зорієнтована на постійний роз-
виток членів громади, і її фактично можна визна-
чити як спрямовану на підвищення її людського і со-
ціального капіталу. 

Знаковим з позиції підвищення людського та 
інтелектуального капіталу реформи є залучення мо-
лоді з конкурсного відбору висококваліфікованих 
фахівців в групу експертів з питань місцевого і регі-
онального розвитку для підтримки реформи децент-
ралізації в Україні за проектом «ULEAD з Європою» 
на офіціальному сайті «Децентралізація». Це набу-
ває особливого значення в зв’язку із вимогами до  
рівня професійної компетентності особи, яка пре- 
тендує на зайняття посади в органах місцевого само-
врядування у щойно прийнятому Законі України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування». 
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Темпи процесу об’єднання громад не дуже за-
лежать від того, східні це, центральні чи західні ре-
гіони. Значно більша залежність простежується в 
зв’язку з тим, наскільки активно проводилася в регі-
оні робота з населенням і міською владою щодо ак-
тивізації місцевих ініціатив в попередні роки. І по-
дальший розвиток подій довів, що вже в той час в 
цих регіонах була готовність до такої співпраці і на-
віть попередній досвід. Тому новостворені громади 
активно розвиваються і шукають шляхи залучення 
інвестицій. Про це свідчать результати міжрегіона-
льного дослідження участі громадськості у реформі 
місцевого самоврядування1 [9]. Більшість опитаних 
представників територіальних громад позитивно 
оцінюють реформу децентралізації та її наслідки: 
71,5% дали відповідь, що якість та доступність соці-
альних послуг в їхніх селах та селищах покращилась 
після об’єднання; 67,8% – що бюджет об’єднаних 
територіальних громад збільшився в декілька разів; 
60,4% – що додаткові кошти активно використову-
ються на ремонт шкіл, лікарень, доріг тощо. При 
цьому опитані активісти вважають, що мешканці по-
годжувались на об’єднання територіальних громад з 
таких причин: хотіли отримати потужний бюджет 
(78,7%); сподівались на покращення соціальних по-
слуг (59,6%); що реформа допоможе зробити гро-
маду заможною (22,5%). 

Але хоч законодавство України дозволяє самим 
мешканцям ініціювати об’єднання громад, випадків, 
коли в досліджених громадах ініціаторами об’єд-
нання виступали мешканці, налічувалось лише 
8,6%. Згідно з результатами дослідження, здебіль-
шого ініціатором об’єднання територіальних громад 
виступали представники влади – сільські, селищні, 
міські голови (72,9%) та депутати місцевої ради 
(35,7%). Крім того, громадські обговорення прово-
дились досить активно у формі загальних зборів 
(70,5%) та громадських слухань (35,2%). За оцін-
ками більшості експертів (62,3%) у процесі об’єд-
нання громад було враховано їхні історичні, при- 
родні, етнічні, культурні та інші особливості. 

На сьогодні в країні створено 184 об’єднаних 
громад із запланованих 914. На початку 2016 р. їх 
було 159, тобто в тих регіонах де було створено 
більш сприятливі умови для об’єднання, процеси 
йшли швидше. Так, в Тернопільській області вже в 
кінці січня 2016 р. було створено усю заплановану 
                                                        

1 Дослідження проведено у 2016 р. Одеським інститутом соціальних технологій разом із ВГО «Асоціація сприяння 
самоорганізації населення» та партнерськими організаціями у Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Луганській, 
Миколаївській та Одеській областях за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Дослідження було проведено 
в 46 територіальних громадах у Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Одеській 
областях [9]. 

2 Проект «Запуск регіонів: Донбас» стартував 19 січня в Миргороді і охоплює 19 міст і об'єднаних територіальних 
громад. Це – Ліманська, Жовтнева, Черкаська, Білозерська, Новопсковська, Білокуракінська і Новоайдаровська об'єд-
нані територіальні громади, а також міста Маріуполь, Дружківка, Сартана, Вугледар, Покровськ, Соледар, Бахмут, 
Слов'янськ, Святогірськ, Миколаївка, Велика Новосілка і Краматорськ. Проект є частиною ініціативи «Запуск регіонів» 
Українського інституту міжнародної політики в питаннях децентралізації, розвитку регіонів України, органів місцевого 
самоврядування. 

кількість об’єднаних територіальних громад, в Чер-
нівецькій і Хмельницькій – половину із запланова-
ної, але в інших регіонах об’єднання громад йде  
значно повільніше [9; 37]. Так, в східних районах 
країни зіштовхнулись із додатковими труднощами і 
обмеженнями в процесі проведення децентралізації 
влади. Вже зараз можна побачити, що і первинний 
етап реформи децентралізації – об’єднання громад 
проходить в них з більшими труднощами, ніж в ін-
ших регіонах України. І в подальшому можна про-
гнозувати більш ускладнені ситуації. 

Експерт проекту «Запуск регіонів: Донбас» вва-
жає, що «… Донецька і Луганська області з об'єк- 
тивних і суб'єктивних причин не реагують активно 
на можливості, які їм надаються» оскільки «грома-
дам надаються повноваження, певний фінансовий 
ресурс, … а людей, які б це все робили – немає»2. 
Таку ж думку підтримує колишній директор Офісу 
реформ Донецької області, проголошуючи, що не-
достатньо людей, які готові брати на себе таку ве-
лику відповідальність і  «…ми маємо зараз говорити 
про підвищення кваліфікаційного рівня людей, які 
працюють в новостворених органах місцевого само-
врядування». Мету реформи навіть керівники про- 
ектів, задіяних в реформі формулюють найчастіше в 
площині «додання рівності доступу до соціальних 
послуг». Все інше, як висловилася керівник проекту 
«Запуск регіонів: Донбас» – «це вишенька на торті» 
[38].Тобто навіть у експерта проекту відсутнє розу-
міння більш широкого сенсу цієї реформи, а з ним і 
очікуваних проблем в процесі його втілення, що мі-
стяться саме в цій «вишеньці». 

Такі уявлення (і зокрема, заява про передачу 
«місцевих податків на місцевий рівень») змушують 
сумніватися не тільки в компетентності керівників 
(кураторів) численних проектів, а і в успішності ке-
рованих ними заходів. Ініціативність це, безумовно, 
великий чинник успіху в процесі децентралізації, 
але задіяння в ньому людського і  інтелектуального 
капіталу, вважаємо, поки що недооцінене.  

Ще на початку 2016 р в Донецькій області було 
створено три об’єднані громади і лише наприкінці 
року їх кількість зросла до 6 (із запланованих 39). 
Найбільші труднощі у цьому процесі виникають у 
населених пунктів, що входять в агломерації і, зали-
шаючись в підпорядкуванні великих міст, фінансу-
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ються за залишковим принципом. Такий адміністра-
тивно-територіальний поділ стає каменем споти-
кання для невеликих населених пунктів, які, ство-
рюючи навколо себе об'єднану громаду, повинні 
пройти додаткові процедури зі зміни підпорядку-
вання міст.  

Треба враховувати і той факт, що східні терито-
рії України  мають специфічну систему розселення і 
розміщення виробничих сил. Значна  частина їх міст 
і селищ була штучно створена в короткий час в про-
цесі радянської прискореної індустріалізації. Від- 
сутність на цій території країни природно-історич-
ної системи розселення це також фактор, що ускла-
днює процес децентралізації, і який треба врахову-
вати при її проведенні.  

До щойно прийнятого законопроекту № 4772 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо добровільного приєднання територіа-
льних громад», було запропоновано правки, завдяки 
яким мала з'явитися можливість створення агломе-
рацій, як «простішої (?) альтернативи об'єднанню 
громад». На переконання координатора Центру роз-
витку місцевого самоврядування Донецької області, 
якщо вони були б прийняті, це зіпсувало б усю кон-
цепцію реформи і ту модель децентралізації, яка за-
раз розбудовується в Україні. Такі ж сумніви щодо 
змін до законопроекту №4772  висловили і деякі  
експерти, зокрема директор з науки та розвитку Ін-
ституту громадянського суспільства Анатолій Тка-
чук, теж виступивши з його критикою [37].  

Питання міських агломерацій вимагає окре-
мого зваженого підходу (до законодавчого врегулю-
вання питання міських агломерацій положення 
цього Закону не поширюються на територіальні гро-
мади), і недопрацьовані законодавчі ініціативи не 
повинні впливати на хід реформ. Але також не мож-
на погодитися з однаковим «простим» і придатним 
для усіх регіонів України способом об’єднання гро-
мад, зіштовхнувшись з іншим, більш складним те-
риторіальним устроєм (агломерація це не «прос-
тіша», а значно складніша його модель), і одразу ж 
вважати його «негативним досвідом, … який зако-
нодавці хочуть поширити на всю Україну і «напло-
дити» агломерацій, як це відбувається в Донецькій 
області» [37]. 

Вище вже було визнано, що намагання підіг-
нати під єдиний стандарт може бути однією із загроз 
проведенню децентралізації в Україні, і таке спро-
щення, як це не парадоксально, може створювати ще 
більші складнощі. Довкола найбільших міст Укра-
їни на протязі десятиріч склалися великі агломерації 
та субурбії.  Ще 20 років тому було ясно, що під час 
проведення реформи адміністративно-територіаль-
ного устрою не можна оминути такого явища, як по-
тужного впливу цих міських агломерацій не тільки 
на економічні, а і соціальні, демографічні, науково-
культурні, екологічні процеси в країні. Врахування 

проблем сіл, малих міст і містечок в різних типах те-
риторіально-господарських систем – в агломерацій-
ній системі міських населених пунктів і в не агломе-
раційній, має важливе значення для успіху децент-
ралізації. Так чи інакше, але доведеться вирішувати 
в східних регіонах, а також в Києві, Дніпропетров-
ській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській 
областях питання міських агломерацій в зв’язку із 
децентралізацією. 

Розгляд цього питання в усій повноті і складно-
сті не входить до питань, які розглядаються в да-
ному дослідженні. Але воно тісно пов’язане із чин-
никами активізації людського і соціального капіталу 
в громаді і суспільстві. Адже існує така особливість 
об’єднаних територіальних громад в Донбасі – вони 
значно більші ніж ті, що створені у центральних і за-
хідних регіонах країни, де дуже багато невеликих 
громад по 2-2,5 тис. мешканців. Так, Бахмутська 
об’єднана громада (близько 88 тис. осіб) є найпоту-
жнішою в Донецькій області і однією з найбільших 
громад в Україні. Інші громади також дуже великі: 
Лиманська налічує 42,5 тис. осіб, Миколаївська – 
23,6 тис. осіб, Соледарська – 22,5 тис., Черкаська – 
11,1 тис. і тільки Шахівська – 3,4 тис. осіб.  Взаємо-
відносини між окремими акторами в такій громаді  
будуть  засновані на інших засадах ніж в тих, що на-
лічують кілька сотень жителів.  

В роботах Френсіса Фукуями аргументується 
можливість стратегії нарощування соціального капі-
талу в посткомуністичних суспільствах через дер-
жавну підтримку окремих практик спонтанної ко- 
операції і співробітництва між  членами окремих 
громад або соціальних груп і в подальшому поши-
ренні цих практик. Йдеться, по суті про формування 
«острівців» соціального капіталу і громадянського 
суспільства за умови взаємопорозуміння між суспі-
льством та державою [31, с.145]. 

Аналізуючи дані, наведені нобелівською лауре-
аткою Е. Остром, яка узагальнила близько п’яти ти-
сяч прикладів формування спонтанних практик гро-
мадського співробітництва та спільного викорис-
тання загальних ресурсів, Френсіс Фукуяма форму-
лює набір умов, за яких соціальний капітал може  
формуватися стихійно, і доводить, що такими умо-
вами є розмір спільноти, роблячи такий висновок, – 
«спонтанне відтворення соціального капіталу мож-
ливо у відносно малих, стабільних групах, членство 
в яких обчислюється сотнями, або, в крайньому ви-
падку, тисячами» [31, с. 145].  

У процесі трансформації територіального уст-
рою та системи місцевого самоврядування слід спи-
ратися також на світову практику. Саме тому процес 
перетворень необхідно здійснювати з огляду на не-
обхідність проведення політики невеликих терито-
ріальних громад, незважаючи на те, що в деяких 
об’єднаних громадах поки що немає навіть примі-
щень для розміщення установ, що здійснюють пов- 
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новаження щодо правоохоронної діяльності, реєст-
рації актів цивільного стану та майнових прав, соці-
ального захисту тощо.  

Якщо на територіях, де вже перший етап ре- 
форми – об’єднання громад – пройшов вчасно і ус-
пішно, можна сподіватися на появу таких «острів-
ців» і подальше їх розповсюдження через державну 
підтримку, то щодо певних районів такої перспек-
тиви майже не існує, як і не існує ясного бачення 
стратегій місцевого розвитку для міст і селищ Дон-
басу, в яких відбулося закріплення олігархічного 
типу формування й узгодження корпоративних інте-
ресів.  

На цих територіях за роки ринкових реформ 
стався перерозподіл власності на користь клієнтель-
них груп (їх на пострадянському просторі почали 
іменувати кланами), і реальним суб’єктом управ-
ління стали великі корпорації. На територіях, де опа-
нували ці «клани», контроль над ресурсами терито-
ріальної громади і наявність владних повноважень 
надало необмежені можливості реалізації їх приват-
них інтересів. Внаслідок цього самоорганізована ді-
яльність не має для пересічних громадян сенсу через 
те, що не забезпечує їм доступ до ресурсів (вони вже 
усі розподілені поміж кланами), і прийняття рішень 
в інтересах усієї громади. Членів територіальної 
громади в таких містах можна визначити як роз’єд-
нане, несолідарне населення, фактично не здатне ви-
ступати як самоорганізовані, самостійні соціальні 
суб’єкти. 

На відміну від них, клієнтельні групи («клани») 
це щільно інтегровані, закриті соціальні мережі, со-
лідарні і згуртовані на базі загальних інтересів,  
замкнуті для сторонніх, не зацікавлені в будь-якому 
впливі з боку громадянського суспільства, в тому 
числі у впровадженні інституційних механізмів ре-
гуляції взаємодії органів місцевого самоврядування 
з територіальною громадою. Звісно, що «олігархам 
не потрібна дієва територіальна громада, адже вони 
таким чином втратять вплив і можливість керувати, 
в першу чергу, фінансовими потоками» [39, с.92]. 

Тобто замість суб’єкту – жителів громади, 
суб’єктом стали бізнес-групи. А солідарність цих 
груп інтересів, тобто узгодження дій і рішень прита-
манна їм в більшій мірі ніж членам громади. Нас-
лідки створення таких, квазісоціально замкнутих кіл 
групової солідарності відомі: корупція і непотизм 
(кумівство) заповнюють вакуум суспільних відно-
син і фактично створюють порочне коло самовід- 
творення. Адже члени таких соціумів знаходять 
розв’язання своїх проблем в неформальних патрон-
клієнтських зв'язках, залишаються залежними від 
них і не відчувають ані готовності, ані здатності змі-
нити «правила гри». 

Місцеві органи влади знаходять різні методи 
взаємодії із цими групами інтересів через так звану 

корпоративну соціальну відповідальність, але в ці 
взаємовідносини не залучені широкі кола громадян.  

Все більша частина жителів таких громад усу-
вається від суспільно-активної діяльності і опиня-
ється фактично в соціальній резервації із сурогат-
ними, архаїчними, віртуальними формами життєді-
яльності (через Інтернет- і в цілому медіа-залеж-
ність), які лише імітують громадянську, соціально-
політичну активність. Це і є найважливіша переш-
кода на шляху не тільки реальної децентралізації, а 
взагалі модернізації цих регіонів. 

Недостатній розвиток соціального капіталу і 
його інституціональних форм в горизонтальних ме-
режах громадської активності і співробітництва за 
відсутністю історичних традицій, створили певний 
соціальний вакуум, чому також сприяв курс на зни-
щення НДО в цьому регіоні. Така ситуація була ха-
рактерною для клієнтел Сицилії або Неаполю. Отри-
мані видатним дослідником соціального капіталу  
Р. Патнамом результати порівняльного дослідження 
регіонів Італії показали, що, якщо в північних регіо-
нах широко розповсюджені добровільні об’єднання 
громадян, і «соціальний і політичний капітал орга-
нізовано горизонтально, а не вертикально ієрархіч-
но», то в південних – клієнтели як системи приват-
ного патерналізму, корпоративні клани, мафіозні 
угрупування [31],  що є характерним для такого ре-
гіону України, як Донбас. 

Така система соціальної взаємодії разом із  
слабкістю державних інститутів гальмують і роб-
лять майже неможливим на теренах Донбасу процес 
децентралізації демократичним шляхом, існування 
місцевого самоврядування на засадах самоорганізо-
ваної діяльності громадян, підзвітність муніципаль-
ної влади перед громадою. 

На цю інституційну основу накладається ще й 
геополітичний фактор – дуже важливий в форму-
ванні світогляду і системи цінностей населення 
Донбасу, де так і не сформувалося громадянське та 
культурне підґрунтя, що спиралося б на  цінності єв-
ропейської традиції та культури. Навпаки, під по- 
тужним впливом російських іміджмейкерів нев-
пинно складалася підстава для зміцнення інститутів 
не демократії, а авторитаризму. Соціокультурні ус-
тановки мешканців регіону, які на протязі довгого 
часу зазнавали потужного російського впливу, діяли 
як стримуючий фактор на можливості модернізацій-
них зрушень цієї інституційної основи. При цьому в 
регіоні була велика довіра до центральної влади 
[41]. Адже іноді тільки вона була спроможна вирі-
шити складні питання шахтарських міст і селищ. З 
роками ця довіра до центральної влади перетвори-
лася в феноменальну довіру до «своїх». І ні за яких 
обставин поки що ця довіра не похитнулась. Але її 
корені – це не корені суто російської ментальності і 
відношення до влади.  На засадах такої довіри також 
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можливо створення «острівців» соціального капі-
талу і громадянського суспільства за умови взаємо-
порозуміння між місцевими спільнотами та держа-
вою. 

Зміцнення та розвиток соціальних взаємодій, 
співробітництва, взаємної довіри в територіальній 
громаді передбачає: підвищення в цілому рівня до-
віри до влади, формування умов для подолання не-
задоволення відносинами у системі «влада-лю-
дина», «держава-суспільство», забезпечення постій-
ного діалогу влади і громади; суспільне обговорення 
проблем через проведення референдумів, громадсь-
ких слухань, опитування громадської думки. 

Тому порозуміння і співробітництво із місце-
вою владою, як найбільш наближеною до людини, 
особливо в малих містах, селищах і селах є тією лан-
кою, через яку можна витягти весь ланцюг проблем, 
пов’язаних з низькою довірою до владних інститутів 
і взагалі низьким рівнем соціального капіталу. 

Видатний дослідник з інституціональної теорії, 
нобелівський лауреат Даглас Норт вважав, що ве-
ликі зміни інституційної основи суспільства наста-
ють тоді, коли в них зацікавлена сторона з достат-
ньою силою може обстояти свою позицію. І водно-
час він допускав, що у випадку неперервних посту-
пових змін в конкретних напрямах впродовж часу, 
малі зміни поступово видозмінять інституційну ос-
нову настільки, що вона відкриє іншу сукупність ва-
ріантів розвитку [40, с. 91]. Цей висновок стосується 
як раз тих поступових кроків до демократизації сус-
пільства, які надає саме децентралізація влади і ре-
форма місцевого самоврядування, в процесі яких і 
відбуваються зміна інституційної основи.  

Чи зможуть вони змінити цю основу в Україні? 
Чи можна сподіватися на те, що місцеве самовряду-
вання на засадах самоорганізації населення стане  
підставою ефективної влади в Україні? Відповідь на 
ці питання, безумовно, може дати тільки час і зу-
силля спрямовані в напрямку усування тих обме-
жень і перешкод на шляху децентралізації влади, які 
було розглянуто в даному дослідженні.  
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российская модернизация: пересчет маршрута [Эле-
ктронный ресурс]. – Режим доступа: http://polit.ru/ 
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ская власть и публичная политика // ПОЛИС. – 2006. 
– № 1. 16. Романович Н.А. Концепція единовластия 
в общественном сознании (традиции, социокультур-
ные основания) / Н.А. Романович // Социологиче-
ские исследования. – 2010. – №10. – С. 141-148.  
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– 660 с. 23. Аузан А. Колея российской модерниза-
ции / А.А. Аузан // Общественные науки и современ-
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ності в сучасній Італії / Р. Патнам, Р. Леонарді,  
Р. Нанетті. – К., 2001. 30. Фукуяма Ф. Доверие: со-
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 

 
До 80-річчя професора, доктора економічних наук 

М.М. ЯКУБОВСЬКОГО 
 

ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ДОСЛІДНИК 
 
 
10 березня 2017 р. виповнилося 80 років відо-

мому вченому, доктору економічних наук, профе-
сору, провідному науковому співробітнику Інсти-
туту економіки промисловості НАН України Ми-
колі Миколайовичу Якубовському. Його наукова ді-
яльність є прикладом творчої єдності практичного 
досвіду і змістовної наукової праці з дослідження 
актуальних проблем розвитку промисловості. 

Народився М.М. Якубовський у м. Горлівці До-
нецької області в сім’ї службовців, які присвятили 
себе будівництву і експлуатації підприємств хіміч-
ної індустрії, що вплинуло на професійний вибір 
ювіляра. У 1959 р. він закінчує Харківський інже- 
нерно-економічний інститут (нині – Харківський на-
ціональний економічний університет) за спеціальні-
стю економіка і організація хімічної промисловості. 
Свою трудову діяльність розпочав економістом,  
старшим інженером-економістом на Київському 
комбінаті хімічного волокна (1959-1963 рр). Потім 
був запрошений до Укрраднаргоспу на посаду го- 
ловного фахівця Управління хімічної промислово-
сті, а в 1966 р, після реформування управління еко-
номікою призначений начальником відділу собівар-
тості та цін Міністерства хімічної промисловості 
України (1966-1970 рр.). 

Хист до наукової роботи Микола Миколайович 
проявив ще студентом, працюючи в наукових гурт-
ках, беручи участь в дослідженнях. Його дипломна 
робота одночасно була і розділом наукової теми ін-
ституту. Починаючи з 1970 р. він повністю пов’язав 
свою діяльність  з науково-дослідною роботою, очо-
люючи сектор ціноутворення і фінансових ресурсів, 
а з 1974 р. – відділ економіки і народногосподар-
ського планування хімічної промисловості НДЕІ 
Держплану УРСР. 

Його наукове зростання позначилося захистом 
у 1973 р. кандидатської, а у 1991 р. – докторської ди-
сертації, в якій він провів дослідження основних 
проблем хімізації економіки України з урахуванням 
регіональних особливостей виробництва і забезпе-
чення республіки засобами хімізації, потенційних 
можливостей інтенсифікації розвитку галузі та 
розв’язання екологічних проблем, пошуку ефектив-
них шляхів управління хімізацією в умовах еконо- 
мічної самостійності галузевих та регіональних гос-
подарських структур. Наслідком докторської ро-
боти стали методичні рекомендації та практичні 
пропозиції з обґрунтування концепції хімізації еко- 

номіки України, заснованої на використанні інтен-
сивних факторів відтворення, екологічній спадкоєм-
ності та економічних методів регулювання. 

З початком економічної перебудови країни 
М.М. Якубовський, будучи заступником директора 
НДЕІ Міністерства економіки України з наукової 
роботи (1991-2005 рр.) і завідуючим відділом міжга-
лузевих та структурних проблем виробництва ак- 
тивно, долучився до формування ефективної галузе-
вої структури промисловості, розвитку внутріш-
нього ринку, активізації інвестиційної діяльності та 
формування інноваційної моделі розвитку з метою 
підвищення конкурентоспроможності в умовах рин-
кових відносин. 

Як науковий керівник і відповідальний викона-
вець він брав участь у багатьох важливих дослі-
дженнях з пріоритетної тематики економічного роз-
витку на замовлення центральних органів виконав-
чої влади – Міністерства економіки України та Мі-
ністерства промислової політики України, розв’язу-
ючи проблеми, що виникали перед країною в умовах 
становлення ринкових відносин. Отримані ним на- 
укові результати використовувалися в роботі цент-
ральних органів виконавчої влади при підготовці 
проектів урядових рішень, програмних документів, 
розробці практичних заходів з реалізації економіч-
ної політики держави. Зокрема, він є основним роз-
робником таких урядових документів, як: Проект 
Програми структурної перебудови економіки Укра-
їни на середньостроковий період (1999-2003 рр.); 
Комплексна програма розвитку внутрішнього ринку 
(2001 р.); Державна програма розвитку промислово-
сті на 2003-2011 рр.; Проект Концепції розвитку 
промислового комплексу України на період до 2017 
року; 

На особливу увагу заслуговують наукові напра-
цювання ювіляра зі структурно-технологічної мо- 
дернізації та інноваційного розвитку промисловості, 
які він здійснював як головний науковий співробіт-
ник відділу промислової політики в Інституті еконо-
міки і прогнозування НАН України з 2005 по 2015 р. 
і продовжує досліджувати в Інституті економіки 
промисловості НАН України, розкриваючи регіона-
льний аспект модернізації в умовах децентралізації 
управління економікою. 

Його бачення проблем промисловості й шляхів 
їх розв’язання дістали широке висвітлення майже у 
150 наукових працях і ряді монографій, зокрема: 
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«Хімізація: економічні проблеми» (Якубовський 
М.М. К.: «Наукова думка», 1988, 198 с.); «Струк- 
турна перебудова економіки України: основні на-
прями і пріоритети» (Мінін Л.В., Науменко В.І., 
Якубовський М.М.. Антоненко А.І. За ред. д.е.н. 
М.М. Якубовського. К.: НДЕІ Мінекономіка Укра-
їни, 1994, 109 с.); «Державне регулювання еконо-
міки України: методологія, напрями, тенденції,  
проблеми» ( за ред. д,.е.н. М.М. Якубовського. К.:  
НДЕІ Мінекономіки України, 2005, 410 с.); «Проми-
словий потенціал України: проблеми та перспек-
тиви структурно-інноваційних трансформації» 
(Відп. ред. к.е.н. Ю.В. Кіндзерський. К.: Ін-т екон. та 
прогнозув. НАН України, 2007, 408 с.); «Потенціал 
національної промисловості: цілі та механізми ефе-
ктивного розвитку» ( Кіндзерський Ю.В., Якубовсь-
кий М.М. Галиця І.О. та ін. За ред. к.е.н. Ю.В. 
Кіндзерського. К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН Ук-
раїни, 2009, 928 с.); «Структурні зміни та економіч-
ний розвиток України» (Геєць В.М., Шинкарук Л.В., 
Артемова Т.І. та ін. За ред. д.е.н. Л.В. Шинкарук.  
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2011, 696 с.). 
«Промислова політика посткризової економіки 
(Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шелудько Е.І. та 
ін. за ред. д.е.н., проф. Л.В.Дейнеко та д.е.н., проф. 
М.М. Якубовського, Ін-т екон. та прогнозув. НАН 
України. – К., 2014, 316 с.) 

 
 
 
 
 
 
 

Учений не байдужий до майбутнього нашої 
країни, тому у своїх працях він завжди намагається 
розкрити сучасні проблеми розвитку економіки Ук-
раїни, зокрема промисловості, пов’язуючи їх із сві-
товими тенденціями промислового розвитку, визна-
чаючи проблемні риси і надаючи рекомендації щодо 
їх розв’язання з урахуванням нових викликів, що їх 
ставить суспільство і економіка інноваційного типу. 

Наукову діяльність М.М. Якубовський активно 
поєднує з науково-організаційною та педагогічною 
роботою. Протягом багатьох років він був радником 
Міністра промислової політики, є членом спеціалі-
зованої ради із  захисту дисертацій на здобуття на- 
укового ступеня доктора економічних наук, серед 
його учнів 7 кандидатів наук і 1 доктор наук. Він 
член редакційної колегії і постійний автор журналів 
«Економіка України» та «Економічний вісник Дон-
басу». У 2000 р. його було нагороджено Почесною 
відзнакою Міністерства економіки  України за бага-
торічну сумлінну працю, пов’язану з реалізацією 
економічної політики. 

Свій ювілей Микола Миколайович зустрічає з 
творчим натхненням і підтримкою однодумців. 
Щиро вітаємо дорогого ювіляра із 80-річчам, бажа-
ємо йому міцного здоров’я, довгих років життя, по-
дальших здобутків на благо нашої Батьківщини. 

 
Вчена рада Інституту економіки  

промисловості НАН України 
 

Вчена рада Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

 
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу» 
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ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ 
 

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО-ОРГАНИЗАТОРА 
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАИНЫ 

АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА САВЧЕНКО 
 
3 февраля 2017 г. исполнилось бы 80 лет из-

вестному учёному-экономисту, члену-корреспон-
денту НАН Украины, доктору экономических 
наук, профессору Анатолию Петровичу Сав-
ченко. Его трудовая деятельность началась в 
1959 г. после окончания Харьковского инже-
нерно-экономического института. Около 20 лет 
трудовой жизни Анатолия Петровича были свя-
заны с Донбассом. Он работал в нормативно-ис-
следовательской станции треста «Горловск-
уголь», в отделе экономики Донецкого совнар-
хоза, заведующим сектором, заведующим отде-
лом, учёным секретарём Института экономики 
промышленности АН УССР. В 1968 г. защитил 
кандидатскую, а в 1973 г. – докторскую диссерта-
цию. 

В центре научных интересов А. П. Савченко 
находились проблемы теории и практики управ-
ления промышленным производством, разра-
ботки и внедрения комплексных планов и про-
грамм по переводу экономики республики на но-
вые условия хозяйствования.  

Значителен его личный научный и организа-
ционный вклад в создание и внедрение республи-
канской системы комплексных научно-техниче-
ских программ, в том числе по ресурсосбереже-
нию как важнейшему фактору повышения эффек-
тивности экономики Украины. 

В 1985 г. коллективу авторов, в состав кото-
рого входил Анатолий Петрович Савченко, была  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

присуждена Государственная премия Украинской 
ССР в области науки и техники – за организацию  
промышленного внедрения технологических си-
стем и комплексов по эффективному использова-
нию вторичных ресурсов и отходов производства 
в народном хозяйстве Украинской ССР. 

Им опубликовано более ста научных работ. В 
их числе – монографии: 

Принятие решений в управлении производ-
ством / Чумаченко Н.Г., Савченко А.П., Коренев 
В.Г. – К.: «Техніка», 1978. – 192 с. 

Ресурсосбережение и научно-технический 
прогресс. Из опыта работы по ресурсосбереже-
нию и снижению материалоёмкости производства 
в УССР / Отв. редактор А.П. Савченко. – К.: По-
литиздат Украины, 1985. – 185 с. 

В 1988 г. А.П. Савченко избран членом-кор-
респондентом Академии наук УССР. Он поддер-
живал тесные связи с производством, сочетая 
научные исследования с большой общественной 
работой. Буквально до последнего дня жизни 
(27.01.1995 г.) Анатолий Петрович работал над 
актуальными проблемами развития отечествен-
ной экономики и её топливно-энергетического 
комплекса. 

В наших сердцах навсегда останется светлая 
память об Анатолии Петровиче Савченко как  о 
выдающемся, принципиальном учёном и педа-
гоге, талантливом руководителе и организаторе, 
большом труженике и истинном патриоте, болев-
шем за судьбы людей и прогресс страны. 
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