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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОБЛЕМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА:  

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ К РЕСУРСУ РАЗВИТИЯ 
 

Актуальность темы. Три года назад началось 
массовое вынужденное переселение жителей До-
нецкой и Луганской областей из опасной для жизни 
зоны военного конфликта. Потеря жилья, работы, 
имущества, хороших условий для жизни, близкого 
окружения тяжелым бременем легла на плечи этих 
людей. Из опыта Украины это второе после Черно-
быльской катастрофы массовое переселение граж-
дан Украины. В мировом сообществе наблюдаются 
также негативные тенденции, связанные с увеличе-
нием числа и переселенцев, и беженцев. Среди 
стран мира на 1 января 2017 года по данным Управ-
ления Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев в докладе «Глобальные тенденции» констатиру-
ется, что Украина занимает 8 место после Сирии, 
Колумбии, Ирана, Судана, Йемена, Нигерии и Юж-
ного Судана по числу внутренне перемещенных 
лиц. Но Украина, где продолжается длительный во-
енный конфликт и где растет число беженцев и пе-
реселенцев, представляет определенную опасность 
и дискомфорт для соседних стран. Поэтому усили-
вается и внутренняя, и внешняя заинтересованность 
в решении проблем вооруженного конфликта, в 
установлении мира и предупреждении возникнове-
ния новых опасностей и их распространения.  

Три года тяжелых испытаний и для людей, и 
для страны изменили многое. Экономическая ситу-
ация ухудшилась, системный кризис усилился, бед-
ность и социальное неравенство возросли, ожидание 
быстрого окончания конфликта не оправдалось, 
число вынужденных переселенцев осталось на 
уровне приближенном до 2 млн чел. Проблемы пе-
реселенцев практически остались нерешенными, но 
они сами стали более адаптированными к экстре-
мальным условиям. 

Мотивы переезда и настроения людей, которые 
вынужденно покинули свои дома, работу, близких, 
друзей были: спастись от угрозы своей жизни и здо-
ровью и после завершения военного конфликта воз-
вратиться назад. Ожидание продолжительности пе-
реезда у большинства переселенцев было 1,5-3 ме-
сяца, а так как это было в жарком июле 2014 года, то 
с собой были взяты легкие летние вещи и предметы 
первой необходимости. 

Переживать временные трудности украинская 
нация привыкла, а ожидание быстроты их преодоле-
ния обеспечило значительную инертность со сто-
роны всех задействованных в этом процессе субъек-
тов отношений и самих переселенцев, то есть орга-
нов и структур исполнительной и законодательной 
власти, общественных организаций по защите прав 
и интересов этой категории населения, которые про-
ходили этап своего становления. Отсутствовала за-
конодательная база и институты по защите прав и 
интересов вынужденных переселенцев, отсутство-
вало понимание социально-психологических осо-
бенностей этой категории населения, не было каче-
ственного и развернутого учета перемещенных лиц 
по возрасту, образованию, профессиональному ста-
тусу, по потребностям в жилье, работе, медицин-
ских и образовательных услугах и т.д. 

Международная общественность достаточно 
быстро отреагировала на события в Украине и гума-
нитарные грузы с продуктами и вещами для пересе-
ленцев стали систематически поступать в страну. 
Одновременно активизировалась специфическая 
проектная и грантовая адресная инвестиционная по-
мощь по восстановлению инфраструктурных объек-
тов, решению проблем строительства разрушенного 
жилья, по восстановлению медицинских и образова-
тельных объектов, а также по активизации предпри-
нимательской активности. Значительная часть 
средств международной помощи успешно осваива-
лась, но одновременно из-за отсутствия опыта вы-
полнения требований иностранных инвесторов по 
оформлению документов на реализацию проектов 
финансы не осваивались и из-за этой причины мно-
гие проблемы преодоления последствий военного 
конфликта не решались. 

Кроме этого, ощущение людьми второго сорта 
возникает у ВПЛ и в связи с неформальными отно-
шениями в обществе. Это – нежелание переселен-
цам сдавать жилье в аренду, нежелание брать их на 
работу, а их детей в школы, порицание их в быту, 
осуждение за гибель близких на востоке Украины и 
др. Переселенцам приходится играть двойную 
роль – «непринятого» здесь и «лишнего» там. Новая 
система отношений, когда граждане одной страны, 
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попав в особо неблагоприятные в жизни обстоятель-
ства, еще и подвергаются дискриминации, и лише-
нию прав и свобод, и психологическому травмиро-
ванию обусловливают неблагоприятные послед-
ствия для переселенцев. Одни не выдерживают не-
посильных для бюджета семьи переселенцев финан-
совых издержек и возвращаются в зону опасности – 
на оккупированные территории, другие меняют ме-
ста переселения, третьи не выносят психологиче-
ских давлений и нового ролевого статуса и болеют 
или умирают.  

Постановка проблемы. Долгосрочность пре-
бывания в статусе временно перемещенных лиц 
обусловило изменение и проблем, связанных с этим 
процессом, и системы общественных отношений в 
сторону использования потенциала переселенцев 
как ресурса развития тергромад, регионов и страны. 

Анализ последних публикаций и исследова-
ний. Тематика публикаций, связанная с переселен-
цами за период 2014-2017 годов, значительно изме-
нилась и модифицировалась. Это связано с измене-
нием проблем, которые, с одной стороны, определя-
лись временем, обстоятельствами и потребностями 
переселенцев, а, с другой стороны, изменившимися 
условиями жизни и труда, а также отношением к 
ним и их новым трудностям окружения (от близких 
родственников, друзей, коллег до волонтеров, обще-
ственных организаций, органов и структур власти). 

Изменились за три года и проблемы переселен-
цев, и они сами, и отношение к ним. Продолжитель-
ное время нахождения в статусе переселенцев и 
острое желание адаптироваться к новым условиям, 
интегрироваться как равноправный член украин-
ского сообщества обусловливает формирование ка-
тегории переселенцев с качественными характери-
стиками стрессоустойчивости, жизнестойкости, со-
циальной, трудовой, предпринимательской актив-
ности. Длительное время неопределенности ситуа-
ции, постепенная адаптация к новым условиям жиз-
недеятельности обусловило изменение жизненного 
выбора относительно настоящего и будущего. И вы-
бор этот для многих ВПЛ оказался успешным. О та-
ких людях начали выходить книги, писаться статьи 
в газетах и журналах. Содержание этих книг разру-
шает распространенный в масс-медиа образ «пере-
селенца – обездоленного иждивенца» и подтвер-
ждает неисчерпаемый потенциал украинской нации. 
Вероника Миронова, автор книги «Люди Донбасса. 
Жизнь сначала» сама переселенка-журналистка 
написала истории успешных, позитивных, сильных 
переселенцев, которые сумели добиться не только 
самореализации, но и помогали другим. Они про-
должали заниматься любимым делом и строить но-
вую жизнь. Содержание книги базируется на мате-
риалах ТВ-проекта «Люди Донбасса», собранного в 
информационных циклах по различным направле-

ниям деятельности переселенцев предпринимате-
лей, общественных активистов, волонтеров, рабо-
чих, работников культуры и спорта и др.  

Примером успешной адаптации переселенцев к 
новым условиям жизни являются изложенные исто-
рии в книгах с одинаковым названием «Знедолені? 
Нездоланні!», которые вышли в 2016 и 2017 годах и 
написаны переселенцами из Донбасса, а изданы Ин-
ститутом демократии им. Орлика при поддержке In-
ternews Europ в рамках проекта Internews в Украине. 
Книга содержит рассказы о переселенцах, для кото-
рых важнейшим стала Украина в них самих. 

О судьбах женщин переселенок в книге «Тран-
зитные судьбы. 10 историй женщин без определен-
ного места жизни» с любовью, пониманием и восхи-
щением написала известный волонтер в Украине, 
главный координатор Центра для переселенцев Леся 
Литвинова. Эти истории подтверждают, что жен-
щины переселенки – это гордость нации, пример 
стойкости и любви к жизни, людям. 

Изданная на западной Украине в 2016 году 
книга «Переселенці. Люди, які не загубили себе» яв-
ляется подтверждением возможностей к консолида-
ции людей востока и запада. Отношение простых 
людей к переселенцам и оказание практической по-
мощи им в организации собственных дел развенчи-
вает культивируемый миф о враждебности к людям 
Донбасса населения западных областей Украины. 

Оперативно отреагировали на злободневные 
проблемы страны Институт демографии и социаль-
ных исследований НАН Украины (ИДСИ), Инсти-
тут экономики и прогнозирования НАН Украины и 
Национальный институт стратегических исследова-
ний. Академик НАН Украины Э.М. Либанова летом 
2014 года стала одним из основных организаторов и 
инициаторов проведения круглого стола по пробле-
мам переселенцев. На протяжении всех трех лет с 
начала возникновения конфликта на востоке Укра-
ины она систематически и последовательно со спе-
циалистами своего института, а также с привлече-
нием сотрудников институтов экономического и 
правового профиля Отделения экономики НАН 
Украины была организатором, руководителем и 
участником научных исследований, направленных 
на поиск научно обоснованных теоретических и 
прикладных решений по преодолению экономиче-
ских и социальных проблем Донбасса. Впервые в 
докладной записке Верховной Раде Украины об 
обеспечении прав и использовании социально-эко-
номического потенциала внутренне перемещенных 
лиц были приведены серьезные аргументы в пользу 
использования переселенцев как социального ре-
сурса при условии соблюдения их прав и интересов. 
Продолжилась эта тематика в изданном националь-
ном докладе «Политика интеграции украинского об-
щества в контексте вызовов и угроз событий в Дон-
бассе» [14]. 
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Социологи внесли значительный вклад в проб-
лематику о переселенцах. Так, О.Н. Балакирева с 
глубоким пониманием и непредвзятой оценкой со-
бытий на востоке Украины и научной аргумента-
цией проблем и негативных последствий военного 
конфликта, как представитель научных школ 
А. Яременко и Института экономики и прогнозиро-
вания НАН Украины с позиции социологии, эконо-
мики и управления, с широким сравнительным ана-
лизом международных достижений в этой сфере по-
казала со своим научным коллективом неисчерпа- 
емые возможности государственной политики по 
ускоренной адаптации ВПЛ в Украине. Здесь также 
просматривается позиция использования вынуж-
денных переселенцев с позиции выгодности обще-
ству построить партнерские отношения между ними 
и местным населением, куда они приехали, а также 
повысить возможности человеческого ресурса ВПЛ 
быть эффективно и рационально востребованным. 
Успешные адаптационные и интеграционные про-
цессы являются залогом прогрессивных изменений 
на уровне тергромад, регионов и государства в це-
лом. 

Таким образом, идея усиления государствен-
ной политики относительно ВПЛ от партнерской 
направленности в сторону созидательного кон-
структивизма не нова. Она зарождалась, формиро-
валась и оставалась актуальной и приоритетной. Но 
не было целостного системного видения всех кате-
горий ВПЛ, разделенных по уровню трудовой ак-
тивности, с оценкой сфер и последствий на тергро-
мады, с выявлением ресурсного обеспечения сба-
лансированности отношений этих субъектов и в ко-
нечном итоге формированием направлений и меха-
низмов реализации политики интеграции ВПЛ и 
тергромад. 

Нет более заинтересованных лиц смоделиро-
вать процессы влияния ВПЛ на развитие территори-
альных громад, чем ученые переселенцы. Ими ока-
зались сотрудники Института экономики промыш-
ленности НАН Украины (ИЭП НАН Украины). С 
момента переселения из Донецка в Киев в июле-ав-
густе 2014 года до июня 2017 года все отделы инсти-
тута кроме основной бюджетной темы постоянно по 
собственной инициативе выполняли сверхплановую 
работу, оказывая помощь органам законодательной 
и исполнительной власти в решении проблем Дон-
басса, в формировании правовой базы по ВПЛ, в 
подготовке проекта Концепции восстановления и 
построения мира на востоке Украины, в формирова-
нии Стратегии социально-экономического развития 
Донецкой области на период до 2020 года и др. Ре-
зультаты научных исследований этого института 
знают и в комитетах Верховной рады Украины и 
Минсоцполитики Украины и конечно же в Мини-
стерстве временно оккупированных территорий и 
внутренне перемещенных лиц в Украине. Научные 

доклады и докладные записки института использу-
ются этими органами и структурами, они благодарят 
институт за помощь, но удовлетворенность процес-
сом взаимодействия с органами власти небольшая, 
так как в большинстве своем законы, концепции, 
стратегии, программы, планы мероприятий, для 
подготовки которых использован материал ученых 
реализуются крайне слабо. 

Развивая идею использования ВПЛ как ресурса 
развития страны, регионов и территориальных гро-
мад специалисты института подготовили серию 
научных докладов и докладных записок и отослали 
их в органы и структуры исполнительной и законо-
дательной власти. Одновременно они активно вы-
ступают с этой идеей на семинарах, круглых столах, 
конференциях, форумах и международных, и наци-
ональных. Идея воспринималась везде хорошо, но 
ее созидательное начало почему-то очень удивляло 
международных специалистов и партнеров, которые 
слабо видели переселенцев как потенциал развития 
любой страны, а опыт, с которым они делились за-
ключался больше в правовой защите и благотвори-
тельной помощи. 

Инициатива и активная позиция по представле-
нию роли ВПЛ как положительного вектора измене-
ний и резерва для преодоления системного кризиса 
в стране, завоевала много сторонников, желающих 
реализовать эту идею в жизнь. Особенно большая 
поддержка была получена от общественных органи-
заций, которые занимаются решением проблем пе-
реселенцев. Благодаря их большой заинтересован-
ности в решении проблем переселенцев они поддер-
жали идею преодолеть представление о переселен-
цах, как об иждивенцах, и раскрыть возможности их 
реализации как ресурса. Сыграла определенную 
роль и вера, и доказательства ученых в правильно-
сти этой позиции. После серии выступлений на 
круглых столах, конференциях, форумах, семинарах 
сотрудников института (А.И. Амоши, О.Ф. Новико-
вой, В.И. Ляшенко, В.П. Антонюк, Ю.С. Залозно-
вой, О.В. Паньковой, Л.Л. Шамилевой и др.) посвя-
щенных новому видению и решению проблем ВПЛ, 
возникла потребность в публикации и популяриза-
ции этих аргументов.  

В итоге учеными Института экономики про-
мышленности НАН Украины была подготовлена к 
изданию научная монография «Внутрішньо перемі-
щені особи: від подолання перешкод до стратегії ус-
піху». Книга вышла в свет в декабре 2016 года на 
448 страницах, финансирование издания которой 
обеспечила ОО «Восстановление Донбасса». Эта 
монография после презентации завоевала опреде-
ленную популярность и нашла много сторонников, 
поддержавших идею использования переселенцев 
как ресурса развития страны, регионов и территори-
альных громад. 
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Цель статьи – раскрыть трансформацию проб-
лем и перспектив адаптации и интеграции ВПЛ как 
ресурса развития тергромад, регионов, страны. 

Изложение основного материала. Вакуум 
правового поля и неопределенность прав и свобод 
выехавших переселенцев требовали принятия зако-
нодательства в этой сфере, так как вынужденные ли-
шения усугублялись отсутствием правовой защиты. 
В срочном порядке без учета национального опыта, 
но со стремлением базироваться на международных 
правовых нормах и прежде всего на Руководящих 
принципах по вопросу о перемещении лиц внутри 
страны [2], которые были приняты ООН как реко-
мендательные в 1998 году, был подготовлен и при-
нят Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод 
внутренне перемещенных лиц» (20.10.2014 г. 
№ 1706-VII) [18]. 

Срочность принятия этого закона обусловила 
несовершенство его правовых положений, но массо-
вость вынужденного перемещения населения требо-
вала законодательной регламентации происходя-
щих процессов. Он сыграл положительную роль, 
снял проблемы правового вакуума, но многие пра-
вовые положения носили дискриминационный по 
отношению к временно перемещенным лицам 
(ВПЛ) характер и сохраняются до сих пор, а внесен-
ные по состоянию на июнь 2017 года изменения в 
этот закон не касаются именно этих вопросов. 
Наиболее наглядные дискриминационные меры по 
отношению к ВПЛ проявляются в неспособности 
руководства страны защитить своих граждан от 
насилия, сохранение безвыходной ситуации через 
долгосрочный внутренний конфликт, усилении кон-
троля за регистрацией ВПЛ в органах соцзащиты и 
миграционной службе, предоставлении месячной 
денежной помощи, не сопоставимой с реальными 
потребностями на пропитание, оплату жилья, меди-
цинских и образовательных услуг и т.д., в легализа-
ции слежки за денежными операциями переселен-
цев, в отсутствии в течение практически 2-х лет  
госоргана и госпрограммы по решению проблем 
ВПЛ, в инспектировании жилищных помещений пе-
реселенцев с целью проверки адреса проживания 
ВПЛ, в отсутствии права выбирать в Верховную 
Раду Украины и в местные советы и др. Дискрими-
национным является лишение прав переселенцев са-
мим выбирать банк для получения социальных вы-
плат. 

Несмотря на сложные жизненные изменения и 
лишения выявился ресурсный потенциал переселен-
цев. Он стал примером стойкости, смелости, кон-
структивизма, деловитости, сплоченности, трудо-
любия и предприимчивости. Он может и должен ис-
пользоваться для актуальных проблем страны, для 
выхода из системного кризиса, для усиления про-
цессов децентрализации и т.д. Но, к сожалению, он 
не берется во внимание при формировании планов, 

программ, стратегий ни на государственном, ни на 
региональном, ни на местном уровнях.  

От кого зависит процесс вовлечения переселен-
цев в систему хозяйствования как эффективного ре-
сурса развития? Прежде всего это определяется уме-
нием самих ВПО показать свои возможности и по-
тенциал. Но для этого должны быть созданы адрес-
ные условия для активизации и использования этого 
потенциала. И здесь без государственных институ-
тов исполнительной и законодательной власти не 
обойтись. 

Со второй половины 2014 года шла имитация 
деятельности государства по решению вопросов 
Донбасса и в том числе переселенцев. Была создана 
специальная структура при Минрегионбуде Укра-
ины – Агентство по проблемам восстановления 
Донбасса и разработано хорошее положение о его 
деятельности, которое отвечало потребностям вре-
мени и для этого региона, и его людей, и для страны. 
Но назначенного из бывшего замглавы Донецкой 
облгосадминистрации руководителя этого Агент-
ства быстро люстрировали и до середины 2015 года 
эта структура была обезглавлена и практически не 
функционировала. Назначение В. Черныша на эту 
должность вселило надежду на значительные изме-
нения в решении проблем Донбасса и ВПЛ, но они 
не оправдались, так как и кадровое, и финансовое, и 
материальное, и научное, и административное обес-
печение деятельности оказались на низшем уровне. 
Кроме того, права Агентства не подтверждались 
возможностями их реализации.  

Все остальные министерства и ведомства Укра-
ины даже не удосужились внести изменения и до-
полнения в положения об их деятельности, которые 
связаны с новыми обязанностями, обусловленными 
их функционированием в условиях военного кон-
фликта в стране и необходимостью преодоления его 
последствий. А вынужденное переселение населе-
ния и есть таким последствием. Только Министер-
ство социальной политики Украины и его службы 
на местах несли непомерно тяжелую нагрузку по ре-
шению вопросов массового переселения не имея ни 
средств, ни возможностей решать проблемы жилья, 
трудоустройства, оказания медицинских и образо-
вательных услуг. Его органы и структуры на местах 
налаживали систему контроля и учета переселенцев 
и выплаты им пособий. Легендарное постановление 
КМУ № 637 – это образец служения госбюджету 
страны, когда экономия мизерных средств (пособия 
на месяц на одно временно перемещенное нетрудо-
способное лицо составляет 884 грн и на работа- 
ющего 442 грн), которые не решают ни одну из эле-
ментарных потребностей человека, обусловливают 
более дорогие затраты по слежке и контролю за 
ВПЛ работниками социальных служб, которые за-
трачивают на это время и получают зарплату и пси-
хологически травмируют переселенцев, травмиру- 
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ются сами от характера такой работы. Но это эконо-
мическая и техническая стороны процесса. А мо-
рально-нравственная? ВПЛ – объект слежки, униже-
ния, нарушения прав человека в собственной стране. 
Контролеры – возбудители негодования, возмуще-
ния, протестов – носители потенциальных социаль-
ных конфликтов. Тотальная слежка за переселен-
цами, то есть тщательное исполнение правовых по-
ложений норм и инструкций особенно характерно 
там, где высокая исполнительская дисциплина ра-
ботников управлений (отделов) социальных служб. 
Не случайно, что значительная часть вынужденно 
переехавших граждан из Донецкой и Луганской об-
ластей на стали регистрироваться как ВПЛ. Но од-
новременно есть и позитивные сдвиги. Так, государ-
ственная служба занятости и ее региональные струк-
туры для обратившихся ВПЛ разработали целую си-
стему благоприятных условий для трудоустройства 
этой категории безработных. Особенно интересны 
инновационные проекты Донецкой службы занято-
сти. Но в целом динамика трудоустроенных ВПЛ по 
годам падает, о чем свидетельствует «Отчет о наци-
ональной системе мониторинга ситуации с ВПЛ» по 
состоянию на апрель 2017 года. 

Cамым большим достижением страны в усло-
виях военного конфликта было создание Министер-
ства временно оккупированных территорий и внут-
ренне перемещенных лиц в Украине (Министерство 
ТОТ и ВПЛ). Да, оно создано с запозданием, но те-
перь есть институт, отвечающий за злободневные и 
слаборешаемые острые проблемы государства, свя-
занные с военным конфликтом. К сожалению никто 
из других министерств и ведомств не стали помо-
гать этому министерству решать злободневные  
проблемы страны в рамках их компетенции (по 
чрезвычайным ситуациям, по охране здоровья, по 
образованию, по экологическим проблемам, по ин-
фраструктуре и др.). А с Минсоцполитики Украины 
началась затяжная война по делегированию и рас-
пределению полномочий и обязанностей, особенно 
по проблемам ВПЛ. Благодаря Министерству ТОТ и 
ВПЛ был разработан проект Концепции государ-
ственной целевой программы восстановления и по-
строения мира в восточных регионах Украины и 
принят, но сама программа застопорилась с приня-
тием из-за слабого содержания проекта и нерешен-
ности проблем финансирования. 

Во многом государственная политика относи-
тельно проблем востока Украины и внутренне пере-
мещенных лиц определялась и определяется отно-
шением Президента Украины к их решению. Пове-
дение первых лиц государства традиционно для 
населения любой страны является примером для 
подражания. Много не требовалось от Президента 
Украины, но высказать свое позитивное отношение, 
заботу, готовность помочь вынужденным пересе-
ленцам и людям на оккупированных территориях 

необходимо было на начальном этапе конфликта и 
затем последовательно подтверждать это в своих 
выступлениях. В этом бы проявилась естественная 
тревога лидера государства о сохранении нации, ее 
единства и консолидации. Президент Украины  
1 июня 2017 года в День защиты детей в своем вы-
ступлении горячо и искренне приветствовал детей 
из Донецкой и Луганской областей и подчеркивал 
их значимость для Украины. Но тут же поддержал 
идею дискриминации прав жителей Донбасса отно-
сительно безвизового режима.  

Нация теряется при ее физическом уничтоже-
нии и при внутренней конфронтации, которая чаще 
всего искусственно насаждается и поддерживается. 
И тот, и другой фактор в Украине действует. Физи-
ческое уничтожение украинской нации на протяже-
нии 2014-2017 годов имеет беспрецедентные масш-
табы. Гибель военных, мирных жителей, детей в 
ходе военного конфликта дополняется естественной 
сверхсмертностью людей на оккупированных тер-
риториях и внутренне перемещенных лиц. Играть 
этими цифрами ссылаясь на различные источники 
не хочется из-за их противоречивости и малой до-
стоверности. Но демографический кризис в стране, 
о котором мы тревожились до военных действий, 
переходит в стадию ускоряемой и нарастаемой 
угрозы национальной безопасности – вымирание 
нации. 

Специальной статистики заболеваемости, свя-
занной со стрессовыми ситуациями, к сожалению 
нет. Но крик SOS от врачей, которые отслеживают 
здоровье военнослужащих и участников АТО, мало 
кто слышит. Нет информации и о заболеваемости и 
смертности ВПЛ и населения оккупированных тер-
риторий, но ее отсутствие не утешает, а насторажи-
вает, так как складывается очень неблагоприятная 
перспектива для достойного существования и разви-
тия нации. 

Гарант Конституции Украины для реализации 
права граждан на жизнь и здоровье в условиях воен-
ного конфликта, для сохранения украинской нации 
и создания условий для ее перспективного развития 
должен беречь, чувствовать и любить народ. И ко-
нечно, и словами, и действиями подтверждать это. 
Этого ждут все. Но как аукнется, так и откликнется.  

Ведь финансовых затрат не требуется для мо-
рально-психологической поддержки всех категорий 
населения, в том числе вынужденных переселенцев. 
Люди остались в своей стране, не стали беженцами 
и не выехали за рубеж. Это в определенной мере 
патриотический порыв, который требует положи-
тельной оценки, поощрения, стимулирования и ко-
нечно использования как ресурса консолидации 
нации.  

Сложившиеся в обществе негативные стерео-
типы относительно переселенцев постепенно меня-
ются на нейтральные и позитивные. Во многом 
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этому способствует отечественная наука и сфера об-
разования. Международное признание ученых из 
Донбасса, которые вели исследования в области фи-
зики, химии, математики, способствовало их под-
держке зарубежными специалистами в условиях пе-
реселения. Медицинский, торговый, национальный, 
госуправления и другие институты и университеты 
Донбасса обогатили сферу образования и науки ре-
гионов Украины, переехав в г. Винницу, Кривой 
Рог, Мариуполь, Краматорск, Красноармейск и др., 
а также отдельные специалисты сферы образования 
и науки занялись преподавательской и научной де- 
ятельностью в г. Киеве. 

Система Национальной академии наук в Укра-
ине не потеряла два академических института – Ин-
ститут экономики промышленности НАН Украины 
и Институт экономико-правовых исследований 
НАН Украины, которые практически в полном со-
ставе переехали из г. Донецка и функционируют в  
г. Киеве. Активность ученых этих институтов выли-
лась в инициативе проведения исследований по  
проблемам Донбасса и ВПЛ как наиболее мотивиро-
ванных и заинтересованных в их успешном реше-
нии. Одновременно проявилась и гражданская пози-
ция этих ученых, которые создали в мае 2015 года 
общественную организацию «Ассоциацию ученых – 
временно перемещенных лиц». 

Ученые экономисты не склонны к голословным 
заявлениям, а на основе статистических и социоло-
гических данных, результатов международных и 
всеукраинских мониторинговых исследований 
обосновали ресурсный потенциал ВПЛ. Государ-
ственная служба занятости Украины подтверждает, 
что из временно оккупированных территорий пере-
селенцы, которые зарегистрировались как безработ-
ные 64% – лица с высшим образованием, 22 – с про-
фессионально-техническим, 14% – со средним обра-
зованием. В то же время распределение среди всех 
безработных по уровню образования составило с 
высшим образованием 44%, с профессионально-
техническим – 35 и со средним – 20%. Характерна 
эта же картина преобладания безработных пересе-
ленцев с высшим образованием во всех регионах 
Украины. Ситуация меняется со временем, но эти 
тенденции сохраняются, о чем свидетельствуют 
данные Национальной системы мониторинга ВПЛ 
второго раунда. Профессиональная структура безра-
ботных переселенцев говорит о значительном их по-
тенциале. Среди нах 57% – специалисты, професси-
оналы, служащие, 30 – лица с рабочими професси-
ями и только 11% лиц без профессиональной подго-
товки. Таким образом, трудоспособный контингент 
ВПЛ характеризуется высоким образовательным и 
профессионально-квалификационным уровнем и 
оправдано безработные переселенцы претендуют на 
технологические рабочие места, как и все безработ- 

ные, что обостряет вопросы структурной пере-
стройки экономики Украины. 

Аргументы в пользу преимуществ потенциала 
ВПЛ как ресурса являются, кроме более высоких об-
разовательных характеристик их более молодой воз-
растной состав. Средний возраст переселенцев по-
чти на 10 лет моложе, чем постоянного населения. 

В исследовании Международной организации 
труда, проведенном в 2016 году, по результатам ко-
торого сделана оценка потребностей и возможно-
стей занятости ВПЛ в Украине и даны практические 
рекомендации приводится позитивная оценка рабо-
тодателями наемных работников переселенцев. Они 
отмечают их более высокую инициативность, стара-
тельность, взаимовыручку, безотказность и готов-
ность работать сверхурочное время. С одной сто-
роны, переселенцы больше дорожат работой по 
сравнению с местными работниками, с другой сто-
роны, в промышленных регионах более развит дух 
коллективизма и солидарности, который теперь 
проявляется у переселенцев и передается как одна 
из позитивных характерных черт достойного труда, 
который стоит в числе первоочередных стратегиче-
ских приоритетов Украины. 

Более острая потребность в трудоустройстве 
обусловлена высокой стоимостью арендованного 
переселенцами жилья. В разных вариациях озвучи-
вается информация из разных источников об арен-
дуемом ими жилье и колеблется эта цифра в преде-
лах от 79 до 90%. Но это не статистические данные, 
которые к учету не взяты органами госстатистики. 
Вариантов решения жилищной проблемы предлага-
ется много. Но государственной помощью по предо-
ставлению жилья охвачено мизерное число пересе-
ленцев, да и условия предоставляемого жилья в 
большинстве своем неудовлетворительные, так как 
это либо временное жилье, либо общежития, либо 
не приспособленные для жилья помещения. Пред-
полагаемые рекомендации, которые содержатся в  
7 главе книги «ВПЛ: от преодоления препятствий к 
стратегиям успеха» [9, с. 346-374], для решения жи-
лищной проблемы ВПЛ носят конструктивный ха-
рактер и они способствовали бы снятию общей 
напряженности населения Украины в этом направ-
лении. Общая позиция состоит в том, что нет необ-
ходимости специально и изолированно решать про-
блемы жилья ВПЛ вне контекста жилищной проб-
лемы в Украине. Так, используя мировой опыт целе-
сообразно принять и реализовывать программу «Со-
циальное жилье с использованием паевых взносов 
будущих жильцов и льготных условий его выкупа». 
Одновременно следует внести дополнения и изме-
нения в действующие в Украине три базовые госу-
дарственные целевые программы стимулирования 
развития жилищного строительства, которые ориен-
тированы на строительство социального жилья, на 
предоставление доступного жилья для молодежи и 
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для развития украинского села. В них следует 
предусмотреть и потребности в жилье внутренне пе-
ремещенных лиц. Срок действия этих программ за-
вершается в 2017 году, а их пролонгирования нет в 
планах Кабинета Министров Украины ни на 2017 
год, ни на 2020 год несмотря на то, что в Средне-
срочном плане приоритетных действий правитель-
ства до 2020 года (распоряжение КМУ Украины от 
03.04.2017 года № 275р) целый раздел посвящен ре-
шению проблем защиты прав и свобод ВПЛ и пре-
одолению последствий вооруженного конфликта. 
Жилищная проблема ВПЛ не попала в число прио-
ритетных, как и вообще всего населения Украины. 
Льготные условия кредитования переселенцев для 
решения жилищных проблем находятся в стадии об-
суждения и проектов, а рынок жилья ждет решений 
и входит все глубже в состояние застоя и не запус-
каются финансовые рычаги изменения ситуации. 

Долгосрочность пребывания ВПЛ в местах пе-
реселения и неопределённость перспектив возврата 
в места постоянного проживания, где продолжается 
оккупация территории остро поставили вопрос ин-
теграции ВПЛ в территориальные громады. И здесь 
просто повезло и Институту экономики промыш-
ленности НАН Украины и его сотрудникам, кото-
рым было поручено Отделением экономики НАН 
Украины выполнить в конце 2016 года научно-ис-
следовательскую работу «Влияние внутренне пере-
мещенных лиц на развитие территориальных гро-
мад: настоящие и перспективные возможности». В 
рамках этого исследования построена модель вли- 
яния ВПЛ на развитие громад, раскрыты позитив-
ные и негативные факторы их взаимодействия, 
предложены механизмы реализации положитель-
ных последствий и минимизации отрицательных. 
Но реально взвесить, дать и качественные, и количе-
ственные оценки происходящих процессов невоз-
можно без доказательной базы экспертов. И это 
было сделано. В октябре-декабре 2016 года был про-
веден экспертный опрос представителей тергромад, 
ВПЛ, общественных объединений, решающих  
проблемы переселенцев и представителей науки, ре-
шающих по роду своей деятельности проблемы вза-
имодействия ВПЛ и тергромад. Всего было опро-
шено 152 человека, из них 52% – ВПЛ, 14 – предста-
вители тергромад, 11 – руководители и представи-
тели общественных объединений, 23% – представи-
тели науки и образования. Среди экспертов 95% – с 
высшим образованием, из них 37,5% имеют науч-
ную степень. Таким образом, в опросе участвовали 
специалисты по проблемам ВПЛ и те лица, которые 
на себе ощутили все тяготы и проблемы внутрен-
него переселения. 

Целью социологического исследования было 
раскрытие потенциала ВПЛ и выбор оптимальных 
путей их интеграции в тергромады. Ориентация ис-
следования исходила из постулата, что переселенцы 

не только объект социальной и правовой защиты и 
помощи, а и субъект отношений в тергромадах, ре-
гионах и стране в целом. Нельзя допустить, чтобы 
активные, квалифицированные, предприимчивые и 
относительно молодые личности с трудовым, пред-
принимательским, профессиональным потенциалом 
из-за неиспользования превратились в «новых бед-
ных», развили иждивенческую психологию, утра-
тили свой профессиональный и образовательный 
потенциал, стали социально изолированными и за-
крепились в статусе чужих, непринятых и отвергну-
тых. 

Удалось при обобщении результатов эксперт-
ного опроса не только определить причины есте-
ственного сопротивления тергромад решать проб-
лемы ВПЛ, но и оценить их весомость. Наиболее 
сложными и плохо решаемыми проблемами оказа-
лись чрезмерные нагрузки на отделы социальной за-
щиты (50,7%) и пенсионные фонды (42,1%), а также 
нерешенность проблемы обеспечения переселенцев 
жильем (46,7%). Так как значительная часть ВПЛ 
более молодого возраста и приехали вместе с 
детьми, то естественно возросла нагрузка в тергро-
мадах на образовательные и дошкольные учрежде-
ния (41,4%) и на медицинские (30,3%). Значитель-
ный приток трудоспособного населения, потеряв-
ших работу, усилили конкуренцию на рынке труда 
(34,2%). Остальные проблемы не так весомы, но тем 
не менее они не решаются, либо слабо решаются и 
являются определенным тормозом для эффектив-
ного и более ускоренного развития тергромад. Это – 
рост цен на жилье и аренду жилья (30,3%), непри- 
ятие ВПЛ населением тергромады (24,3%), что есте-
ственно увеличивает социальную напряженность в 
тергромаде (19,7%).  

Борьба с бедностью – это показатель заботы 
государства о людях, а ее снижение дает шансы вы-
полнения международных обязательств по достиже-
нию Цели 1 «Преодоление бедности» устойчивого 
развития стран до 2030 года. Но, как считают 16,4% 
опрошенных, прибытие переселенцев, которые 
стали «новыми бедными», вызвало в тергромадах 
рост категории бедных граждан. Остальные проб-
лемы были отмечены как слабо весомые, но тем не 
менее для тергромад они значимы и болезненны. К 
ним относятся усиление дефицита местных бюдже-
тов (15,1%), социо-культурные различия (11,8%), 
рост нагрузки на службы занятости (9,9%), рост пре-
ступности (9,2%). 

Но сейчас не та ситуация, чтобы выявлять  
проблемы и их не решать и при этом посыпать го-
лову пеплом. Видеть и культивировать позитивные 
стороны интеграции ВПЛ в тергромады становится 
задачей номер один. И результаты экспертного 
опроса показали реальность этих процессов. При 
этом выявилась неожиданная особенность. Преиму-
щества имеет громада при привлечении как трудо- 
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способных, так и нетрудоспособных членов ВПЛ. В 
первом случае преобладают экономические выгоды. 
Привлечение и использование трудоспособного 
контингента переселенцев способствует развитию и 
активизации предпринимательского потенциала 
(55,3%), а также формированию и развитию трудо-
вого потенциала (43,4%). Рост занятости и трудовой 
активности в тергромадах ожидают 23,7% опрошен-
ных, при этом она даст положительный эффект из-
за заполнения непрестижных вакансий на рынке 
труда (19,7%), а также возрастет занятость за счет 
расширения социальной и транспортной инфра-
структуры (12,2%). Приток переселенцев будет со-
действовать росту объемов и качества образователь-
ных, медицинских, оздоровительных услуг (19,1%). 
Весомыми оказались ожидания преимуществ для 
громады от ВПЛ в развитии социальных связей в 
громаде (25%), которые будут базироваться на 
принципах социального партнерства (17,1%). Экс-
перты считают, что трудоспособные члены ВПЛ по-
зитивно повлияют на формирование и развитие ин-
новационного потенциала громады (18,4%). 

На первый взгляд кажется, что от нетрудоспо-
собных переселенцев одни издержки. Но это не так. 
Эксперты видят преимущества для тергромад и при 
наличии нетрудоспособного контингента ВПЛ. Они 
состоят в развитии социальной инфраструктуры за 
счет международной помощи, грантов, донорства, 
которые идут на потребности переселенцев (56,6%), 
одновременно усиливается помощь государства на 
потребности ВПЛ в медицинских, образовательных 
и социальных услугах (39,5%). Увеличивается ем-
кость потребительского рынка (24,3%). Но самое 
главное преимущество, которое получает украин-
ское общество, – оно пройдет уроки консолидации 
на основе формирования принципов толерантности 
и усиления интеграции в громаде. Так считают 35% 
экспертов. При этом будут формироваться общие 
ценности ВПЛ и жителей громады, развиваться 
партнерские отношения (27,6%).  

Таким образом, позитивные последствия инте-
грации ВПЛ в территориальные громады проявятся 
в активизации предпринимательской деятельности 
(43,4%), в стимулировании развития громад за счет 
помощи международных организаций ВПЛ (31,6%), 
в росте качества и количества трудового потенциала 
(28,9%), в усилении социальной активности за счет 
общественных активистов из переселенцев (25,7), в 
росте поступлений в местный бюджет за счет нало-
гов и затрат ВПЛ (21,1%), в развитии потребитель-
ского рынка (17,1%).  

Неоспоримым преимуществом в условиях де-
централизации управления является приток в мало-
численные тергромады переселенцев, что дает воз-
можность их усилить, укрепить и сделать состо- 
ятельными. Так считают 15,1% экспертов. Важней-
шим преимуществом совершенствования системы 

общественных отношений подчеркнули 14,5% экс-
пертов является консолидация усилий внутренне пе-
ремещенных лиц, громад, власти, бизнеса на парт-
нерских началах, которое есть позитивным послед-
ствием интеграции ВПЛ в территориальные гро-
мады. 

А что же дает для переселенцев интеграция в 
территориальные громады? Издержки и лишения 
из-за вынужденного переселения компенсируются 
значительными преимуществами, которые обеспе-
чивает интеграция ВПЛ в громады. Главным пре-
имуществом, как оправданно считают 43% экспер-
тов, для переселенцев, которое дает интеграция в 
тергромады, является рост веры в собственные 
силы, в возможности самореализации. Именно пре-
одоление жизненных препятствий и достижение 
успеха вопреки всему практически подтвердила 
большая часть переселенцев и стала ресурсом разви-
тия и тергромады, и страны. Потеря социального 
статуса очень болезненно воспринимается любым 
человеком, поэтому в число преимущество для  
ВПЛ при интеграции в громады 35,5% экспертов от-
метили восстановление социального статуса и по-
вышение социальной активности переселенцев. В 
силу социально-психологического склада, менталь-
ных особенностей, внутренней культуры и других 
характеристик личность может либо легко адапти-
роваться и интегрироваться к новым условиям 
жизни и деятельности, либо с большими сложно-
стями. Но этот опыт надо пройти, а в этом процессе 
естественно возрастают адаптационные и интегра-
ционные способности ВПЛ. Приобретение этих ка-
честв переселенцами 28% экспертов считают их 
преимуществами при налаживании отношений с 
громадами, при этом ВПЛ не грозит социальное от-
торжение высказали 21% опрошенных, взаимную 
выгоду от развития толерантных отношений посто-
янного населения громад к переселенцам видят 
около 20% экспертов. Включение ВПЛ в громады 
обеспечивает возможность их участия в управлении 
на местном уровне (15,1%), а также повышает их со-
циальную защищенность (14,5%). Полноценная ин-
теграция ВПЛ в громады резонирует позитивными 
социально-политическими откликами – растет дове-
рие переселенцев к органам власти, считает 14% 
опрошенных.  

Сложившиеся обстоятельства с вынужденным 
переселением стали причиной резкого понижения 
уровня их материального обеспечения и многие из 
статуса «обеспеченных» стали «новыми бедными». 
Поэтому преимуществами ВПЛ при интеграции в 
тергромады становятся возможности повысить уро-
вень жизни (25,7%) и выйти из статуса «новых бед-
ных» (13,8%). Одним из приоритетных направлений 
совершенствования системы общественных отно-
шений в Украине является развитие гражданского 
общества и его активное участие в управлении на 
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всех уровнях. Число гражданских объединений для 
решения проблем ВПЛ имеет значительную тенден-
цию к росту. Но в целом эффективность их деятель-
ности не очень высокая, несмотря на отдельные хо-
рошо и конструктивно работающие организации. Не 
случайно всего 4,5% экспертов в число преиму-
ществ интеграции ВПЛ в тергромады включили рас-
ширение возможностей участия в управлении за 
счет увеличения общественных организаций ВПЛ.  

Выводы и рекомендации. Подводя трехлет-
ний итог (июнь 2014 – июнь 2017 годов) массового 
вынужденного переселения граждан из восточных 
регионов Украины из-за военного конфликта сле-
дует констатировать, что произошла существенная 
смена акцентов из восприятия ситуации как времен-
ной на постоянную, стратегии «тушения пожара» 
сменились на долгосрочные стратегии вовлечения 
переселенцев в жизнь и деятельность территориаль-
ных громад. 

Временно перемещенные лица обладают высо-
ким потенциалом, что ставит задачу их вовлечения 
и использования как ресурса развития тергромады, 
региона, страны. Экономическая, трудовая предпри-
нимательская активность ВПЛ должны поддержи-
ваться, закрепляться и использоваться в процессе их 
интеграции в тергромады. 

Государственная политики относительно ВПЛ 
сохраняется на уровне ручного управления. Не со-
зданы и пока не создаются действенные институци-
ональные механизмы интеграции ресурсов ВПЛ в 
территориальные громады. 

Высокая социальная активность и самооргани-
зация внутренне перемещенных лиц нуждается в 
поддержке на уровне территориальных громад, ко-
торые их приняли. Создание ВПЛ институтов граж-
данского общества должно основываться на реше-
нии поставленных перед общественной организа-
цией целей и задач, а также на социальной ответ-
ственности перед своими членами, территориаль-
ной громадой и обществом за результаты своей дея-
тельности. 

Преодоление конфликтов и разногласий в про-
цессе интеграции ВПЛ в тергромады необходимо 
минимизировать совместными усилиями этих субъ-
ектов на основе социального диалога и конструктив-
ного взаимодействия, укрепления социальных свя-
зей и коммуникаций, преодоления социокультур-
ных противоречий, создания ВПЛ социального ка-
питала. 

Препятствием для политической и социальной 
активности ВПЛ является ограничение их прав и 
свобод по сравнению с постоянным населением (ли-
шение их избирательных прав, дискриминационный 
характер контроля места проживания, ограничение 
выбора банковского учреждения при получении 
пенсий и пособий и др.).  

Остается нерешенной проблемой обеспечение 
базовых потребностей временно перемещенных лиц 
на уровне государственных социальных стандартов 
и государственных социальных гарантий. Но такой 
постановки даже нет в теоретических разработках, а 
тем более на практике. 

Долгосрочность и затяжной характер пребыва-
ния ВПЛ в местах переселения требует формирова-
ния и реализации специальной государственной 
программы интеграции вынужденных переселенцев 
в территориальные громады. 

Это лишь отдельные стратегические наметки, 
что сейчас должно стать приоритетным для закреп-
ления наметившихся и набирающих силу в украин-
ском обществе позитивных тенденций трансформа-
ции вынужденных переселенцев в ресурс развития 
украинской нации, территориальных громад и 
страны, чтобы настроения безысходности, песси-
мизма, злости и апатии сменились и базировались на 
конструктивизме и доверии, взаимопомощи, консо-
лидации и успешности. 

Таким образом, трехлетний срок переселения 
был непростым, испытания люди прошли нелегкие 
и они еще не закончились. Неопределенность ситу-
ации держит и вынужденных переселенцев и все 
население страны в напряжении. Но долгосрочные 
испытания имеют и обратную сторону. Кроме утрат 
и лишений они становятся проверкой на прочность 
выносливость, мужество, стрессоустойчивость, 
силу духа и благородство. Не всем переселенцам 
удалось устоять и не сломаться. Но в большей части 
проявились способности выстоять, адаптироваться 
и доказать способность быть полезным и себе, и се-
мье, и обществу. И таких внутренне перемещенных 
лиц из Донбасса большинство. И предприимчи-
вость, и активность, и решительность. и компетент-
ность, и образованность. и профессионализм, и ра-
ботоспособность являются аргументами в пользу 
использования ВПЛ из восточных регионов как ре-
сурса развития и территориальных громад, и регио-
нов, и страны. А это, в свою очередь, создает пер-
спективу для их достойной жизни и перехода из 
приобретенного статуса переселенца в равноправ-
ного гражданина своей страны. 
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Новікова О. Ф. Трансформація проблем пе-

реселенців Донбасу: від соціального захисту до 
ресурсу розвитку 

Оцінюється стан процесів переселення в світі і 
місце в них України. Підбито підсумки вирішення 
проблем внутрішньо переміщених осіб за 2014-
2017 роки. Обґрунтовуються позитивні трансфор-
мації в житті ВПО. Аналізуються недоліки інститу-
алізації вирішення проблем ВПО. Узагальнюються 
результати експертного опитування з проблем вико-
ристання ВПО як ресурсу розвитку тергромад, регі-
ону, країни. Обґрунтовуються рекомендації та про-
позиції щодо вдосконалення державної та регіона-
льної політики щодо ВПО. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи 
(ВПО), збройний конфлікт, ресурс розвитку, адапта-
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Оценивается состояние процессов переселения 
в мире и место в них Украины. Подводятся итоги ре- 
 

шения проблем внутренне перемещенных лиц за 
2014-2017 годы. Обосновываются позитивные 
трансформации в жизни ВПЛ. Анализируются недо-
статки институализации решения проблем ВПЛ. 
Обобщаются результаты экспертного опроса по 
проблемам использования ВПЛ как ресурса разви-
тия тергромад, региона, страны. Обосновываются 
рекомендации и предложения по совершенствова-
нию государственной и региональной политики от-
носительно ВПЛ.  
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the place of Ukraine are estimated. The results of solv-
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2014-2017 are summed up. Positive transformations in 
the life of IDPs are justified. The shortcomings of the 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Глубокий экономический кризис, политическая нестабильность в Укра-
ине привели к необратимым структурным и системным преобразованиям в 
сфере промышленного производства. Особенно разрушительно эти про-
цессы отразились на состоянии угольной отрасли, являющейся одним из ос-
новных субъектов тяжелой промышленности Украины. В обстановке, сло-
жившейся в последнее время, наблюдается интенсивное сворачивание шахт-
ного фонда, приостановлен процесс приватизации и реструктуризации го- 
сударственных шахт, существенно снизилось потребление угольной продук-
ции. Однако дальнейшее сворачивание национальной экономики становится 
губительным для самой государственности Украины. Поэтому, так или 
иначе, процесс своеобразного ренессанса в угольной промышленности неми-
нуем и, следовательно, научные изыскания, связанные с реновацией уголь-
ного производства не утратили своей актуальности и даже в этих условиях 
нуждаются в широком публичном обсуждении. 

 
Рыночные преобразования в угольной отрасли 

Украины начались, как известно, со значительным 
отставанием от других стран, образовавшихся на 
постсоветском пространстве, и фактически не завер-
шены до настоящего времени. Между тем, часть 
приватизированных шахт приобрели достаточный 
опыт в организации новых форм хозяйственной де-
ятельности, в менеджменте и, используя их, дока-
зали возможность своей экономической самодоста-
точности в условиях зарождающейся рыночной эко-
номики. Препятствуют завершению переходного 
периода в национальной экономике политическая и 
экономическая нестабильность в Украине и спад 
производства в мировой экономике. Кроме того, 
инерцию унаследованных форм планового управле-
ния хозяйством руководителями большинства госу-
дарственных шахт преодолеть не удалось. У них по-
прежнему господствуют иждивенческие настроения 
и стремление увеличить государственные субсидии 
для покрытия убытков. 

Следует заметить, что в новых условиях хозяй-
ствования проблема собственности не является  
проблемой управления. Например, руководство Ки-
тая при модернизации экономики использовало 
принцип «институция – конкуренция – правитель-
ство» и не настаивало при этом на смене формы соб-
ственности в государстве. Успешные результаты та-
кой политики известны. И наоборот, в странах Ла-
тинской Америки либерализация экономики и  
масштабная приватизация государственного сек-
тора предприятий не обеспечили самодостаточность 
развития производства [1]. 

В сложившейся крайне неблагоприятной эко-
номической ситуации в угольной отрасли, при об-
щем спаде производства в Украине назрел вопрос –  
целесообразна ли дальнейшая финансовая под-
держка государственных шахт за счет налогопла-
тельщиков? Есть ли другие возможности сохранить 

уголь как конкурентоспособное природное топливо 
в топливно-энергетическом балансе Украины? 

Подобные вопросы в свое время вынуждены 
были решать и экономически благополучные угле-
добывающие страны Европы, где добыча каменного 
угля с каждым годом требовала все больших субси-
дий из бюджета. В конце ХIХ – начале ХХ века в 
условиях неограниченного доступа к углеводород-
ному топливу на мировом рынке началось сворачи-
вание добычи угля в Европе. Правда, инициатива 
свертывания каменноугольной отрасли принадле-
жала государствам-лидерам Европейского Союза, 
стратегия геополитического развития которых  
опирается на предложенную ими Программу на  
ХХI век.  

В связи с этим в 2007 г. федеральным прави-
тельством Германии совместно с правительствами 
земель Северный Рейн – Вестфалия по согласова-
нию с профсоюзами определили порядок прекраще-
ния к 2018 г. субсидирования немецкой каменно-
угольной промышленности. Федеральный закон 
вступил в действие в конце 2007 г. Системой дого-
воров и рамочных соглашений к закону намечена 
обширная программа специальных мер для соци-
ально приемлемого сокращения высвобожда- 
ющихся работников [2] и постепенное снижение 
бюджетных средств для поддержки производства. К 
тому времени (1995-2006 гг.) уже было остановлено 
11 шахт, и добыча угля в товарном исчислении со-
кратилась с 53,6 до 21,5 млн тонн в год. Размер суб-
сидий, в том числе и на покрытие убытков из-за вы-
сокой себестоимости, уменьшился вдвое (с 5,3 до 
2,65 млрд евро), численность работников – в 2,7 раза 
(с 93000 до 34500 чел.), а производительность труда 
шахтеров (не рабочего по добыче!) увеличилась с 
48,0 до 51,9 т/мес. Несмотря на наметившиеся поло-
жительные тенденции вопрос о ликвидации уголь-
ных шахт оставался открытым. 
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Поэтому по заказу федерального правительства 
Институт «Prognos» (Базель-Берлин) провел иссле-
дование возможных экономических последствий 
ликвидации шахт. Результаты показали, что по срав-
нению с сохранением производственной мощности 
угольной отрасли на уровне 2006 г. ликвидация 
шахт никакой экономии для бюджета не дает. Сэко-
номленные на дотировании сбыта угля средства, со-
гласно этим исследованиям, пойдут на покрытие до-
полнительных расходов на физическую ликвида-
цию шахт, на восполнение утраченного объема 
рентных, экологических платежей, налогов в казну 
за счет других источников. Наряду с этим прекраще-
ние хозяйственной деятельности угледобывающих 
предприятий сопряжено с сокращением общего то-
варооборота в отдельных регионах. Потребуются 
бюджетные средства на выплаты социальных посо-
бий и трудоустройство высвободившегося персо-
нала. На ликвидацию последствий техногенеза гор-
ных работ в каменноугольной промышленности 
независимо от того, будет ли субсидирована добыча 
угля или нет, раньше или позже потребуется значи-
тельно больше средств нежели требовали субсидии.  

Сопоставлялись ли при этом варианты замеще-
ния собственного дорого угля дешевым импорт-
ным – нам не известно.  

Так или иначе, это в конечном счете не повли-
яло на выполнение федерального закона о свертыва-
нии угольного производства, и ликвидация шахт 
стала приоритетной задачей Европейского Союза, 
что вообще-то находится в русле требований Про-
граммы на ХХІ век, одобренной большинством 
стран мира на Конференции ООН в 1992 г. Эта Про-
грамма обозначила для человечества как минимум 
две основные цели – высокое качество окружающей 
природной среды и здоровая экономика. 

Состояние угольной отрасли Украины значи-
тельно хуже, чем оно было в Великобритании, 
Франции, Бельгии и Германии накануне свертыва- 
ния добычи угля. Правда, и паритет цен на природ-
ное топливо был другим. 

На начало 2014 г. на балансе стабилизировав-
шейся к этому времени  угольной отрасли числилось 
254 технических единиц угледобывающих предпри-
ятий (шахт). Из них половина (126) находится в ста- 
дии подготовки к закрытию либо ликвидации. В 
процессе реструктуризации, начатой двадцать лет 
назад, по состоянию на начало 2012 г. оставалось 
137 объектов. Полностью ликвидационные работы 
были завершены только на 40 объектах. Из 116 
предприятий, поставленных на ликвидацию в 
1996 г., полностью работы были завершены к 
2004 г. только на трех. Физическая ликвидация к 
2012 г. была завершена на 89 объектах (65% общего 
числа). Общие затраты на ликвидационные работы 
за период с 1996 по 2012 г. составили 6346 млн грн. 

Из 128 действующих шахт 40 (16% их общего 
числа в отрасли) сменили форму собственности и в 
2014 г. на их долю приходилось около 70% общей 

валовой добычи угля. При этом в числе частных 
предприятий находятся такие отраслевые гиганты 
как шахтоуправление «Покровское», доказавшее 
возможность прибыльно работать в неблагоприят-
ных горных условиях Донбасса на пластах малой 
мощности, активно поддерживая социальную сферу 
и обеспечивая высокие заработки трудящимся. Это 
дает основание утверждать, что вынужденная про-
текционистская политика государства (субсидиро-
вание убытков из-за высокой себестоимости, кото-
рые в 2011 г. достигли 14 млрд грн, финансирование 
из бюджета технического перевооружения, погаше-
ние задолженностей по социальным выплатам) как 
самостоятельный механизм поддержек «на плаву» 
убыточных шахт бесперспективна и с течением вре-
мени потребует все больших ассигнований из дефи-
цитного государственного бюджета, способствуя 
тем самым «проеданию» собственных активов и ли-
шая коллективы мотивации к собственным рефор-
мам. 

Следует также признать, что проводившаяся 
реструктуризация отрасли ограничивалась ликвида-
цией нерентабельных шахт. Это привело не только 
к излишней потере вскрытых промышленных запа-
сов угля, физической ликвидации дорогостоящей 
инфраструктуры и оборудования с остаточным по-
тенциалом технического ресурса. В ряде случае за-
крытые либо поставленные на консервацию шахты 
нуждаются в постоянном обслуживании. Накапли-
вающийся в погашенных выработках метан по тех-
ногенным и природным каналам и трещинам мигри-
рует на большие расстояния, проникает в помеще-
ния и самовозгорается. Так, в Стахановском районе 
Луганской области в результате работ по ликвида-
ции четырех шахт в опасных зонах свыше двух ты-
сяч жилых, производственных, административных 
зданий. Зарегистрировано 63 случая воспламенения 
метана, травмированы люди. Поэтому и в этих усло-
виях вопросы управления метановыделением и его 
утилизации остаются актуальными. Для предотвра-
щения возможных взрывов и пожаров метановоз-
душной смеси необходимо проветривать и дегази-
ровать погашенные выработки, обслуживать шахт- 
ный подъем, объекты электроснабжения и т.д. 
Чтобы избежать засоления и подтопления смежных 
территорий шахтными водами, накапливающимися 
в шахтах, требуется постоянная работа водоотлива, 
хлораторной, отстойников и т.д. Например, отрабо- 
тавшая запасы угля шахта имени М. Горького (г. До-
нецк) по этой причине продолжает работать многие 
годы как водокачка, выдавая ежесуточно на поверх-
ность 30 и более тысяч кубометров воды.  

Справедливости ради следует признать, что со 
стороны правительства неоднократно предпринима-
лись попытки изменить сложившуюся практику и 
направить выделяемые из бюджета средства на реа-
лизацию инновационных проектов, упорядочение 
взаимоотношений в системе «производитель – по-
требитель», на либерализацию рынка и т.д. Однако 
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это не нашло активной поддержки у руководителей 
государственных угледобывающих предприятий, 
реструктуризация проводилась несистемно и без 
должной устремленности к достижению поставлен-
ной цели. 

Совершенно очевидно, что в нынешней обста-
новке внутренних резервов в Украине нет. Это ини-
циировало исследования экономистов по установле-
нию объектов хозяйственной деятельности в числе 
государственных шахт, которые могли бы заинтере-
совать свободный капитал для вложения в реформи-
рование хотя бы части депрессивных производств. 
Основным преимуществом объектов инвестирова-
ния в данном случае одна часть специалистов счи-
тает наличие вскрытых промышленных запасов, 
наличие инфраструктуры и опытных кадров. Все это 
в конечном счете не требует капитальных вложений 
на строительство и освоение производственной 
мощности, на подготовку кадров и в потенциале 
дает возможность погашать вложенные средства 
или получать доход сразу, минуя периоды геолого-
разведки, строительства и освоения производствен-
ной мощности новых шахт. В принципе такая точка 
зрения при наличии свободного сектора топливного 
рынка для реализации угольной продукции кон-
структивна. 

Другие специалисты, принимая во внимание, 
что корпоративные резервы для производства закон-
ченного производственного продукта с высокой до-
бавленной стоимостью исчерпаны, ищут выход из 
создавшегося положения во внешнем инвестирова-
нии, рассчитывая на экономическое чудо для эконо-
мики Украины. 

Прежде чем приступить к развитию темы, обо-
значенной в заголовке статьи, представляется целе-
сообразным коснуться тех обстоятельств, которые 
привели не только к потере значительной части ка-
питализации экономики Украины в виде целых от-
раслей производства (морской флот, оборонная про-
мышленность, горное машиностроение и др.), но и к 
утрате рынка сбыта продукции, образовавшегося в 
результате кооперации отраслей производства на 
постсоветском пространстве. Это вынудило прави-
тельство искать новые ориентиры в глобализован-
ной мировой экономике в надежде на помощь Евро-
пейского Союза. Рассмотрим это несколько подроб-
нее. И зададимся вопросом: находит ли поддержку в 
Брюсселе стремление членов союза к инновациям и 
развитию экономики стран Прибалтики, Балкан и  
Восточной Европы при наличии жестких квот на 
рыночную продукцию.  

И наконец, как считают специалисты, геогра-
фическое положение Украины и стремление к ассо-
циации с Европейским Союзом – это не повод фор-
мировать экономику государства по стандартам вы-
сокоэффективных капиталистических стран. Осо-
бенно теперь, когда промышленный потенциал 
настолько деградирован, что большинство экспер-
тов считают необходимым проведение повторной 

индустриализации страны (например, [3]). Не 
только у населения, но и у части истеблишмента 
Украины укоренилось убеждение, что вступление в 
альянс со странами Европейского Союза приведет к 
мгновенному оздоровлению экономики подобно 
экономическому чуду ХХ века. При этом никто не 
задумывается над тем, почему это произошло и в ка-
ких условиях. 

Благополучная Германия с её высоким уровнем 
жизни и доступная для эмигрантов стала постоян-
ным раздражителем для экономических отсталых 
государств Европы так же, как, скажем, Сингапур и 
Япония для стран Тихоокеанского бассейна. Эйфо-
рия по поводу вступления Украины вначале в Ми-
ровую Организацию Торговли, а позже, подогрева- 
емая извне идея об ассоциации и даже о вступлении 
в Европейский Союз в качестве равноправного 
члена, стала очередным «экономическим чудом» в 
руках различных политиканов в борьбе за власть в 
Украине. По этому поводу в 2012 г. в СМИ развер-
нулась широкая дискуссия. Её аргументами стали 
доходы Украины в случае присоединения к Еди-
ному экономическому пространству и Таможен-
ному Союзу (Россия, Белоруссия, Казахстан) или к 
Зоне Свободной Торговли, сулившей Украине в по-
следующем безвизовый режим и членство в ЕС. Не 
располагая данными об экономических результатах 
предстоящего выбора, Правительство Украины по-
ручило Институту экономического прогнозирова-
ния НАНУ и Институту народнохозяйственного 
прогнозирования РАН представить свое заключение 
по возникшей проблеме. Оптимальным вариантом 
по результатам расчетов этих институтов оказалось 
участие Украины в ЕЭП. Общий итог интеграции на 
период 2011-2030 гг. оценивался в 219 млрд долл. в 
год (6% дополнительного ВВП [4]). И главное – это 
давало возможность инвестировать оставшиеся на 
плаву деградирующие производственные мощности 
на базе перспективных технологий. 

Что касается Зоны свободной торговли, то уже 
тогда страны ЕС испытывали дефицит емкости 
этого сектора мирового рынка для сбыта собствен-
ной сельхозпродукции. Ориентация производства 
развитых европейских стран на сбыт программных 
и технических средств электроники и информатики, 
продвижение на мировой рынок генераторов сол-
нечной, ветровой и других видов нетрадиционной 
энергии существенно сократили ёмкость европей- 
ского рынка для продукции тяжелого машиностро- 
ения.  

В то время сельскохозяйственный рынок Рос-
сии оставался достаточно ёмким и доступным для 
конкурентоспособной продукции Украины с её мяг-
ким климатом и плодородной почвой. Ведь не сек-
рет, что, скажем, Израиль или Турция, собирая не-
сколько урожаев овощей и фруктов в год, имеют не-
малые экономические преимущества на российском 
рынке. Сохранились возможности восстановления 
промышленной кооперации. Известно чем это за- 
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кончилось благодаря непоследовательной политике 
и нерешительности В.Ф. Януковича. 

Однако, как ни странно, миф об экономическом 
чуде «Европа нам поможет» продолжает жить, осво-
бождая правительство от собственных усилий для 
реанимации экономики Украины. 

«Экономическое чудо» – как этап ускоренного 
развития национальной экономики в ХХ веке – в 
разные годы пережили не только страны Тихоокеан-
ского региона, но и западноевропейские государства 
(Германия, Швеция, Италия, Испания, Греция). 
Предтечей диверсификации экономики в этих стра-
нах служили финансовая база и благоприятная меж-
дународная обстановка. Например, впервые эконо-
мическое чудо в Германии произошло благодаря ак-
тивной финансовой помощи США (план Мар-
шалла), предоставленной европейским странам для 
восстановления парализованной промышленности 
Рейха. Этому благоприятствовал и ряд других об-
стоятельств. Таких как репарации, в результате ко-
торых было демонтировано и вывезено в СССР 
устаревшее и изношенное оборудование, а также по-
литика, проводимая Людвигом Эрхардом. В нема-
лой мере этому способствовал запрет на милитари-
зацию страны, в результате чего накапливающийся 
капитал вкладывался не на вооружение и содержа-
ние армии, а в развитие легкой промышленности, 
разрушенной войной, в развитие науки, эксперимен-
тального производства, в инфраструктуру и маши-
ностроение. 

Второе экономическое чудо в ФРГ состоялось 
благодаря наличию в стране созданной (план Мар-
шалла) индустриальной базе и Корейской войне. В 
то время промышленность США не могла самосто-
ятельно удовлетворять возросшие потребности в во-
енной технике и была вынуждена использовать для 
этого производственные мощности ФРГ. Это спо- 
собствовало продвижению продукции её машино-
строения на международный рынок, где и ныне Гер-
мания занимает одно из первых мест и благодаря 
этому наращивает международный инжиниринг. 

Что касается стран Тихоокеанского бассейна, 
то и здесь не обошлось без благоприятного стечения 
обстоятельств, избытка свободного капитала, госу-
дарственных кредитов США и частных заемщиков. 

Прежде всего – это высокая трудовая культура 
и дисциплина восточноазиатских рабочих кадров, 
сложившаяся в процессе тысячелетнего опыта орга-
низации коллективного земле- и водопользования 
при выращивании риса, выносливость и избыток 
трудовых ресурсов молодого поколения, получив-
ших хорошее среднее образование.  

Иностранный капитал способствовал зарожде-
нию и продвижению экономического чуда в Южной 
Корее после окончания войны (1953 г.) вплоть до 
Азиатского финансового кризиса (1997 г.). И сего-
дня ей принадлежит одно из первых мест на между-
народном рынке средств информатики и разнооб-
разной высокотехнологичной продукции бытового 

и промышленного назначения. В числе «азиатских 
тигров», возродивших производство благодаря эко-
номическому чуду, находятся Сингапур, Гонконг, 
Тайвань, Таиланд, Китай. Правда, континентальный 
Китай, в отличие от других стран с капиталистиче-
ской экономикой, перейдя к свободному рынку, со-
хранив коммунистическую риторику и символику, 
развивается высокими темпами. 

Разумеется, это лишь контурное обозначение 
обстоятельств, способствовавших рывку в экономи-
ческом развитии, на самом деле процесс диверсифи-
кации происходил сложнее и его повторить в изме-
нившейся геополитической обстановке вряд ли воз-
можно. При этом следует учитывать возможное вли-
яние внешних факторов на выбор стратегического 
развития государства. Избежать влияния геополити-
ческих, экономических и социальных процессов в 
планетарном пространстве, открытом для свобод-
ного перемещения трудовых ресурсов, товаров и ка-
питала, невозможно. В этих условиях Украина, яв-
ляясь открытым государством и имея  самый низкий 
в Европе региональный валовой продукт, оказалась 
крайне восприимчивой к негативным колебаниям в 
мировой экономике. 

Глобализация мировой экономики и безраз-
дельное господство в ней транснациональных ком-
паний по заключению Экономического и социаль-
ного Совета ООН способствовали сосредоточению 
потенциальной экономической мощи в руках транс-
национальных компаний. Монополизация деформи-
рует спрос и рыночную потребительную стоимость 
товаров, влияет на жизнь людей и политику прави-
тельств. И в этих условиях возможности Украины 
(впрочем, как и других развивающихся стран) всту-
пить в конкурентную борьбу за место на мировом 
рынке, даже через альянс с Европейским Союзом, 
претендующим на глобальную стандартизацию то-
варной продукции, крайне проблематичны без си-
стемной поддержки международных финансовых 
организаций и стран Большой Семерки. Добиться 
этого в период, когда эти страны сами находятся не 
в лучшем финансовом и экономическом состоянии, 
как нам представляется, невозможно. 

Разумеется, сам процесс глобализации мировой 
экономики – это благо. Она обеспечивает свободное 
перемещение товаров и продуктов, перераспределе-
ние трудовых ресурсов, обмен информацией и куль-
турными ценностями. Это создает преимущества 
прежде всего странам с высоким уровнем жизни и 
комфортности населения. Вместе с тем, это усугуб-
ляет положение Украины и еще больше снижает 
шансы на получение финансовой помощи извне. 
Наоборот, возможно и дальнейшее увеличение ми-
грации наиболее квалифицированных и способных 
работников в богатые страны с высоким уровнем со-
циальной защиты, снижение трудового потенциала 
производственных отраслей и доходов государства. 
И что особенно опасно для Украины – это отток мо-
лодежи в преуспевающие страны. 
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Важное место в реанимации традиционных от-
раслей промышленного производства принадлежит 
энергетике как двигателю экономического и соци-
ального развития государства. Устаревшее и отра-
ботавшее технический ресурс оборудование тепло- 
и электроэнергетики – одна из главных причин вы-
сокой энергоемкости товарной продукции. Топ-
ливно-энергетический баланс, опирающийся на им-
портное топливо, в условиях превышения торгового 
импорта над экспортом постоянно требует увеличе-
ния внешних кредитов, снижает конкурентоспособ-
ность экспортной продукции на мировом рынке и 
способствует развитию других негативных процес-
сов на внутреннем энергетическом рынке.  

Между тем, наука Украины располагает тех-
нико-экономическими разработками, не уступа- 
ющими по своему уровню мировым стандартам [5, 
6]. 

Наука как источник инновации и ускорения 
темпов экономического развития в системе меха-
низмов государственного управления в отличие от 
развитых стран в Украине используется крайне не-
достаточно. Поэтому принимаемые решения по во-
просам реформирования экономики либо игнориру-
ются, либо носят волюнтаристский характер и слу-
жат не только удовлетворению политических амби-
ций непрофессиональных чиновников и олигархов, 
но и их обогащению. 

В сложившихся условиях при отсутствии соб-
ственных средств для инноваций необходимо опи-
раться на имеющиеся сырьевые и промышленные 
ресурсы, как это делают даже такие экономические 
гиганты как США и Китай. В этих странах в топ- 
ливно-энергетическом балансе в первую очередь за- 
кладывают собственные первичные сырьевые ис-
точники и отдают предпочтение «нетехнологиче-
ским инновациям», то есть маркетингу и концентра-
ции производства [3, 7], а также распространению 
средств конверсии топлива в другие виды энергии. 

За последние четверть века в Украине на госу-
дарственном уровне, различными научными органи-
зациями и отдельными специалистами было предло-
жено ряд программ и концепций развития угольной 
отрасли. Все они, так или иначе, несли отпечаток те-
кущего состояния политической атмосферы, эконо-
мики и социальной обстановки в государстве. Об- 
щим для этих предложений было, что совершенно 
естественно, сокращение государственных субси-
дий, ликвидация убыточных шахт и повышение эф-
фективности использования производственного по-
тенциала отрасли. С течением времени по мере при-
ватизации части государственных предприятий уси-
лия правительства по модернизации производства 
сконцентрировались на остающихся в государствен-
ной собственности действующих и находящихся в 
стадии ликвидации либо поставленных на консерва-
цию угледобывающих предприятий. 

В этих условиях, отличаясь некоторыми нюан-
сами, большинство предложений по реконструкции 

отрасли сосредоточилось на селекции шахт и на от-
дельных группах в зависимости от наличия в горных 
отводах промышленных запасов угля, экономиче-
ского, технического состояния производства, разме-
ров затрат на модернизацию и ряда других факто-
ров. В числе таких разработок глубиной анализа от-
личается публикация Ю.П. Ященко [8], монография 
А.И. Амоши и М.А. Ильяшова [9], диссертация В.А. 
Кучера [10]. Однако в полной мере все они не ре-
шают проблем, связанных с ликвидацией шахт и 
утратой промышленных запасов угля, со снижением 
капитализации промышленного производства в 
Украине. 

Несмотря на все это ликвидация шахт остается 
приоритетной задачей Европейского Союза, что во-
обще-то отвечает Программе на ХХІ век, одобрен-
ной большинством стран на Конференции ООН в 
1992 г. Эта Программа обозначила для человечества 
как минимум три основные цели – высокое качество 
окружающей природной среды, здоровая экономика 
и сохранение природных ресурсов для последу- 
ющих поколений. Однако все эти обстоятельства не 
учитывают при рассмотрении программ и нацио-
нальных интересов развивающихся стран. Более 
того, действительно ли существует реальная угроза 
озоновому слою земной атмосферы от сжигания 
угля так и не доказана. Реальна ли опасность того, 
что при стремлении народов к уровню жизни, сопо-
ставимому с населением США, нагрузка на окружа-
ющую среду может увеличится в 20 раз, и природ-
ных ресурсов в этом случае на всех не хватит.  

Одним из инструментов выполнения Про-
граммы на ХХІ век принято считать глобализацию, 
которая обозначила тенденции к сближению стран и 
народов на базе единого экономического и инфор-
мационного пространства, стремление к интенсив-
ному обмену знаниями и технологиями, что способ-
ствует росту продуктивной специализации нацио-
нальных отраслей производства в соответствии с их 
климатическими условиями, наличием и квалифи-
кацией трудовых, сырьевых и других ресурсов и 
свободного капитала [11]. 

К настоящему времени глобализация в её со-
временных формах охватила около 30% стран. Тем 
не менее, её динамика в целом привела к ускорен-
ному развитию мировой экономики и к усилению 
взаимозависимости различных по своим макроэко-
номическим и социокультурным параметрам госу-
дарств. При этом произошло неизбежное рассло- 
ение стран по экономическому уровню [13, 12]. К 
первой группе относятся страны «глобального  
центра» (США, Канада, ЕС, Япония, Австралия, 
Южная Корея, Сингапур). Именно эти страны взяли 
на себя роль управления процессом глобализации 
посредством доступа к экономическим, финансо-
вым, политическим ресурсам и структурам нацио-
нальных государств, наращивая для этого мощь 
транснациональных компаний. И капиталоемкая ма- 
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лоприбыльная угольная промышленность не входит 
в сферу их интересов. 

Экономические интересы и политические ам-
биции стран Большой Семерки вряд ли могут допу-
стить паритет со странами третьего мира или сниже-
ния своей привлекательности, уровня и комфортно-
сти жизни. Поэтому активно и целенаправленно 
проводят протекционистскую политику, ограничи-
вая распространение высокоинтеллектуальных тех-
нологий. Для достижения этих целей используются 
различные механизмы: 

- наиболее трудоемкие, материалоемкие и эко-
логически неблагоприятные производства с низким 
уровнем рентабельности выносятся за пределы соб-
ственных стран; 

- через различного рода хартии, договоры (а 
иногда используя прямую интервенцию) осуществ-
ляют контроль за природными ресурсами Земли; 

- ограничивают распространение высоконауч-
ных технологий и осуществляют контроль за науч-
ными исследованиями; 

- ограничивают доступ товаров на внутренний 
рынок, завышая требования собственных стандар-
тов; 

- за счет различного рода грантов, высокого 
уровня жизни способствуют притоку высококвали-
фицированных специалистов из развивающихся 
стран. 

Для этого используют оказание различных ви-
дов помощи, политическое, экономическое и воен-
ное давление.  

Руководство Европейского Союза, страны ко-
торого ограничены в собственных природных ре-
сурсах, пользуясь покровительством ООН, стре-
мятся к распространению сферы своего не только 
экономического, но и политического влияния на 
процессы глобализации управления природными 
ресурсами. И этому есть немало примеров. Так, в 
2015 г. Европейская Энергетическая Хартия, учре-
жденная в 1991 г., была преобразована в Междуна-
родную Энергетическую Хартию, одобренную в 
Брюсселе 173 странами. В результате компетенции 
Хартии распространены на национальный, регио-
нальный и международный уровни энергетики, 
включая ее развитие, организацию и структуру. 

Все это полностью согласуется с идеологией 
программы на ХХI век и с Киотским протоколом 
прекратившим свое действие. При этом, признавая 
провозглашенную Хартией суверенность каждого 
государства на собственные природные ресурсы и 
на неограниченное право их использования, ЕС, ру-
ководствуясь чисто политическими соображениями, 
вмешивается, например, в определение направления 
трассы природного газа в европейские государства.  

Европейский Комитет ООН в числе условий 
энергетической безопасности своих членов вклю-
чает долгосрочное физическое наличие поставок 
энергоресурсов для удовлетворения растущего 
спроса на них в будущем. Однако при этом накла- 

дывают санкции на основного поставщика газа в 
страны ЕС и прекращают инвестирование проектов 
по развитию его добычи. 

Развитие нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии (НВИЭ) в странах ЕС предусмат-
ривает использование биоресурсов прежде всего из 
других стран, не намечая при этом собственных по-
севов масленичных культур (рапса), а ограничива-
ясь переработкой растительного сырья стран треть-
его мира. 

Разумеется, в «чистом» виде все перечислен-
ные выше документы планетарного масштаба иг-
рают чрезвычайно важное значение для сохранения 
и развития земной цивилизации. Решать же их обя-
заны сами государства своими собственными си-
лами, совершенствуя менеджмент и максимально 
используя собственный ресурсный промышленный 
потенциал. 

Несмотря на значительные успехи в совершен-
ствовании технологий использования энергии твер-
дого топлива и на благоприятные эколого-экономи-
ческие условия для его конверсии в синтетическое 
топливо и другую продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью, в мировом сообществе ископаемые 
угли продолжают считать «грязным» топливом, 
доля выбросов продуктов сгорания которого в атмо- 
сферу мизерны по сравнению с выбросами в атмо-
сферу парниковых газов из рисовых чеков, болот и 
торфяников, вулканов, продуктов жизнедеятельно- 
сти домашнего скота, избыточного энергопотребле-
ния в условиях роста численности и урбанизации че-
ловечества, последствий вырубки и гибели лесов в 
прибрежных зонах океанов, а также и других масш-
табных техногенных последствий человеческой де-
ятельности. В немалой мере этому способствовала 
противоречивая теоретическая модель процесса 
земного потепления, положенная в основу Киот-
ского протокола. 

Если абстрагироваться от логистических пре-
имуществ нефти и ориентироваться на инновации в 
топливной энергетике, можно убедиться, что иско-
паемые угли по потребительным свойствам не усту-
пают нефти. В связи с этим доктрина национального 
энергетического развития Украины может быть в 
значительной мере ориентирована на собственные 
природные ресурсы, что соответствует принципам 
энергетической независимости и условиям устойчи- 
вого социально-экономического развития общества 
на длительную перспективу. 

Что касается отходов угольного производства. 
С точки зрения природопользования идеальной 
была бы такая форма организации хозяйства, когда 
нет отходов производства и потребления. В этом 
случае не только утрачивают смысл такие экологи-
ческие категории как «выбросы», «сбросы», «за-
грязнение», но и обеспечивается максимально воз-
можный баланс в системе природопользования. 
Именно этот принцип является краеугольным кам-
нем и пока утопической идеей устойчивого социаль- 
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ного и экономического развития человечества, про-
возглашенной ООН в «Повестке дня на ХХI век». 

Вместе с тем любая природная система жизне-
деятельности, образованная в результате естествен-
ного отбора на протяжении сотен тысяч и миллио-
нов лет, экономичнее и рациональнее, чем создан-
ная искусственная техногенная система. При этом  
и естественная система не является полностью  
замкнутой, в процессе природного круговорота, по-
скольку её «отходы» потребляются и со временем 
преобразуются в другие продукции. Поэтому «без-
отходное производство» во временном и простран-
ственном масштабах нашей планеты можно рас-
сматривать как некую абстракцию. На современ-
ном уровне социально-экономического развития об-
щества речь может идти о малоотходном горнодо-
бывающем производстве, основанном на комплекс-
ном использовании природных запасов сырья и тех-
ногенных месторождений, образовавшихся в местах 
разработки угольных месторождений. 

В сложившейся в Украине политической и эко-
номической обстановке реализация этой идеи тре-
бует значительных внешних инвестиций и привле-
чения частно-государственного капитала. Иначе го-
воря, речь могла бы идти о различных модифика-
циях свободных экономических зон (СЭЗ), которые 
обеспечили экономический скачок Китаю. 

По мнению академиков НАН Украины В. Гейца 
и В. Семиноженко, конкретный выбор формы и 
вида таких территориальных образований обуслов-
лен «наличием регионально-экономических диспро-
порций, депрессивных территорий, зонального из-
бытка невостребованной рабочей силы (которая 
между тем постепенно перетекает на запад и север), 
необходимостью стимулировать определенные от-
расли производства» [13]. Все эти условия изна-
чально обусловлены характером индустриального 
производства юго-востока Украины и, в частности, 
Донбасса. Целесообразность СЭЗ наряду с другими 
преимуществами продиктована и геополитиче-
скими амбициями политикума Украины – интегра-
цией в европейскую экономику. Территория Дон-
басса изначально представляет классический кла-
стер. Здесь сконцентрированы взаимосвязанные 
компании и фирмы по производству и поставке обо-
рудования, специализированных технических и 
коммерческих услуг, по добыче и переработке сы- 
рья, мощная научная база, сеть специализированных 
средних и высших учебных заведений, высококва-
лифицированные кадры и трудовые ресурсы, разви-
тая инфраструктура, транспорт и привлекательная 
логистика, то есть все то, что обеспечивает высокие 
темпы экономического развития. Более того, в Дон-
бассе образовались избыточные производственные 
мощности и не востребованные вскрытые промыш-
ленные запасы угля на законсервированных и под-
лежащих ликвидации депрессивных шахтах.  

Разумеется, создание кластеров нуждается в 
предварительном создании соответствующей зако- 

нодательной базы и политических решений, что яв-
ляется самостоятельной темой и нами не рассматри-
вается в контексте сложившейся ситуации на сего-
дняшний день. Речь идет о научной концепции. 

Со второй половины прошлого века основной 
стратегией промышленно развитых стран стала эко-
номия первичных природных ресурсов. Инструмен-
том такой политики являются нетрадиционные воз-
обновляемые источники энергии и технологии глу-
бокой переработки топлива с получением продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. Оба эти 
направления изначально предусматривают сниже-
ние техногенной нагрузки на окружающую природ-
ную среду, создание и замещение углеводородного 
топлива конкурентоспособной синтетической про-
дукцией. К настоящему времени накоплен большой 
производственный опыт по получению жидкоуголь-
ных топлив и использующих двухэтапную парокис-
лородную газификацию углей при высоком давле-
нии и температуре. Получили развитие мобильные 
газогенераторы, работающие на любых органикосо-
держащих производственных и бытовых отходах 
[14-16]. 

Во многих странах мира были спроектированы 
и работают предприятия по комплексной перера- 
ботке органикосодержащего сырья. Однако не-
смотря на государственные преференции их распро-
странению в одних странах препятствуют высокие 
капитальные вложения в строительство и, следова-
тельно, длительные сроки окупаемости вложенных 
средств, в других – наличие избытка собственных 
дешевых природных ресурсов, непредсказуемые ко-
лебания цен на топливо на мировом энергетическом 
рынке и отсутствие надежных преференций.  

Украина, не имеющая достаточных (во всяком 
случае освоенных) источников углеводородного 
топлива для удовлетворения потребностей нацио-
нального рынка и, наоборот, располагающая избы-
точными вскрытыми промышленными запасами 
угля для обеспечения энергетической независимо-
сти, нуждается в собственной энергетической кон-
цепции, основанной на кластеризации части уголь-
ного производства [16]. 

При этом ко всему прочему Украине необхо-
димо будет преодолеть ряд барьеров в зоне свобод-
ной торговли, что потребует значительных дополни-
тельных затрат капитала на стандартизацию и ди- 
версификацию продукции международным требова-
ниям к потребительским качествам продукции и не-
обратимых расходов для преодоления конкуренции 
для продвижения  товаров на рынок с его ограничен-
ной емкостью. Не имея протекционистской под-
держки стран ЕС, достигнуть успеха в реализации 
синтетической угольной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью весьма сложно. 

Следовательно, так или иначе, при нынешнем 
спаде производства государственного сектора 
угольной промышленности придется либо ликвиди-
ровать большую часть еще действующих шахт, по- 
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полнив уже имеющихся 109 технических единиц, не 
имеющих производственной мощности, еще не-
сколькими десятками шахт, или начинать всё «с чи-
стого листа». При этом следует учитывать, что 
этому в общем-то способствует снижение остроты 
социальных проблем отрасли, связанных с высво-
бождением шахтеров при закрытии шахт отрасли: 
наиболее продуктивная часть трудовых ресурсов 
уже давно пользуется вахтовым способом на пред-
приятиях частного сектора Украины и даже в зару-
бежные страны. Что касается роли глубоко убыточ-
ных шахт как монопроизводств в отдельных регио-
нах старопромышленного Донбасса (особенно Ар-
темовск, Енакиево, Дзержинск, Макеевка), то в 
местном бюджете никакого значения они не имеют. 
Жители этих регионов нашли другие источники су-
ществования и глубокая реструктуризация шахт, 
связанная с высвобождением части работников и их 
переквалификацией, социальными взрывами не 
угрожает. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, вполне 
уместно вспомнить, что в довоенные годы в Совет-
ском Союзе производили 50 млрд м3 генераторного 
газа для нужд коммунального хозяйства, что в усло-
виях эмбарго Южно-Африканская Республика осво-
ила и продолжает массовое производство синтети-
ческого топлива. В США, обеспеченных собствен-
ными природными запасами природного топлива, 
действует 44 предприятия по производству синтети-
ческого топлива. Та же южноафриканская фирма 
Secund CFZ недавно за 84 млрд долл. построила в 
Катаре, богатом нефтью, завод по производству син-
тетического топлива. Строятся подобные предпри- 
ятия в странах Африки, Китая и т.д. В ЮАР 40% по-
требностей в жидком топливе покрывает синтетиче-
ское производство. Более того, диверсифицируя 
угольное производство, ЮАР продвигает синтети-
ческую продукцию на мировой рынок косметики, 
фармацевтики и т.д. 

И все это – энергетическое чудо ХХ века, хотя 
и меньшего масштаба.  

Для проявления коммерческого интереса у  
частого капитала к шахтам как объектам инвести-
ций необходимо дополнить номенклатуру и ёмкость 
энергетического рынка синтетическим топливом, 
конверсированным из угля. В условиях высоких 
темпов развития подвижных видов транспорта и 
нарастающего дефицита моторного топлива в Укра-
ине выполнение такой задачи технически вполне ре-
ально. 

Как известно, в качестве средств противосто- 
яния планетарному энергетическому и экологиче-
скому кризису ООН инициировала и всемерно под-
держивает программы по созданию и освоению но-
вых воспроизводимых ресурсов для обеспечения су-
ществования и развития земной цивилизации. В их 
числе – водородное топливо, ветровая, солнечная, 
геотермальная, биологическая энергетика, малая 
гидроэнергетика, энергия окружающей природной 

среды и, наконец, метан шахтных месторождений. 
По исследованиям, выполненным Международным 
Энергетическим Агентством (МЭА), в целом отно-
сительный рост возобновляемых энергоисточников 
не проявляет тенденций ускоренного роста.  

Что касается ветряной и солнечной энергии, то, 
по мнению экспертов МЭА, их высокий прирост от-
части обусловлен тем, что они имели влиятельное 
политическое лобби в европейских странах и поль-
зуются многими преференциями. По прогнозам 
ЕЭК, эти виды энергетики в ближайшие годы будут 
развиваться и в дальнейшем наибольшими темпами. 
Однако несмотря на это по прогнозам доля энергии 
биомассы, ветра, Солнца и геотермальных источни-
ков едва ли в 2030 г. преодолеет 10%-й рубеж. 

Кроме того, вырабатываемая из этих источни-
ков энергия из-за высокой себестоимости уступает 
углю, и эти энергосистемы не могут поддерживать 
требуемую частоту тока в общегосударственных и 
транснациональных сетях. 

Все возобновляемые энергоресурсы пока явля-
ются лишь вспомогательными источниками, спо-
собными, не нарушая баланса энергетической без-
опасности, удовлетворить в ближайшие 20 лет отно-
сительно небольшую часть потребностей эконо-
мики развитых стран. Кроме того, следует учиты-
вать, что при замещении угля и нефти регенератив-
ными энергоресурсами неизбежно возникновение 
новых экологических и экономических проблем. 
Например, массовое производство биотоплива, со-
поставимое по масштабам с газом или нефтью, в 
условиях дефицита продуктов питания в ряде стран 
практически невозможно, так как это требует вовле-
чения в хозяйственный оборот новых больших и без 
того сокращающихся площадей плодородных сель-
скохозяйственных земель для производства био-
массы. Не говоря о дефиците свободных площадей 
на территории многих государств, это повлечет за 
собой необходимость сократить площади, уже ис-
пользуемые для производства сельхозпродуктов. 
Это приведет к нарушению биологического равно-
весия в регионах, потребует дополнительных расхо-
дов на сохранение ландшафта и воспроизводство ис-
тощенных почв, на производство удобрений, пести-
цидов, гербицидов, на осуществление мер по защите 
окружающей среды от их вредного воздействия и 
т.д. Об этом свидетельствует, например, опыт реа- 
лизации менее грандиозных и не связанных со столь 
масштабными программами проектов – крупных 
ветровых, гидроэнергетических и гелиоэнергетиче-
ских (акустическое «загрязнение» атмосферы, слож-
ности монтажа и ремонта массивных ветроэнергети-
ческих агрегатов, заиливание рек, засоление почвы 
и утрата земельных угодий в местах гидросооруже-
ний (например, Днепровский каскад и др.). И, что 
немаловажно, при всех этих недостатках нельзя из-
бежать ещё и непостоянства природных, погодных 
и климатических условий, что отражается на ста-
бильности объемов вырабатываемой энергии. 
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Наряду с этим возобновляемые, особенно биологи-
ческие, энергоносители в большинстве случаев не-
конкурентны с традиционными, поскольку требуют, 
во всяком случае пока, значительно больших госу-
дарственных дотаций, чем, например, угледобываю-
щие предприятия. 

На этом фоне у угольной отрасли появляется 
шанс при надлежащем уровне менеджмента и под-
держке государства возродить былой статус в струк-
туре имеющихся отраслей промышленности, преоб-
разуя её в многопрофильное, конкурентоспособное 
и прибыльное производство. За прошедшие годы на 
базе угольных месторождений в мире появились но-
вые виды предприятий, которые наряду с производ-
ством синтетического жидкого и газообразного топ-
лива организовали производство по утилизации ме-
тана, шахтной воды и породы от проведения и ре-
монта горных выработок [17-20]. 

Ни в коем разе это предложение не связано с 
прекращением добычи собственно угля как топлива. 
Речь идет о вовлечении в хозяйственный оборот  
невостребованного топлива, минерализованных от-
ходов основного производства, бурого угля, лигни-
тов, шахтного метана. 

Диверсификация как способ расширения сферы 
экономической деятельности широко используется 
в странах с рыночной экономикой. В условиях ми-
рового разделения труда, квотирования рынков 
сбыта, сложившихся межгосударственных отноше-
ний в сферах природопользования, кооперации, ин-
форматики, кредитных и валютных отношений 
структура многопрофильного производства дает 
возможность оперативно реагировать на колебания 
спроса и предложения, маневрируя потоками това-
ров. Наряду с возможностями компенсировать та-
ким образом экономические потери, многополяр-
ность производства делает его более конкуренто-
способным и привлекательным для инвестиций как 
экономически устойчивого объекта. 

Диверсификация угольного производства 
должна базироваться на новом, еще не испытанном 
практикой, виде предприятий – углехимических 
комбинатах, расположенных в зонах горного от-
вода. Исходным сырьем может служить шахтный 
метан и уголь. Шахтная вода – как необходимый 
технологический компонент в процессах синтеза уг- 
леводородного топлива и когенерации тепловой и 
электрической энергии. 

Этим не ограничивается энергетический потен-
циал шахты. 

Сама шахта потребляет миллиарды кВт·ч элек-
троэнергии (свыше 100 кВт·ч на среднестатистиче-
скую тонну угля). Поэтому, естественно, в соответ-
ствии с законом сохранения энергии эта энергия не 
исчезает. Она преобразуется в другие виды (тепло-
вую, механическую). Вся беда в том, что повторно 
извлечь энергию, распыленную по различным ис-
точникам, и использовать её как вторичный потен-
циал технически сложно, хлопотно и дорого.  

Однако тепло, выделяемое угольно-природным 
массивом и образующееся при работе оборудования 
и аппаратуры, не исчезает, а накапливается в атмо-
сфере и передается шахтной воде и исходящей вен-
тиляционной струе, которые таким образом стано-
вятся потенциальными носителями энергии, эффек-
тивно утилизируемой тепловыми насосами.  

Геотермальная энергия – это (в масштабах ис-
тории человечества) практически неиссякаемый ис-
точник энергии.  

Во второй половине прошлого века зародились 
и получили развитие новые энергосберегающие тех-
нологии, в том числе базирующиеся на использова-
нии низкопотенциальных тепловых источников. 
Трансформирование тепла источников низкотемпе-
ратурной энергии до уровня энергии теплоносите- 
лей осуществляется тепловыми насосами и чаще 
всего потребляется в сетях отопления. По данным 
различных источников в настоящее время в мире ра-
ботает от 15 до 20 млн тепловых насосов и по прог-
нозам Мирового Энергетического Комитета к  
2020 г. в развитых странах темпы использования 
техногенных и природных источников тепла будут 
расти. 

В США, Японии, Канаде, странах Скандинавии 
в качестве источника низкотемпературной энергии 
используют промышленные стоки, оборотное водо-
снабжение, вентиляцию, обратные воды отопитель-
ных систем и т.п. Наиболее мощная теплонасосная 
установка (320 МВт) работает в Швеции, используя 
тепловой потенциал Балтийского моря.  

Угольные шахты Донбасса являются неисчер-
паемым экологически безопасным источником теп-
ловой энергии. Исходящие потоки воздуха шахтной 
вентиляции действующих угледобывающих пред-
приятий обеспечивают резерв тепла для производ-
ства, оцениваемый в 1,8 млрд кВт·ч в год электро-
энергии, тепловой потенциал потоков шахтного во-
доотлива – 2,7 млрд кВт·ч электроэнергии. Напри-
мер, только на шахте «Алмазная» («Доброполье-
уголь») энергетический потенциал шахтной воды за 
отопительный сезон составляет 12,5 тыс. Гкал 
тепла, что эквивалентно 1,8 тыс. тонн у.т. Потери 
тепла в исходящей струе вентиляции эквивалентны 
14 Гкал, или 2,0 тыс. т у.т. 

Значительный энергетический ресурс содер-
жится в породных отвалах. Из-за несовершенства и 
низкой эффективности технологии добычи угля по-
тери органической части в породе достигают 25-
40%. Температура внутри породного отвала уже 
спустя 2-3 месяца после начала его формирования 
начинает расти. Разогрев материала происходит в 
результате взаимодействия тионовых бактерий, 
обитающих во всех угольных месторождениях и ми-
нералах, содержащих серу. В результате большая 
часть пирита распадается на серную кислоту и двух-
валентное железо. Некоторая часть серы в виде кол-
лоидного раствора под влиянием бактерий начинает 
нагреваться. При достижении температуры 240-
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260ºС пары серы воспламеняются. Образующиеся в 
результате нагрева вещества вступают в химические 
реакции, и температура в эпицентре горения иногда 
достигает 1800ºС. Независимо от формы образова-
ния и продолжительности эксплуатации отвалы за-
гораются уже при достижении высоты 10 м. Про-
цесс горения может длиться до 20 лет. Однако даже 
в перегоревших терриконах температура внутри 
остается стабильной в течении года (30-35ºС). Теп-
лоаккумулирующая способность отвалов обуслов-
лена их огромной массой, достигающей миллионов 
тонн, и, следовательно, практически неисчерпаемой 
энергоёмкостью даже при низкой внутренней тем-
пературе. 

Исходя из этого Институт проблем машино-
строения им. А.Н. Подгорного НАН Украины разра-
ботал ряд технологических схем по утилизации теп-
ловой энергии породных отвалов угольных шахт: 

- котельная установка с нагревом воды в трубо-
проводах, проложенные ТБ зоне отвалов с темпера-
турой 120-140ºС и находящихся на расстоянии 600-
800 м от источника потребления; 

- трехконтурная теплонасосная установка для 
подачи потребителям воды в отопительную систему 
на расстояние более 1200 м. 

Использование тепла террикоников с использо-
ванием теплонасосных технологий на выработке 
1 Гкал коммунального тепла позволяет сэкономить 
264 кг угля или 86 кг мазута, или 54 м3 природного 
газа. 

Идея использовать тепловую энергию пород-
ных отвалов на первый взгляд весьма продуктивна. 
Однако насколько управляем сам процесс горения, 
поддается ли система отбора тепла ремонту, ликви-
дации аварийных ситуаций, как отражается на 
устойчивости поверхности террикоников образова-
ние внутри них пустот и другие вопросы требуют 
тщательного изучения и промышленной проверки. 

В конце прошлого века мировая цивилизация 
вступила в очередной, пятый, этап научно-техниче-
ского развития. Компьютерная революция конца 
прошлого века создала научно-техническую и тех-
нологическую основу «информационного обще-
ства», что значительно повысило роль и возмож-
ность науки в выборе стратегии и темпов соци- 
ально-экономического развития государства. И 
главное – обеспечение неограниченных возможно-
стей оперативного распространения инновацион-
ных технологий и прогрессивных форм организации 
новых форм производства. 

В значительной мере именно это послужило 
импульсом для образования свободных экономиче-
ских зон в Тихоокеанском регионе и в последствии 
стало прообразом кластеров, классическим образ-
цом которого является Кремневая Долина в США. 

Концептуальная модель кластера, модернизи-
рованная к условиям промышленного производства, 
в конце прошлого столетия была использована для 
создания кластеров по безотходному производству 

на базе угольных месторождений в Восточной Си-
бири. 

Особо важную роль в энергоснабжении степ-
ных районов Южной Украины могут сыграть кла-
стеры «Термококс» для снабжения населения топ-
ливом, а металлургию коксом. 

В Кировоградской области находятся законсер-
вированные богатые запасы бурого угля, представ-
ляющие собой дешевое топливо для выработки теп-
ловой энергии и производства термококса. Они мо-
гут сыграть важную роль в диверсификации всей си-
стемы коммунального отопления для обеспечения 
населения экономически чистой энергией как в ма-
лоэтажных поселках, так и многоэтажных микро-
районах [21]. Создание кластеров «термококс» бу-
дет способствовать сокращению потребностей в 
природном газе, наполнению металлургического 
рынка дешевым коксом, образованию новых рабо-
чих мест и развитию инфраструктуры южных обла-
стей Украины. 

Нельзя оставить без внимания подземную гази-
фикацию угля (ПГ). В 1933 г. в Луганской области 
была заложена пилотная станция «Подземгаз» [22, 
23]. Однако широкому промышленному внедрению 
этого «безлюдного» способа добычи топлива пре-
пятствует прежде всего наличие избыточного пред-
ложения дешевого природного газ на мировом энер-
гетическом рынке. К числу недостатков подземной 
газификации относят низкий КПД (50%) процесса. 
Хотя тот и другой довод опровергается как расче-
тами, так и практикой. Безвозвратные потери угля 
при традиционных способах добычи достигают 70% 
общих запасов, а себестоимость в американских 
проектах синтетического газа ПГ составляет 0,629-
0,045 долл./Мдж [24].  Экономический эффект от ис-
пользования вскрытых запасов шахтами значи-
тельно увеличивается, поскольку для газификации 
угля в этом случае не потребуется бурение дорого-
стоящей системы скважин с поверхности. При этом 
никто в расчетах не учитывает смертность и травма-
тизм шахтеров, пожары, взрывы, стоимость выбро-
сов метана и экологический вред, наносимый окру-
жающей среде действующими шахтами, утрату пло-
дородных земель и др. Что касается отдельных не-
достатков самой технологии, то они могут быть ре- 
шены только в реальных условиях, что требует 
опыта и времени. В этом случае депрессивные 
шахты Старопромышленного Донбасса могут стать 
соответствующим полигоном для революционных 
преобразований в добыче угля. 

Заключение. В последние годы по мере исчер-
пания запасов углеводородного топлива разворачи-
ваются все более острые дискуссии о путях энерго-
сбережения, производства нетрадиционных альтер-
нативных возобновляемых источников энергии, о 
тенденциях и причинах глобальных изменений кли-
мата и возможных катаклизмах. Как нам представ-
ляется, при этом мало внимания уделяется реаль-
ным возможностям разрешения хотя бы частичной 
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совокупности всех этих проблем на базе достигну-
тых человечеством научных разработок.  

На фоне развернувшихся по этому вопросу дис-
куссий следует принимать во внимание сложившу-
юся структуру капитализации промышленного про-
изводства, наличие в стране готовых к отработке 
промышленных запасов угля, географическую 
транспортную и логистическую инфраструктуру 
государства и наличие административных и полити-
ческих рычагов воздействия на формирование топ- 
ливно-энергетического баланса экономики. Исходя 
из этого проблемы угольной отрасли можно рас-
сматривать в контексте оперативного или стратеги-
ческого реформирования. Однако избежать влияния 
на выбор путей монопрофильного производства уг-
ледобывающих предприятий невозможно, по-
скольку это ограничивает возможности роста добав-
ленной стоимости в угольном топливе и является ос-
новной причиной его нерентабельности. 

В сложившихся условиях вовлечение в хозяй-
ственный оборот запасов, законсервированных в 
горных отводах, остановленных либо намечаемых к 
ликвидации государственных шахт, имеет большое 
значение для экономики Украины и для будущего 
государства, выступающего, с одной стороны, как 
гарант национальной энергетической безопасности, 
с другой – как собственник недвижимости и ресур-
сов. Кредитуя техническое развитие, покрывая из 
бюджета убытки и предоставляя шахтам различные 
преференции, государство несет значительные из-
держки и, так или иначе, будет вынуждено принять 
решение о дальнейшей судьбе шахт, находящихся в 
его собственности. Совершенно очевидно, что ни 
модернизация находящихся в государственной соб-
ственности шахт, ни ликвидация или консервация 
глубоко убыточных шахт в короткие сроки невоз-
можна. Инвестиционная активность иностранного и 
внутреннего частного капитала низка, следова-
тельно, разрешение проблемы сохранения и исполь-
зования вскрытых промышленных запасов угля тре-
бует других подходов и механизмов, которые бы со-
четали в себе государственные функции управления 
и экономические механизмы либерального рынка, 
свободного от монополизма и коррупции, а также 
активного участия в их решении трудовых коллек- 
тивов и бизнеса. Одним из таких механизмов явля-
ется кластеризация [1, 2, 3]. При этом сохранится 
возможность передачи наиболее инновационно при-
влекательных шахт в концессию, что позволяет 
предпринимателю избежать затрат на закладку но-
вых шахт, на вскрытие запасов и создание сопут-
ствующей производственной инфраструктуры. Это 
может быть весьма убедительным аргументом для 
инвесторов с точки зрения снижения вложений пер-
воначального капитала и сокращения сроков его 
возврата. В условиях концессионного договора сле-
дует предусмотреть расчеты за пользование место-
рождением и инженерной инфраструктурой в виде 

доли продуктов его обогащения, что будет дополни-
тельным стимулом для наращивания темпов роста 
добычи угля и обеспечения потребностей в угле ба-
зовых секторов экономики Украины. 

Дополнительными источниками инвестиций, 
необходимых для диверсификации национального 
угольного производства, могут стать также поступ-
ления в бюджет от дифференциальной горной 
ренты, доход от реализации попутных продуктов 
конверсии угля в синтетическое топливо (термо-
кокс, углеродные сорбенты, пар и др.), а также от во-
влечения в хозяйственный оборот вторичных ресур-
сов угольного производства (геотермальная энер-
гия, метан и др.). Наличие в Украине мощной базы 
горного машиностроения дает возможность исполь-
зовать шахтам оперативный лизинг очистного и 
проходческого оборудования для обновления актив-
ной составляющей шахтного фонда. 

Потенциально существует и ряд других воз-
можных объектов сотрудничества – создание комп-
лексов по производству жидкого и газообразного уг-
леводородного топлива, промысловая разработка 
углегазовых месторождений и скоплений метана в 
земных пустотах Донбасса и др. Полученный таким 
образом энергетический ресурс имеет значительно 
большую удельную теплотворную способность, 
требует меньших затрат (особенно при сжижении 
газа) на транспортирование. Кроме того, внедрение 
этих технологий способно радикально изменить со-
циальную и экологическую обстановку в Донбассе. 
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Майдуков Г. Л. До питання про вибір стра-
тегії інноваційних перетворень у вугільній галузі 

Наведено результати аналізу стану вугільної 
промисловості України в контексті проблем розроб-
ки родовищ старопромислових басейнів Європи і 
шляхи їх вирішення відповідно до тенденцій роз- 
витку національної економіки і планетарної еколо-
гії. Розглянуто альтернативи і механізми еконо- 
мічно доцільних напрямків стратегічних перетво-
рень у вугільній галузі на базі освоєних в промисло-
вості технологій конверсії вугілля в продукти з ви-
сокою доданою вартістю. 

Ключові слова: вугілля, економічне диво, шах-
та, інновації, глобалізація, природокористування, 
поновлювані джерела енергії, диверсифікація. 

 

Майдуков Г. Л. К вопросу о выборе страте-
гии инновационных преобразований в угольной 
отрасли  

Приведены результаты анализа состояния 
угольной промышленности Украины в контексте 
проблем разработки месторождений старопромыш-
ленных бассейнов Европы и пути их разрешения в 
соответствии с тенденциями развития националь-
ной экономики и планетарной экологии. Рассмот-
рены альтернативы и механизмы экономически це-
лесообразных направлений стратегических преоб-
разований в угольной отрасли на базе освоенных в 
промышленности технологий конверсии угля в про-
дукты с высокой добавленной стоимостью. 
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ние, возобновляемые источники энергии, диверси-
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Majdukov G. On the issue of choosing a strategy 
for innovative transformation in the coal industry 

The results of the analysis of the state of the 
Ukrainian coal industry in the context of the problems 
of the development of deposits in the old industrial ba-
sins of Europe and ways to solve them in accordance 
with the trends in the development of the national econ-
omy and planetary ecology are given. Alternatives and 
mechanisms of economically expedient directions of 
strategic transformations in the coal industry based on 
technologies of conversion of coal into products with 
high added value, mastered in industry, are considered. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Вугільна галузь є од-

нією з найважливіших базових галузей України, що 
забезпечує розвиток електроенергетики, металур-
гійного виробництва, вугільного машинобудування 
тощо. Інноваційна політика розвитку вугільної га-
лузі повинна сприяти створенню високопродуктив-
них, рентабельних, екологічних і диверсифікованих 
вугільних виробництв. Людство ще не вичерпало 
усіх можливостей використання вугілля, і в цьому 
сенсі у вугільної галузі великі перспективи. Але в 
галузі зберігаються істотні проблеми, які  набули ще 
більшої гостроти у зв’язку з подіями на сході країни. 

У проекті Енергетичної стратегії України до 
2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурен-
тоспроможність» зазначено, що в країні існує за- 
лежність від імпорту вугілля, відбулося падіння ви-
добутку енергетичного вугілля через втрату конт-
ролю над частиною Донецької та Луганської облас-
тей. В проекті обґрунтовано доцільність запрова-
дження інструментів державної підтримки іннова-
ційної діяльності в енергетичному секторі, форму-
вання системи підтримки венчурної діяльності, ви-
значено, що необхідно змінити законодавство у ву-
гільному секторі. Держава в останні роки стала при-
діляти увагу питанням розвитку державно-приват-
ного партнерства, розроблено Концепцію розвитку 
державно-приватного партнерства в Україні на 
2012-2017 роки, Державну стратегію регіонального 
розвитку на період до 2020 року, Антикризову про-
граму спільних дій влади та бізнесу (з доповненнями 
від 30 червня 2015 року). В Концепції розвитку дер-
жавно-приватного партнерства в Україні на 2012-
2017 роки однією з пріоритетних сфер визначено 
енергетичний сектор. Зважаючи на критерії відбору 
пріоритетних сфер, а також актуальність проблем у 
вугільній галузі, які потребують розв’язання, необ-
хідність в модернізації шахтного фонду, слід ви-
знати, що вугільна галузь, без сумніву, потребує за-
лучення ресурсів приватного сектору. 

Не тільки у вугільній галузі України, але й в ці-
лому в країні ще немає прикладів запровадження  
публічно-приватного партнерства, бо ні в жодному 
з проектів не бере участі громадянське суспільство. 
Цілком зрозуміло, що воно може стати учасником, 
але таких проектів, які будуть стосуватися безпосе-
редньо рівня й якості їх життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Треба відмітити, що останніми роками вчені стали 
приділяти увагу публічно-приватному партнерству 
та його можливостям.  

Вивченню досвіду застосування публічно-при-
ватного партнерства у світі, реаліям його стану, іс-
нуючим проблемам та перспективам його розвитку 
в Україні взагалі та інституціональному, зокрема, 
присвячено роботи Н. Бутенко [1], М. Зайделя [2], 
Ю. Залознової [1], П. Надолішного [3], І. Петрової 
[1], С. Сімака [4]. 

Фінансові механізми забезпечення публічно-
приватного партнерства, рівень його економічного 
розвитку та пріоритети його застосування розгля-
нуто О.  Пильтяєм [4-5]. 

І. Запатріна у своїх роботах [7-8] приділяє увагу 
не тільки перспективам застосування публічно-при-
ватного партнерства, але й відношенню влади до 
прискорення його розвитку в Україні. 

Проблемам правового забезпечення публічно-
приватного партнерства в інноваційній сфері прис-
вячено роботу А. Статівки та І. Шумило [9]. 

Фондом Східна Європа за підтримки американ-
ського народу, наданої через Агентство США з між-
народного розвитку в рамках Проекту «Локальні ін-
вестиції та національна конкурентоспроможність», 
було підготовлено практичний посібник для органів 
місцевої влади та бізнесу щодо підготовки та реалі-
зації проектів публічно-приватного партнерства 
[10]. 

На жаль, питанням можливостей публічно-при-
ватного партнерства у вугільній галузі взагалі та у 
сфері інноваційного її розвитку, зокрема, наразі до-
статньої уваги присвячено не було. 

Відсутність чіткого розуміння стратегії розвит-
ку вугільної галузі в державі, коштів на її іннова-
ційне забезпечення, попиту з боку вугільних підпри-
ємств на інновації, неефективна реструктуризація 
вугільної галузі, недостатній рівень галузевої науки 
та недієвість механізмів залучення потенціалу ака-
демічних інститутів для виконання прикладних роз-
робок, відсутність власного інноваційного ринку ву-
гільного машинобудування та новітніх технологій (з 
підвищення продуктивності вуглевидобутку, покра-
щення умов праці шахтарів) призводить до поглиб- 
лення технічної й технологічної відсталості вугіль- 
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ної галузі. Нині підприємствам вугільної галузі дуже 
складно реалізовувати заходи щодо реконструкції 
та/або реорганізації виробництва, інвестиції ж пере-
важно вкладаються в завершення розпочатих проек-
тів і здійснення короткострокових високорентабель-
них заходів. Тим більше, що на сьогодні вугільна га-
лузь не належить до пріоритетних галузей іннова-
ційного розвитку країни, в розвиток якої держава 
буде вкладати кошти.  

Деякі вчені вважають, що недоцільно вкладати 
кошти не тільки в інноваційний розвиток вугільної 
галузі, а взагалі в її розвиток, особливо у віднов-
лення роботи вугільних підприємств Донбасу після 
його повернення під контроль української влади.  

Держава не в змозі вкладати кошти в інновацій-
ний розвиток вугільної галузі, а у самих вугледобу-
вних підприємств бракує коштів для фінансування 
інновацій, тому для вугільної галузі саме публічно-
приватне партнерство (із залученням широкого кола 
зацікавлених мешканців громад шахтарських міст) 
може зробити можливим впровадження великих 
проектів інноваційного розвитку вугледобувних 
підприємств. Мета статті – виявлення існуючих 
проблем застосування публічно-приватного парт-
нерства для інноваційного розвитку вугільної галузі 
та можливих шляхів їх вирішення, бо саме впрова-
дження публічно-приватного партнерства дозво-
лить об’єднати можливості органів державного уп-
равління, місцевого самоврядування, досвід та  
ефективність приватного капіталу, залучити значні 
інвестиції на середньо- і довгостроковій основі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
статті [11, с. 103] обґрунтовано, що «публічно-при-
ватне партнерство у сфері інноваційного розвитку 
промисловості має розглядатися як система відно-
син між державою, суб’єктами публічного права та 
приватним сектором економіки, при реалізації яких 
ресурси партнерів об’єднуються з відповідним роз-
поділом ризиків, відповідальності та винагород  
(відшкодувань) між ними, для взаємовигідної спів-
праці на довгостроковій основі у створенні (віднов-
ленні) нових та/або модернізації (реконструкції) ді-
ючих об’єктів, що потребують залучення інвести-
цій, та користуванні (експлуатації) такими об’єк-
тами». Цілком справедливим це є й для вугільної га-
лузі, тобто саме на такій системі відносин повинно 
базуватися публічно-приватне партнерство при реа-
лізації великих інноваційних проектів на вугледо- 
бувних підприємствах. 

В. Верба класифікує проекти за критеріями: 
клас, тип, вид, тривалість, масштаб і складність. 
Критерій «масштаб» визначається за розмірами са-
мого проекту, кількістю учасників та ступенем 
впливу на навколишнє середовище. Відповідно про-
екти за цим критерієм поділяються на малі, середні, 
великі й дуже великі. Але автором зазначено, що да- 
ний розподіл проектів віднесено до дуже умовного 
[12].  

Якщо застосувати відповідну класифікацію до 
інноваційних проектів у вугільній галузі, то великим 
проектом можна вважати проект, який стосується не 
тільки інноваційного розвитку самого вугледобув-
ного підприємства, але й відповідної інфраструк-
тури та довкілля шахтарського містечка. Вартість 
такого проекту може коливатися від 0,5 до 3 млрд 
гривень. 

Також треба відзначити, що перелік основних 
нормативно-правових актів, які регулюють діяль-
ність паливно-енергетичного комплексу, не попов-
нювався новими актами з 2011 року, хоча нагальна 
потреба у цьому є. В першу чергу це стосується пи-
тань врегулювання державно-приватного партнер- 
ства в галузі. Певні кроки щодо врегулювання дер-
жавно-приватного партнерства в країні здійсню-
ються, але й на цей час не змінено законодавчі акти 
України щодо зняття регуляторних бар’єрів для  
розвитку державно-приватного партнерства в Укра-
їні та стимулювання інвестицій. 

Так Закон України «Про державно-приватне 
партнерство» потребує: 

регламентації дотримання принципів держав-
но-приватного партнерства поза його межами при 
здійсненні концесії, оренди, спільної діяльності 
тощо; 

чіткого визначення кола суб’єктів, які мають 
право бути державними партнерами у проектах дер-
жавного рівня; 

можливості застосування інституційного парт-
нерства, норми для двох і більше органів державної 
влади бути одночасно на стороні державного парт-
нера; 

зняття обмежень на участь державних і комуна-
льних підприємств у проектах державно-приватного 
партнерства. 

З урахуванням існуючої потреби в реструкту-
ризації вугільної галузі, відповідної модернізації 
шахтного фонду галузі для її інноваційного роз- 
витку, практичного досвіду застосування публічно-
приватного партнерства доцільним є розробка пев-
них пропозицій щодо застосування такого партнер-
ства у сфері інноваційного розвитку вугільної га-
лузі. 

Це стосується можливості застосування конце-
сійного механізму реалізації великих інноваційних 
проектів у вітчизняній вугільній галузі.  

Практичним прикладом впровадження конце-
сійного механізму у вугільній галузі був розвиток 
ДП «Ровенькиантрацит» та ДП «Свердловантра-
цит», які було передано ДТЕКу на умовах концесії. 
У концесійній угоді було зазначено, що компанія-
концесіонер має брати активну участь у розвитку те-
риторій, на яких знаходяться її підприємства. Для 
місцевої влади в співпраці з великим бізнесом ос- 
новні пріоритети – це цілісний розвиток підпри-
ємств, соціальна сфера та захист інтересів території. 
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Крім інвестицій у розвиток виробництва і в систему  
безпеки, екологію й інші сфери, концесіонер брав 
участь у реалізації соціальних програм, а саме: роз-
витку охорони здоров’я та освіти. Наразі внаслідок 
блокування залізничних перевезень та «націоналіза-
ції» цих підприємств ДТЕК більше не контролює їх 
роботу.  

Але концесійне законодавство в Україні потре-
бує вдосконалення за рахунок відповідних змін в за-
конодавстві. Основними з них мають бути: 

можливість застави прав вимоги, переведення 
боргу (заміна концесіонера) за концесійною угодою;  

дозвіл на пряму угоду між кредитором і конце-
дентом; 

право кредиторам на пряме управління в разі 
невиконання зобов’язання концесіонером; 

визначення та гарантії компенсації концесі- 
онеру у зв’язку з виникненням додаткових витрат 
при реалізації концесійних проектів, які не врахо-
вані в паспорті відповідного проекту; 

можливість вибору сторонами угоди міжнарод-
ного арбітражу для вирішення спорів; 

стимулювання залучення коштів пенсійних  
фондів через випуск інфраструктурних облігацій 
для забезпечення реалізації інноваційних проектів; 

введення особливого механізму оподаткуван-
ня – з податку на прибуток, з податку на майно,  
амортизацію, особливі механізми прискореного по-
вернення податку на додану вартість. 

Попередній аналіз дозволяє стверджувати, що 
основними проблемами в галузі інвестування інно-
ваційної діяльності промислових підприємств є: 
складність процесу офіційного впровадження інно-
ваційних проектів на промислових об’єктах; недо-
статність фінансування; орієнтація на екстенсивні 
шляхи розвитку виробництва; «старіння» апарату 
управління великих вітчизняних підприємств та  
значна корумпованість державних структур. Все це 
ще більшою мірою відноситься до вугільних під- 
приємств, на яких практично відсутнє їх інноваційне 
забезпечення. На сьогодні підприємства галузі не в 
змозі реалізовувати глобальні заходи з реконструк-
ції та реорганізації виробництва, а залучені інвести-
ції спрямовуються переважно на завершення раніше 
початих проектів і здійснення короткострокових ви-
сокорентабельних заходів. Використання ж банків-
ських кредитів для фінансування інвестиційних про-
ектів, пов’язаних із модернізацією виробничого по-
тенціалу, обмежується порівняною дорожнечею віт-
чизняного ринку кредитів. Відсоткові ставки за кре-
дитами, як правило, перевищують прибутковість ін- 
вестиційних проектів, особливо таких затратних як 
модернізація вугільних підприємств. 

Аналіз тенденцій розвитку венчурного інвесту-
вання в Україні дозволив встановити, що для акти- 
візації розвитку ринку венчурних інвестицій в Укра- 
їні доцільно реалізовувати заходи державної під- 
тримки розвитку венчурного капіталу, а саме: прямі 

заходи (конкретні механізми державної підтримки, 
спрямовані на збільшення пропозицій венчурного 
капіталу, тобто податкові стимули, більш ризикові 
державні інвестиції в акціонерний капітал і держав-
ні кредити) та непрямі заходи (розвиток конкурент-
них фондових ринків для малих фірм, розширення 
спектру пропонованих фінансовими інститутами 
продуктів, розвиток довгострокових джерел капі-
талу, спрощення процедури формування фондів  
венчурного капіталу, стимулювання взаємодії між 
великими і малими підприємствами й фінансовими 
інститутами, заохочення підприємництва) [13]. 

Аналіз негативних чинників, що впливають на 
розвиток венчурного фінансування інноваційної ді-
яльності, показав необхідність удосконалення зако-
нодавства з венчурного фінансування з чітким зако-
нодавчим визначенням не тільки самого поняття  
венчурного фінансування, а й принципів та механіз-
мів регулювання, стимулювання та контролю за 
здійсненням цього виду діяльності. В країні повинна 
бути визначена єдина державна політика щодо захи-
сту венчурних інвесторів, залучення інвестиційних 
капіталів і технологій, яка буде сприяти адаптації 
національного фондового ринку до міжнародних 
стандартів.  

Потребують перегляду та запровадження схеми 
надання пільг в оподаткуванні лише тим венчурним 
фондам, за якими здійснюються фінансування про- 
ектів, що відповідають пріоритетним напрямам та 
стратегії інноваційного розвитку держави. Доціль-
ним буде застосування податкових канікул для ма-
лих та середніх венчурних фірм.  

Тобто давно назріли питання щодо прийняття 
Закону України «Про венчурні фонди» та «Про вен-
чурний бізнес в Україні», які б дозволили вирішу-
вати питання: 

форми стимулювання венчурних фондів та  
венчурних підприємств з боку держави; 

управління венчурними процесами та їх взає-
модії з інноваційними фірмами; 

визначення ролі держави в регулюванні діяль-
ності венчурних фондів та надання гарантій щодо 
безпеки діяльності зарубіжних інвесторів; 

процесу ліцензування венчурних компаній; 
прозорості процедури «входу»-«виходу» при 

залученні приватного венчурного капіталу. 
Але венчурне фінансування також має певні не-

доліки: орієнтація венчурних інвесторів на обме-
жене коло найпопулярніших і потенційно найвигід-
ніших напрямів вкладання коштів; залежність пове-
дінки інвесторів від циклічності економічних проце-
сів, коли на певних етапах ділового циклу вони бу-
дуть уникати проектів зі значним рівнем ризиків.  

Тому підприємствам вугільної галузі слід шу-
кати якісь нетрадиційні шляхи фінансування іннова- 
ційної діяльності з практики інших країн світу, бо 
якщо проект буде цікавим для громадянського сус-
пільства, а волонтерська робота дозволить громадя- 
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нам отримати доступ до ресурсу або інструменту 
управління проектом (певні права волонтерів будуть 
обумовлені в договорі), хоча деякі з них можуть по-
ліпшити й свій фінансовий стан (принаймні через 
краудфандинг), тільки тоді в країні можливо виник-
нуть відповідні проекти саме публічно-приватного 
партнерства.  

Ще відомий на весь світ символ Ріо-де-Жа-
нейро – статую Ісуса в Бразилії, Статую Свободи в 
Сполучених Штатах Америки, собор Паризької Бо-
гоматері, частково собор Христа Спасителя в Росії 
та багато інших історичних пам’ятників було збудо-
вано за рахунок численних невеликих пожертв про-
стих зацікавлених громадян. Той же Дені Дідро  
публікував свою Енциклопедію за гроші, які йому 
присилали передплатники ще до виходу книг з 
друку. За рахунок чого він зумів випустити 17 томів 
знань про науку, культуру, політику, мистецтва й  
11 томів таблиць. Це були одні з перших зафіксова-
них прикладів народно-суспільного фінансування, 
або краудфандингу [14]. Зараз його використовують 
навіть у виборчих президентських кампаніях. На-
приклад, у 2008 році Барак Обама саме так зібрав на 
проведення своєї виборчої кампанії понад 272 млн 
дол. США. 

У статті [15] на підставі аналізу існуючих у 
світі типів, видів краудфандингу, характеру мотива-
ції ініціаторів та учасників краудінвестингових про-
ектів, існуючих моделей таких проектів (див. рису-
нок) визначено, що для інвестування інноваційних 
проектів розвитку вугільних підприємств доцільне 
застосування саме акціонерного краудінвестингу  
як найбільш сучасного виду публічно-приватного 
партнерства.  

Інноваційний же розвиток як економіки в ці-
лому, так й окремих її галузей, залежить від можли-
востей залучення та ефективного використання фі-
нансових ресурсів, тому інноваційні форми фінансу-
вання проектів розвитку вугільних підприємств, на-
приклад, краудфандинг, можуть створити конку- 
ренцію традиційним формам залучення фінансових 
коштів.  

На думку В. Швальц існує п’ять ринкових пе-
реваг краудфандингу:  

1. Оцінка рівня попиту та зменшення ризиків.  
2. Перевірка маркетингових матеріалів і роз- 

робка рекламної компанії.  
3. Довіра і додаткове просування.  
4. Отримання контактної інформації, створення 

бази споживачів.  
5. Стратегічна відкритість новим можливостям 

[16]. 
До цього можна додати певні переваги крауд-

фандингу порівняно з економічними агентами. Він: 
поєднує дві функції: акумуляцію коштів і ви-

значення напрямків витрат; 
характеризується більшою гнучкістю у впрова-

дженні проектів; 

робить можливим швидке виділення коштів 
(термін збору коштів чітко визначений); 

забезпечує прозорість інформації щодо про- 
екту, підзвітність і відповідальність перед фаунде-
рами та беккерами; 

дозволяє не тільки отримувати прибуток під- 
приємствам, але й впроваджувати проекти благо- 
устрою інфраструктури, допомоги певним соціаль-
ним категоріям населення тощо; 

дозволяє знизити трансакційні витрати на орга-
нізацію фінансування проектів завдяки меншому 
числу посередників; 

масово залучає інвесторів, звертаючись не 
лише до економічних мотивів, а й до спільних соці-
альних інтересів. 

Тобто краудфандинг, а точніше краудінвес-
тинг, не має зазначених недоліків ні традиційного 
фінансування досліджень та розробок, ні венчур-
ного фінансування, але має істотні переваги для ін-
вестування інноваційних проектів, оскільки знімає 
ряд певних обмежень традиційних способів фінан-
сування. Завдяки інноваційним характеристикам 
краудфандинг (краудінвестинг) має всі підстави 
стати в найближчому майбутньому повноцінним 
гравцем на ринку фінансових ресурсів, потіснивши 
в конкурентній боротьбі банки та інших фінансових 
посередників. 

Але існують певні проблеми краудінвестингу 
для впровадження великих інноваційних проектів 
через публічно-приватне партнерство у вугільній га-
лузі, які потребують нормативно-правового та мето-
дичного вирішення: прийняття закону про крауд- 
фандинг (краудінвестинг); дорога підготовка доку-
ментів через необхідність обґрунтування доцільно-
сті такого проекту групою високого рівня; управ-
ління величезним числом інвесторів; введення об-
меження на обсяг фінансування; необхідність роз- 
кривати повну інформацію про фаундера, що інвес-
туватиме проект. 

Для правового вирішення цих проблем по- 
трібно прийняти ряд законодавчих актів, що дозво-
лятимуть: 

визначати порядок здійснення краудфандингу 
(краудінвестингу); 

закріплювати за Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості виконання функції конт-
ролю над веденням краудфандингу (краудінвес- 
тингу); 

підтримувати на початковому етапі проекти, 
які почали своє функціонування з використання кра-
удфандингу (краудінвестингу), застосовуючи до 
них знижені ставки податків; 

визначати певні привілеї для фаундерів (великі 
компанії, венчурні фонди) та беккерів, тобто для 
широкого кола зацікавлених громадян (робітників 
вугільних підприємств, їх родин, підприємців, ін-
ших мешканців шахтарських поселень); 



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

31 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

встановлювати роль ЗМІ у висвітленні проектів 
краудфандингу (краудінвестингу). 

Також можливо слід зобов’язати великий біз-
нес на етапі становлення краудфандингу (краудін- 

вестингу) фінансувати певну кількість вкрай важли-
вих проектів щодо інноваційного розвитку вугільної 
галузі для прискорення руху грошових коштів і по-
жвавлення інвестиційної активності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Види й типи краудфандингу 
 
Стосовно нормативно-методичного забезпе-

чення краудінвестингу великих інноваційних про- 
ектів через публічно-приватне партнерство у вугіль- 
ній галузі, то кожен проект потребує економічного 
обґрунтування «групами високого рівня» [17] й ма- 
тиме свої відмінності, які будуть визначатися у від- 
повідному договорі публічно-приватного партнер- 
ства. 

Наразі структурування краудінвестингу мож-
ливо двома способами: через укладання договорів, в 
яких передбачається внесення інвестицій в обмін на 
частку в прибутку особи, що реалізує проект (дого-
вір про розподіл прибутку), або через придбання ча-
стки в статутному капіталі юридичної особи – реци- 

пієнта інвестицій (через збільшення статутного ка-
піталу або реалізацію казначейських часток/акцій). 
Можливі й змішані варіанти, коли надання коштів 
здійснюється на основі договору, яким передбача-
ється обов’язок одержувача коштів передати частку 
в своєму статутному капіталі в майбутньому (напри-
клад, через опціон або договір конвертованої по-
зики). 

Спеціально передбачені законодавством ін-
струменти залучення колективних інвестицій, що 
потребують отримання будь-яких ліцензій/дозволів 
на залучення коштів (наприклад, створення інвести-
ційного фонду) ще не затребувані ринком із-за  
значних витрат застосування. Використання корпо- 
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видом: 
акціонерний (громадяни, які вкладають гроші в інвестпроект на довгостроковій основі, отримують 
певний відсоток акцій); 
борговий (перерахування в рамках краудфандингу розглядають як запозичення в обмін на частку 
прибутку); 
нагородний (у цьому випадку можлива тільки якась нагорода) 

характером мотивації ініціаторів: 
неприбуткові (некомерційні) (найчастіше це проекти, які впроваджуються у соціальній сфері, сфе-
рах охорони здоров’я, захисту природного середовища, розвитку міської інфраструктури); 
прибуткові (комерційні) (можуть організовуватися в різних сферах як для існуючих, так і для май-
бутніх компаній); 
проміжні (які були організовані як некомерційні, але з часом почали приносити прибуток) 

участю інвестора: 
пожертвування; 
активне інвестування (передбачає надання коштів з можливістю активної участі в проекті, при-
міром, ухвалення рішень); 
пасивне інвестування (передбачає тільки надання коштів інвесторами з розрахунку на вигоду: фі-
нансову або нефінансову) 

моделлю залежно від очікуваної фінансової вигоди: 
роялті (фаундер отримує винагороду у вигляді частини доходів або прибутку проекту, який він 
фінансує); 
фіксованого відсотка і повернення суми боргу (фаундер-кредитор отримує фіксований відсоток і 
повернення вкладеної суми упродовж чітко певного періоду згідно з графіком); 
участі в акціонерному капіталі 



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

32 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

ративних інструментів вимагає дотримання корпо-
ративних процедур, часто тривалих і дорогих. У ре-
зультаті саме тому доцільно вибрати договірний 
спосіб як більш простий в реалізації. За договором 
про розподіл прибутку реципієнт інвестицій зо-
бов’язується при настанні передбачених у договорі 
обставин (наприклад, досягненні прибутку/ певного 
розміру прибутку/настання інших обставин, пов’я-
заних із діяльністю компанії) виплатити інвестору 
грошові кошти у заздалегідь визначеному чи визна-
ченому розмірі, наприклад, як частку від прибутку. 

Окреме питання полягає у можливому строку 
дії договору, тобто, у договорі про розподіл прибут-
ку доведеться передбачити певний термін дії. Вка- 
зівка в договорі як підстави припинення зо-
бов’язання досягнення певної суми виплат на ко-
ристь інвестора також потребуватиме встановлення 
строку, після закінчення якого зобов’язання припи-
няється незалежно від розміру фактично здійснених 
виплат (оскільки зобов’язальний зв’язок навіть у 
стані очікування настання скасувальної умови не 
може існувати вічно). Оскільки краудінвестинг пе-
редбачає велику кількість інвесторів, то важливо 
мати можливість укладати договори онлайн. 

У вугільній галузі навіть проекти технічного 
переоснащення очисного вибою через високу вар-
тість гірничошахтного устаткування потребують 
дуже значних коштів. Свого часу було розроблено 
програму технічного переоснащення вугільних 
шахт України на період 2004-2008 років, метою якої 
було створення техніки світового рівня, продуктив-
ність якої удвічі-втричі вища за існуючу. На прак-
тиці переснащення вугільних шахт почалося вже  
після 2008 року, коли Міністерство вугільної проми-
словості України наказом № 198 від 14.05.2008 року 
затвердило Порядок конкурсного відбору бізнес-
планів технічного переоснащення очисних вибоїв та 
інших технологічних ланок вугледобувних підпри-
ємств. На жаль, цю програму, як й програми ре- 
структуризації вугільної галузі, виконано не було. В 
пергу чергу це було обумовлено нестачею грошей 
на технічне переоснащення вугільних підприємств, 
які цього потребували, бо станом на початок реалі-
зації цієї програми близько 75% механізованих  
комплексів не відповідали необхідному технічному 
рівню, були малонадійні й не пристосовані для ро-
боти у складних гірничо-геологічних умовах кон- 
кретної шахти, чверть основного стаціонарного 
устаткування повністю вичерпала свій нормативний 
ресурс експлуатації. Інформація щодо результатів 
цього технічного переоснащення так й не стала ві-
дома широкому загалу, немає її також ні на сайті Мі-
ністерства енергетики та вугільної промисловості 
України, ні на сайті «Дондіпровуглемашу», ні Тор-
гово-промислової компанії «Укрвуглемаш».  

Враховуючи стан вугільної галузі та реалії  
сьогодення для інвестування інноваційних проектів 

розвитку вугільних підприємств, доцільно застосу-
вання саме акціонерного краудінвестингу як най-
більш сучасного виду публічно-приватного парт-
нерства. Інноватором і розробником економічного 
обґрунтування краудінвестингу великих інновацій-
них проектів через публічно-приватне партнерство 
може стати інституція інновацій, створення якої 
було запропоновано при Міністерстві енергетики та 
вугільної промисловості України [18, с. 50-55]. При 
цьому мажоритарний 51%-й пакет акцій може нале-
жати або самому вугільному підприємству, або Мі-
ністерству енергетики та вугільної промисловості 
України, 25% може отримати венчурний фонд або 
великий приватний інвестор, інші ж акції отрима-
ють працівники підприємства. Але окрім таких кра-
удінвенстингових проектів необхідно запропону-
вати такі, що будуть стосуватися як розвитку самого 
вугільного підприємства, так й розвитку інфра- 
структури міст, покращання стану довкілля, рівня й 
якості життя всіх громадян. Тільки тоді в участі у 
таких проектах будуть зацікавлені мешканці міста 
та місцеві підприємці. 

Висновки. У вугільній галузі навіть проекти 
технічного переоснащення очисного вибою через 
високу вартість гірничошахтного устаткування по- 
требують дуже значних коштів, але держава не в 
змозі вкладати кошти в інноваційний розвиток вугі-
льної галузі, а у самих вугледобувних підприємств 
бракує коштів для фінансування інновацій. Тому в 
країні потрібні певні зміни у законодавчих актах 
щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку  
публічно-приватного партнерства в Україні та сти-
мулювання інвестицій.  

У сучасних умовах господарювання вугледо- 
бувних підприємств доцільною є розробка якісно 
нової моделі публічно-приватного партнерства, реа-
лізація якої забезпечила би дотримання балансу дер-
жавних, публічних і приватних інтересів у сфері 
інноваційного розвитку, залучення приватних інвес-
тицій. Це стосується в першу чергу можливості за-
стосування концесійного механізму реалізації вели-
ких інноваційних проектів у вітчизняній вугільній 
галузі. Але концесійне законодавство в Україні по- 
требує вдосконалення за рахунок відповідних змін в 
законодавстві. 

Також нагальним є внесення певних змін до За-
кону України «Про державно-приватне партнер- 
ство» та прийняття Закону України «Про венчурні 
фонди» та «Про венчурний бізнес в Україні», які б 
дозволяли вирішувати питання венчурного фінансу-
вання. 

Для вугільної галузі саме публічно-приватне 
партнерство (із залученням широкого кола зацікав- 
лених мешканців громад шахтарських міст) може 
зробити можливим впровадження великих іннова-
ційних проектів інноваційного розвитку вугледо- 
бувних підприємств.   
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З урахуванням стану вугільної галузі та реалій 
сьогодення для інвестування таких проектів доці-
льно застосовувати саме акціонерний краудінвес-
тинг як найбільш сучасний вид публічно-приват-
ного партнерства. Для того щоб інноваційна полі-
тика розвитку вугільної галузі сприяла створенню 
високопродуктивних, рентабельних, екологічних і 
диверсифікованих вугільних виробництв, розвитку 
територій, на яких знаходяться вугледобувні під- 
приємства, потрібні відповідні законодавчі зміни, а 
саме, прийняття Закону України «Про краудфан-
динг (краудінвестинг)».  

Щодо нормативно-методичного забезпечення 
краудінвестингу великих інноваційних проектів че-
рез публічно-приватне партнерство у вугільній га-
лузі, то кожен проект потребує економічного об- 
ґрунтування групами високого рівня й буде мати 
свої відмінності, які будуть визначатися у відповід-
ному договорі публічно-приватного партнерства. 
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Драчук Ю. З., Кочешкова І. М., Трушкіна  
Н. В. Проблеми застосування публічно-приват-
ного партнерства у сфері інноваційного розвитку 
вугільної галузі та шляхи їх вирішення 

У статті проаналізовано проблеми вугільної га-
лузі, які  набули ще більшої гостроти у зв’язку з по-
діями на сході країни, зазначено, що людство ще не 
вичерпало усіх можливостей використання вугілля. 
У вугільній галузі навіть проекти технічного пере- 
оснащення одного очисного вибою через високу  
вартість гірничошахтного устаткування потребують 
дуже значних коштів. Обґрунтовано, що для вугіль-
ної галузі саме публічно-приватне партнерство (із 
залученням широкого кола зацікавлених мешканців 
громад шахтарських міст) може зробити можливим 
впровадження великих проектів інноваційного роз-
витку вугледобувних підприємств, бо держава не в 
змозі вкладати кошти в інноваційний розвиток вугі- 
льної галузі, а у самих вугледобувних підприємств 
бракує коштів для фінансування інновацій.  
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Але для цього в країні потрібні певні зміни у 
законодавчих актах України, а саме: внесення пев-
них змін до Закону України «Про державно-при- 
ватне партнерство», прийняття Закону України 
«Про венчурні фонди» та «Про венчурний бізнес в 
Україні». 

У статті обґрунтовано, що для інвестування ве-
ликих інноваційних проектів доцільне застосування 
саме акціонерного краудінвестингу як найбільш су-
часного виду публічно-приватного партнерства. Для 
того щоб інноваційна політика розвитку вугільної 
галузі сприяла створенню високопродуктивних,  
рентабельних, екологічних і диверсифікованих вугі-
льних виробництв, розвитку територій, на яких  
знаходяться вугледобувні підприємства, треба 
прийняти Закон України «Про краудфандинг (кра- 
удінвестинг)» і розробити нормативно-методичні 
положення щодо краудінвестингу у вугільній галузі.  

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, 
вугільна галузь, інноваційний розвиток, великі інно-
ваційні проекти, краудінвестинг. 

 
Драчук Ю. З., Кочешкова И. Н., Трушкина 

Н. В. Проблемы применения публично-частного 
партнерства в сфере инновационного развития 
угольной отрасли и пути их решения 

В статье проанализированы проблемы уголь-
ной отрасли, которые приобрели еще большую 
остроту в связи с событиями на востоке страны, от-
мечено, что человечество еще не исчерпало всех 
возможностей использования угля. В угольной от-
расли даже проекты технического переоснащения 
одного очистного забоя из-за высокой стоимости 
горно-шахтного оборудования требуют очень зна-
чительных средств. Обосновано, что для угольной 
отрасли именно публично-частное партнерство (с 
привлечением широкого круга заинтересованных 
жителей общин шахтерских городов) может сделать 
возможным внедрение крупных проектов инноваци-
онного развития угледобывающих предприятий, так 
как государство не в состоянии вкладывать деньги в 
инновационное развитие угольной отрасли, а у са-
мих угледобывающих предприятий нет средств для 
финансирования инноваций.  

Но для этого в стране нужны определенные из-
менения в законодательных актах Украины, а 
именно: внесение некоторых изменений в Закон 
Украины «О государственно-частном партнерстве», 
принятие Закона Украины «О венчурных фондах» и 
«О венчурном бизнесе в Украине». 

В статье обосновано, что для инвестирования 
крупных инновационных проектов целесообразно  
 
 
 

применение именно акционерного краудинвестинга 
как наиболее современного вида публично-частного 
партнерства. Для того чтобы инновационная поли-
тика развития угольной отрасли способствовала со-
зданию высокопродуктивных, рентабельных, эколо-
гических и диверсифицированных угольных произ-
водств, развитию территорий, на которых находятся 
угледобывающие предприятия, следует принять За-
кон Украины «О краудфандинге (краудинвестинге)» 
и разработать нормативно-методические положения 
относительно краудинвестинга в угольной отрасли.  

Ключевые слова: публично-частное партнер-
ство, угольная отрасль, инновационное развитие, 
крупные инновационные проекты, краудинвестинг. 
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Problems of public-private partnership in the sphere 
of innovative development of coal mining industry 
and means of their solution 

The article represents the analysis of problems in 
coal mining industry that have become more dramatic 
due to the events in the East of the country. It states that 
the mankind has not yet exhausted all opportunities of 
coal utilization. In the coal mining industry, even pro-
jects on re-equipment of a coalface require great invest-
ments due to the high cost of mining machinery. It is 
justified that public-private partnership attracting the 
wide range of interested representatives of miners’ 
towns public could provide major innovative projects 
introduction for the development of mining enterprises 
as the state is unable to invest funds to the innovation 
progress of the branch while mining enterprises them-
selves lack money for such financing. 

However the approach requires some changes in 
legislative acts of Ukraine, in particular, introduction of 
amendments to the Law of Ukraine «Government-
private partnership», passing the Laws of Ukraine 
«Venture funds» and «Venture business in Ukraine». 

The article explains that for investing of large in-
novative projects it would be expedient to attract joint-
stock crowdinvesting as the most advanced form of the 
public-private partnership. To make innovation policy 
of coal mining industry favorable for generation of high-
productive, cost-effective, ecological and diversified 
coal mining enterprises, and development of areas 
where coal mining enterprises are situated it is necessary  
to  pass the Law of Ukraine «Crowdfunding (crowdin-
vesting)» and to prepare normative-methodic provisions 
on the crowdinvesting in the coal mining industry. 

Keywords: public-private partnership, coal mining 
industry, innovation progress, large innovative projects, 
crowdinvesting 
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ХІМІЧНА ІНДУСТРІЯ 4.0 ЯК ГАЛУЗЕВА КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВ  

ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
 

Постановка проблеми. Хімічна галузь Укра-
їни, насамперед її базові сектори, перебуває у стані 
хронічної кризи, спричиненої як довгостроковими 
системними дисбалансами, так і ситуативними чин-
никами. Аналіз динаміки основних показників  
функціонування галузі свідчить, що у 2015 р. вона 
дісталася певного «дна», а приріст хімічного вироб-
ництва у 2016 р. на 1,1% не забезпечив стійкого  
розвороту тренду. Негативні підсумки перших міся-
ців 2017 р. підтвердили слабку життєздатність по- 
точної моделі функціонування хімічної промисло-
вості. 

Застосування стратегії реіндустріалізації здат-
не продовжити життєвий цикл наявних виробництв 
базової хімії, але це лише на деякий час відсуне їх 
занепад і ліквідацію. Цей час треба використати на 
користь розробки і впровадження нової моделі роз-
витку хімічної промисловості, яка б відповідала су-
часним глобальним неоіндустріальним змінам і ви-
кликам в рамках Індустрії 4.0.  

Отже, вивчення сутності, особливостей і світо-
вого досвіду сучасних трансформацій хімічного ви-
робництва в контексті Індустрії 4.0 становить акту-
альне науково-практичне завдання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ін-
дустрія 4.0, або Четверта промислова революція, – 
один з провідних новітніх концептів сучасного про-
мислового розвитку, який відображає перспективи 
та проблеми масового впровадження кіберфізичних 
систем (Сyber-Physical Systems – CPS) у виробни- 
цтво та різні сфери людської діяльності.  

Цей термін з’явився у 2011 р. у Німеччині для 
позначення процесу радикального перетворення 
глобальних ланцюжків створення вартості. Далі 
концепція Industrie 4.0 (у німецькому варіанті) роз-
вивалась у вигляді скоординованої ініціативи науко-
вої спільноти, бізнесових та державних структур з 
мобілізації національних ресурсів для прискорення 
технологічних змін і забезпечення міцних міжнаро-
дних позицій Німеччини у світовому промисловому 
виробництві [1].  

Останнім часом інтерес до цієї концепції був 
каталізований її активним обговоренням на Всесвіт-
ньому економічному форумі в Давосі та публікацією 
його керівником – Клаусом Швабом – роботи з від-
повідною назвою [2]. На думку К. Шваба, «Поши-
рюючи технологію «розумних заводів», четверта 
промислова революція створює світ, в якому вірту- 

альні та фізичні системи виробництва гнучко вза- 
ємодіють між собою на глобальному рівні. Це забез-
печує повну адаптацію продуктів і створення нових 
операційних моделей» (с. 17). 

За визначенням фахівців міжнародної консал-
тингової компанії McKinsey&Company, «Індустрія 
4.0 – це сукупність підривних цифрових технологій, 
які можуть змінити виробничий сектор до невпі-
знання завдяки вражаючому зростанню обсягів да-
них, обчислювальної потужності і можливостей під-
ключення; появі передових можливостей бізнес-
аналітики; новим формам взаємодії людини і ма-
шини, зокрема сенсорним інтерфейсам і системам 
доповненої реальності; поліпшенням у передачі ци-
фрових інструкцій до фізичного світу, наприклад, в 
просунутих робототехніці і 3-D друку» [3, с. 2].  

Проблематика Індустрії 4.0 та нової «розумної» 
індустріалізації стає предметом активного науко-
вого пошуку й у вітчизняній економічній науці. 
Своє бачення сутності, особливостей і можливих на-
слідків Четвертої промислової революції та її окре-
мих технологій надали такі науковці, як С.М. Ілля-
шенко, Н.С. Ілляшенко [4] (систематизували нас-
лідки впровадження інноваційних технологій Чет- 
вертої промислової революції; показали наявність в 
Україні потенціалу інноваційного зростання, що є 
актуальним для Індустрії 4.0), І.А. Кораблінова [5] 
(дослідила тенденції й особливості цифровізації 
компаній; визначила роль інформаційно-сітьової 
взаємодії у цифрову епоху), В.І. Ляшенко, Є.В. Ко-
тов [6, 7] (розглянули сутність основних технологій 
Індустрії 4.0, зокрема 3-D друку; розробили на- 
уково-методичний підхід до оцінки процесів «ро- 
зумної нової індустріалізації» міст промислових  
регіонів), Л.Г. Мельник [8] (проаналізував ключо- 
ві компоненти Четвертої промислової революції), 
В.В. Опанасюк [9] (дослідив місце України в між- 
державній кооперації і спеціалізації з точки зору Ін-
дустрії 4.0; висвітлив перспективи спеціалізації Ук-
раїни в напрямі аутсорсингу ІТ-послуг), В.І. Скіцько 
[10] (систематизував та проаналізував тлумачення 
основних понять Індустрії 4.0, запропонував кон- 
цептуальну схему взаємодії у тріаді «Держава» – 
«Освіта+Наука» – «Бізнес» для появи та розвитку 
Четвертої індустріальної революції в Україні).  

Водночас важливе значення при опрацюванні 
науково-прикладних питань реалізації концепції Ін-
дустрії 4.0 має галузевий аспект.  

Економічна теорія та історія 
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Сьогодні у світі активно формується Хімічна 
індустрія 4.0 (Chemicals 4.0), яку можна розглядати 
як галузеву концепцію імплементації основ Четвер-
тої промислової революції. Вона є провідним кон- 
цептуальним підходом для виведення хімічних тех-
нологій, виробництв і ринків на принципово новий 
рівень завдяки системному використанню «смарт» 
інновацій та інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Флагмани світового хімічного бізнесу розумі-
ють величезний потенціал Chemicals 4.0 і її значення 
для утримання (нарощування) конкурентних пере-
ваг у найближчому майбутньому та докладають  
значних зусиль для забезпечення своїх лідируючих 
позицій у процесах «розумної» неоіндустріалізації.  

Питання змісту та особливостей прояву кон- 
цепції Індустрії 4.0 у хімічній промисловості, форм 
її реалізації та можливих наслідків, підходів до за-
стосування окремих (насамперед, цифрових) техно-
логій та організації і розвитку хімічного виробни- 
цтва із використанням «смарт» інновацій є сьогодні 
предметом активних наукових та аналітичних дослі-
джень, прикладних розробок і галузевих дискусій 
[11-19]. Визначення особливостей та ключових ас-
пектів упровадження Хімічної індустрії 4.0 на ос-
нові вивчення й узагальнення теоретичного доробку 
і світової практики неоіндустріальних трансформа-
цій хімічного виробництва і становить мету даного 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Специфіка хімічного виробництва полягає у великій 
номенклатурі хімічної продукції, що забезпечує її 
участь у різноманітних продуктових ланцюгах.  
За оцінками фахівців консалтингової компанії 
PricewaterhouseCoopers, «майже кожен вироблений 
товар – 96% – певним чином підпадає під вплив хі-
мії» [16, с. 2]. 

Виробляючи сировину і напівфабрикати для ба-
гатьох інших секторів економіки і ринків, сучасна 
хімічна галузь багато в чому визначає їхню конку-
рентоспроможність, темпи розвитку, характер і на-
прямки інноваційних процесів. Вона є ключовим по-
стачальником «розумних» матеріалів і технологій, 
які формують базис багатьох ІКТ-рішень, зокрема 
наноелектроніки і тактильних пристроїв. Chemicals 
4.0 забезпечує нові технології 3D-друку спеціаль-
ними полімерами та іншими матеріалами з потріб-
ними властивостями. Вона також відіграє визнача-
льну роль у таких пріоритетних напрямах, як фарма-
цевтика й екологічне виробництво. 

Внутрішній аспект перетворень на засадах 
Chemicals 4.0 пов’язаний з інноваційним оновлен-
ням і модернізацією власне хімічного виробництва, 
зокрема його інтелектуалізацією, автоматизацією, 
дигіталізацією і впровадженням «смарт» техноло-
гій. Сучасний підхід передбачає застосування ІКТ-
систем і цифрових інновацій вздовж всього ланцюга 
вартості, включаючи моделювання, проектування, 

експлуатацію, логістику, управління та контроль хі-
мічного виробництва. Інновації, що створенні за 
підтримкою і на основі ІКТ, забезпечують скоро-
чення часу на розробку продуктів та технологій (на 
20-40%) і економію відповідних витрат.  

Отже, з одного боку, Хімічна індустрія 4.0 змі-
нює технології, процеси, операції, ринки та правила 
конкуренції, а з іншого – виконує роль посередника 
і забезпечує інструменти реагування на інші клю-
чові тренди (наприклад, «розумні» рішення для  
енергоефективності або індивідуалізованих продук-
тів чи послуг). 

Хоча основою Chemicals 4.0 є нові технології, 
зокрема кіберфізичні системи, її треба розглядати у 
більш широкому плані – з точки зору зростання ви-
робництва, ефективності, нових ділових можливос-
тей і нових бізнес-моделей. 

Ключовою особливістю Індустрії 4.0 є «розум-
ні» заводи (Smart Factories). На думку авторів ро-
боти [20], «ґрунтуючись на дефініціях, даних для 
CPS і IoT, Smart Factory можна визначити як завод, 
де CPS спілкується з IoT і допомогає людям і маши-
нам у виконанні їх завдань» (с. 10). 

Концепція Інтернету речей (Internet of Things – 
IoT) розглядає мережі об’єктів, які мають вбудовані 
пристрої для передачі і обміну даними між фізичним 
світом і комп’ютерними системами. За даними Ін-
ституту IoT, до 2020 р. в глобальному масштабі буде 
підключено 30 млрд пристроїв [19].  

IoT надає хімічному бізнесу нові можливості 
щодо випуску нової продукції, збільшення продук-
тивності і якості продукції, поліпшення технічного 
забезпечення, налагодження нових партнерських 
стосунків, зниження витрат, мінімізації проблем у 
ланцюгах поставок і підвищення безпеки. 

Так, відомою поширеною проблемою у хіміч-
ній промисловості є аварійні зупинки та позапла-
нове технічне обслуговування. «Смарт» технології 
пропонують вирішення цієї проблеми на основі пре-
диктивного обслуговування за допомогою датчиків, 
аналітики і даних у режимі реального часу, що до-
зволяє упереджувати збої і швидко відповідати на 
критичні ситуації. 

Інший приклад пов'язаний з реалізацією кон- 
цепції «точного землеробства», коли виробники 
сільськогосподарської продукції прагнуть застосо-
вувати хімікати точними засобами для підвищення 
врожайності. Цей підхід вимагає довірчого партнер-
ства між багатьма зацікавленими партнерами: фер-
мерами, виробниками і постачальниками агрохімі-
катів, розробниками і виробниками обладнання, 
трейдерами. Вони повинні мати можливість доступу 
до рішень, які генерують технічні платформи на ос-
нові обробки великих обсягів даних, та спільної ро-
боти в безпечному віртуальному середовищі. 

Як все це працює? Уявіть собі систему, в якій 
датчики постійно вимірюють якість ґрунту; реєстру- 
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ються дані про воду, поживні речовини і пестициди, 
вимірюються їх співвідношення; аналітика прогно-
зує погоду і її вплив на врожай та коригує норми 
внесення хімікатів. Урожайність і якість відслідко-
вуються і аналізуються, щоб знайти оптимальне 
співвідношення. Застосування моделей ціноутво-
рення і витрат дає можливість рекомендувати куль-
тури з максимально можливим прибутком. 

Як наслідок – фермерство є більш прибутко-
вим, постачальники покращують майбутні версії об-
ладнання, насіння і хімікатів, зменшується негатив-
ний вплив на навколишнє середовище [18]. 

Важливими ознаками Chemicals 4.0 також є 
процеси індивідуалізації продуктів і послуг та кас-
томізації виробництва. Це дозволяє застосовувати 
стратегії «з довгим хвостом» (long tail strategies), 
уникати цінової конкуренції і генерувати додаткову 
вартість. По мірі поглиблення взаємодії споживачів 
із цифровим середовищем зростають і можливості 
аналізу індивідуальних уподобань, відтак і можли-
вості індивідуального налаштування пропозицій. 

Так, на смарт-заводі «Німецького дослідни- 
цького центру штучного інтелекту» в Кайзерслауте-
рні, світовий лідер хімічного бізнесу – компанія 
BASF – виробляє повністю налаштовані шампуні і 
рідкі мила [21]. Коли тестове замовлення розміщу-
ється в режимі он-лайн, порожня мильна пляшка, 
якій доданий пристрій радіочастотної ідентифікації, 
повідомляє виробничі машини, які сорт мила, аро-
мат, колір ковпачка і маркування потрібні. Кожна 
пляшка може повністю відрізнятися від тієї, що роз-
ташована поруч з нею на конвеєрній стрічці. Експе-
римент спирається на бездротову мережу, через яку 
спілкуються машини і продукти, при цьому роль 
людини зводиться до введення даних про замов-
лення. 

Індустрія 4.0 допомагає підприємствам хіміч-
ної галузі у плануванні їхніх ланцюгів поставок  
завдяки поліпшенню видимості процесів всередині 
ланцюгів (з урахуванням потреб кінцевих спожива-
чів). Крім того, прогнозування моделей попиту на 
основі Big Data дає можливість долати надмірну 
складність, притаманну ринкам хімічної продукції, 
скорочувати ризики і оперативно перебудовувати 
виробничі системи та ланцюги поставок. Напри-
клад, модель прогнозування компанії BASF включає 
як внутрішню релевантну інформацію, зокрема 
стратегічну, так і дані про рух зовнішніх чинників 
(сезонні ефекти, зрушення у суміжних галузях, нор-
мативні зміни) [15, с. 7]. 

У середовищі Chemicals 4.0 зміщуються гра-
ниці окремих підприємств, виробничо-економічні 
системи стають більш відкритими і прозорими. Нові 
технології сприяють розвитку різних форм інтегра-
ції, сітізації та активізації процесів аутсорсингу.  

На відміну від традиційних підходів, які перед-
бачають комплексне управління вертикальною та 

горизонтальною синергією, у Chemicals 4.0 дода-
ється більш самоорганізована координація через Ін-
тернет речей, яка набирає обертів і сприяє гнучкості 
та новому типу синергії. Стратегічні акценти зміщу-
ються до мереж виробничо-збутових ланцюгів та ві-
ртуальних партнерських відносин. 

Враховуючи велику частку міжгалузевого по-
питу на хімічні продукти, значну роль у формуванні 
«розумних» напрямків розвитку хімічного виробни-
цтва мають відігравати суб’єкти галузей-спожива-
чів. Сучасні історії успіху відомих компаній хіміч-
ного бізнесу містять чимало прикладів їх плідної 
взаємодії з клієнтами при створенні інноваційної 
продукції. Так, партнерство BASF з Adidas, спрямо-
ване на виготовлення оптимального спортивного 
взуття, дозволило розробити новий пінопласт, який 
поєднує переваги термопластичного поліуретану з 
типовими властивостями піни [16, с. 26]. 

Важливою складовою сучасних перетворень є 
промислова дигіталізація (digitization). Глибокі циф-
рові трансформації відбуваються і в хімічному сек-
торі: компанії здійснюють оцифрування основних 
функцій як у внутрішніх системах, так і з партне-
рами вздовж всього ланцюжку створення вартості. 
Крім того, вони розширюють свої портфелі продук-
тів з цифровими функціями та впроваджують інно-
ваційні послуги, що базуються на даних.  

За даними компанії PwC, протягом найближчих 
п'яти років провідні хімічні компанії планують інве-
стувати 5% річного доходу в цифрові операційні рі-
шення з очікуваним щорічним приростом доходу 
понад 3% і скороченням витрат понад 4% [17, с. 3-
5].  

Дигіталізація хімічних підприємств передбачає 
послідовну реалізацію трьох підходів: цифрова тра-
нсформація існуючих процесів (за досвідом інших 
галузей, очікуване зростання рентабельності – 5-
10%), операційна модель, базована на даних (10-
20%), цифрова бізнес-модель (20-30%) [14, с. 7].  

Сьогодні більшість зарубіжних компаній, за- 
хоплених можливостями дигіталізації бізнесу, не 
виходять за рамки першого підходу, де до існуючих 
основних процесів додають популярні інструменти 
на кшталт пошукових платформ, наскрізної аналі-
тики (omni-channels) і т. ін. Такий підхід є прийнят-
ним у короткостроковому періоді.  

У середньостроковій перспективі доцільно орі-
єнтуватися на другий підхід із застосуванням ін- 
формації та каналів для поліпшення обслуговування 
клієнтів. Але тільки цілісний підхід, який охоплює 
процеси, ресурси, стратегії, системи управління та 
IT-інфраструктуру, дозволить реалізувати великий 
потенціал Chemicals 4.0 і є довгостроковим орієнти-
ром цифровізації бізнесу. 

Наведені особливості Хімічної індустрії 4.0  
свідчать про кардинальну зміну принципів організа-
ції й управління хімічним виробництвом і потребу- 
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ють вивчення й залучення світового досвіду здійс-
нення «смарт» індустріалізації.  

Дослідження, проведені у хімічному секторі ві-
домими консалтинговими компаніями [15-17], свід-
чать про загальну активізацію інноваційної діяльно-
сті хімічних компаній в контексті викликів і завдань 
Chemicals 4.0. 

У теперішній час хімічний бізнес оновлює свої 
інноваційні стратегії і зосереджується на завданнях 
«смарт» зростання. Сучасні провідні новатори: здій-
снюють інновації з чітко вираженою метою та чітко 
визначеною інноваційною стратегією; застосовують 
формалізований та структурований підходи до інно-
ваційної діяльності; концентруються більшою мі-
рою на проривних і радикальних нововведеннях; 
планують розширити спектр інноваційних бізнес-
моделей та партнерські мережі; інвестують більшу 
частину своїх доходів для фінансування інновацій. 

Поточний етап розвитку Chemicals 4.0 і станов-
лення «смарт» виробництва у світовому хімічному 
бізнесі характеризують результати досліджень, про-
ведених у 2016 р. компанією PwC. Їхні ключові ви-
сновки [17, с. 3]: у процесі імплементації основ Ін-
дустрії 4.0 галузь перейшла від розмови до дій; ди-
гіталізація призводить до стрибкоподібного зрос-
тання продуктивності; аналітика даних та цифрова 

довіра є основою Індустрії 4.0; поглиблюються  
цифрові відносини з клієнтами; потреба у надійних 
системах аналізу широкого спектру даних вимагає 
значних змін; в управлінні трансформаціями основ-
ний акцент робиться на персонал і культуру; великі 
інвестиції мають великий вплив та швидку віддачу. 

Аналіз і узагальнення першого досвіду реаліза-
ції концепції Chemicals 4.0 у провідних хімічних  
корпораціях світу дозволяє акцентувати увагу на та-
ких ключових аспектах.  

При визначенні підходу до впровадження кон-
цепції Chemicals 4.0 важливе значення має попере-
дня бізнес-стратегія фірми. Якщо імперативом її ді-
яльності була операційна ефективність, то техноло-
гії Індустрії 4.0 будуть використані нею передусім 
для підвищення продуктивності та зниження ри-
зику. Водночас фірми, зосереджені на завданнях 
економічного зростання, будуть застосовувати по- 
тенціал нових технологій для одержання додатко-
вого прибутку чи для створення повністю нових по-
токів доходів.  

Розмежування цих двох підходів представлено 
у табл. 1 (розроблена на основі [15, с. 3-8]). Вони мо-
жуть втілюватися на різних стадіях ланцюгів ство-
рення вартості хімічної продукції або поєднуватися 
один з одним.  

 
Таблиця 1 

Вплив Індустрії 4.0 на хімічний бізнес 
Основні цілі Сфера дії Інструменти впливу 

1 2 3 
Напрямок впливу – оперативна діяльність 

Поліпшення 
продуктивності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скорочення ризику 

«Розумне» 
виробництво 

 

Інтелектуальне управління активами: максимі-
зація використання активів та мінімізація неза-
планованих простоїв 

Управління процесами та контроль: мініміза-
ція варіативності продукції та покращення яко-
сті 

Енергетичний менеджмент: зменшення енерге-
тичних витрат та оцінка альтернативних дже-
рел енергії 

Управління безпекою: моніторинг активів, 
процесів, персоналу та продуктів в режимі ре-
ального часу 
Моделювання виробництва: підвищення рівня 
підготовки операторів, планування виробни-
цтва і своєчасне введення в експлуатацію 

Планування ланцюгів 
поставок 

Управління безпекою: моніторинг активів, 
процесів, персоналу та продуктів в режимі ре-
ального часу 
Прогнозування попиту: регулювання виробни-
чих завдань згідно зі зміною запитів клієнтів 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 

Напрямок впливу – зростання бізнесу 

Одержання додаткового  
доходу 

 
 
 
 

Генерування нового доходу 

Дослідження  
й розробки 

Розробка нових продуктів для збільшення до-
ходів 
Передова аналітика для вибору матеріалів 
4D друк для розробки сучасних матеріалів 

«Розумні» продукти  
та послуги 

Інтелектуальні продукти для застосування хі-
мічних речовин 
Послуги передачі даних для збільшення існую-
чих доходів 
Побудова нових моделей доходів за рахунок 
прямого включення в операції клієнтів 

 
При плануванні і впровадженні концепції 

Chemicals 4.0 всю сукупність трансформаційних рі-
шень і дій доцільно подати у вигляді багаторівневої 
структури (табл. 2, розроблена на основі [15, с. 11-
12]).  

 
Таблиця 2 

Архітектура рішень в контексті трансформацій 
Chemicals 4.0 

Рівень Зміст трансформацій 
Інтеграція  
технологій 
(Technology 
integration) 

Інтеграція платформи IoT, 
включаючи технологію, архі-
тектуру даних та масштабова-
ність  

Управління  
даними 

(Data management) 

Інтеграція та перевірка даних, 
інфраструктура великих да-
них, управління  

Передова аналітика 
(Advanced analytics) 

Інтелектуальний аналіз даних, 
моделювання,  
оптимізація 

Цифровий інтер-
фейс (Digital 

interface) 

Доставка інформації в точку 
використання – гнучка і зоріє-
нтована на клієнта 

Бізнес імперативи 
(Business 

imperatives) 

Маркетингові та виробничі 
стратегії, шляхи перебудови 
операційної моделі з доставки 
вартості 

 
Рекомендації для успішної побудови архітек-

тури рішень в сфері Chemicals 4.0 зводяться до на-
ступного: 

 відправною точкою перетворень мають 
стати ті сфери, процеси, продукти й ланцюги поста-
вок, де компанія має значний досвід і компетенції і 
добре розуміє джерела і шляхи залучення нових 
ідей, а потім переходити до новіших і складніших 
сфер діяльності; 

 для повноцінного опанування потенціалу 
Chemicals 4.0 необхідно створити багатофункціона-
льну команду, бо потрібні в архітектурі компетенції 
знаходяться в різних функціональних напрямках; 

 треба сформувати відповідну екосистему і 
бути її активною складовою, оскільки для застосу- 

вання інфраструктури Big Data і використання мож-
ливостей Chemicals 4.0 необхідні великі обсяги ре-
левантної інформації, більша частина якої має над-
ходити через партнерські мережі; 

 основою для горизонтальної та вертикаль-
ної інтеграції є відкриті стандарти, що поширю-
ються серед виробників і не залежать від плат- 
форми, а отже забезпечують безперешкодний обмін 
інформацією в мережах створення вартості; 

 внаслідок тісної взаємодії з партнерами по 
екосистемам важливим елементом має стати сис-
тема управління кібер-ризиком, зокрема захист да-
них; 

 основою перетворень у напрямку Chemicals 
4.0 має стати відповідна стратегія, яка повинна  
добре корелювати із загальними бізнес-цілями;  

 при розробці стратегії бізнесу необхідно до-
тримуватися глобального погляду і шукати глоба-
льні операційні перспективи через глобальні лан-
цюги вартості. 

Таким чином, хімічні компанії можуть викори-
стовувати технології Індустрії 4.0 для покращення 
бізнес-операцій через дигіталізацію, оптимізацію 
виробничих процесів і матеріально-енергетичних 
потоків, управління безпекою, зміцнювати ринкові 
позиції шляхом розробки й виготовлення «смарт» 
продукції, застосовувати колективні компетенції і 
великі обсяги інформації завдяки співпраці у ланцю-
гах створення вартості, а також шукати шляхи роз-
витку свого бізнесу за допомогою новітніх матері- 
алів, інтелектуальних хімічних речовин та нових 
сервісних пропозицій. 

Важливим фактором успішних рішень в сфері 
імплементації Індустрії 4.0 є здатність та відкритість 
до синергетичної взаємодії з іншими учасниками си-
стеми. Джерелами синергетичних ефектів, що вини-
кають внаслідок такої взаємодії і забезпечують кон-
курентні переваги, є як традиційні вигоди горизон-
тальної і вертикальної інтеграції (трансфер техноло-
гій, компетенцій і баз даних; стандартизація, уніфі-
кація й оптимізація бізнес-процесів; скорочення  
трансакційних витрат; економія часу), так і нові су-
часні чинники – створення нових цінностей у ви- 
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гляді високотехнологічних індивідуалізованих про-
дуктів і послуг з високою цифровою складовою,  
значне скорочення витрат через перенос багатьох 
операцій (дослідження й розробки, закупки, про-
дажі) в on-line, а також доступ до нових моделей і 
джерел фінансування. 

Висновки з проведеного дослідження. Хі- 
мічна промисловість є важливим сектором сучасної 
світової економіки, який успішно акцептує й імпле-
ментує ідеї «розумного» виробництва. Вона розгля-
дає «смарт» технології як один з головних напрямків 
підвищення продуктивності, конкурентоспромож-
ності та безпеки хімічного виробництва, забезпе-
чення інноваційними матеріалами інших секторів 
економіки, а також гармонізації відносин із навко-
лишнім середовищем.  

Активно розвиваються теоретичні та прикладні 
аспекти Хімічної індустрії 4.0, вона стає концепту- 
альною основою стратегічного розвитку світового 
хімічного бізнесу. Розглянуті особливості Хімічної 
індустрії 4.0 свідчать про необхідність кардинальної 
зміни бізнес-моделей і принципів організації хіміч-
ного виробництва на основі системного викорис-
тання «смарт» інновацій та ІКТ. 

Аналіз й узагальнення світового досвіду вті-
лення концепції Chemicals 4.0 на мікрорівні дозво-
лили акцентувати увагу на завданнях стратегічного 
вибору та побудови архітектури рішень. Установ-
лено, що ефективність «смарт» перетворень багато 
у чому визначається новими чинниками синерге- 
тичної природи. 

Подальші дослідження у цьому напрямку бу-
дуть пов’язані з опрацюванням концепту «розум-
ної» неоіндустріалізації української хімічної проми-
словості. 
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цепції Індустрії 4.0 у хімічній промисловості. Пока-
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ріалізації. Проаналізовано нові можливості хіміч-
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технологій. Визначено ключові аспекти впрова-
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КОНЦЕПЦІЯ ТРЕТЬОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
 
Постановка проблеми. Для сучасної людини 

як і для його прадавнього пращура Homo habilis  
енергія є каталізатором розумового, соціального і 
відповідно економічного розвитку. В усі часи лю-
дині необхідно було здобувати енергію для підтри-
мки власної фізичної та розумової діяльності. Крім 
того, енергія була і залишається ключовим факто-
ром, що забезпечує експлуатацію об’єктів праці 
(в’ючні тварини, станки тощо). 

Якщо поглянути на процеси розвитку суспіль- 
ства через призму природних сил, які його забезпе-
чують, стає зрозумілим, що господарська діяльність 
людства зводиться до підпорядкування якомога  
більшої кількості енергії для потреб матерії. На під-
твердження такого погляду можна навести слова ні-
дерландського антрополога Фреда Спіра: «впро-
довж історії людства пошук матерії та енергії, доста-
тньої для виживання та відтворення, були ключо-
вими проблемами» [1]. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публі-
кацій. Ряд авторитетних дослідників поділяють по-
гляди на енергетику як фундаментальний фактор су-
спільного розвитку. Серед них слід виділити: укра-
їнських – Сергія Подолінського та Миколу Руденка; 
канадського аналітика у сфері енергетики Вацлава 
Сміла; американського економіста, соціального фі-
лософа Джеремі Ріфкіна; антрополога Леслі Уайта; 
валлійського історика Яна Моріса. 

Мета статті полягає у формуванні концепції 
третьої енергетичної революції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зі 
стародавніх часів, енергетика відігравала важливу 
роль у житті суспільства, оскільки була рушійною 
силою для виробничих процесів. На ранніх етапах 
становлення промисловості (до XVIII ст.) актуаль-
ною була «термічно-органічна» парадигма1 здобу-
тку енергії, що передбачала використання теплової 
енергії від спалювання деревини (у поодиноких ви-
падках вугілля) в рамках процесів термічного ви- 
робництва та енергії людських або тваринних м’язів 
для забезпечення енергії руху. В окремих галузях 
мало місце використання енергії вітру та води. Од-
нак сфера застосування такого принципу здобутку 
енергії була занадто обмеженою (млини, вітриль-
ники, пилорами), щоб вплинути на структуру існу-
ючої енергетичної парадигми. 

                                                        
1 Під енергетичною парадигмою слід розуміти сукупність загальноприйнятих у суспільстві методів здобутку  

енергії. 

Ключовою передумовою до зміни енергетичної 
парадигми став винахід у XVII ст. парового двигуна. 
Такий пристрій давав змогу переводити термічну 
енергію в енергію руху. У перерахунку на енерго-
здобуток, використання парового двигуна як дже-
рела енергії руху було економічно вигіднішим за ви-
користання енергії людських або тваринних м’язів. 
Цей факт спонукав суспільство до прийняття нової 
«вугільно-парової» енергетичної парадигми, в ос-
нові якої лежав принципи отримання енергії (як  
термічної так й енергії руху) за рахунок спалювання 
вугілля. 

Промислове виробництво електроенергії на-
прикінці XIX ст. зробило процес здобутку енергії 
руху менш витратним, оскільки електроприводи 
(що працювали на електроенергії) мали значно ви-
щій коефіцієнт корисної дії ніж парові машини. 
Крім того, компактна конструкція електроприводів 
розширювала спектр їх застосування. Таким чином, 
наприкінці ХІХ ст. розпочалось масове впрова-
дження на виробництві промислових верстатів з 
електричним приводом, що призвело до збільшення 
виробничої продуктивності в кілька разів. Напри- 
кінці ХХ ст. на підприємствах стали впроваджувати 
конвеєрні лінії (на електричному привідному меха-
нізмі), що дало початок процесу масового виробни-
цтва. Так, суспільством була прийнята нова «елек- 
трична» парадигма здобутку енергії, що актуально й 
на сьогоднішній день. 

Як показує досвід, причиною зміни енергетич-
ної парадигми ставали економічні мотиви. Коли су-
спільство доходило висновку, що може меншими 
зусиллями (фізичними або фінансовими) підпоряд-
кувати своїм цілям більші обсяги енергії, воно прий-
мало більш вигідні принципи енергоздобутку, що у 
сукупності своїй складали нову енергетичну пара-
дигму. На підтвердження цих слів можна навести 
цитату канадського науковця Вацлава Сміла, який 
зазначив, що «з точки зору природознавства як доіс-
торичний розвиток людства, так і подальший хід іс-
торії можуть розглядатися як пошук шляхів раціона-
льного управління великими енергетичними запа-
сами та потоками» [2]. 

Енергетична парадигма, що втілюється в життя 
шляхом енергетичної революції, завдає вектор руху 
економічним перетворенням, які в свою чергу поз-
начаються на соціальному устрої суспільства. Така 
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закономірність обумовлюється тим, що саме від 
типу використовуваної енергії та принципів її здо-
бутку залежить технологічний розвиток виробни- 
цтва, що складає основу соціально-економічного  
розвитку суспільства. Часи першої енергетичної ре-
волюції можна назвати переходом до епохи «енергії 
пари», що дало початок  розвитку технологій заліз-
ничного транспорту, пароплавства, фабричного ви-
робництва. Другу енергетичну революцію можна 
назвати переходом до епохи «електричної енергії», 
в рамках якої було започатковано високоточне ви- 
робництво, удосконалено технології промислового 

виробництва (автоматизація, конвеєрне виробни- 
цтво тощо), гірничо-видобувної сфери, систем ко-
мунікації (телеграф, телефон, Інтернет). 

Ряд дослідників відмічає тісний зв'язок між 
енергетичною парадигмою та соціально-економіч-
ним розвитком суспільства. Геофізик Ерл Кук роз-
робив енергетичний ланцюжок, що характеризує 
енергоздобуток у різні епохи технологічного роз- 
витку суспільства (рис. 1) [3]. Під енергоздобутком 
Ерл Кук розуміє здатність суспільства отримувати 
енергію з природного довкілля та використовувати 
її на потреби досягнення своїх цілей [4]. 
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Рис. 1. Енергоспоживання на особу на добу, тис. кілокалорій 

 
Джерело: Моріс Ян. Чому захід панує натепер // Оповіді з історії та що з них випливає щодо майбутнього. – К.: 

Вид-во «КЛІО», 2014. – 784 с. 
 
За результатами аналізу енергетичного лан- 

цюжка Ерла Кука встановлено, що період актуаль-
ності «термічно-органічної» енергетичної паради-
гми характеризувався надзвичайно повільним зрос-
танням енергоздобутку. Так, з доісторичних часів до 
першої половини XVII ст.1 середньодобовий енерго-
здобуток на одну особу зріс лише до 26 тис. кілока-
лорій. З прийняттям у ХVІІІ ст. «вугільно-парової» 
парадигми2 цей показник досяг рівня 77 тис. кілока-
лорій за 150 років. У результаті прийняття «елек- 
тричної» парадигми, за перші 70 роки середньо- 

                                                        
1 Зазначеному періоду відповідають наведені у ланцюжку Кука суспільства протолюдей, мисливців, ранніх зем-

леробів, розвинених землеробів. 
2 Період актуальності якої ототожнюється з епохою індустріального суспільства наведеного у ланцюжку Кука. 

добовий енергоздобуток на особу зріс до 230 тис. кі-
локалорій. Таким чином, результати аналізу енерге-
тичного ланцюжка Ерла Кука доводять об’єктив-
ність висновку щодо раціональності зміни енерге- 
тичної парадигми суспільством. 

Дослідження Кука підтверджують очевидну гі-
потезу про прямий зв'язок енергетичної парадигми з 
процесами технологічного розвитку суспільства. 
Однак залишається не вирішеним питання щодо 
першопричини. Тобто, що у даному контексті було 
первинним: енергетична або технологічна пара- 
дигма. 
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Валлійський історик Ян Моріс удосконалив 
енергетичний ланцюжок Кука, беручи за основу по-
казники енергоздобутку на початок століття. Крім 

цього він окремо визначив показники для західного 
та східного суспільства (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Здобуток енергії, кілокалорій на людину на добу 
 
Наголошуючи на важливості енергоздобутку в 

контексті суспільного розвитку Моріс зазначав, що 
«1840 року британці не досягли б Тингаю1 й не зни-
щили б його, якби не вміли використовувати енер-
гію рослин та тварин на харчування солдатів та мо-
ряків, що самі не займалися землеробством, енергію 
вітру та вугілля на доправляння кораблів до Китаю 
та енергію вибухівки на обстріл китайського гарні-
зону» [4]. Однак при цьому Моріс заперечує пріори-
тетну роль енергоздобутку в контексті суспільного 
розвитку, ставлячи його в один ряд з такими, не 
менш важливими на його думку, факторами, як: ур-
банізм (організація життя у великому місті), опра-
цювання інформації, військове мистецтво. Беручи 
до уваги те, що наведені фактори безпосередньо за-
лежать від здобутку енергії, можна зробити висно-
вок, що запропонована Морісом модель суспільного 
розвитку не є об’єктивною. 

Американський антрополог Леслі Уайт звузив 
кількість факторів [5], що впливають на розвиток су-
спільства, звівши їх до двох основних, це енергоздо-
буток (E) та технології (T). За результатами дослі-
дження Уайт вивів формулу, що на його думку ха-
рактеризує суспільний розвиток (C): 

 ∗ → . 
Можна погодитись з Уайтом, що наведені у 

його формулі фактори є головними рушійними си-
лами процесу суспільного розвитку. Однак недолі-
ком такої формули є те, що вона не враховує взаємо-
залежного характеру цих двох факторів.  

                                                        
1 Мається на увазі битва при Тингаю “Опійної” війни 1840-1842 рр. 

З огляду на те, що технологічні рішення можуть 
бути реалізовані лише в рамках вже існуючої пара-
дигми енергоздобутку, формулу суспільного роз- 
витку можна представити у такому вигляді: 

 = ∑ → → → … → , 
де індекс характеризує технологічні епохи. 

 
Американський філософ Томас Семюел Кун [6] 

визначив процес переходу до нової парадигми як ре-
волюцію. Погоджуючись з висновками Куна, слід 
зазначити, що така інтерпретація є об’єктивною і по 
відношенню до енергоздобутку. У наведеній фор-
мулі перехід ЕI → EII …En є процесом енергетичної 
революції. Однак сам цей перехід знаходиться у 
площині існуючої технологічної парадигми (Tn), яка 
має технологічно забезпечувати реалізацію новітніх 
(для відповідного часу) принципів енергоздобутку.  

Отже, спираючись на методологічні основи  
теорії революції, можна дати визначення, що енер-
гетичною революцією є процес зміни усталеної  
енергетичної парадигми шляхом комплексного 
впровадження новітніх принципів енергоздобутку. 
Подібний погляд на енергетичну революцію поділя-
ють більшість науковців, серед яких слід виділити 
лауреата Нобелівської премії в області економіки 
Пола Кругмана [7], російського експерта в галузі 
енергетики Володимира Лихачова [8], економіста у 
сфері енергетичних технологій Володимира Сидо-
ровича [9]. 
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Беручі за основу вищенаведене трактування, 
можна виділити дві енергетичні революції в історії 
суспільства. Перша енергетична революція відбува-
лась на етапі переходу до «вугільно-парової» пара-
дигми енергоздобутку, друга виникла як наслідок 
прийняття суспільством «електричної» парадигми. 
Характерною особливістю як поточної так і попе- 
редніх енергетичних парадигм стало широке вико-
ристання викопного палива для потреб енергоздо- 
бутку. Однак сьогоднішнє зростання цін на викопне 
паливо зумовлене швидким вичерпанням його запа-
сів робить процес використання палива для потреб 
енергоздобутку все менш раціональним. Крім того, 
висока ентропія1 процесу трансформації енергії ви-
копного палива в електричну енергію негативним 
чином позначається на навколишньому середовищі, 
що зрештою призводить як до екологічних, так і до 
економічних збитків. 

Маючи на сьогоднішній день альтернативні 
джерела енергоздобутку (у вигляді відновлюваних 
джерел енергетики), людству слід замислитися над 
прийняттям нової енергетичної парадигми. Такий 
погляд поділяють ряд авторитетних дослідників, се-
ред яких слід виділити Джеремі Ріфкіна [10], Вац-
лава Сміла [11] та Лестера Брауна [12]. Однак, пого-
джуючись з необхідністю прийняття нової енерге- 
тичної парадигми, кожен з дослідників має власне 
бачення щодо реалізації процесу переходу до неї. 
Тобто, бачення енергетичної революції.  

Американський економіст, соціальний філософ 
Джеремі Ріфкін вважає, що енергетична революція 
має відбуватися шляхом злиття воєдино нових ко-
мунікаційних технологій з новими енергетичними 
системами. Він доходить висновку, що сучасні Ін- 
тернет-технології наряду з технологіями відновлю-
ваної енергетики створюють сприятливі передумови 
для цього.  

Беручі за основу сучасні технологічні досяг-
нення у сфері енергетики та комунікацій, Ріфкін ви-
значає п’ять стовпів, на яких повинна базуватися 
майбутня енергетична революція: 1) перехід до від-
новлюваних джерел енергії; 2) перетворення всіх 
будівель на кожному континенті в міні-електроста-
нції, що виробляють електроенергію у місті її спо- 
живання; 3) використання водневої та інших техно-
логій у кожній будівлі для акумуляції електроенер-
гії; 4) використання інтернет-технологій для перет-
ворення енергосистеми кожного континенту в інте-
лектуальну електромережу, що забезпечує розподі-
лення електроенергії, подібно до розподілення ін- 
формації в Інтернеті (мільйони будівель, що генеру-
ють невелику кількість електроенергії, мають мож-

                                                        
1 Під ентропією мається на увазі частина енергії викопного палива, що не може бути перетворена на електро- 

енергію. При спалюванні вугілля та нафтопродуктів неперетворена енергія виділяється у вигляді парникових газів.  
 

ливість передачі надлишку в енергомережу, діля-
чись таким чином електроенергією з іншими конти-
нентальними споживачами); 5) переведення автомо-
більного парку на електромобілі з підзарядкою від 
мережі або автомобілі на паливних елементах. Ріф-
кін вважає, що результатом реалізації зазначених за-
ходів стане широка децентралізація системи енерго-
забезпечення, в рамках якої окремі домогосподар- 
ства виконуватимуть функцію енергогенеруючих 
компаній. 

На сьогодні концепція енергетичної революції, 
що базується на переході до відновлюваних джерел 
енергії стала основою для багатьох світових про-
грам розвитку енергетики. Однак такі програми не 
можна вважати сценаріями енергетичної революції, 
оскільки вони не передбачають повного переходу до 
відновлюваних джерел енергії. Так, наприклад, IEA 
(International Energy Agency) у своїй доповіді 
«Energy Technology Perspective 2012» [13] робить 
наголос на збереженні паливних енергогенеруючих 
потужностей. На думку експертів з IEA, відновлю-
вані джерела енергетики та електромобілі є окре-
мими елементами, що мають лише доповнювати іс-
нуючу енергетичну парадигму (рис. 3). Такий підхід 
не змінить існуючої парадигми, а лише доповнить її 
новими принципами енергоздобутку (що наразі  
фактично відбувається в світі). 

Найбільш об’єктивним в контексті переходу до 
нової енергетичної парадигми можна вважати 
«World Energy Scenario» [14], складений спільними 
зусиллями GWEC (Global Wind Energy Council), So-
lar Power Europe та GREENPEACE. Згідно даного 
сценарію, енергетична революція має бути реалізо-
вана в п’ять етапів: 1) впровадження енергозберіга-
ючих технологій у промисловості та комунальному 
секторі; 2) перехід до відновлюваних джерел енергії 
(сонячної, вітрової, гідро, геотермальної, океаніч-
них хвиль, біомаси); 3) перехід до електричного  
транспорту; 4) впровадження смарт-інфраструктури 
для забезпечення безперебійної роботи нової енер-
госистеми; 5) запровадження нової політики у сфе- 
рі енергетики. Перехід до відновлюваних джерел  
енергії має реалізовуватись на двох рівнях: центра-
лізованому (будівництво крупних електростанцій, 
що стануть основними постачальниками енергії в 
мережу) та децентралізованому (будівництво дріб-
них електростанцій в межах окремих домогоспо-
дарств, що вироблятимуть електроенергію для влас-
них потреб та продаватимуть її надлишок в енерго-
мережу). Сценарієм передбачено збереження певної 
частки теплових електростанцій, що виконувати-
муть функцію стабілізатора енергосистеми (рис. 4). 
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Рис. 3. Енергетична система майбутнього за версією IEA 

Джерело: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ETP2012_free.pdf. 
 
 

 
 

Рис. 4. Енергетична революція згідно «World Energy Scenario» 

Джерело: http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Energy-Revolution-
2015-Full.pdf. 
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Загалом концепція наведена у «World Energy 
Scenario» відповідає концепції енергетичної рево-
люції. Однак при цьому в ній міститься ряд поло-
жень, що суперечать основним принципам револю-
ції. Серед них слід виділити положення щодо збере-
ження певної частки потужностей теплової генера-
ції електроенергії (включно з енергогенеруючими 
установками, що використовують біопаливо). З 
огляду на те, що спалювання палива задля виробни-
цтва електроенергії є характерною властивістю су-
часної енергетичної парадигми, така технологія не 
може бути вписана в контекст економіки третьої 
енергетичної революції. Виходячи з цього, постає 
питання: як стабілізувати роботу енергетичної сис-
теми в рамках «World Energy Scenario» без застосу-
вання потужностей теплової енергогенерації. Вирі-
шення даного питання може знаходитись у площині 
концепції Д. Ріфкіна, де функції стабілізатора енер-
госистеми виконують новітні засоби акумуляції  
електроенергії (у тому числі водневі), або може бути 
застосований підхід, що передбачає широке застосу-
вання енергоакумулюючих потужностей (гідро та 
пневмоакумулюючі електростанції). 

Отже, спираючись на методологічні основи  
теорії революції та беручі до уваги сучасні погляди 
на майбутнє енергетики (що домінують у наукових 
та політичних колах) можна дійти висновку, що ме- 
тою нової енергетичної революції має стати забезпе-
чення суспільства електроенергією, процес генера-
ції якої не потребуватиме палива та характеризува-
тиметься низькою ентропією. В сучасних умовах 
таку електроенергію можна отримувати з відновлю-
ваних джерел енергії, таких як: сонце, вода, вітер, 
морські хвилі, геотермальні джерела. Щодо інших 
заходів, які Д. Ріфкін та інші визначають як не-
від’ємні складові енергетичної революції (енергое-
фективність, децентралізація енергопостачання, 
впровадження смарт-мережі, акумуляція енергії) 
слід зазначити, що їх роль зводитиметься лише до 
забезпечення ефективності експлуатації нової енер-
гетичної системи. Тобто, самі по собі ці заходи не є 
обов’язковими умовами енергетичної революції. 

Канадський науковець Вацлав Сміл [15] зага-
лом підтримує концепцію енергетичної революції, 
що базується на переході до відновлюваних джерел 
енергії. Однак при цьому він наводить ряд скептич-
них поглядів щодо практичної можливості її реалі-
зації. Серед них слід виділити наступні:  

1) швидка зміна енергетичної парадигми не є 
можливою, оскільки в світі залишились значні за-
паси енергетичного палива та висококапіталізована 
інфраструктура, що обслуговує його видобуток,  
транспортування та переробку; 

                                                        
1 Масштабне виробництво акумулюючих засобів дозволить знизити собівартість їх виробництва, що зробить їх 

більш доступними для споживачів. 
 

2) практична можливість використання енер-
гії вітру є обмеженою, оскільки щільність вітру є 
низькою (5-7 Вт/м2). У зв’язку з цим задля забезпе-
чення 50% світових потреб в енергетиці виникне не-
обхідність у забудові вітровими електростанціями 
території у розмірі 2 млн км2; 

3) у короткостроковій перспективі електро-
мобілі не зможуть замінити автомобілі з двигуном 
внутрішнього згоряння, оскільки для електромобі-
лів є характерним високе споживання електроенер-
гії. Таким чином, при масовій підзарядці автомобі-
лів (уночі) виникатиме пікове навантаження на  
енергомережу, з яким не зможуть впоратись елек- 
тростанції. 

Скептичні погляди В. Сміла щодо практичної 
можливості реалізації енергетичної революції мож-
на вважати цілком логічними. Однак, попри це слід 
зауважити, що сучасні технології дають можливість 
подолати перепони визначені Смілом. Так, напри-
клад масштабне впровадження у комунальній сфері 
концепції «smart-house» (рис. 5) нівелює потребу у 
будівництві великої кількості централізованих віт-
рових електростанцій. Таким чином, буде знято по-
рушене Смілом питання щодо необхідності забу-
дови обширних територій ВЕС. 

Масштабне впровадження в енергосистему де-
шевих1 засобів акумуляції електроенергії (на кшталт 
тих, що вироблятиме Tesla Gigafactoty) та розвиток 
сектору акумулюючої енергетики (будівництво 
гідро та пневмоакумулюючих електростанцій) зні-
муть проблему надмірного навантаження на енерго-
систему у часи масової підзарядки електромобілів.  

Також можна піддати сумніву позицію В. Сміла 
про те, що енергетичну революцію гальмуватиме 
наявність значних запасів енергетичного палива та 
висококапіталізованої інфраструктури. Підставою 
для цього є той факт, що процес генерації електрое-
нергії з відновлюваних джерел не передбачає наяв-
ності паливної статті витрат (що зазвичай складає 
80-90% від собівартості), а отже, собівартість виро-
бництва такої електроенергії є нижчою. Таким чи-
ном, незважаючи на високу капіталізацію паливного 
сектору енергетики, можна очікувати переміщення 
капіталу у бік відновлювальної енергетики. 

Результатом зміни енергетичної парадигми 
може стати не лише трансформація моделі енергоза-
безпечення, а й зміна соціально-економічного уст-
рою суспільства в цілому. Якщо перша енергетична 
революція породила капіталістів як клас, друга по-
силила їхні позиції у світовому господарстві, то 
третя цілком очікувано призведе до початку транс-
формації капіталістичної системи. Першою переду-
мовою до цього стане втрата прибутків власників 
компаній з видобутку викопних енергоресурсів, що 
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призведе не лише до зникнення відповідного класу 
капіталістів (вугільних, нафтових та газових магна-
тів)1, а й нівелює ефект накопичення капіталу в ін-
ших галузях за рахунок фінансових надходжень від 
продажу енергоресурсів. Другою, не менш суттєвою 
передумовою стане втрата ринкових позицій 
централізованими (вертикальних) енергокомпані-
ями внаслідок децентралізації енергопостачання, 
що вплине на зменшення сукупних прибутків капі-

талістів енергетичного сектору. Крім цього, здешев-
лення електроенергії викликане зниженням собівар-
тості її генерації, призведе до зниження ціни на  
засоби виробництва, що зробить їх більш доступ-
ними для широкого кола підприємців. За таких умов 
масштабне (комплексне) виробництво може посту-
питися місцем мережі дрібних виробничих підпри-
ємств2, що цілком очікувано може призвести до зни-
ження концентрації капіталу у виробничому середо-
вищі. 

 

 
 

Рис. 5. Концепція «smart-house» 

Джерело: http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Energy-Revolution-
2015-Full.pdf. 

 
Висновки. Отже, в минулі часи (за актуально-

сті «вугільно-парової» та «електричної» парадигм) 
суспільству доводилось об’єднувати свій капітал 
для підпорядкування енергії викопного палива  
власним цілям. З настанням економіки третьої енер-
гетичної революції кожен індивід матиме можли-
вість виробляти електроенергію власними силами. В 
результаті чого відбудеться зниження капіталоміст-
кості процесу енергогенерації, що може призвести 

                                                        
1 Даний висновок стає об’єктивним за умови повного переходу до другої енергетичної епохи. Тобто, повної еле-

ктрифікації всіх сфер життя суспільства. 
2 Існуюча на сьогоднішній день технологія 3-D принтингу додає ймовірності такому припущенню.  
3 Під мережевим об’єднанням маються на увазі автономні, кластерні об’єднання виробників продукції, що задо-

вольнятимуть більшу частину потреб за рахунок власного виробництва.  

до трансформації економічної системи, в рамках 
якої більша частина капіталу знаходитиметься у 
власності окремих індивідів, а розподілення проду-
кції відбуватиметься як на загальному ринку, так і в 
рамках окремих мережевих об’єднань3. 

Практична можливість реалізації концепції тре-
тьої енергетичної революції в рамках української 
економіки обумовлюється вирішенням ряду акту- 
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альних питань, а саме: розробка концепцій реформу-
вання енергетичного сектору на основі оцінки по- 
тенціалу відновлювальної енергетики в Україні;  
розробка концепції реформування паливних секто-
рів з урахуванням специфіки виробництва та його 
технологічного стану; розробка інструментів фінан-
сово-кредитного та податково-бюджетного забезпе-
чення процесів реформування паливно-енергетич-
ного комплексу; надання організаційного та інсти-
туційного забезпечення процесам реформування па-
ливно-енергетичного комплексу. 
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У статті розглянуто процеси формування енер-

гетичних парадигм, визначено передумови до їх 
зміни. Досліджено зв'язок між здобутком енергії та 
розвитком суспільства. Доведено фундаменталь-
ність фактору енергетики для процесів суспільного 
розвитку. Визначено сутність поняття «енергетична 
революція». Виявлено кількість енергетичних рево-
люцій, що мали місце в історії. Розглянуто сучасні 
погляди на третьою енергетичну революцію. Сфор-
мовано концепцію третьої енергетичної революції. 
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тью энергетическую революцию. Сформирована 
концепция третьей энергетической революции. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПОНЯТЬ 
«ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ» І «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК» 

 
Постановка проблеми. Основним стратегіч-

ним орієнтиром розвитку будь-якої національної 
економіки можна вважати досягнення сталого еко-
номічного зростання. Сьогодні економічне зрос-
тання займає центральне місце в економіці будь-якої 
країни. Це пов'язано з тим, що, по-перше, еконо- 
мічне зростання визначає рівень економічного роз-
витку країни, ступінь задоволення потреб і рівень 
життя. По-друге, економічне зростання визначає  
місце країни серед інших країн світу, її конкуренто-
спроможність, можливість впливу на світовий еко-
номічний і політичний розвиток. По-третє, еконо- 
мічне зростання визначає перспективи розвитку 
країни в усьому їх різноманітті. 

Проблеми економічного зростання особливо 
гостро постали перед людством у XX ст., але це  
не означає, що вони нікого не хвилювали раніше.  
Уперше про економічне зростання заговорили мер-
кантилісти. Протягом останніх десятиліть однією з 
найважливіших довгострокових цілей економічної 
політики уряду будь-якої країни є стимулювання 
економічного зростання, підтримка його темпів на 
стабільному та оптимальному рівні, що є необхід-
ною передумовою економічного розвитку держави. 

Аналіз останніх досліджень. Міркування про 
природу економічного зростання й економічного 
розвитку властиві всім етапам розвитку економічної 
теорії. Вивченням даного питання займається до- 
статньо багато науковців, як в Україні, так і за її ме-
жами. Серед них наразі можна відмітити таких на- 
уковців, як Л. Абалкин, П. Ромер, М. Федоренко, 
М. Петраков, Ст. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі, 
Дж. Сакс, Ф. Ларрен, Д. Чистилін, Л. Петкова, 
А.Г. Аганбегян, А. Селезньов, А. Расулев, К. Ху-
бієв, Л. Чередниченко та ін. 

Слід окремо відзначити наукові роботи сучас-
них економістів у цій сфері. А саме: К. Крохін, 
Б. Бабаєв, С. Дубровський, Д. Череватський, В. Че-
кіна, В. Кондрашова, В. Хобта, І. Кадченко та ін. 

Метою статті є обґрунтування доцільності  
розгляду економічного зростання і економічного  
розвитку у їх взаємозв’язку і взаємозалежності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розширене відтворення суспільного продукту вті-
люється в економічному зростанні. Від розв'язання 
цієї проблеми залежить створення відповідних ос-
нов соціально-економічного прогресу суспільства, 
перспектив зростання національного багатства та 
добробуту кожної людини. 

Одним з перших тлумачення категорії «еконо-
мічне зростання» надав С. Кузнець у роботі «Вимі-
рювання економічного зростання». По аналогії з 
класичним визначенням зростання живого організ-
му він трактує економічне зростання як «процес, що 
складається з окремих взаємодій, у результаті яких 
економічна матерія надходить у національну еконо-
міку та передається від однієї її частини до іншої» 
[1, с. 11]. У роботах, що вийшли пізніше, під еконо-
мічним зростанням вже розуміється «довготривале 
збільшення здатності господарства забезпечувати 
найрізноманітніші потреби населення за допомогою 
ефективніших технологій і відповідних інституцій-
них та ідеологічних змін» [2, с. 13]. 

Економічне зростання – це процес поступового 
збільшення обсягів виробництва в національних  
масштабах, що відбувається за умови збільшення 
використовуваних ресурсів або вдосконалення тех-
нологій і техніки [3]. 

Як вірно підмічено К. Крохіним, «...під еконо-
мічним зростанням мається на увазі такий розвиток 
національної економіки, при якому темпи збіль-
шення реального національного доходу перевищу-
ють темпи зростання населення. Економічне зрос-
тання – це кількісне і якісне вдосконалення суспіль-
ного продукту за певний період часу. Економічне 
зростання означає, що на кожному даному відрізку 
часу в якійсь мірі полегшується рішення проблеми 
обмеженості ресурсів і стає можливим задоволення 
більш широкого кола потреб людини... » [4, с. 21]. 

Існує ряд факторів економічного зростання. До 
основних чинників зростання переважно відносять 
такі: праця (кількість і якість трудових ресурсів);  
земля (кількість і якість природних ресурсів); капі-
тал (капіталовкладення або інвестиції) з урахуван-
ням технічного рівня засобів виробництва, який за-
безпечується науково-технічним прогресом; підпри-
ємницькі здібності (їх розуміють не тільки як госпо-
дарську діяльність підприємців, а й як господарсь-
кий механізм, який може сприяти або гальмувати 
економічний розвиток), продуктивність праці 
(рис. 1). 

Фактори економічного зростання тісно взаємо-
пов'язані і переплетені. Так, наприклад, праця є ви-
сокопродуктивною, якщо робітники використову-
ють сучасне обладнання і матеріали під керівни- 
цтвом здібних підприємців в умовах добре налаго-
дженого господарського механізму. 
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Рис. 1. Основні фактори економічного зростання 

 
Розрізняють два типи економічного зростання: 

екстенсивний та інтенсивний. 
При екстенсивному типі розвитку економічне 

зростання досягається шляхом кількісного збіль-
шення факторів виробництва, а при інтенсивному – 
шляхом якісного їх вдосконалення і кращого вико-
ристання. Більш того, в цьому випадку економічне 
зростання можливе і за умов зменшення темпів ка-
пітальних вкладень, і навіть при зменшенні їх фі- 
зичного обсягу [4, с. 22]. 

В умовах екстенсивного зростання зміна спів-
відношення між його факторами відбувається 
більш-менш рівномірно і досягнення максимуму ви-
робництва продукції ставиться в залежність голов-
ним чином від стану економічних ресурсів, особ-
ливо від поєднання витрат праці і капіталу, і лише 
певною мірою від науково-технічного прогресу [4, 
с.22]. 

Використання екстенсивних факторів мало  
місце в минулому, коли був високий приріст робочої 
сили і значна кількість населення, особливо жінок, 
не була задіяна в суспільному виробництві. У другій 
половині XX ст. приріст робочої сили в розвинутих 
країнах суттєво знизився, а в деяких країнах кіль-
кість населення навіть зменшувалась [5]. 

Екстенсивний тип економічного зростання для 
країн є найлегшим шляхом розвитку господарства. 
Однак такому типу зростання властиві і серйозні не-
доліки: технічний застій, відсутність прогресу сус-
пільної ефективності виробництва, не оновлюються 
виробничі фонди, не впроваджуються нові розроб-
ки.  

Інтенсивний тип є більш складним. Він означає 
зростання обсягу суспільного продукту на ґрунті 
якісного удосконалення факторів виробництва [6]. 
Його головна ознака – збільшення ефективності ос-
новних виробничих факторів, тобто: технологічного 
прогресу; рівня освіти та професійної підготовки  
кадрів; економії за рахунок зростання масштабу ви-
робництва; покращення розподілу ресурсів тощо 
[7]. 

У дійсності немає чистого екстенсивного і чис-
того інтенсивного типу економічного зростання. 
Вони співіснують поруч, а вплив екстенсивних та ін-
тенсивних чинників на економічне зростання пере- 
плетено. Для ринкової економіки характерні пері- 

оди переважно екстенсивного й переважно інтен- 
сивного типів економічного зростання [8]. 

Розвиваючи дану тему, слід окрему увагу звер-
нути на взаємозв’язок і взаємозалежність понять 
«економічне зростання» і «економічний розвиток».  

На думку Н. Кондрашової, поняття «економіч-
ний розвиток» не можна вважати тотожно рівним 
поняттю «економічне зростання». Економічний роз-
виток – це перехід від одного його якісного стану до 
іншого, тоді як економічне зростання є проявом еко-
номічного розвитку, іншими словами виступає його 
структурною складовою [9, с. 47]. 

Як відмічають автори Б. Бабаєв і С. Дубровсь-
кий, «…для вченого, що досліджує тему економіч-
ного зростання, складно обійти стороною такий ас-
пект, як співвідношення понять економічне зрос-
тання і економічний розвиток. Існує величезна без-
ліч підходів до вивчення даних тем, і, незважаючи 
на це, в науці до сих пір немає загальноприйнятої 
думки, як їх різнити, і чи варто це робити. Ми пого-
джуємося з тим, що ці поняття не тотожні. Адже на-
віть інтуїтивно, кажучи про зростання, можна при-
пустити, що воно (зростання) може бути від’ємним 
(або нульовим), а ось розвиток має нести в собі щось 
позитивне, означатиме якийсь рух вперед. Але цього 
мало, потрібні більш чіткі критерії, щоб усунути  
розмитість в розумінні економічного зростання і 
економічного розвитку…» [10, с. 34].  

Найбільш влучним, на нашу думку, є вислов-
лення К. Крохіна з цього приводу: «…співвідно-
шення цих понять більшою мірою визначається не 
через відмінності, які у них є, а через те спільне, що 
їх об'єднує. Економічне зростання – основа еконо- 
мічного розвитку…» [4, с. 21]. 

В сучасних умовах можна спостерігати, що еко-
номічне зростання, як категорія, зближується з кате-
горією економічного розвитку. На рис. 2 наведено 
схему процесу трансформації (зближення) категорій 
економічного зростання й економічного розвитку, 
що є авторською розробкою, створеною на основі 
обробки матеріалу роботи [10].  

Тож, засновуючись на твердженні, що еконо- 
мічне зростання є основою економічного розвитку, 
можна дослідити ці категорії з трьох позицій: до- 
сліджуваний аспект, сутність категорії і мета дослі-
дження. 

Фактори  
економічного 
зростання 

Продуктивність праці 

Робоча сила 

Капітал 

Природні ресурси 

Підприємницькі  
здібності 
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Рис. 2. Процес зближення економічного зростання й економічного розвитку 

 

Оскільки своє вираження економічне зростання 
знаходить у збільшенні валового національного 
продукту (ВНП) (це збільшення можна виміряти 
двома взаємозалежними показниками: зростанням 
за певний період часу реального ВНП або зростан-
ням ВНП на душу населення), тобто воно виража-
ється конкретним числом, ключовим в даному ви- 
падку є економічний аспект. А економічний розви-
ток в цьому ключі частіше бачиться в суспільному 
аспекті (матеріальному, духовно-моральному 
тощо). 

Таким чином, для зростання превалює еконо- 
мічний аспект, а для розвитку – соціальний. У цьому 
ключі економічним зростанням можна умовно вва-
жати динаміку суспільного продукту, а економіч-
ним розвитком – динаміку суспільного добробуту 
[10, с. 34]. 

Справедливо буде відзначити, що кінцева мета 
будь-якого виробництва – це задоволення потреб су-
спільства. Але не варто забувати, що найкраще задо-
волення потреб є важливою частиною добробуту. 
Таким чином, економічний добробут – це кінцева 
мета відтворення й економіки, а економічне зрос-
тання – це проміжна мета, тобто необхідність ство-
рити суспільний продукт. Створення продукту – це за- 

дача чисто виробнича (проміжна), але, в кінцевому ра-
хунку, з урахуванням усіх стадій відтворення, забезпе-
чення зростання добробуту – це кінцева мета, яку, в 
цьому ключі можна трактувати як економічний розви-
ток [10, с.35]. 

Аргументацією зближення понять економіч-
ного зростання й економічного розвитку є і усклад-
нення економічного життя, і нерозривний зв'язок 
економічного з соціальним, демографічним, еколо-
гічним тощо. Окремо можна відзначити, що існує 
безліч факторів, що впливають на суспільний про-
дукт, які складно назвати чисто економічними.  

Економічне зростання в широкому сенсі – це 
єдність економічного і соціального, де економічне – 
це суспільний продукт, а соціальне – суспільний до-
бробут. Тож, економічне зростання в подібному  
розширеному трактуванні містить економічний і со-
ціальний аспекти в єдності, що характеризується у 
взаємодії, зближенні і взаємозалежності. Повнота 
трансформації суспільного продукту в суспільний 
добробут говорить про якість процесу, що протікає, 
тобто про якість економічного зростання [10, с. 35].  

У сучасній економіці особлива увага приділя-
ється двом концепціям, заснованим на парадоксі: 
«економічне зростання без розвитку» та «економіч- 
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ний розвиток без зростання». Поняття «зростання 
без розвитку» застосовують по відношенню до 
країн, що розвиваються, де зростання не супрово-
джується підвищенням рівня життя громадян. Тут 
зростання ВВП залежить від широкого викорис-
тання природних і трудових ресурсів. Більшість з 
цих країн, на даному етапі їх розвитку, ще не здатні 
засвоїти досягнення науково-технічного прогресу. 
Таким чином, з визначення випливає, що зростання 
без розвитку збільшує кількість виробленого то-
вару, однак при відсутності якісних змін виробни- 
цтва це потребує пропорційного збільшення витрат 
ресурсів. Поняття «розвиток без зростання» можна 
застосувати до розвинених країн. Тут забезпечено 
високий рівень життя населення, при виробництві 
використовувалися новітні досягнення НТП. Основ-
ні характеристики – це повільне зростання і висока 
частка споживання. Іншими словами, жителі таких 
країн хочуть лише споживати і не бачать сенсу об-
межувати використання природних ресурсів. Як ре-
зультат – рівень економічного розвитку в таких кра-
їнах майже досяг максимального рівня. Однак не 
завжди «парадоксальні поняття» відносяться тільки 
до високорозвинених або країн, що відстають у роз-
витку. Такі процеси можуть виникнути в будь-якій 
країні, найчастіше, при переломних моментах їх  
розвитку[9, с. 48]. 

Оскільки ключовим статистичним показником, 
що відбиває економічне зростання, є річний темп 
зростання ВВП у відсотках, проілюструємо дина-
міку даного показника в Україні за період з 2010 по 
2016 р. (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Зміна обсягу ВВП в Україні за період 
2010-2016 рр. [11] 

 

На графіку наочно видно суттєве падіння ВВП 
з 2011 по 2015 р. (з відмітки 5,5% до -9,8%). Ця різ-
ниця в цілому склала 15,3%. Дані за 2016 р. свідчать 
про істотне збільшення ВВП, а саме до відмітки 
2,3%. Тож, виходячи з наведених даних, після декі-
лькох кризових років, в Україні, починаючи з 
2016 р., спостерігається позитивна динаміка покра-
щення показників економічної діяльності. 

У зв’язку з цим, слід відмітити роботу авторів 
В. Хобти та І. Кладченко щодо дослідження дина-
міки процесів економічного розвитку в Україні. Ав- 

торами будо проведено порівняльний фазовий ана-
ліз динаміки процесів розвитку європейської, світо-
вої, південноазіатської та української економік. Фа-
зовий аналіз дозволив встановити те, що, подолавши 
етап становлення та пов’язаної з ним глибокої тран-
сформаційної кризи (90-ті роки) з її гострими соціа-
льно-економічними проблемами, які втілилися в не-
передбачуваних та масштабних коливаннях еконо-
міки відносно світової тенденції розвитку, україн-
ська економіка з початку 2000-х років увійшла в 
фазу відтворювального економічного зростання і на 
сучасному етапі знаходиться у певній точці біфур-
кації, проходження якої привнесе абсолютно нові 
тенденції в її розвиток. Встановлена незбалансова-
ність національної економіки, яка проявляється у 
частоті та глибині амплітудних коливань відносно 
світової тенденції розвитку [12, с. 108]. 

Виходячи з вищенаведеного, незважаючи на 
позитивну динаміку ВВП, на даному етапі еконо- 
мічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати 
як «економічне зростання без розвитку». В даному 
випадку особливу увагу слід приділяти якості еко-
номічного зростання. Адже саме повнота трансфор-
мації суспільного продукту в суспільний добробут є 
мірою економічного розвитку країни. А для цього в 
Україні є усі необхідні складові: людський капітал, 
природні ресурсі, підприємницькі здібності та ін. 
Лишається лише ефективно ними скористатись. 

Окремо зазначимо, що сьогодні у світі існує ве-
ликий інтерес до проблеми енергетичного забезпе-
чення економічного зростання. Так, на думку Д. Че-
реватського і В. Чекіної, «...нинішня цивілізація є 
компромісом трьох «Е»: економіки, екології та  
енергії. А оскільки стан національної економіки і  
навколишнього середовища безпосередньо зале-
жить від об’ємів споживання паливно-енергетичних 
ресурсів, третя складова в сучасному світі стала 
ключовим фактором розвитку...» [13, с. 21].  

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Економічне зростання є збільшенням обсягу 
суспільного продукту а, отже, є підвищенням жит-
тєвого рівня населення. Саме по собі економічне 
зростання є суперечливим. Так, можна домогтися 
збільшення виробництва і споживання матеріальних 
благ за рахунок погіршення їхньої якості, за рахунок 
економії на очисних спорудах і погіршення умов 
життя. Домогтися тимчасового зростання виробни-
цтва можна і за рахунок хижацької експлуатації ре-
сурсів. Таке зростання або нестійке або взагалі поз-
бавлене сенсу. Тому економічне зростання має сенс 
тоді, коли воно поєднується із соціальною стабіль-
ністю. Таке зростання припускає досягнення ряду 
збалансованих цілей: збільшення тривалості життя, 
зниження захворюваності та багатьох інших.  

Характер і динаміка економічного розвитку 
країни є предметом найпильнішої уваги економістів 
і політиків. Від того, які процеси відбуваються в ди-
наміці і рівні розвитку, які при цьому відбуваються 
структурні зміни в національній економіці, зале- 
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жить дуже багато чого в житті країни та її перспек-
тиви. 
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Мельник Г. В., Чемерис Є. Т. Дослідження 
взаємозв’язку і взаємозалежності понять «еконо-
мічне зростання» і «економічний розвиток» 

Розкрито сутність понять «економічне зрос-
тання» і «економічний розвиток». Надано характе-
ристику факторам і типам економічного зростання. 
Обґрунтовано доцільність розгляду економічного 
зростання і економічного розвитку у їх взає-
мозв’язку і взаємозалежності. Окрему увагу приді-
лено процесу зближення економічного зростання і 
економічного розвитку на основі введення поняття 
«якість економічного зростання». Висвітлено кон-
цепції, засновані на парадоксі: «економічне зрос- 

тання без розвитку» та «економічний розвиток без 
зростання». Проілюстровано динаміку економіч-
ного зростання в Україні та зроблено відповідні ви-
сновки щодо перспектив її подальшого розвитку. 

Ключові слова: економічне зростання, еконо- 
мічний розвиток, фактори економічного зростання, 
типи економічного зростання, суспільний продукт, 
суспільний добробут, якість економічного зрос-
тання, «економічне зростання без розвитку», «еко-
номічний розвиток без зростання». 

 

Мельник А. В., Чемерис Е. Т. Исследование 
взаимосвязи и взаимозависимости понятий «эко-
номический рост» и «экономическое развитие» 

Раскрыта сущность понятий «экономический 
рост» и «экономическое развитие». Дана характери-
стика факторам и типам экономического роста. 
Обоснована целесообразность рассмотрения эконо-
мического роста и экономического развития в их 
взаимосвязи и взаимозависимости. Особое внима-
ние уделено процессу сближения экономического 
роста и экономического развития на основе введе-
ния понятия «качество экономического роста». 
Освещены концепции, основанные на парадоксе: 
«экономический рост без развития» и «экономиче-
ское развитие без роста». Проиллюстрирована дина-
мика экономического роста в Украине и сделаны со-
ответствующие выводы относительно перспектив ее 
дальнейшего развития. 

Ключевые слова: экономический рост, эконо-
мическое развитие, факторы экономического роста, 
типы экономического роста, общественный про-
дукт, общественное благосостояние, качество эко-
номического роста, «экономический рост без разви-
тия», «экономическое развитие без роста». 
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terconnection and interdependence of the concepts 
of "economic growth" and "economic development" 

The essence of the concepts "economic growth" 
and "economic development" is revealed. Characteris-
tics of factors and types of economic growth are given. 
The expediency of considering economic growth and 
economic development in their interconnection and in-
terdependence is justified. Particular attention is paid to 
the process of convergence of economic growth and 
economic development based on the introduction of the 
concept of "quality of economic growth." The concepts 
based on the paradox: "economic growth without devel-
opment" and "economic development without growth" 
are highlighted. The dynamics of economic growth in 
Ukraine is illustrated and appropriate conclusions are 
drawn regarding the prospects for its further develop-
ment. 
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ment, factors of economic growth, types of economic 
growth, social product, social welfare, quality of eco-
nomic growth, "economic growth without develop-
ment", "economic development without growth." 

 

Стаття надійшла до редакції 12.05.2017 
Прийнято до друку 22.06.2017 



Л. І. Ковчуга 

55 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

УДК 330.341.1 
Л. І. Ковчуга,  

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ 
 

ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ 
 
Постановка проблеми. Зміни, які відбулися у 

світі після глобальної фінансово-економічної кризи 
2007-2009 рр., показали, що інновації, поєднані з 
промисловістю, є єдиним гарантованим засобом 
підтримки відродження національних економік. Ге-
ополітичні, соціально-економічні та екологічні ви-
клики останніх років призвели до активізації полі-
тики багатьох країн у напрямку досягнення та (або) 
збереження ними конкурентних переваг за рахунок 
розвитку сучасної промисловості, в основі якої ле-
жать нові знання та інновації. Тенденції посилення 
уваги до пошуку ефективних стратегій зростання 
спостерігалися не лише в країнах, що розвиваються, 
але і в благополучних розвинених країнах1, таких як 
Ізраїль та Республіка Корея, які зіткнулися з жорст-
кою міжнародною конкуренцією. Про це, зокрема, 
йдеться в останній доповіді Οрганізації Об’єднаних 
Ηацій з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 
[2, с. 5].  

Для країн, що розвиваються, до яких відно-
ситься і Україна, інновації набувають особливого 
значення. Вони лежать в основі індустріалізації, яка 
відіграє ключову роль у диверсифікації та подоланні 
структурної слабкості економіки. У «Звіті про про-
мисловий розвиток – 2016» Організації Об’єднаних 
Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) підкрес-
люється, що нарощення обсягів промислового ви- 
робництва в країнах, що розвиваються, є важливим 
фактором їх розвитку, але таке нарощення має здій-
снюватися не за рахунок капіталовкладень, природ-
них та енергетичних ресурсів, як це відбувається на-
разі [1, с. 1-3, 11], а шляхом підвищення продуктивно-
сті праці, що передбачає впровадження трудо- і ресур-
созберігаючих технологій, активізації інноваційної ді-
яльності підприємств промисловості.   

Підприємства займають центральне місце в інно-
ваційному процесі. Це пов’язано з самою природою 
інновацій, які часто сприймаються як механічний ре-
зультат наукових досліджень. Для уникнення помил-
кових уявлень про джерела та процес створення інно-
вацій фахівці Світового банку та Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку (МБРР) наголошують на 
тому, що інновації насправді відрізняються від дослі-
джень і не завжди є їх результатом. Як правило, інно-
вації здійснюються підприємцями, які використову-
ють наявні знання і технології, аби запропонувати нові 

                                                        
1 До групи розвинених країн, за визначенням Світового банку, відносяться країни-члени Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) з високим рівнем доходу, до групи країн, що розвиваються, – усі інші країни [1,  
с. XIV]. 

продукти чи послуги та поширювати їх. До цього під-
приємців спонукають споживачі, клієнти та постача-
льники, але не наукові досягнення [3, с. 8]. У «Керів-
ництві Осло» – міжнародній статистичній методиці 
обліку інновацій – зазначається, що часто саме «по-
пит є основною рушійною силою інновацій», якщо 
підприємства не впевнені в наявності достатнього 
попиту на нові продукти, вони можуть відмовитись 
від здійснення інноваційної діяльності [4, с. 53].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика інновацій розроблюється в рамках  
різних економічних теорій та рівнів аналізу («нано», 
«мікро», «мезо», «макро», «мега») зарубіжними та 
українськими дослідниками. Суттєвий вклад в тео-
рію інновацій, основоположником якої вважається 
австрійський економіст Й. Шумпетер, внесли такі 
зарубіжні вчені, як Д. Брайт, Ф. Валєнта, П. Друкер, 
К. Крістенсен, Т. Левітт, Б. Твісс, Д. Тідд, Д. Бес-
сант і К. Павітт, Б. Санто, Р. Фостер і С. Каплан.  

Зокрема, професор Гарвардського університету 
К. Крістенсен у книзі «Дилема інноватора» («The 
Innovator's Dilemma») [5] на прикладі різних галузей 
показав, чому та за яких обставин сильні компанії, 
лідери своєї галузі, втрачають позиції та терплять 
крах, коли виходять на нові ринки або коли на ринку 
з’являються інновації.  

Американські дослідники Р. Фостер і С. Кап-
лан, проаналізувавши результати діяльності амери-
канських корпорацій в 15 галузях промисловості, 
дійшли висновку, що не існує першокласних компа-
ній, які були б здатні постійно, із ріку в рік, підтри-
мувати високі економічні показники. На їхню дум-
ку, щоб залишатися конкурентоспроможними, су-
часним компаніям необхідно опанувати стратегію 
«дискретної еволюції» і процеси «творчого руйну-
вання» [6].  

Серед українських вчених, які зробили поміт-
ний внесок у дослідження проблем і чинників, що 
визначають зростання інноваційної складової віт- 
чизняної промисловості, можна виділити О. Амошу, 
В. Вишневського, В. Гейця, І. Єгорова, В. Ляшенка, 
І. Макаренка, В. Соловйова, М. Якубовського.  

Так, загальна характеристика промислового ви-
робництва України та перспектив його розвитку на 
інноваційній основі представлена у національній до-
повіді «Промисловість і промислова політика Укра-
їни 2013: актуальні тренди, виклики, можливості» 
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[7]. Комплексний аналіз структурних проблем укра-
їнської промисловості в умовах кризового і пост- 
кризового розвитку економіки здійснено у роботі 
[8]. Напрямки модернізації економіки промислових 
регіонів України розглянуто в статтях [9; 10].   

Однак, незважаючи на значну кількість публі-
кацій, присвячених проблематиці інноваційного  
розвитку промисловості, залишаються питання, ви-
черпних відповідей на які досі не знайдено. Подаль-
ших поглиблених досліджень вимагає, в першу 
чергу, понятійний апарат теорії інновацій через 
складність поняття «інновація».  

Метою дослідження є формування системного 
уявлення про сутність та зміст інновацій як склад-
ного багатовимірного явища, розробка науково-ме-
тодичного підходу до типології інновацій залежно 
від повноти охоплення складових інноваційної дія-
льності підприємства і типів інновацій за різними 
класифікаційними ознаками.  

Виклад основного матеріалу. Від самого по-
чатку варто звернутись до теорії інновацій та фор-
мулювань Й. Шумпетера. Його фундаментальна ро-
бота «Теорія економічного розвитку», опублікована 
в 1912 р., описує господарський кругообіг і пояснює 
природу економічного розвитку. За Й. Шумпетером, 
розвиток представляє собою зміну траєкторії круго-
обігу та зміщення стану рівноваги в економіці. Од-
нак, не будь-яка зміна чи зміщення є розвитком, а 
лише ті, що виникають стихійно та є дискретними 
(перервними) [11, с. 157].  

Рушійною силою цих змін виступає підпри-
ємець, який надає руху економіці шляхом «здійс-
нення нових комбінацій», що відкривають нові  
можливості для отримання прибутку. Долаючи тех-
нічні та фінансові утруднення, підприємець, за ви-
словленням Й. Шумпетера, «мчить до успіху, осід-
лавши борги» [11, с. 169].  

Таким чином, за Й. Шумпетером «нові комбі-
нації» лежать в основі економічного розвитку та 
охоплюють п’ять випадків: 1) виготовлення нового 
блага або блага з новими властивостями; 2) впрова-
дження нового способу виробництва; 3) освоєння 
нових ринків збуту; 4) відкриття нового джерела си-
ровини або напівфабрикатів; 5) проведення реорга-
нізації ринка або підприємства. При цьому «нові 
комбінації» мають свої особливості. По-перше, вони 
не витісняють «старі комбінації», а деякий час 
співіснують з ними, що і пояснює дискретність роз-
витку. По-друге, «нові комбінації», перемагаючи в 
конкурентній боротьбі «старі комбінації», стягують 
на себе засоби виробництва, які використовувалися 
останніми [11, с.161].  

Принциповим моментом здійснення «нової 
комбінації» є її результат, який має не лише тех- 
нічне втілення (наприклад, метод виробництва), але 
й враховує економічну складову, тобто визначається 
ринковими потребами, які «немов тягнуть виробни- 

цтво за собою». Виробляти за Й. Шумпетером озна-
чає комбінувати наявні речі і сили, а виробляти щось 
інше або інакше значить створювати нові комбінації 
з цих речей і сил [11, с. 72-83, 158].  

У роботі «Business cycles. Theoretical, Histo-
rical and Statistical Analysis of the Capitalist Process» 
(1939 р.) [12] Й. Шумпетер вперше ввів поняття 
інновації замість «здійснення нових комбінацій». 
Під інноваціями він розумів зміни в широкому сенсі, 
відносячи до них: 1) впровадження нових товарів на 
ринок, що, на його думку, представляється найбільш 
типовим випадком; 2) зміну методів виробництва 
товарів, які вже перебувають в обігу; 3) наукову ор-
ганізацію праці; 4) поліпшення обробки матеріалів, 
створення нових організаційних структур (напри-
клад, універмагів). Всі ці випадки, дослівно «роб-
лення речей по-іншому», він позначив терміном 
«інновація» [12, с. 80].  

З часів Й. Шумпетера цей термін еволюціону-
вав, контекст його розширився і набув різних зміс-
товних відтінків. У сучасній економічній літературі 
інновації визнаються «комплексним і системним 
явищем» [4, с. 20], розглядаються як широке по-
няття, яке, за визначенням Організації економічного 
співробітництва та розвитку, «охоплює цілий спектр 
видів діяльності та процесів: ринки, підприємни- 
цтво, мережі та конкуренцію, а також навички та ор-
ганізацію, творчість та передачу знань» [13, с. 11].  

Аналіз літературних джерел показав, що, незва-
жаючи на поширеність, поняття «інновація» досі не 
має однозначного трактування. Воно походить від 
латинського «in» – всередині та «novatio» – онов-
лення. В англійській, французькій та німецькій мо-
вах аналогом «innovatio» є «innovation», проте, в ук-
раїнській та російській мовах прямого перекладу 
слова «інновація» немає. Часто як його синонім 
вживається слово «нововведення», на перший по- 
гляд найбільш близьке за змістом, але не тотожне. 
Наприклад, у перекладеній на російську мову і  
опублікованій у 1987 р. відомій книзі американсь-
кого економіста Р. Фостера «Innovation: The 
Attacker’s Advantage» слово «інновація» вживається 
як нововведення. У книзі, зокрема, йдеться, що «но-
вовведення» – це «битва на ринку між новаторами, 
або атакуючими, – тими, хто прагне робити гроші, 
змінюючи порядок речей, – і тими, хто обороня-
ється, захищаючи свої нинішні доходи» [14, с. 27]. 
Насправді, якщо подивитись першоджерело, таким 
чином автор описує інновацію. Переклад назви 
книги також є не зовсім вдалим: «Обновление про- 
изводства: атакующие выигрывают», оскільки онов-
лення виробництва є лише одним із видів інновацій.  

Така термінологічна плутанина радше за все 
пов’язана з часом виходу книги у друк, адже у 1980-
ті роки, за часів радянської влади, прийняття та 
осмислення терміну «інновація» ще не відбулось. Те 
ж саме стосується інших фундаментальних праць, 
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зокрема, книги американського економіста Б. Твісса 
«Managing Technological Innovation» (1986 р.), пере-
кладеної як «Управление научно-техническими но-
вовведениями» [15]. Вживання в цих та інших робо-
тах терміну «нововведення» як синоніму інновації 
не розкриває повною мірою природу останніх, при-
пускаючи лише те, що новація впроваджена. Вихо-
дячи з шумпетерівського трактування, інновацією 
є зміни, які не лише впроваджені, але й виведені на 
ринок, тобто зміни, які представляють собою ко-
мерціалізовані ідеї та винаходи. Саме ознака ко- 
мерціалізації є принциповою для інновацій, яка від- 
різняє їх від інших споріднених понять. Так, у «Ке- 
рівництві Осло» зазначається, що новий або удоско-
налений продукт можна вважати впровадженим, 
якщо він виведений на ринок, а нові виробничі про-
цеси, методи організації та маркетингу – якщо вони 
стали використовуватися в діяльності фірм [4, с. 56]. 

Не тотожним до інновації та нововведення є по-
няття «новація», її зміст вужче перших двох, оскі-
льки новація ще не впроваджена. Новацією є від- 
криття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, 
стандарти, методики, інструкції на нову або удоско-
налену продукцію, технологію, процес тощо. Для 
того, щоб новацію перевести у форму інновації в неї 
необхідно, перш за все, вкласти кошти (тобто інно-
вації передбачають здійснення інвестицій), а перед 
цим необхідно провести маркетингові дослідження, 
здійснити підготовку виробництва до випуску нової 
продукції (якщо нововведення передбачає виготов-
лення нової продукції), приступити до процесу про-
мислового виробництва, вийти з товаром на ринок 
та отримати за нього кошти. У такому разі новація 
буде впроваджена та освоєна ринком, а, отже, 
прийме форму інновації (рис. 1).  

 

Інновація

новація

Здійснення інвестицій

Проведення маркетингових досліджень

Підготовка виробництва до випуску нової продукції

Виробництво нової продукції

Вихід з продукцією на ринок і доведення її до споживача

Умови перетворення новації у форму інновації

Нововведення
новація

Новація

Оплата продукції та її поширення
 

Рис. 1. Співвідношення споріднених до інновації понять (побудовано автором) 
 
Окрім ознак комерціалізації та потреби в інвес-

тиціях, інновації характеризуються новизною, при-
чому новизною різного ступеня (рівня). Мінімаль-
ним рівнем новизни для віднесення будь-якої зміни 
до категорії інновації «Керівництво Осло» визнає 
вимогу, щоб така зміна (продукт, процес, метод  
маркетингу або організації) була новою або значно 
удосконаленою для фірми. Такі інновації можуть 
вже використовуватись іншими фірмами, але, якщо 
вони є новими або значно удосконаленими для даної 
фірми, то для неї такі зміни розглядаються як інно-
вації. Інші два рівня новизни – «нове для ринку» і 
«нове для світу» визначають, чи була зміна втілена 
в інших фірмах або фірма стала першою на ринку (в 
галузі), або навіть у світі [4, с. 56, 71]. Розрізняти 
ступінь новизни інновації важливо для виявлення 
підприємств-новаторів (лідерів ринку) і підпри-
ємств, які підхоплюють інновації (послідовників), а 
також для вивчення процесів поширення інновацій.  

Поширення або дифузія є не менш важливою 
ознакою інновації поряд з іншими. У Керівництві з 

питань розроблення інноваційної політики для 
країн, що розвиваються, підготовленого експертами 
Світового банку та МБРР, підкреслюється: «те, що не 
поширюється і не використовується не є іннова-
цією» [3, с. 4]. Експерти звертають увагу на те, що 
поширення має особливе значення та потребує під-
вищеної уваги в країнах з низьким і середнім рівнем 
доходу, в яких інноваційна діяльність, зазвичай, зво-
диться до освоєння існуючих у світі технологій, про-
цесів і методів у новому середовищі.  

Незважаючи на мінімальний рівень новизни, 
яким характеризуються такі інновації («нові для  
фірми»), вони є не менш важливими (а іноді навіть 
більш важливими), ніж радикальні інновації, які 
призводять до появи принципово нових продуктів. 
Так, професор Гарвардської школи бізнесу Т. Левітт 
у своїй статті «Innovative Imitation», опублікованій у 
Harvard Business Review ще у 1966 р. [16], наголо-
шував на тому, що імітація (від лат. «imitatio» – «на-
слідування») переважає (зустрічається частіше) 
над інноваціями (маються на увазі радикальні інно- 
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вації) та є набагато більш поширеним шляхом до 
зростання бізнесу та прибутку.  

Т. Левітт наводить приклади всесвітньо відо-
мих на сьогодні компаній, які потрапили в галузі  
завдяки імітаціям – IBM (апаратне та програмне за-
безпечення), Texas Instruments (електроніка), 
Holiday Inns (готельний бізнес) та інші. До цього він 
додає, що значна кількість приватних торгових ма-
рок, так само як і більшість іграшок та нових брендів 
запакованих харчових продуктів, є виключно іміто-
ваними. Таке розмаїття імітацій, на його думку, ціл-
ком зрозуміло: кожен індивідуальний новатор ви-
кликає хвилю появи цілої плеяди імітаторів (послі-
довників). До того часу, коли новий продукт досягає 
широкого розповсюдження, він, як правило, перебу-
ває на ринку деякий час. Його поширеність меншою 
мірою залежить від новизни, ніж від кількості по- 
слідовників. Новизна, яку споживачі починають ус-
відомлювати, зазвичай, є новизною «імітованою» 
(«imitative») та «запізнілою» («tardy»), ніж іннова-
ційною («not innovative») та своєчасною («timely») 
[16].   

З цього можна зробити висновок, що прита-
манна інноваціям властивість поширюватися пози-
тивно впливає на економіку та суспільство загалом, 
але в той же час неоднозначна для самих підпри-
ємств. Майбутні ефекти та вигоди від створення ра-
дикальних інновацій ставляться під сумніви, якщо 
порівнювати їх з вигодами від імітаційної діяльно-
сті. Так, у публікації [4, с. 42] йдеться, що в деяких 
видах інноваційної діяльності вигоди від імітації 

інновацій значно перевищують її вартість, тому ло-
гічно, що імітація виглядає для підприємств більш 
привабливою, ніж інноваційна діяльність, орієнто-
вана на лідерство в галузі.  

Для спонукання підприємств робити дійсно 
проривні інновації необхідна ефективна система за-
хисту прав інтелектуальної власності та розподі-
лення ризиків між державою та бізнесом, оскільки 
інноваціям притаманна ризикованість, а, отже, не-
передбачуваність. Підприємцям заздалегідь склад-
но визначити, яким буде результат інноваційної дія-
льності, скільки знадобиться часу і ресурсів на дове-
дення продукту до споживача та чи оцінять вони 
його. У статті [17] автор слушно зазначає, що в ба-
гатьох країнах вирішенню цієї проблеми сприяла 
держава і саме завдяки державній підтримці ініці- 
атив підприємців були розвинуті цілі галузі – ін- 
формаційні технології в Індії, швейна промисло-
вість у Бангладеш, лососеві господарства в Чилі, ви-
рощування квітів у Колумбії, виробництво мікро- 
хвильових печей у Кореї.  

З виділених ознак інновацій (рис. 2) можна су-
дити про складність та багатовимірність цього 
явища, що обумовлює численні теоретичні та мето-
дологічні труднощі. Нерідко при розгляді інновацій 
абсолютизується якась одна з її сторін, що не зовсім 
вірно з методологічної точки зору. Більш повно, 
об’єктивно і разом із тим більш комплексно осяг-
нути широту інновацій допоможе аналіз підходів до 
їх визначення, а також типізація інновацій.  

 

 
Рис. 2. Ознаки, властиві інноваціям (побудовано автором) 

 
Аналіз літературних джерел, у тому числі на- 

укових монографій, статей, методичних документів 
і оглядів міжнародних організацій, законодавчих ак-
тів України показав, що трактування інновацій бли-
зьке за сутністю, але за змістом різниться. Залежно 
від цілей, об’єкту та предмету дослідження, істо- 
ричних та економічних умов їх проведення, автори 
вкладають різний зміст в інновації.  

Комплексний аналіз інновацій з метою визна-
чити сутність інноваційних процесів і пов’язаних з 

ними явищ, надати рекомендації щодо збору й тлу-
мачення отриманих даних про інновації представ-
лено в уже згаданій спільній публікації ОЕСР і Єв-
ростату – «Керівництві Осло». У цьому методоло-
гічному документі інновації розглядаються як 
«впровадження у використання будь-якого нового 
або значно поліпшеного продукту (товару або по- 
слуги) або процесу, нового методу маркетингу або 
нового організаційного методу в діловій практиці, 
організації робочих місць або зовнішніх зв'язках» [4, 
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с. 55]. Під інноваційною діяльністю розуміються всі 
наукові, технологічні, організаційні, фінансові та 
комерційні дії, які призводять до здійснення іннова-
цій або були задумані з цією метою [4, с. 56]. «Кері-
вництво Осло» базується на класичному розумінні 
інновацій, запропонованому Й. Шумпетером, як 
змін з метою впровадження та використання нових 
видів споживчих товарів, нових виробничих, транс-
портних засобів, ринків і форм організації в проми-
словості, та містить близькі до визначених ним типи 
інновацій: продуктові, процесні, організаційні та 
маркетингові.  

Як зміни у структурі виробництва, тобто пере-
хід його внутрішньої структури до нового стану  
трактує інновації словацький вчений Ф. Валєнта 
[18, с. 13]. Такого ж погляду дотримується Ю. Яко-
вець, під інноваціями він розуміє якісні зміни у ви-
робництві, які можуть стосуватися як техніки і тех-
нології, так і форм організації виробництва і управ-
ління [19, с. 9].  

Варто підкреслити, що ці зміни можна розгля-
дати як з позиції динаміки (процес заміни старого 
новим, розтягнутий у часі), так і з позиції статики 
(результат такого процесу). На користь висловленої 
думки можна навести ще одне міркування Й. Шум-
петера (на додаток до вищезгаданих), який зазначав, 
що інновації є нерівномірним нелінійним циклічним 
процесом оновлення, який веде до появи на ринку 
нових продуктів, технологій, джерел сировини або 
нового типу організації, це процес «творчого руйну-
вання» [20].  

Проте, у науковій літературі підхід до визна-
чення інновації як зміни нерідко розглядається на  
рівні з динамічним і статичним, що спричиняє до- 
даткові складності в розумінні цього явища. Для 
уникнення теоретичної плутанини інновації пропо-
нується розглядати в трьох вимірах: динамічному, 
статичному та системному (табл. 1). Аналіз основ-
них інтерпретацій в межах цих трьох підходів дозво-
лить глибше збагнути складний комплексний ха- 
рактер інновацій.  

Таблиця 1 
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація» 

Динамічний підхід Статичний підхід Системний підхід 

інновація як процес 
інновація як статичне явище  

(результат) 
інновація як системне явище  

(процес і результат одночасно) 
Автор, джерело / Приклад визначення 

Б. Твісс 
[15, с.36] 

інновація є процесом, в 
якому винахід або наукова 
ідея набуває економічного 
змісту 

С. Ілляшенко 
[24, с. 15] 

кінцевий результат діяль-
ності зі створення та вико-
ристання нововведень, вті-
лений в нових або удоско-
налених товарах, техноло-
гіях їх виробництва і 
збуту, який сприяє підви-
щенню ефективності функ-
ціонування підприємств 

Й. Шумпетер 
[11; 12; 20] 

нерівномірний неліній-
ний циклічний процес 
оновлення, який веде до 
появи на ринку нових 
продуктів, технологій, 
джерел сировини або 
нового типу організації 
та мотивований підпри-
ємницьким духом 

Б. Санто 
[22, c.164] 
 
 
 
 
 

інновація є суспільним,  
технічним або економіч-
ним процесом, який зав-
дяки практичному викори-
станню ідей та винаходів 
веде до появи кращих за 
своїми властивостями про-
дуктів і технологій. При 
цьому додатковий дохід не 
обов’язково є результатом 
даного процесу, а лише, 
коли інновація орієнто-
вана на економічну вигоду 

В. Вінокуров 
[25, с. 7] 

кінцевий результат іннова-
ційної діяльності, який 
знайшов втілення у вигляді 
нового або удосконаленого 
продукту (впровадженого 
на ринку), технологічного 
процесу (який використо-
вується в практичній діяль-
ності), а також нової або 
удосконаленої організа-
ційно-економічної форми 
(яка забезпечує економічну 
та (або) суспільну вигоду) 

І. Макаренко 
[27, с. 209-
210] 

системний нелінійний 
багаторівневий процес, 
тісно пов'язаний з усією 
економічною системою 
та її підсистемами, рин-
ками та системним сере-
довищем їхнього функ-
ціонування 

О. Лапко 
[23, с. 38] 

комплексний процес, який 
включає розробку, дове-
дення до комерційного ви-
користання і поширення 
нового технічного або 
будь-якого іншого рі-
шення, яке задовольняє 
певну потребу 

П. Харів  
[26, 13] 

результат інноваційної дія-
льності, відображений у 
вигляді наукових, техніч-
них, організаційних чи со-
ціально-економічних нови-
нок, котрий може бути 
отриманий на будь-якому 
етапі інноваційного про-
цесу 

І. Тараненко 
[28, с. 17] 

динамічна система від-
носин щодо замислення, 
створення, впрова-
дження в практичну (су-
спільну) діяльність, по-
ширення та викорис-
тання нової споживаць-
кої корисності з метою 
більш повного забезпе-
чення особистих та/або 
суспільних потреб 
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Слід зазначити, що активне використання тер-
міну «інновація» у вітчизняній науці почалося з се-
редини 1990-х років у період ринкової трансформа-
ції економіки. Причому як самостійно, так і для по-
значення споріднених понять – «інноваційної діяль-
ності», «інноваційного процесу», «інноваційного 
проекту» тощо. Україна одна з перших серед ко- 
лишніх радянських країн почала формувати законо-
давство у сфері інноваційної діяльності. Відповідно 
до Закону України «Про інноваційну діяльність» 
інноваціями визнаються «новостворені (застосо-
вані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні техно-
логії, продукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно по-
ліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери» [21]. Тут інновація розглядається 
як статичне явище – результат інноваційної діяльно-
сті, який отримав втілення у вигляді нової або вдос-
коналеної продукції (послуги), технології та іншого 
рішення, яке впливає на виробничий процес і соціа-
льну сферу.  

Інноваційна діяльність в законі визначена як 
така, що «спрямована на використання і комерціалі-
зацію результатів наукових досліджень та розробок 
і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздат-
них товарів і послуг [21]. Не можна погодитись з та-
ким обмеженим трактуванням інноваційної діяльно-
сті, яка, як вже зазначалося вище, не обов’язково пе-
редбачає дослідження і розробки, а може лише ін-
коли їх охоплювати. Підприємства більшою мірою 
сфокусовані на внесенні покращень в продукцію, 
яку вже виробляють, процеси та методи, якими вже 
користуються. Тому результат інноваційної діяль-
ності може бути втілений не лише в нових, але і в 
удосконалених продуктах.   

Аналіз наукової літератури показав, що вітчиз-
няні дослідники більш схильні розглядати інновації 
з позиції статичного підходу, натомість у зарубіжній 
практиці інновація представлена як процес «здійс-
нення нових комбінацій». Зарубіжні дослідники за-
звичай ототожнюють інновації та інноваційний про-
цес, пов’язуючи їх з економічним розвитком і про-
гресом людства. Показовим з цього приводу є вислів 
американського економіста Дж. Брайта, який наво-
дить у роботі [15, с. 30] Б. Твісс: «інноваційний про-
цес це єдиний в своєму роді процес, що поєднує на-
уку, техніку, економіку, підприємництво і управ-
ління».  

Разом із тим деякі дослідники застерігають від 
обмеженого розуміння інновацій суто як результату 
або як процесу без урахування взаємної обумовле-
ності та нерозривності статичного та динамічного 
підходів. На цьому, зокрема, наголошує англійський 
дослідник Д. Тідд, який сприймає інновацію як сис-
темне явище [29]. Одне з визначень інновацій, яке 
він пропонує разом із своїми колегами Д. Бессантом 
і К. Павіттом – це створення нових можливостей 

шляхом комбінування різних наборів знань [30,  
с. 15].  

В. Соловйов зазначає, що «формально іннова-
ція начебто підходить під визначення процесу». Од-
нак, саме поняття процесу передбачає сукупність 
послідовних дій для досягнення якогось результату, 
яка (послідовність) не завжди дотримується в інно-
ваційному процесі. Інновація як процес не може 
бути достовірно розпізнана, поки не буде досягнуто 
кінцевого результату [31, с. 176].  

Узагальнюючи вищевикладене, поділяючи в ці-
лому погляди вчених на інновацію як на системне 
явище, вважаємо за доцільне зробити розмежування 
між поняттями «інновація» та «інноваційна діяль-
ність». Так, до змісту першого недоречно вкладати 
розроблення інновації, доведення її до комерційного 
використання та поширення, оскільки все це є ета-
пами, які відносяться до інноваційної діяльності як 
процесу, результатом якого і виступають інновації. 
Підприємство може здійснювати не всі етапи (як ча-
сто відбувається в країнах, що розвиваються), але 
займатися інноваційною діяльністю, наприклад, 
освоюючи зарубіжні технології. Як зазначається у 
[4, с. 56], «характер інноваційної діяльності сильно 
варіюється від фірми до фірми». Деякі фірми займа-
ються «чітко вираженими інноваційними проек-
тами» (розробляють та впроваджують нові про- 
дукти), інші ж лише вносять удосконалення в свою 
продукцію, виробничий процес чи його організацію. 
Обидва типи фірм слід вважати інноваційними.   

Дослідження понятійного апарату теорії інно-
вацій, систематизація підходів до їх трактування та 
виокремлення властивих інноваціям ознак дає змогу 
розглядати інноваційну діяльність підприємств з по-
зиції необхідності її активізації як невід’ємної 
умови підвищення їх конкурентоспроможності. 
Враховуючи те, що поняття «активізація» за значен-
ням є похідним від «активізувати» – «робити кого-, 
що-небудь діяльнішим, активнішим» [32], сформу-
люємо наступне визначення поняття «активізація 
інноваційної діяльності підприємства» – посилення 
(пожвавлення) діяльності підприємства у напрямку 
створення, освоєння та поширення інновацій в ре-
зультаті здійснення комплексу наукових, техноло- 
гічних, організаційних, маркетингових та фінансо-
вих заходів самостійно або у співробітництві з ін-
шими суб’єктами (зовнішніми партнерами) з метою 
підвищення ефективності підприємства, підтримки 
(посилення) його конкурентоспроможності на внут-
рішньому та глобальному ринках з високим рівнем 
конкуренції.   

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити 
висновок, що інновації схожі тільки ззовні – «тим, 
що вони спрямовані на підвищення продуктивності 
праці, зниження витрат і усунення перешкод розви-
тку», але вони розрізняються своїм «просторовим 
ареалом та інтервалом часу, коли відчувається їх 
вплив» [31, с. 175].  
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Тобто все залежить від того, яке смислове на-
повнення вкладати в інновації. Наприклад, якщо  
розглядати їх з позиції задоволення потреб, то мож-
на виокремити технологічні (здійснюються з метою 
оновлення методу виробництва), соціальні (задово-
лення потреб в освіті, охороні здоров’я, культур-
ному збагаченні особистості та інших), організа-
ційні (покращення організаційної структури підпри-
ємства) інновації. За кінцевою метою здійснення 
інновації можна розподілити на ті, що орієнтовані 
на одержання економічної вигоди або більш висо-
ких прибутків та інновації, спрямовані на більш  
повне та якісне задоволення суспільних потреб.  

Діапазон можливих інновацій досить широкий, 
тому критеріїв їх класифікації налічується чимало. 
Аналіз літератури показав, що майже кожен дослід-
ник інноваційної сфери пропонує власну класифіка-
цію інновацій, доповнюючи або уточнюючи кла- 
сичні п’ять типів інновацій, запропоновані Й. Шум-
петером. Наприклад, М. Крістенсен [5] виділяє  
«підривні» (які привносять на ринок цілковито нові 
пропозиції) та «поліпшуючі» (сприяють удоскона-
ленню продукту) інновації. Р. Фостер і С. Каплан [6, 
с. 118] пропонують таку класифікацію інновацій: 
«еволюційні» (не характеризуються високими рів-
нем новизни і, як правило, не впливають істотно на 
ринок), «значущі» (сприймаються виробниками та 
споживачами як щось нове і дають більш відчутний 
економічний ефект), «трансформаційні» або «рево-
люційні» (принципово нові продукти та виробничі 
процеси, що впливають на всі сторони життя).  

Поступово під впливом сучасних тенденцій та 
змін, які відбуваються у світі, з’являються нові 
типи інновацій, вони набувають стійких форм. Так, 
у третє, останнє видання «Керівництва Осла» [4], 
поряд з продуктовими та процесними інноваціями, 
були введені маркетингові та організаційні, які на 
сьогоднішній день стали загальноприйнятими. На-
справді цей процес безперервний, нові види та фор-
ми інновацій з’являтимуться постійно, тому запро-
понувати остаточну вичерпну версію класифікації 
інновації не представляється можливим, більше 
того в цьому не має сенсу.  

Для цілей даного дослідження розроблено під-
хід до типології інновацій, в основу якого покладено 
матричний принцип побудови, залежно від повноти 
охоплення складових інноваційної діяльності підпри-
ємства і типів інновацій за різними класифікацій-
ними ознаками:  

за ефектом впливу на ринок, розвиток галузей 
та умови конкуренції між підприємствами;  

за стратегією розвитку підприємства;  
за походженням;  
за джерелом конкурентної переваги (табл. 2). 
Складові інноваційної діяльності розгляда-

ються як етапи здійснення інновацій, починаючи з 

маркетингових досліджень, закінчуючи виведенням 
продукту на ринок і післяпродажним сервісом. Пе-
ревагою такого підходу є можливість пристосу-
вання його до умов будь-якого підприємства та 
включення до типології постійно виникаючих нових 
форм інновацій. 

За ефектом впливу на ринок, розвиток галузей 
та умови конкуренції між підприємствами інновації 
розділені на: 

руйнуючі (радикальні) – приводять до револю-
ційних змін в галузі, появи цілковито нових видів ді-
яльності та ринків та є «новими для світу». Такими 
інноваціями, наприклад, є персональні комп’ютери, 
поява яких здійснила справжній переворот у галузі 
виробництва обчислювальної техніки та створила 
галузь персональної комп’ютерної техніки. Радика-
льні інновації передбачають проведення фундамен-
тальних і прикладних досліджень, створення корис-
ної моделі, промислового зразка продукції, оцінки її 
якості та проходження усіх етапів інноваційного 
процесу, що позначено у табл. 2 за рядком «радика-
льні інновації». Виключенням є перший етап – про-
ведення маркетингових досліджень, оскільки логіч-
ним буде припустити, що радикальні інновації не 
з’являються планово у відповідь на запити спожива-
чів. Сама їх поява спричиняє нові потреби, які вони 
задовольняють; 

трансформуючі – справляють істотний вплив 
на ринок та підприємства, які на ньому працюють, 
змінюють умови конкуренції. Прикладом у сфері 
виробництва можуть служити індукційні варочні 
поверхні, рідкокристалічні монітори; у сфері по- 
слуг – магазини самообслуговування, які істотно  
розширили можливості роздрібної торгівлі та покра-
щили задоволення потреб споживачів. Не завжди, 
але більшою мірою такі інновації виникають у від-
повідь на потреби ринку, а, отже, передбачають 
здійснення маркетингових досліджень. Тому в 
табл. 2 вони відзначені у першій колонці та наступ-
них, ураховуючи високий рівень їх новизни;  

поліпшуючі – удосконалюють та покращують 
споживчі властивості продуктів, орієнтовані на 
більш повне задоволення потреб споживачів, не 
впливають істотно на структуру ринка, галузі чи 
конкуренцію. Такі інновації стосуються окремих ха-
рактеристик товару – якості, зручності, дизайну. По-
ліпшуючі інновації передбачають проведення мар-
кетингових досліджень, але, як правило, не пов’я-
зані з фундаментальними та прикладними дослі-
дженнями, ДКР та експериментальним виробни- 
цтвом. Їх створення передбачає роботи, які спрямо-
вані на внесення окремих удосконалень в продукти, 
процеси та методи, що позначено в табл. 2.  

Аналогічним чином здійснено співвіднесення 
етапів інноваційної діяльності з типами інновацій, 
згрупованих за іншими критеріями.  
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Таблиця 2  
Матричний підхід до типології інновацій * 

 
Складові інноваційної діяльності ** 

МД ФПД ДКР ЕВ ОЯ ПВ В РПП РП ПС

 
Типи                                                                      Етапи 
інновацій (за критеріями класифікації) 

I II II IV V VI VII VII IX X 

За ефектом впливу 
на ринок, розвиток 
галузей та умови 
конкуренції між  
підприємствами 

руйнуючі           

трансформуючі           

поліпшуючі           

За стратегією розви-
тку підприємства 

інновації, орієнтовані  
на лідерство 

          

підтримуючі           

За походженням 
внутрішні           

зовнішні           

За джерелом конку-
рентної переваги 

інновації, орієнтовані на зміну 
кривої попиту на продукцію 

підприємства 
          

інновації, орієнтовані на зміну 
кривої витрат підприємства 

          

інновації, орієнтовані на розви-
ток потенціалу освоєння під-

приємства 
          

* Складено автором. 
** Умовні позначення та зміст робіт за складовими інноваційної діяльності:  
МД – Маркетингові дослідження – аналіз ринку, визначення тенденцій попиту, потреб, запитів та очікувань 

споживачів; ФПД – Фундаментальні та прикладні дослідження – отримання нових знань, розроблення ідей, здійс-
нення відкриттів щодо створення принципово нових продуктів, процесів, методів; ДКР – Дослідно-конструкторські 
розробки – виготовлення корисної моделі продукту відповідно до нової концепції; ЕВ – Експериментальне вироб-
ництво – виготовлення промислового зразка, здійснення випробувань нового продукту; ОЯ – Оцінка якості – прове-
дення робіт щодо удосконалення технічних, економічних, естетичних та інших характеристик продукту; ПВ – Підго-
товка виробництва – організаційно-технологічна підготовка початку виробництва; навчання, підвищення кваліфікації 
персоналу; В – Виробництво – процес промислового виробництва нового або удосконаленого продукту; РПП – Рин-
кове просування продукту – формування попиту на продукти завдяки покращенню їх іміджу та сповіщення спожи-
вачів; РП – Розміщення продукту – визначення каналів збуту продуктів, способів їх організації для кращого просу-
вання та продажу; ПС – Післяпродажний сервіс – надання послуг стосовно доставки, налаштування, експлуатації, 
ремонту.   

 
Комірка таблиці, позначена                 означає, що інновація охоплює дану складову інноваційної діяльності.  

Комірка таблиці, позначена                     не припускає здійснення даного етапу інноваційної  діяльності.   
 
Залежно від того, яку стратегію розвитку об-

рало підприємство виділені:  
інновації, орієнтовані на лідерство – створю-

ються для заняття позиції лідера в галузі шляхом ви-
ведення на ринок принципово нових продуктів. 
Оскільки такі інновації характеризуються високим 
рівнем новизни, підприємство радше за все буде 
займатися творчою діяльністю, пов’язаною з дослі-
дженнями і розробками, експериментальним вироб-
ництвом та усіма подальшими етапами інноваційної 
діяльності для виведення продукції та її розповсю-
дження. У даному випадку зроблено припущення, 
що такі інновації припускають аналіз ринку для ви- 

значення нагальних потреб і запитів споживачів,  
тенденцій попиту з метою винайдення найкращих 
рішень щодо їх задоволення та зайняття провідних 
позицій в галузі;  

інновації підтримуючі – передбачають вне-
сення усе нових покращень в продукцію, виробничі 
процеси або їх компоненти, методи організації та 
маркетингу для утримання завойованої ринкової 
ніші. Як і у випадку з поліпшуючими й трансформу-
ючими інноваціями, вони не передбачають творчої 
діяльності, пов’язаної з дослідженнями та розроб-
ками.  
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За походженням інновації розділено на: 
внутрішні – створюються усередині підприєм-

ства самостійно або у співробітництві з іншими 
суб’єктами. Такі інновації можуть бути як руйну- 
ючими, так і трансформуючими та поліпшуючими. 
У табл. 2 усі складові інноваційної діяльності відмі-
чені як такі, що можуть мати місце при здійсненні 
внутрішніх інновацій;  

зовнішні – запозичені в інших підприємств для 
освоєння на даному підприємстві. Якщо припус-
тити, що за результатами маркетингових досліджень 
та аналізу характеристик своєї продукції підприєм- 
ство вирішило інвестувати кошти в закупівлю су-
часного обладнання та адаптувати його до власних 
потреб, то матимуть місце роботи за етапами I, V-X.  

За джерелом конкурентної переваги виділено 
інновації, орієнтовані на:  

зміну кривої попиту на продукцію підприєм- 
ства завдяки покращенню якості та інших характе-
ристик (дизайну, упаковки) продукції, її асорти- 
ментного ряду з метою підвищити її привабливість 
для споживача. Такі інновації не передбачають здій-
снення радикальних інновацій, а стосуються в ос- 
новному окремих удосконалень, тому охоплюють 
не всі етапи інноваційної діяльності. Те ж саме сто-
сується наступного типу інновацій;  

зміну кривої витрат підприємства шляхом 
зниження вартості одиниці продукції завдяки вико-
ристанню більш досконалої технології виробництва 
або кращої організації процесів розподілення та 
збуту продукції тощо;   

розвиток потенціалу освоєння – здатності під-
приємства визначати цінні зовнішні інновації, здій-
снювати в них інвестиції, необхідні організаційні та 
технологічні зміни для успішного їх освоєння, а та-
кож спроможності займатися власними досліджен-
нями і розробками. Цей тип інновацій охоплює всі 
етапи інноваційної діяльності, оскільки орієнтова-
ний не лише на розвиток здатності підприємства 
освоювати інновації, які були створені іншими під-
приємствами, але й на розвиток його спроможності 
отримувати нові знання шляхом здійснення дослі-
джень і розробок.  

З табл. 2 видно, що всі типи інновацій охоплю-
ють останні шість складових інноваційної діяльно-
сті, при цьому припускається, що етап післяпродаж-
ного сервісу є обов’язковим для всіх підприємств, 
які займаються інноваціями, оскільки передбачає 
максимально повне задоволення потреб споживачів. 
Також усі типи інновацій, окрім руйнуючих, перед-
бачають проведення маркетингових досліджень, що 
є логічним, оскільки запланувати створення радика-
льних інновацій у відповідь на запити ринку немож-
ливо. Звісно, підприємство, яке реалізує ярко вира-
жені інноваційні проекти, здійснює аналіз ринку, 
але мотивом, підставою для створення радикальних 
інновацій результати маркетингових досліджень 

бути не можуть. Шість типів інновацій за різними 
класифікаційними критеріями не охоплюють трьох 
складових інноваційної діяльності (з II по IV етапи), 
завдяки яким здійснюються відкриття, створюються 
винаходи та корисні моделі – етапів, які невіддільні 
від здійснення дійсно проривних інновацій.  

Таким чином, запропонований матричний під-
хід до типології інновацій дозволяє сформувати 
комплексне уявлення про інноваційну діяльність під-
приємства, її сутнісні характеристики та цілі за-
лежно від типу інновації, яка запроваджується, а 
також розглядати інновації на різних предметних 
зрізах як складне багатовимірне явище. Він предста-
вляє практичну цінність для підприємств, оскільки 
дозволяє чітко усвідомити зв'язок між стратегією 
розвитку і цілями діяльності, з одного боку, типами 
інновації та комплексом робіт, ними обумовлених, з 
іншого боку, і таким чином впливає на рівень їх 
інноваційної активності. 

Висновки. Таким чином, дослідження понятій-
ного апарату теорії інновацій показало, що, незважа-
ючи на поширеність, поняття «інновація» дотепер 
не має його однозначного трактування. У науковій 
літературі спостерігається термінологічна плута-
нина, яка призводить до множинності авторських 
дефініцій, залежно від цілей, об’єкту та предмету 
досліджень, історичних та економічних умов їх про-
ведення. Для впорядкування термінології та форму-
вання цілісного уявлення про інновації здійснено 
систематизацію підходів до їх трактування та виді-
лено: динамічний (інновація як процес), статичний 
(інновація як результат) і системний (інновація як 
системне явище, процес і результат одночасно) під-
ходи. Визначено обмеженість та однобічність 
сприйняття інновацій з позиції перших двох і пере-
ваги третього, що дозволило обґрунтувати відмінно-
сті між інновацією та інноваційною діяльністю та 
надати специфічне визначення поняттю «активіза-
ція інноваційної діяльності підприємства».  

Розгляд співвідношення споріднених до інно-
вації понять – «новації» та «нововведення» – пока-
зав, що за змістом новація вужче інших двох понять, 
оскільки позбавлена ознаки впровадження. Для пе-
ретворення новації у форму інновації необхідно ви-
конати ряд умов: вкласти інвестиції, провести мар-
кетингові дослідження, підготувати виробництво до 
випуску нової продукції, здійснити промислове ви-
робництво, вивести та реалізувати продукцію на  
ринку.  

Виокремлення властивих інноваціям ознак – 
новизни, комерціалізації, поширення (дифузії), не-
передбачуваності, ризикованості, потреби в інвести-
ціях – засвідчило складність та багатовимірність 
цього явища.  

Аналіз наукової літератури показав наявність 
різних підходів до класифікації інновацій, що обу-
мовлено широтою цього поняття. З’ясовано, що під 
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впливом сучасних тенденцій та змін, які відбува-
ються у світі, з’являються нові типи інновацій, що за 
логікою буде відбуватися і надалі з огляду на нелі-
нійний циклічний характер інноваційних процесів. 

Розроблено науково-методичний матричний 
підхід до типології інновацій, який, на відміну від 
існуючих, спрямований на формування комплекс-
ного уявлення про інноваційну діяльність підпри-
ємств (як ключових гравців в інноваційних проце-
сах) шляхом співставлення складових інноваційної 
діяльності як процесу, який розділено на етапи, з ти-
пами інновацій за різними класифікаційними озна-
ками: за ефектом впливу на ринок, розвиток галузей 
та умови конкуренції між підприємствами; за стра-
тегією розвитку підприємства; за походженням; за 
джерелом конкурентної переваги. Перевагою такого 
підходу є можливість пристосування його до умов 
будь-якого підприємства та включення до типології 
постійно виникаючих нових форм інновацій.  
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Ковчуга Л. І. До формування понятійного 

апарату теорії інновацій  
У статті досліджено понятійний апарат теорії 

інновацій. Виокремлено властиві інноваціям ознаки, 
розглянуто співвідношення споріднених до іннова-
ції понять – «новації» та «нововведення». Визна-
чено, що, незважаючи на поширеність, поняття 
«інновація» дотепер не має однозначного визна-
чення. Для впорядкування термінології та форму-
вання цілісного уявлення про інновації здійснено 
систематизацію підходів до їх трактування. Визна-
чено обмеженість та однобічність сприйняття інно-
вацій з позиції перших двох і переваги третього, що 
дозволило обґрунтувати відмінності між інновацією 
та інноваційною діяльністю та надати специфічне 
визначення поняттю «активізація інноваційної дія-
льності підприємства». Розроблено науково-мето-
дичний підхід до типології інновацій, в основу якого 
покладено матричний принцип побудови, залежно 
від повноти охоплення етапів інноваційної діяльно-
сті підприємства і типів інновацій за різними класи-
фікаційними ознаками: за ефектом впливу на ринок, 
розвиток галузей та умови конкуренції між підпри-
ємствами; за стратегією розвитку підприємства; за 
походженням; за джерелом конкурентної переваги.  

Ключові слова: інновація, теорія інновацій, 
інноваційна діяльність, активізація, підприємство, 
типологія інновацій.  

 
Ковчуга Л. И. К формированию понятий-

ного аппарата теории инноваций 
В статье исследован понятийный аппарат тео-

рии инноваций. Выделены присущие инновациям 
признаки, рассмотрено соотношение родственных 
инновациям понятий – «новации» и «нововведе-
ния». Определено, что, несмотря на распространен-
ность, понятие «инновация» до сих пор не имеет од-
нозначного определения. Для упорядочения терми-
нологии и формирования целостного представления 
об инновациях осуществлена систематизация под-
ходов к их трактовке. Определены ограниченность 
и односторонность восприятия инноваций с пози-
ции первых двух и преимущества третьего, что по- 

зволило обосновать различия между инновацией и 
инновационной деятельностью и дать специфиче-
ское определение понятию «активизация инноваци-
онной деятельности предприятия». Разработан 
научно-методический подход к типологии иннова-
ций, в основу которого положен матричный прин-
цип построения, в зависимости от полноты охвата 
этапов инновационной деятельности предприятия и 
типов инноваций по различным классификацион-
ным признакам: по эффекту воздействия на рынок, 
развитие отраслей и условия конкуренции между 
предприятиями; по стратегии развития предприя-
тия; по происхождению; по источнику конкурент-
ного преимущества.  

Ключевые слова: инновация, теория инноваций, 
инновационная деятельность, активизация, пред-
приятие, типология инноваций.  

 
Kovchuga L. To the formation of the conceptual 

framework of the theory of innovation 
The article investigations of the conceptual frame-

work of the theory of innovation. Innovations in the sys-
tem of related concepts are considered. It is defined that 
to transform «novation» to the form of innovation, it is 
necessary to fulfil a number of conditions: to invest, to 
conduct marketing research, to prepare the manufacture 
for the output of new products, to carry out the manu-
facturing, to sell products. The signs of innovation are 
highlighted, they are the novelty, commercialization, 
distribution (diffusion), unpredictability, riskiness, in-
vestment needs, which showed the complexity and mul-
tidimensionality of the innovation’s phenomenon. It is 
determined that, despite the prevalence, the concept of 
«innovation» still doesn’t have the unambiguous defini-
tion. To harmonizing terminology and form a holistic 
view of innovation, the systematization of approaches to 
their interpretation has been carried out. It is identified 
the limitations and unilateralism of the perception of in-
novation from the position of the first two approaches 
and the advantages of the third one. The differences be-
tween innovation and innovation activity are substanti-
ated and a specific definition of the concept of «activa-
tion of the firm's innovation activity» is given. A 
scientific-methodical approach to the typology of 
innovations is  developed. The approach is based on the 
matrix principle, depending on the completeness of cov-
erage of the stages of innovation activity of the enter-
prise and the types of innovations according to different 
classification criteria: the effect of the impact on the 
market, the development of industries and the condi-
tions of competition between enterprises; on the strategy 
of enterprise development; by origin; by source of com-
petitive advantage.  

Keywords: innovation, innovation theory, innova-
tion activity, innovation, intensification, enterprise, ty-
pology of innovation.  
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПРИГРАНИЧНЫМИ РЕГИОНАМИ 
 
Экономическая система приграничных регио-

нов является важной составной частью экономики 
Российской Федерации, также как и экономики ряда 
других государств на постсоветском пространстве 
(например, Харьковская, Сумская, Луганская и не-
которые другие области Украины). Происхождение 
и генезис хозяйственной системы в различных при-
граничных регионах, как правило, существенно от-
личаются друг от друга, что в значительной мере 
объясняется особенностями природно-климатиче-
ских условий развития территориальной экономики, 
спецификой ресурсного потенциала каждого реги-
она, его географическим расположением и рядом 
других факторов.   

Создание условий для оптимального взаимо-
действия между различными приграничными терри-
ториальными образованиями требует системного 
подхода и полного учета многообразия направлений 
и форм межрегиональных хозяйственных связей. В 
частности, крайне важно рассмотреть вопрос о раз-
работке комплекса статистических показателей, на 
основе которых можно проанализировать динамику 
изменений в системе межтерриториальных взаимо-
действий, а также изучить проблему повышения эф-
фективности между приграничными хозяйствен-
ными комплексами при переходе к рыночным отно-
шениям и в процессе их развития. Эти и подобные 
вопросы исследуются в специальных разделах реги-
оналистики, названных нами приграничной эконо-
микой и приграничной экологией. Автор предлагает 
также сконцентрировать внимание на важных и в то 
же время малоизученных научных направлениях, 
таких как приграничная социология и приграничная 
статистика. Таким образом, в данной статье рас-
сматривается широкий спектр актуальных проблем 
функционирования и развития территориальных 
приграничных социально-экономических и эколо-
гических систем в условиях формирования разви-
тых рыночных отношений. 

Среди наименее изученных проблем теории ре-
гиональной, в том числе межрегиональной эконо-
мики, как в теоретическом, так и в практическом ас-
пекте являются проблемы анализа межрегиональ-
ных социально-экономических и экологических вза-
имодействий и взаимосвязей между приграничными 
регионами различных государств. Учитывая акту-

альность создания условий для оптимального взаи-
модействия между приграничными территориаль-
ными образованиями разных стран, в статье рас-
сматрены разнообразные вопросы развития пригра-
ничной экономики, то есть, иначе говоря, вопросы 
эффективного развития приграничных регионов. 

Россия как крупнейшая по занимаемой пло-
щади страна мира имеет также и очень протяжен-
ную границу. Наша страна граничит с большим чис-
лом государств, как дружественных в настоящее 
время с РФ (Беларусь, Казахстан, Китай), так и с гос-
ударствами, у которых с Россией серьезные проб-
лемы и разногласия как политического, так и эконо-
мического характера (Украина, Прибалтийские го- 
сударства).  

Все это определяет актуальность и значимость 
исследования воспроизводственной системы в при-
граничных регионах. Учитывая значительное коли-
чество находящихся на территории РФ регионов, 
имеющих приграничный статус, а также разнообра-
зие политических, экологических, социальных и 
экономических условий и факторов развития при-
граничных территорий целесообразно интенсифи-
цировать процесс изучения особенностей функцио-
нирования экономики приграничных регионов и вы-
явления общих тенденций  и закономерностей их 
развития. 

В статье обосновывается необходимость выде-
ления приграничной экономики (то есть экономики 
приграничных регионов) как важного и перспектив-
ного направления регионалистики. Актуальность и 
необходимость интенсивного развития пригранич-
ной экономики определяется также и тем обсто- 
ятельством, что во многих других странах также 
имеется достаточно много приграничных террито-
рий – например, в Китае, Украине и многих других 
государствах (особенно у крупных по занимаемой 
площади государств – как правило, действует следу-
ющая закономерность: чем крупнее по размерам за-
нимаемой территории страна, тем больше у нее 
число приграничных регионов, хотя это, конечно 
же, не единственный фактор, определяющий эту ве-
личину). Достаточно напомнить, что только Белго-
родская область России граничит сразу с тремя об-
ластями Украины – Харьковской, Сумской и Луган-
ской. В статье обосновывается необходимость выде-
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ления также и других научных направлений регио-
налистики, таких, как приграничная экология, при-
граничная статистика и приграничная социология. 

Таким образом, межрегиональные пригранич-
ные социально-экономические (в том числе и эко-
лого-экономические) отношения представляют со-
бой один из наименее изученных аспектов теории 
региональной экономики. В частности, в настоящее 
время не приходится говорить о существовании до-
статочно полной системы показателей, на основе ко-
торой можно получить всестороннюю комплексную 
информацию о состоянии и динамике межрегио-
нальных приграничных хозяйственных взаимодей-
ствий и связей. Во многом именно с этим обсто- 
ятельством связано отсутствие полной и достаточно 
достоверной статистической информации об эко-
лого-экономических отношениях между разными 
приграничными регионами. В связи с этим весьма 
актуально рассмотрение проблемы о системе пока-
зателей, характеризующих различные направления 
и формы межтерриториальных приграничных хо-
зяйственных взаимосвязей. 

В начальном разделе системы показателей о 
приграничном экономическим сотрудничестве со-
седних государств необходимо сначала указать об-
щее число приграничных регионов в данной стране, 
определить их удельный вес в общем числе регио-
нов в стране, указать общее число соседних, грани-
чащих со страной государств, количество пригра-
ничных регионов с каждой из соседних стран, а 
также среднее число приграничных регионов на 
одно соседнее государство и в среднем на 1000 км 
границы анализируемой страны. Важно также опре-
делить количество внешних приграничных регио-
нов окружающих стран. 

Кроме этого, следует отметить общую пло-
щадь, занимаемую приграничными регионами в це-
лом, а также ее удельный вес в общей площади, за-
нимаемой анализируемым государством. Важно 
также оценить суммарный ВРП приграничных реги-
онов и его долю в ВВП страны, а также удельный 
вес этой группы регионов в экспорте и импорте 
страны. Следует учесть также эмиграцию и имми-
грацию населения (в том числе, в трудоспособном 
возрасте) из приграничных регионов и их долю в об-
щем числе эмигрантов и иммигрантов. По аналогии 
следует отследить, на наш взгляд, экспорт и импорт 
капитала из приграничных регионов исследуемого 
государства, а также определить их долю в общем 
экспорте и импорте капитала этого государства. 

В этой системе в особую группу следует выде-
лить показатели, характеризующие межрегиональ-
ную торговлю между приграничными территори-
ями. Целесообразно использовать показатели экс-
порта и импорта, измеряемые как в стоимостной, так 
и в натуральной форме между приграничными тер-
риториями двух сопредельных государств, а также 

показатели удельных весов, долей объемов их экс-
порта и импорта из одного приграничного региона в 
другой в общем суммарном объеме экспорта и им-
порта каждого из анализируемых приграничных ре-
гионов. 

Правда, в этой связи может возникнуть пута-
ница из-за того, что многие регионы, особенно отно-
сящиеся к пограничным, непосредственно торгуют 
с другими государствами и поэтому в этих случаях 
более правильным было бы, если под региональным 
импортом и экспортом понимать соответственно 
ввоз в регион и вывоз товаров и услуг из данного ре-
гиона за границу, а для обозначения результатов 
собственно межрегиональной торговли использо-
вать показатели межрегионального ввоза и межре-
гионального вывоза. Такое разграничение понятий 
позволит осуществлять более точный учет торговых 
отношений определенного региона как с иными ре-
гионами страны, так и с другими государствами. 
Если же мы хотим получить общее представление о 
торговых отношениях определенного региона (то 
есть вне зависимости от того, с каким субъектом хо-
зяйствования осуществляются торговые операции – 
со страной или с другим регионом), то целесооб-
разно, на наш взгляд, использовать показатели сово-
купного ввоза в данный регион и совокупного вы-
воза из региона. 

Предложенный подход позволяет учитывать в 
статистике особенности торговых отношений реги-
она в зависимости от специфики его торгового парт-
нера (то есть иного региона той же самой страны 
или другого государства). Таким образом, в соответ-
ствии с нашим подходом применительно к конкрет-
ному региону под региональным экспортом понима-
ются товары или услуги, произведенные в данном 
регионе и проданные покупателям в других странах. 
Под региональным импортом понимаются приобре-
тенные в других государствах и ввезенные в данный 
регион товары и услуги. Под межрегиональным вы-
возом понимаются товары и услуги, произведенные 
в данном регионе и проданные покупателям в дру-
гих регионах того же самого государства. Под меж-
региональным ввозом понимаются приобретенные в 
других регионах страны и ввезенные в данный ре-
гион товары и услуги. Под совокупным вывозом из 
региона понимаются товары и услуги, произведен-
ные в данном регионе и проданные покупателям как 
в других странах, так и в других регионах того же 
самого государства. Поэтому совокупный вывоз из 
региона равен сумме между региональным экспор-
том и межрегиональным вывозом. Под совокупным 
ввозом в регион понимаются приобретенные как в 
других регионах страны, так и в других государ-
ствах и ввезенные в данный регион товары и услуги. 
Поэтому совокупный ввоз в регион равен сумме 
между региональным импортом и межрегиональ-
ным ввозом. В связи с необходимостью учета эколо- 
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гической составляющей в каждом из этих показате-
лей следует выделить ту часть, которая приходится 
на экологически чистую продукцию (то есть в ста-
тистическом учете следует использовать и такие по-
казатели, как региональный экспорт и импорт эко-
логически чистой продукции, межрегиональный 
ввоз и вывоз экологически чистой продукции, пока-
затели объемов экологически грязных ингредиен-
тов, движущихся из одного региона в другой, в том 
числе и объемы выбросов веществ, загрязняющих 
окружающую среду и т.д. – этими вопросами 
должна заниматься межрегиональная экология, в 
том числе приграничная экология).  

Учитывая все вышесказанное, для каждого 
приграничного региона обоих соседних государств 
важно также определить удельный вес (в процентах) 
объемов его экспорта и импорта в приграничный ре-
гион другой страны в общих показателях не только 
его суммарного регионального экспорта и импорта 
соответственно, но и удельный вес, долю в объемах 
его межрегионального вывоза и межрегионального 
ввоза, а также долю в его совокупном вывозе и в со-
вокупном ввозе соответственно. Это расширение 
используемых показателей позволит получить более 
полную и точную картину хозяйственных взаимо-
действий между двумя приграничными регионами 
различных государств. 

В том же случае, если какой-то приграничный 
регион одной страны граничит сразу с несколькими 
регионами другого государства (как, например, Бел-
городская область России граничит сразу с тремя 
областями Украины – Харьковской, Сумской и Лу-
ганской), то тогда кроме всей вышеперечисленной 
группы показателей целесообразно использовать 
также еще и суммарный показатель экспорта и им-
порта из приграничного региона  во все эти не-
сколько приграничных территорий другой страны, с 
которыми он граничит (например, показатель сум-
марного экспорта из Белгородской области РФ во 
все три вышеперечисленные области Украины, а 
также суммарный объем импорта из этих пригра-
ничных областей соответственно в Белгородскую 
область РФ). 

Целесообразно также, на наш взгляд, опреде-
лить удельный вес суммарных показателей объемов 
экспорта и импорта из приграничного региона од-
ной страны во все эти несколько приграничных ре-
гионов другого государства в общих объемах не 
только его суммарного регионального экспорта и 
импорта соответственно, но и удельный вес в объе-
мах  его межрегионального вывоза и межрегиональ-
ного ввоза, а также долю в его совокупном вывозе и 
совокупном ввозе соответственно. 

Понимать это нужно следующим образом. Це-
лесообразно, на наш взгляд, определять, каков 
объем экспорта, например, из Белгородской области 
РФ в Харьковскую область Украины, а также долю 

этого показателя в суммарном объеме экспорта то-
варов и услуг из Белгородской области в Украину в 
целом. Следует также определять суммарный объем 
импорта товаров и услуг, осуществляемого в Белго-
родскую область РФ из Харьковской области, а 
также удельный вес этого показателя в суммарном 
импорте товаров и услуг в Россию из регионов 
Украины в целом. 

Кроме этого, нужно также определить суммар-
ный объем экспорта из Белгородской области в гра-
ничащие с ней Харьковскую, Луганскую и Сумскую 
области Украины, а также удельный вес этого пока-
зателя в суммарном объеме экспорта товаров и 
услуг из Белгородской области в Украину в целом. 
Целесообразно также определить суммарный объем 
импорта товаров и услуг, осуществляемого в Белго-
родскую область из граничащих с ней вышеуказан-
ных трех украинских областей, а также долю этого 
показателя в суммарном импорте товаров и услуг в 
Россию из Украины в целом. Следует также опреде-
лять удельные веса объемов экспорта товаров и 
услуг из Белгородской области в одну из пригранич-
ных областей Украины или во все три вышеперечис-
ленные украинские области по отношению к пока-
зателю межрегионального вывоза из Белгородской 
области (к сумме объемов вывоза товаров и услуг во 
все другие регионы России) и по отношению к пока-
зателю совокупного вывоза (к сумме показателя 
межрегионального вывоза и экспорта из этого рос-
сийского региона на территорию Украины в целом). 
По аналогии можно определить удельные веса им-
порта в Белгородскую область РФ из одной пригра-
ничной области Украины или из всех трех украин-
ских приграничных областей по отношению к меж-
региональному ввозу в Белгородскую область (к 
сумме объемов ввоза в этот регион товаров и услуг 
из всех остальных регионов России) и по отноше-
нию к совокупному ввозу (к сумме показателя меж-
регионального ввоза и импорта в Белгородскую об-
ласть РФ из Украины в целом). 

Как известно, в статистике международной 
торговли выделяют также показатели экспортной 
квоты и импортной квоты, под которыми понима-
ются установленные государственными организа-
циями соответственно ограничения объемов экс-
порта и импорта конкретных товаров. В определен-
ном смысле эти понятия могут использоваться и на 
региональном уровне, ибо устанавливаемые в целом 
по стране количественные ограничения на экспорт и 
импорт определенных товаров далее распределя-
ются по конкретным регионам, в том числе и при-
граничным. По аналогии, могут использоваться по-
казатели квоты межрегионального ввоза или вы-
воза, а также квоты совокупного ввоза в пригранич-
ный регион или совокупного вывоза из региона (в 
том числе и экологически чистой продукции), при- 
чем такого рода квоты могут в принципе устанавли- 
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ваться как на государственном уровне, так и самими 
региональными властными структурами. Последняя 
ситуация особенно часто встречается в условиях 
кризиса недопроизводства. 

В статистике международной торговли выде-
ляют также такой показатель, как чистый экспорт 
товаров и услуг, под которым понимается разница 
между совокупным экспортом и совокупным им-
портом страны за год. Очевидно, что понятие чи-
стого экспорта товаров и услуг может использо-
ваться не только на национальном, но и на регио-
нальном уровне – в этом случае под чистым экспор-
том региона понимается разница между совокуп-
ным экспортом и совокупным импортом региона за 
год. Для приграничных регионов целесообразно 
также определять показатель разницы экспорта  то-
варов и услуг приграничного региона одной страны 
в приграничный регион другого государства и им-
порта в первый приграничный регион из послед-
него, а также находить показатель отношения этой 
разницы к величине чистого экспорта региона. 

На наш взгляд, по аналогии имеет смысл для 
более точной оценки объемов межрегиональной 
торговли ввести понятия чистого межрегионального 
вывоза и чистого совокупного вывоза из региона. 
При этом, под чистым межрегиональным вывозом 
следует понимать разницу между межрегиональным 
вывозом и межрегиональным ввозом конкретного 
региона за определенный период времени (обычно 
за год). В свою очередь, под чистым совокупным 
вывозом из региона следует понимать разницу 
между совокупным вывозом из региона и совокуп-
ным ввозом в регион за год. Величину этих разниц 
также целесообразно сравнить с аналогичными по-
казателями, полученными для двух приграничных 
регионов из разных государств. 

Учитывая высокую продуктивность использо-
вания аналогии между положениями теории между-
народных экономических отношений и положени-
ями теории межрегиональных экономических отно-
шений, особое внимание следует уделить анализу 
такого важного показателя статистики международ-
ной торговли, каковым является внешнеторговый 
оборот. Как известно, под внешнеторговым оборо-
том понимается сумма стоимостей экспорта и им-
порта за определенный период: месяц, квартал, год. 
По аналогии можно ввести понятие внешнеторго-
вого оборота региона, под которым следует пони-
мать сумму стоимостей регионального экспорта и 
регионального импорта за определенный период. 
Для более точной оценки объемов межрегиональной 
торговли целесообразно использовать также показа-
тели межрегионального оборота (или товарообо-
рота), определенного для конкретного региона и со-
вокупного внешнеторгового оборота региона. При 
этом под межрегиональным оборотом региона сле- 
дует понимать сумму межрегионального ввоза и 

межрегионального вывоза региона за определенный 
период: месяц, квартал, год. Под совокупным внеш-
неторговым оборотом региона следует понимать 
сумму между совокупным ввозом в регион и сово-
купным вывозом из региона за определенный пе-
риод. Все эти показатели можно использовать и для 
учета экологически чистой продукции. Для пригра-
ничных регионов все вышеперечисленные показа-
тели целесообразно сравнить с аналогичными пока-
зателями, рассчитанными для двух приграничных 
регионов подобно тому, как это было сделано для 
чистого экспорта (только в этом случае вместо раз-
ницы экспорта и импорта для приграничных регио-
нов следует учитывать их сумму и сравнивать ее с 
внешнеторговым оборотом для каждого пригранич-
ного региона). 

Таким образом, группа статистических показа-
телей, характеризующих межрегиональную тор-
говлю, включает значительно больше показателей, 
чем аналогичная группа показателей, характеризу- 
ющих международную торговлю. Это связано с тем, 
что регион как объект хозяйствования в системе 
торговли связан с большим числом разновидностей 
хозяйственных объектов, чем страна, как объект хо-
зяйствования в системе международной торговли, 
поскольку регион, как правило, имеет торговые от-
ношения не только с другими регионами, но и с дру-
гими государствами. Именно поэтому в систему ста-
тистических показателей, характеризующих межре-
гиональную торговлю наряду с показателями экс-
порта, импорта, внешнеторгового оборота (то есть 
наряду с показателями, характеризующими также и 
международную торговлю) целесообразно вклю-
чить и такие показатели, как межрегиональный обо-
рот, совокупный внешнеторговый оборот региона и 
ряд других, специфичных именно для статистики 
межрегиональной торговли. Причем удельный вес 
такого рода специфичных показателей в общей 
группе показателей, характеризующих межрегио-
нальную торговлю, напрямую будет зависеть от той 
доли, какую во внешней торговле данного региона 
занимает межрегиональная торговля, а какую – тор-
говля с другими государствами. 

Важно учитывать также следующее обсто- 
ятельство. Подобно тому, как мировой товарообо-
рот определяется путем суммирования внешнетор-
гового оборота всех государств планеты, можно 
определять межрегиональный товарооборот каждой 
страны путем суммирования межрегионального то-
варооборота каждого ее региона, в том числе при-
граничного (можно подсчитать сумму межрегио-
нального товарооборота всех приграничных регио-
нов страны и сравнить ее с общероссийским показа-
телем). Именно эта величина и характеризует на 
макроуровне взаимосвязь всех регионов страны в 
сфере торговли, причем межрегиональный товаро- 
оборот государства меньше национального товаро- 
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оборота на величину суммы внутрирегионального 
товарооборота каждого региона (очевидно, что то-
варооборот любого региона слагается из двух ча-
стей: межрегионального товарооборота региона и 
его внутрирегионального товарооборота). В группе 
показателей, характеризующих межрегиональную 
торговлю, необходимо учитывать также показатели 
товарной структуры и географического распределе-
ния межрегиональной торговли (в том числе и эко-
логически чистой продукции), показатели торгового 
баланса региона, причем все показатели следует 
учитывать не только в статике, но и в динамике.  Все 
это можно подсчитать и для приграничных регионов 
в отдельности. Заканчивая рассмотрение вопросов о 
группе показателей, характеризующих межрегио-
нальную торговлю, нельзя не коснуться и еще од-
ного. 

В соответствии с кейнсианской теорией экс-
порт оказывает множительное (мультиплицирован-
ное) воздействие на доход, подобно инвестициям и 
государственным расходам. Поэтому экспорт и им-
порт, как и другие составляющие совокупных рас-
ходов, действуют с мультипликационным эффек-
том. В связи с этим при анализе торговых отноше-
ний на теоретическом уровне существенную роль 
играет такой показатель, как мультипликатор внеш-
ней торговли, который характеризует зависимость 
между приростом национального дохода и вызвав-
шим этот прирост чистым экспортом товаров и 
услуг. Причем ясно, что этот показатель может ис-
пользоваться и на региональном уровне. Очевидно, 
что по аналогии можно ввести понятие мультипли-
катора межрегиональной торговли, который харак-
теризует зависимость между приростом чистого до-
хода региона и вызвавшим этот прирост чистым 
межрегиональным вывозом. Сумма мультиплика-
тора межрегиональной торговли и мультипликатора 
внешней торговли региона будет равна мультипли-
катору совокупной вне региональной торговли дан-
ного региона. Этот показатель характеризует зави-
симость между приростом чистого дохода региона и 
чистым совокупным вывозом из региона, вызвав-
шим этот прирост. Для приграничного региона этот 
показатель характеризует зависимость между при-
ростом чистого дохода этого региона и вызвавшим 
этот прирост чистым экспортом из него в пригра-
ничный регион другого государства. 

Наряду с межтерриториальной торговлей важ-
нейшей формой межрегиональных экономических 
отношений является межтерриториальная миграция 
рабочей силы. Поэтому другой важнейшей группой 
показателей, характеризующих межрегиональные 
взаимодействия, является блок показателей межре-
гиональной миграции рабочей силы. Эта группа по-
казателей достаточно полно разработана, рассмот- 
рим их подробнее. Здесь выделяют такие показа- 

тели, как число выбывших из региона за определен-
ный период (в том числе, в трудоспособном воз-
расте), число прибывших в регион, сальдо мигра-
ции, отраслевая и территориальная структура ми-
грации, доля выбывших и прибывших в общей чис-
ленности жителей региона и т.д.  

Для приграничных регионов эти показатели це-
лесообразно, на наш взгляд, дополнить следу- 
ющими: из общего числа выбывших из региона за 
определенный период времени (в том числе, в тру-
доспособном возрасте) следует выделить тех, кто 
оказался постоянно или временно, но на длительный 
срок в другом приграничном регионе соседнего го- 
сударства, а также сравнить эту величину с общим 
числом выбывших из региона за определённый пе-
риод времени. Подобным образом, из общего числа 
прибывших в приграничный регион следует выде-
лить тех, кто прибыл из другого приграничного ре-
гиона соседнего государства, а также сравнить эту 
величину с общим числом прибывших в данный 
приграничный регион – тем самым определив долю 
приграничной миграции. Аналогично можно под-
считать сальдо приграничной миграции и ее удель-
ный вес в общем миграционном сальдо региона. 
Следует добавить, что определить, насколько свобо-
ден переток рабочей силы и капитала между пригра-
ничными регионами разных стран можно, исходя из 
существующих на данный момент времени догово-
ренностей об экономическом сотрудничестве между 
этими государствами. Между Россией и Украиной в 
последнее время имеются определенные политиче-
ские разногласия, что негативно сказывается  и на 
приграничном сотрудничестве в сфере экономики, 
тогда как между соседними странами, входящими в 
Европейский Союз, практически нет существенных 
сложностей в приграничном взаимодействии (кроме 
некоторых случаев, прежде всего, связанных с вы-
ходом из ЕС Великобритании). 

Важнейшую роль в осуществлении межрегио-
нальных взаимодействий играет транспорт, как гру-
зовой, так и пассажирский. Показатели статистики 
транспорта включают следующую систему показа-
телей: показатели статистики перевозок, эксплуата-
ционной деятельности подвижного состава, матери-
ально-технической базы транспорта, статистики 
труда, статистики издержек производства и себесто-
имости перевозок, статистики финансов транспорта. 
Причем многие показатели из этой системы имеют 
непосредственное отношение к характеристике 
межрегиональных приграничных взаимодействий – 
например, показатели важнейшего раздела транс-
портной статистики, характеризующие результаты 
основной деятельности транспорта по перемеще-
нию созданного продукта или пассажиров из одного 
приграничного региона в другой приграничный ре- 
гион, коэффициент равномерности перевозок по 
направлениям и ряд других. 
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Наряду с физическими потоками товаров и пе-
ремещением населения существуют и другие типы 
межрегиональных связей. Другие потоки, такие, 
например, как денежные и коммуникационные, 
оставаясь большей частью невидимыми, имеют не 
менее важное значение. В связи с этим в систему 
статистических показателей, характеризующих 
межрегиональные эколого-экономические взаимо-
действия необходимо включить группы показате-
лей, отражающих межтерриториальное движение 
капиталов и инвестиций, финансово-кредитных 
средств (в том числе на природоохранные меропри-
ятия), информационных потоков между пригранич-
ными регионами. Так, например, показатель сальдо 
по движению капиталов и инвестиций учитывает 
приток и отток капиталов из приграничного региона 
(в том числе, в другой приграничный регион сосед-
ней страны). Очевидно, что инвестирование капита-
лов из других регионов и стран в какой-то регион 
означает приток капитала, равно как и размещение 
акций и облигаций в других регионах и странах и 
получение краткосрочных ссуд извне. Наоборот, ин-
вестирование капиталов, созданных в регионе, в 
другие регионы и страны, покупка предприятиями и 
населением региона облигаций, акций в других 
странах и регионах, а также предоставление кратко-
срочных ссуд экономическим субъектам в других 
регионах формирует отток капитала из региона. 

В отдельный блок следует выделить группу по-
казателей, характеризующих социальный аспект 
межрегиональных отношений, межтерриториаль-
ных взаимодействий между приграничными регио-
нами. Сюда, прежде всего, следует отнести показа-
тели, связанные с миграцией рабочей силы из од-
ного приграничного региона в другой. В эту группу 
следует отнести такие показатели, как сальдо меж-
регионального миграционного обмена, количество 
уехавших из региона в связи с высоким уровнем без-
работицы, количество приехавших и уехавших спе-
циалистов определенного профиля и ряд других [1].  

Таким образом, система показателей, характе-
ризующих межрегиональные социально-экономи-
ческие и экологические отношения и хозяйственные 
связи между приграничными территориями должна 
включать различные блоки, группы показателей: по-
казатели межрегиональной торговли, миграции 
населения, межтерриториального перемещения ка-
питалов и инвестиций, финансово-кредитных 
средств, информации. В особую группу следует вы-
делить сводные показатели, дающие комплексную 
оценку динамики межрегиональных экономических 
отношений – сюда следует отнести показатели пла-
тежного баланса приграничных регионов, торгового 
баланса и пр. В каждой из этих групп показателей 
следует выделить те показатели, которые характери-
зуют природоохранную деятельность. 

Здесь проблема о разработке системы показате-
лей, характеризующих межтерриториальные соци-
ально-экономические и экологические отношения 
между приграничными регионами соседних госу-
дарств, по существу рассмотрена лишь в постано-
вочной форме – только дальнейшие исследования 
позволят создать комплексную систему показате-
лей, характеризующих все многообразие форм и 
направлений межтерриториальных хозяйственных 
связей. Тем не менее, уже сейчас ясно, что разра-
ботка такого рода системы показателей является од-
ной из актуальных задач экономической и экологи-
ческой статистики [2]. 

Использование вышеуказанной системы пока-
зателей при анализе взаимодействия приграничных 
регионов России и Украины в сфере экономики це-
лесообразно осуществлять на основе статистиче-
ской информации в домайданный период развития 
Украины, когда все было сравнительно спокойно и 
на экономические взаимоотношения регионов 
обеих стран существенно не влияли факторы поли-
тического характера. Целью исследования является 
выявление перспектив экономического сотрудниче-
ства России и Украины и роли в этом процессе Бел-
городской области, которая граничит с тремя регио-
нами Украины – Харьковской, Сумской и Луган-
ской областями. Белгородская область является 
субъектом Российской Федерации, следовательно, 
возможности ее сотрудничества с регионами Укра-
ины во многом зависят от проводимой внешнеэко-
номической политики страны. 

Развитие взаимовыгодных экономических свя-
зей между Россией и Украиной имеет объективные 
предпосылки. Тесная взаимосвязь между странами 
обоснована их географическим положением, общей 
историей и множеством других факторов, опреде-
ливших духовное родство, глубокие традиции, отве-
чающие коренным интересам обеих стран. В обеих 
странах имеется высокий научно-производствен-
ный потенциал, работоспособные и высокообразо-
ванные трудовые ресурсы. Приоритетность и осо-
бенности экономического сотрудничества между 
Россией и Украиной обусловлены многими факто-
рами, в том числе, сформировавшимися в рамках 
единого народнохозяйственного комплекса СССР и 
унаследованными от него экономическими взаимо-
связями, нацеленностью обеих стран на реформиро-
вание экономик.  

Сравнение макроэкономических показателей 
двух стран за этот период свидетельствует об их 
стремительном падении в обоих государствах, од-
нако следует отметить, что украинская экономика 
пережила более сильный удар. Сравнительная ха-
рактеристика основных макроэкономических 
показателей России и Украины за период 2000-
2013 гг. представлены в таблице. 
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Таблица 
Динамика основных показателей России и Украины в 2000-2013 гг. 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 
 Темпы прироста ВВП, % 
Россия 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 7,4 8,1 6,8 6,3 5,6 
Украина 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,1 7,3 5,6 4,2 6,5 
 Индекс потребительских цен, % 
Россия 20,8 21,5 15,8 13,7 10,9 12,7 9,7 9,0 11,4 8,4 5,2 
Украина 28,2 12,0 0,8 5,2 9,0 13,4 9,0 12,8 21,9 15,7 7,6 
 Текущий платежный баланс, % от ВВП 
Россия 18,0 11,1 8,4 8,2 10,1 11,0 9,5 5,9 5,8 2,9 -2,1 
Украина 4,7 3,7 7,5 5,8 10,6 2,9 -1,5 -4,2 -7,6 -9,7 -9,2 

Составлено автором. 
 
Как показывают данные проведенного анализа, 

представленные в таблице, темп прироста ВВП двух 
стран приблизительно одинаков. Так, прирост ВВП 
в России был немного выше, чем в Украине. Однако 
в период с 2001 по 2004 г. экономика Украины росла 
гораздо более быстрыми темпами (достигая 12,1% в 
2004 г.), чем российская, а в 2013 г. ее рост также 
был более быстрым.  

Многие изменения в динамике и структуре рос-
сийско-украинской торговли, в том числе и с уча-
стием Белгородской области, можно объяснить из-
менением потребительских цен. Так, в Российской 
Федерации происходит почти планомерное сниже-
ние темпов роста цен с 20,8% в 2000 г. до 9,0% в 
2007 г. Однако в 2013 г. имел место больший рост 
цен в сравнении с 2007 г. (на 11,4%). Индекс потре-
бительских цен в Украине имеет достаточно боль-
шую амплитуду: от 0,8% в 2002 г. до 28,2% в 2013 г. 
При этом чередующиеся рост и снижение показа-
теля за анализируемый период свидетельствуют об 
экономических потрясениях страны. В 2008 г. имел 
место существенный рост индекса – до 21,9%. Все 
это свидетельствует о неустойчивости развития 
украинской экономики. 

Важным макроэкономическим показателем яв-
ляется отношение текущего платежного баланса к 
ВВП страны. В 2004 г. показатели России и Укра-
ины были максимально близки: в России это отно-
шение составляло 10,1%, в Украине – 10,6%. Стиму-
лом не только экономического роста, но и развития 
сотрудничества Белгородской области с регионами 
Украины является увеличение объемов внутреннего 
потребления. Несмотря на то, что деятельность по 
потребительскому кредитованию в России, на пер-
вый взгляд, развивается достаточно бурно, на Укра-
ине рост частных кредитов в 2007 г. был еще выше. 
Можно предположить, что данная тенденция, с од-
ной стороны, свидетельствует о совершенствовании 
банковской системы, а с другой – о растущем уровне 
спроса на кредиты среди населения по достаточно 
высоким процентным ставкам. Следует отметить, 
что объемы потребительских кредитов в России 
ежегодно увеличиваются, но медленнее, чем в сред- 

нем по странам СНГ. Дополнительный анализ ис-
точников денежных средств на потребительское 
кредитование населения и в России, и в Украине 
позволяет сделать вывод об их иностранном проис-
хождении в значительной мере. 

На наш взгляд, важным фактором формирова-
ния торговых отношений между Белгородской обла-
стью и регионами Украины является изменение ре-
ального эффективного валютного курса. Повыше-
ние реального эффективного курса национальной 
валюты, наблюдаемое в данных государствах с 2003 
по 2007 г., стимулирует приток импортных товаров 
на местные рынки и, наоборот, негативно сказыва-
ется на экспорте. Достаточно низкий курс россий-
ского рубля позитивно отражался на развитии эко-
номики долгие годы. В настоящее время его рост 
стимулирует не экспортную деятельность, а им-
портную, создавая при этом жесткую конкуренцию 
на внутреннем рынке. Схожую динамику по дан-
ному показателю имеет и Украина. При анализе эко-
номического сотрудничества России и Украины 
немаловажное значение приобретает исследование 
движения трудовых ресурсов между странами. На 
сегодняшний день Украина является четвертым по 
величине поставщиком рабочей силы в Россию по-
сле Узбекистана, Китая и Таджикистана.  

В последние годы между Россией и Украиной в 
области миграции трудовых ресурсов происходят 
существенные изменения. Если ранее экономиче-
ские преимущества России по сравнению с другими 
странами СНГ «притягивали» иммигрантов, то в по-
следнее время экономика основных стран-доноров – 
Украины, Казахстана, а также ряда других госу-
дарств СНГ и Балтии стабилизировалась и устой-
чиво развививалась. Постепенное улучшение соци-
ально-политических условий привело к снижению 
притока мигрантов из СНГ в Россию. Однако, 
можно ожидать, что усиление кризиса в странах 
СНГ, и в том числе и в Украине приведет в обозри-
мом будущем к росту иммиграционного притока в 
Россию из этих государств. В целом анализ россий-
ско-украинских экономических отношений в домай-
данный период ее развития показал, что Украина яв- 
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лялась пятым по величине торговым партнером Рос-
сии после Германии, Нидерландов, Италии, Китая и 
одним из первых в СНГ, опережая даже Республику 
Беларусь.  

Для определения условий развития торгово-
экономических отношений приграничных регионов 
России, в том числе и Белгородской области с Укра-
иной, важно отметить особенности взаимных поста-
вок товаров между странами в целом. Так, из России 
в Украину в основном экспортировалась продукция 
топливно-энергетического комплекса, машины и 
оборудование, продукция химической и целлю-
лозно-бумажной промышленности. В то же время 
ведущими статьями в импорте России являлись ма-
шиностроительная продукция, черные и цветные 
металлы, продовольственные товары. Примеча-
тельно, что существенную роль для экономик обеих 
стран играли поставки продукции по кооперации. В 
кооперационных поставках участвовали свыше 300 
предприятий с обеих сторон. Поставки осуществля-
лись по 1250 позициям из Украины в Российскую 
Федерацию и по 1780 позициям из Российской Фе-
дерации в Украину. В кооперационных поставках 
участвовали в основном предприятия машиностро- 
ения, оборонно-промышленного комплекса, авиа-
строения, химической промышленности, черной ме-
таллургии и легкой промышленности. Около 90% 
взаимных поставок по кооперации приходилось на 
промышленно развитые восточные регионы Укра-
ины.  

Внешнеэкономическая деятельность являлась 
важным сектором экономики Белгородской обла-
сти: отношение объемов экспорта и импорта к вало-
вому региональному продукту достигало 76%. В до-
майданный период в сферу внешнеэкономической 
деятельности было вовлечено 1054 участника, осу-
ществлявших торговые операции с 68 странами 
мира. Однако Украина тогда, по-прежнему, явля-
лась ведущим партнером Белгородской области.  
Как показывают результаты анализа, внешнеторго-
вый оборот Белгородской области с регионами 
Украины имел постоянную тенденцию к увеличе-
нию (за исключением 2002 г.).  

Положительной тенденцией являлся рост как 
экспорта, так и импорта товаров и услуг, но объемы 
импортных поставок увеличивались быстрее, что 
приводило к возникновению значительного отрица-
тельного сальдо торгового баланса. Однако, прини-
мая во внимание тот факт, что большая часть импор-
тируемых товаров через Белгородскую область по-
падала в другие регионы страны, можно сделать вы-
вод о том, что отрицательное внешнеторговое 
сальдо не являлось неблагоприятной тенденцией.  

Следует признать, что Белгородская область 
имела весьма скромную долю в российском экс-
порте в Украину. Однако положительным являлся 
рост ее доли на фоне общего увеличения объемов 

экспорта. На наш взгляд, также необходимо учесть, 
что область не являлась поставщиком топливно-
энергетических ресурсов, занимающих значитель-
ный удельный вес в товарной структуре россий-
ского экспорта в Украину. 

Что касается импорта Белгородской области из 
Украины, то здесь ситуация совершенно другая. На 
Белгородскую область приходилась пятая часть 
всего импорта из Украины, при этом эта величина 
постоянно увеличивалась в домайданный период ее 
развития. По нашему мнению, этот факт можно объ-
яснить двумя причинами. Во-первых, область явля-
ется приграничным регионом, и большая часть това-
ров ввозилась для использования и реализации на 
территории других субъектов РФ. Во-вторых, про-
исходящий до кризиса постоянный рост курса рубля 
по отношению к украинской гривне стимулировал 
импортную деятельность белгородских предприни-
мателей.  

Доля Украины во внешней торговле Белгород-
ской области во многом объясняла необходимость 
развития стратегического сотрудничества, для опре-
деления направлений которого целесообразно про-
вести подробный анализ экспортной и импортной 
деятельности. Одним из наиболее ярких примеров 
экономического сотрудничества между Россией и 
Украиной стало создание еврорегиона «Слобожан-
щина» на базе Белгородской и Харьковской обла-
стей. Геополитическое положение областей, разви-
тие трансграничного сотрудничества путем созда-
ния еврорегиона «Слобожанщина» оказывало со-
действие дальнейшему развитию сотрудничества 
регионов Украины и Российской Федерации как 
друг с другом, так и с регионами других стран СНГ. 
Для того, чтобы уплотнить экономическое про-
странство еврорегиона «Слобожанщина», необхо-
дима инновационная модель взаимодействия между 
Харьковской и Белгородской областями. Улучше-
ние в будущем политических отношений между 
Россией и Украиной позволит нормализировать и 
систему экономических взаимосвязей между при-
граничными регионами этих двух братских стран. 
Таким образом, можно видеть, что использование 
предложенной нами системы статистических пока-
зателей позволит осуществлять анализ и выявлять 
резервы повышения эффективности приграничного 
взаимодействия в сфере экономики. 
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Павлов К. В. Система показників, що харак-
теризують соціально-економічні взаємозв'язки 
між прикордонними регіонами 

У Росії, як у найбільшій за територією країні 
світу, соціально-економічна система прикордонних 
регіонів є важливою складовою частиною народно-
господарського комплексу країни. Оптимальна 
взаємодія між різними прикордонними територіаль-
ними утвореннями можливо лише в умовах викори-
стання системного підходу і повного обліку різно-
маніття напрямків і форм міжрегіональних госпо-
дарських зв'язків. Зокрема, дуже важливо розгля-
нути питання про розробку системи статистичних 
показників, на основі яких можна проаналізувати 
існуючу ситуацію та оцінити динаміку змін у госпо-
дарській взаємодії між різними прикордонними 
регіонами. У статті ці та інші подібні проблеми 
розглядаються в рамках формування нових 
спеціальних розділів регіоналістики, якими є при-
кордонна економіка і прикордонна екологія. 

Ключові слова: прикордонні регіони, система 
показників, соціально-економічні взаємозв'язки, 
міжрегіональна взаємодія, прикордонна економіка. 

 
Павлов К. В. Система показателей, характе-

ризующих социально-экономические взаимо-
связи между приграничными регионами 

В России, как в крупнейшей по территории 
стране мира, социально-экономическая система 
приграничных регионов является важной составной 
частью народно-хозяйственного комплекса страны. 
Оптимальное взаимодействие между различными 
приграничными территориальными образованиями 
возможно лишь в условиях использования систем-
ного подхода и полного учёта многообразия направ-
лений и форм межрегиональных хозяйственных свя-
зей. В частности, весьма важно рассмотреть вопрос  
 
 

о разработке системы статистических показателей, 
на основе которых можно проанализировать суще-
ствующую ситуацию и оценить динамику измене-
ний в хозяйственном взаимодействии между раз-
ными приграничными регионами. В статье эти и 
другие подобные проблемы рассматриваются в рам-
ках формирования новых специальных разделов ре-
гионалистики, каковыми являются приграничная 
экономика и приграничная экология. 

Ключевые слова: приграничные регионы, си-
стема показателей, социально-экономические взаи-
мосвязи, межрегиональное взаимодействие, пригра-
ничная экономика.  

 
Pavlov K. System of the indicators characteriz-

ing social and economic interrelations between bor-
der regions 

In Russia as in the largest country of the world 
across the territory, the social and economic system of 
border regions is an important component of an eco-
nomic complex of the country. Optimum interaction be-
tween various border territorial educations is possible 
only in the conditions of use of system approach and the 
full accounting of variety of the directions and forms of 
interregional economic communications. In particular, it 
is very important to consider a question of development 
of the system of statistics on the basis of which it is pos-
sible to analyse the existing situation and to estimate dy-
namics of changes in economic interaction between dif-
ferent border regions. In article these and him similar 
problems are considered within formation of new spe-
cial sections of a regionalistika which the border econ-
omy and border ecology are. 

Keywords: border regions, system of indicators, 
social and economic interrelations, interregional inter-
action, border economy. 
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СЦЕНАРІЇ РИНКОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Зв'язок з науковими і практичними завданнями.  
Російсько-український конфлікт, який у 2014 р. пе-
рейшов у збройне протистояння та анексію терито-
рій, призвів до суттєвих змін у зовнішньоекономіч-
ній діяльності українських промислових регіонів. 
Падіння товарообігу між Україною та РФ сталось 
ще у 2011 р. та посилилось після 2014 р. як внаслідок 
введення санкцій та заборони на експорт продукції 
військового та подвійного призначення, так і внаслі-
док відмови приватного бізнесу від співробітництва 
з метою уникнення потенційних ризиків або через 
моральні переконання. Подальший розвиток зов- 
нішньоекономічної діяльності промисловості Укра-
їни залежить від того, який з можливих сценаріїв 
конфлікту буде реалізовано.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій та 
виділення невирішених питань. Дослідження на- 
слідків російсько-українського конфлікту здебіль-
шого здійснювалось на загальноукраїнському рівні 
[1, 3, 7, 9, 10, 11]. Але існують значні відмінності 
між регіонами України, що потребує аналізу впливу 
конфлікту з врахуванням цих особливостей. Одним 
з найбільш важливих для економіки України є При-
дніпровський регіон, який після окупації Донбасу 
став лідером за випуском промислової продукції. 
Тому розробка стратегії розвитку цього регіону в 
умовах російсько-українського конфлікту є сучас-
ним актуальним питанням. 

Метою статті є розробка складових стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності Придніпровсь-
кого економічного району в сучасних умовах. 

 
1. Стан проблеми 
 
З точки зору зовнішньоекономічної діяльності 

Придніпровського економічного району, можна від-
окремити такі основні сценарії розвитку російсько-
українського конфлікту: 1) припинення конфлікту; 
2) замороження конфлікту; 3) поглиблення конф- 

лікту. Слід відмітити, що перший сценарій є мало- 
ймовірним, адже принципові протиріччя між краї-
нами залишають доволі мало простору для компро-
місу. Тому припинення конфлікту можливе лише у 
випадку однієї або відразу декількох подій: глоба-
льна військова поразка однієї із сторін, руйнівна 
економічна криза, колапс політичної системи з ма-
совими заворушеннями. Будь-яка з цих подій у най-
ближчий час є малоймовірною, але навіть якщо та-
кий сценарій здійсниться, це не приведе до суттє-
вого відновлення економічних зв’язків, адже по- 
разка однієї з країн призведе до її глибокої еконо- 
мічної кризи.  

Другий сценарій, замороження конфлікту та 
збереження наявного рівня економічних зв’язків, є 
найбільш ймовірним. Цей сценарій базується на 
припущені, що, хоч конфлікт і не буде вирішено, але 
обидві країні за три роки знизили обсяг товарообігу 
до максимально можливого за даних умов. Пода-
льші дії зі зниження товарообігу завдадуть занадто 
значних втрат або будуть болісними внаслідок від-
сутності альтернативних постачальників/спожива-
чів продукції. Такий сценарій реалізовано у більшо-
сті країн, які мають конфлікти з РФ, наприклад  
Молдові або Грузії.  

Третій сценарій, поглиблення конфлікту з по-
дальшим розширенням обмежень у зовнішньоеко-
номічних зв’язках. Цей сценарій передбачає одно- 
стороннє введення однією з країн подальших пря-
мих заборон або загороджувальних мит на продук-
цію іншої. В свою чергу, інша країна відповідає ана-
логічними або ще більшими обмеженнями. Тому у 
випадку розвитку ситуації за цим сценарієм Україні 
буде вкрай важливо швидко здійснити переорієнта-
цію на інших зовнішньоекономічних партнерів.  

Попри різке зменшення за останні роки торго-
вельно-економічної залежності України від Росії, у 
деяких секторах усе ще спостерігається її загрозли-
вий для національної безпеки рівень. Останні п’ять 
років минули під знаком активного згортання укра- 
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їнсько-російських торговельно-економічних конта-
ктів. Спочатку поштовхом стало створення у 2011 р. 
Митного союзу в складі Росії, Казахстану та Біло-
русі, після чого Москва вдалася до торговельних 
війн проти українських  виробників, щоб примусити 
Київ до вступу. А з літа 2013 р., особливо після по-
чатку російської військової агресії проти України у 
2014 р. та набрання чинності економічною части-
ною Угоди про асоціацію України з ЄС із 2016 р. цей 
процес пришвидшився. 

Як свідчать результати досліджень [7, 8, 9, 10, 
11], російсько-український конфлікт мав величезні 
наслідки для України та РФ. Так, О. Крамар відзна-
чає: «Економічна складова гібридної війни мала для 
обох країн високу ціну. Український експорт товарів 
та послуг до РФ у 2016 році зменшився до 
$6,68 млрд проти $20,31 млрд у 2013-му та 
$25,26 млрд на історичному піку в 2011-му. Ще бі-
льших втрат зазнали російські постачальники: ім-
порт з Росії 2016-го впав до $5,65 млрд проти $24,65 
млрд 2013-го та $30,47 млрд 2011-го. Переможцем, 
якщо його так можна в цій ситуації назвати, вийшла 
все ж таки українська сторона. Величезний дефіцит 
торгівлі з РФ, який у 2011-му перевищував $5,2 
млрд, 2016-го змінився профіцитом у понад $1 млрд. 
Головне – Росія втратила свій колишній статус клю-
чового для української економіки торговельного 
партнера, залежність від якого в попередні десяти-
ліття змушувала постійно оглядатися на позицію 
Москви навіть уряди з проєвропейською орієнта-

цією, а чи не більшість виробників робила її лобіс-
тами в Україні. Ця втрата залежності зараз є об’єк- 
тивною на рівні економіки загалом, але, на жаль, усе 
ще не утвердилася у свідомості, а отже, і позиціону-
ванні значної частини бізнесу. Як наслідок – чимало 
його представників за інерцією лишаються проро-
сійськими. Сприяє цьому й збереження залишків 
економічної залежності від Росії. Від великої забор-
гованості низки українських компаній перед росій-
ськими банками, засилля в них заїжджого російсь-
кого топ-менеджменту до збереження все ще знач-
ної залежності від постачання з РФ стратегічної для 
ключових секторів економіки сировини й енергоре-
сурсів, а також залежності експорту деяких видів ві-
тчизняної продукції від російського ринку. Щоб по-
долати їх, потрібні нові поштовхи від суспільства 
та/або цілеспрямовані обмежувальні заходи з боку 
держави» [8]. 

В результаті військового російсько-українсь-
кого конфлікту істотно змінилися зовнішньоеконо-
мічні зв'язки України. Реагуючи на розв'язання гіб-
ридної війни і анексію частини території українсь-
кий уряд змушений був прийняти ряд політичних рі-
шень, в тому числі, запровадити офіційні та неофі-
ційні економічні санкції проти РФ. Серед імпорто-
ваної продукції з РФ до України найбільш значу-
щими групами є: палива мінеральні, металургійна 
продукція, продукція машинобудування та приладо-
будування. Найбільше зниження спостерігалося за 
імпортом палив мінеральних (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка імпорту з РФ до України 

 
Єдиною групою товарів, у якої спостерігалося 

зростання імпорту під час війни, є продукція маши-
нобудування. Після падіння майже в 4 рази в 2014 р. 

порівняно з 2013 р., у 2015 р. відбулося зростання на 
44%, з 0,75 до 1,08 млрд дол. Це можна пояснити за-
лежністю між українськими та російськими вироб- 
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никами, які не змогли знайти заміну своїм постача-
льникам. Таким чином, імпорт машинобудівної про-
дукції також можна вважати досяг мінімуму. Частка 
мінеральних палив, що імпортуються з РФ в Укра-
їну, в загальному обсязі імпорту знизилася з 67% в 
2010 р. до 50% в 2015 р. При цьому за п'ять років 
обсяги імпорту впали більш ніж у п'ять разів, з 19,7 
у 2011 р. до 3,7 млрд дол. у 2015 р. Незважаючи на 
те, що зниження закупівель енергоносіїв з РФ ого-
лошено пріоритетною метою економічних реформ в 
Україні, не все зниження є результатом цілеспрямо-
ваного обмеження імпорту. Падіння закупівель ене-
ргоносіїв з РФ в п'ять разів обумовлено як знижен-
ням цін на паливо з-за падіння цін на нафту, так і 
зменшенням споживання промисловістю і населен-
ням, і лише частково реверс газу з європейських 
країн. 

У 2014 р. імпорт енергоносіїв з РФ до України 
у вартісному вираженні зменшився в 2,14 раза, а ім-
порт природного газу в натуральному вимірі – в  
1,8 раза (з 25,8 до 14,5 млрд м3). У той же час імпорт 
природного газу з країн ЄС збільшився в 2,4 раза (з 
2,1 до 5,0 млрд м3). Таким чином, відбулося зни-
ження споживання газу на 8,4 млрд м3, що обумов-
лено як заходами економії, так і економічним спа-
дом. Значна частка зниження імпорту енергоносіїв з 
РФ в 2014 р. була обумовлена не політичними рі-
шеннями, а економічною кризою. У 2015 р. порів-
няно з 2014 р. імпорт з РФ до України енергоносіїв 
у вартісному вираженні зменшився в 1,8 раза, з 6,75 
до 3,71 млрд дол. При цьому в натуральному вира-
женні імпорт газу зменшився в 2,4 раза. Розриви між 
вартісними і натуральними вимірами пояснюються 
особливостями обліку (розмитнення відбувається 
через місяць після поставок), а також включенням у 
вартість енергоносіїв інших видів палива, крім при-
родного газу. 

Крім політичних причин не купувати природ-
ний газ в РФ слід відзначити економічну доцільність 
цього рішення. Європейські постачальники пропо-
нували набагато кращі умови, ніж РФ. Так, на по- 
чатку 2015 р. Газпром (РФ) продавав природний газ 
за ціною 336 дол. за тис. м3, у той час, як RWE  
і Trailstone (ЄС) пропонували газ за 269 дол. за 
тис. м3. В кінці 2015 р. Газпром пропонував ціну 
262,5 дол. за тис. м3 без урахування знижки (знижка 
повинна була бути встановлена на переговорах), у 
той час, як європейські компанії продавали газ за ці-
ною в діапазоні від 229 до 233 дол. за тис. м3. 

У цілому за перші два роки відбулося зниження 
імпорту товарів з РФ до України в три рази (з 23,2 
до 7,5 млрд дол.). У той же час, незважаючи на офі-
ційно не оголошену, але фактично наявну війну між 
двома країнами, велика частина цього падіння обу-
мовлена не політичними рішеннями, викликаними 
війною і оформленими офіційними змінами в зако-
нодавстві, а економічною доцільністю, фінансово-

економічною кризою та прямим впливом бойових  
дій на комфорт ведення бізнесу. Прямі санкції і за-
борони мали відносно незначний вплив на зниження 
імпорту з України до РФ, що в черговий раз під- 
тверджує гібридність цієї війни і дволичне до неї 
ставлення з боку політичних і бізнес-еліт обох країн. 

О. Крамар вважає, що «До найбільших успіхів 
у звільненні України від засилля російського бізнесу 
останнім часом можна зарахувати різку втрату пози-
цій підконтрольної російському «Внешеконом- 
банку» корпорації ІСД, яка у 2013 р. контролювала 
до 20% українського виробництва металопродукції, 
а після останніх подій із блокадою ОРДіЛО майже 
цілковито його втратила. Чи продаж російським  
власником Харківського тракторного заводу. Чи  
санкції проти російських банків та інших компаній, 
які змусили їх шукати шляхи відходу з українського 
ринку включно з продажем української дочки 
«Сбербанка». Однак зберігається загроза фіктивно-
сті такого продажу, бо насправді це продаж пов’яза-
ним із російським бізнесом структурам, як це ста-
лося з тим самим «Сбербанком» в Україні. Або ви-
користання ситуації зі зменшенням присутності ро-
сійського бізнесу на окремих українських ринках 
для їх монополізації формально українськими, од-
нак фактично тісно пов’язаними з Росією українсь-
кими компрадорами на кшталт СКМ Ріната Ахме-
това чи структур Олександра Ярославського, який 
давно діяв в Україні як агент російського олігарха 
Олеґа Дєріпаскі. Тим більше що простежується й 
протилежна тенденція до нарощування присутності 
на українському ринку інших російських фінансово-
промислових груп, як-от група «Альфа», яка нещо-
давно на додачу до однойменного українського до-
чірнього банку придбала в італійського UniCredit 
одну з найбільших українських фінустанов Укрсоц-
банк та яка і далі контролює одного з двох найбіль-
ших мобільних операторів «Київстар» і має вплив на 
іншого – life:). Зберігається безперешкодне пану-
вання на ринку й іншої російської телекомунікацій-
ної компанії МТС (попри ребрединг її української 
дочки у Vodafone), а також численних російських 
провайдерів на ринку інтернету та телекомунікацій-
них послуг. У цьому контексті нещодавні рішення 
про заборону російських соціальних мереж в Укра-
їні видаються лише маленькою частиною тієї вели-
кої роботи, яку все ще потрібно виконати, щоб зві-
льнити країну від засилля у стратегічних секторах 
агентів впливу Кремля, котрими є і не можуть не 
бути будь-які російські структури з огляду на тота-
льну залежність бізнесу від спецслужб у РФ» [8]. 

Основними товарними групами, які експортує 
Україна в РФ, є: продукти харчування, палива міне-
ральні, металургійна продукція з кольорових і чор-
них металів, продукція машинобудування і прила-
добудування. Продукція цих груп займає 60-70% 
всього експорту, в той час, як всі інші групи не бі- 
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льше одного відсотка кожна. Всі чотири агрегова-
них групи експортних товарів України демонстру-
вали падіння, починаючи 2012-2013 рр. (рис. 2). 

Особливо сильно знизився експорт продукції маши-
нобудування і приладобудування, що пояснюється 
забороною вивозу до РФ продукції подвійного при-
значення. 

 

 
Рис. 2. Динаміка експорту з України в РФ 

 
Частково зниження експорту продукції маши-

нобудування та приладобудування може бути пояс-
нено війною на Донбасі, підприємства якого тради-
ційно постачали продукцію важкого машинобуду-
вання до РФ. Промисловість РФ по деяких позиціях 
дуже залежна від українського машинобудування. 
Тому, незважаючи на подальший розрив зв'язків і 
погіршення відносин, після падіння в три рази в 
2014 р. обсяг експорту стабілізувався і залишається 
на рівні 1,4-1,5  млрд дол. Таким чином, при наявній 
ситуації обсяг експорту машинобудівної та прила-
добудівної продукції з України до РФ вже досяг мі-
німальних значень. Подальше його падіння мож-
ливо тільки в разі прийняття нових політичних рі-
шень по обмеженню зовнішньоекономічного взає-
модії з РФ або ж при початку переходу РФ на на- 
ступний ступінь економічної кризи. 

У той же час, падіння експорту металургійної 
продукції в РФ продовжується – з 3,3 млрд дол. у 
2013 р. до 2,5 млрд дол. у 2014 р. і 1,8 млрд дол. у 
2015 р. Той факт, що РФ ще не відмовилася пов- 
ністю від споживання продукції української мета- 
лургії можна пояснити тільки тісними зв'язками ук-
раїнських і російських олігархів, які володіють ме-
талургійними і пов'язаними підприємствами. 

Тенденція 2014-2015 рр. продовжилась у 2016-
2017 рр. Так, згідно дослідженням [8], експорт укра-

їнських товарів до РФ у 2016 р. сягнув дна (мож-
ливо, проміжного) у 3,59 млрд дол. (або 9,9% зага-
льного обсягу) проти 15,05 млрд дол. (23,8%) у 
2013 р. та 19,8 млрд дол. (29%) у 2011 р. Натомість 
від початку 2017 р. почав динамічно зростати і за сі-
чень – квітень сягнув 1,28 млрд дол., тобто на 38,5% 
більше порівняно з аналогічним періодом 2016 р. 
Водночас розмах торговельних воєн останніх років 
призвів до того, що в сукупному вітчизняному екс-
порті до Росії обсяги товарів і послуг майже зрівня-
лися. Останніх до РФ торік було експортовано на 
3,094 млрд дол. (майже 32,1% загального експорту 
послуг з України). Зменшення порівняно з 2013 р. чи 
2011 р. тут також помітне (тоді їхня частка сягала 
відповідно 36,9 та 38,5%), однак не так, як в експорті 
товарів [8]. 

На перший погляд, залежність України від екс-
порту послуг до РФ лишається все ще дуже знач-
ною, а обмін ними бачиться вигідним насамперед 
Україні, адже забезпечує чимале додатне сальдо 
(3,1 млрд дол. експорту проти менш як 0,5 млрд дол. 
імпорту у 2016 р.). Однак за такими позірними циф-
рами приховується зовсім інша реальність. Левову 
частку вітчизняного експорту становлять транс- 
портні послуги (89,6%, або 2,77 млрд дол. експорту 
та 2,63 млрд дол. додатного сальдо). А в їхньому 
складі, своєю чергою, понад 80% забезпечує транзит 
російського газу українською ГТС [8].  
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У першому кварталі 2017 р. обсяг українського 
експорту товарів і послуг становив 12,4 млрд дол., 
що на 2,7 млрд більше, ніж роком раніше. У струк-
турі експорту товарів найбільшу частку становила 
продукція АПК і харчової промисловості (44%), ме-
талургії (23,4%), машинобудування (10,4%), а також 
мінеральні продукти (9,2%). Що цікаво, незважаючи 
на блокаду Донбасу, зростання обсягів експорту то-
варів демонстрували майже всі галузі економіки, за 
винятком деревообробної та хімічної. Щоправда, 
якщо аналізувати конкретні товари, то картинка 
менш оптимістична, бо продаємо ми виключно си-
ровину і напівфабрикати – плоский прокат, залізну 
руду, соєві боби, кукурудзу, пшеницю, ячмінь. З  
відносно готових продуктів – хіба що соняшникова 
олія і цукор. Проте експорт товарів у країни ЄС де-
монструє стійку позитивну динаміку. І за підсум-
ками першого кварталу 2017 р. (відносно аналогіч-
ного періоду 2016 р.) його обсяг зріс на 782,3 млн 
дол. (+24,5%). Окрім країн ЄС, до групи торгових 
партнерів, які нарощують імпорт українських това- 

рів (табл. 1), увійшли також: Індія (на 353,8 млн 
дол.), Росія (на 284,6 млн), Туреччина (на 177,7 
млн), Іран (на 146,2 млн), Єгипет (на 136,0 млн), 
США (на 125,4 млн), Ізраїль (на 106,1 млн дол.) [11]. 

Зважаючи на наявну динаміку зовнішньоеконо-
мічних зв’язків України та РФ, Ю. Самаєва вважає, 
що «Створення експортної стратегії, якою пиша-
ється Міністерство економрозвитку і торгівлі, – це 
лише перший крок. Адже наявність самого доку- 
мента бізнесу не допомагає, і без розробки регіона-
льних і галузевих стратегій її взагалі не можна буде 
застосувати на практиці. У полях від Міністерства 
економрозвитку чекають не стратегій і візій, а ціл-
ком конкретних поправок до чинних законів, усу-
нення бюрократичних та адміністративних бар'єрів, 
зниження корупційних ризиків. І почати, мабуть,  
варто з нової редакції закону про зовнішньоеконо- 
мічну діяльність. І приймати її слід не заради додат-
кових пунктів у різних рейтингах, а задля підви-
щення ефективності роботи вітчизняного експор-
тера і реального виходу на ринки інших країн» [11]. 

 
Таблиця 1 

Топ-15 ринків-імпортерів товарів та послуг з України у І кв. 2017 р. 
І квартал 2017 р. 

Місце  
в загальному 
рейтингу 

Місце  
в рейтингу 
регіону 

Країни Частка 

1 1 Країни ЄС 36,4% 
2 Азія, у т.ч. 21,6% 

 3 Індія 6,1% 
 4 Туреччина 5,2% 
 7 Китай 3,0% 
 8 Іран 2,1% 
 10 Ізраїль 1,9% 
 12 ОАЕ 1,2% 
 13 Ірак 1.1% 
 14 Саудівська Аравія 1,0 

3 Країни колишнього СРСР *,  у т.ч. 17,0% 
 2 РФ 14,0% 
 9 Білорусь 2,1% 
 15 Молдова 0,9% 

4 Африка, 4,9% 
 5 Єгипет 4,9% 

5 Америка, 3,1% 
 1 США 3,1% 

 
2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності  

 Придніпровського економічного району  
 в сучасних умовах 

 
Одним з найбільш потужних та важливих регі-

онів України завжди був Придніпровський еконо- 
мічний район, до якого входять Дніпропетровська та 
Запорізька області. Після початку війни на Донбасі 
Придніпровський  економічний район вийшов на  
перше місце за важливістю для промисловості Ук- 

раїни. Тому для України, яка є експортоорієнтова-
ною країною, визначення стратегії розвитку про- 
мисловості цього регіону з погляду зовнішньоеко-
номічної діяльності є першочерговою задачею. 

На відміну від більшості інших областей, обла-
сті Придніпровського економічного району мають 
додатне значення сальдо зовнішньоекономічної дія-
льності, причому обсяг експорту в півтора-два рази 
перевищує обсяг імпорту. В той же час російсько-
український конфлікт та загальна фінансово-еконо- 
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мічна криза в Україні негативно вплинули на еконо-
мічні результати і Дніпропетровської та Запорізької 
областей.  

Обсяг експорту Придніпровського економіч-
ного району у 2016 р. знизився на 40,42% порівняно 
з довоєнним 2013 р., а імпорт знизився  на 37,3%. У 
тому числі обсяг експорту Дніпропетровської обла-
сті знизився на 41,65%, Запорізької області – на 
31,15%. Обсяг імпорту Дніпропетровської області 
знизився на 35,28%, Запорізької області – на 43,77%. 

При цьому слід відзначити, що динаміка па-
діння експорту та імпорту областей Придніпровсь-
кого економічного району була нерівномірною 
(рис. 3). 

Найбільше падіння зовнішньоторговельного 
товарообороту спостерігалось у 2015 р., в якому об-
сяг експорту товарів та послуг з Дніпропетровської 
області знизився на 26,77%, у той час, як у 2014 р. 
зниження цього показника склало 11,58%, а в 
2016 р. – 9,88%. Обсяг імпорту товарів та послуг в 
Дніпропетровську область має схожу динаміку, але 
в 2016 р. спостерігалось незначне зростання, в 
2014 р. обсяг імпорту знизився на 14,58%, в 2015 р. 
знизився на 26,62%, в 2016 р. виріс на 3,26%. Тобто, 
можна зробити висновок, що в цілому обсяг зовніш-
ньої торгівлі у Дніпропетровській області наблизи-
вся до точки рівноваги після подій 2014 р.  

 

 
Рис. 3. Динаміка експорту та імпорту областей Придніпровського економічного району, млн дол. 

 
Дещо інша ситуація в Запорізькій області: у 

2014 р. обсяг експорту товарів та послуг майже не 
змінився (зростання на 0,5%), а в 2015 та 2016 рр. 
падіння експорту було майже однакове – на 21,71 та 
20,12% відповідно. З цього можна зробити висно-
вок, що провідні галузі Запорізької області, які здій-
снюють експорт товарів та послуг, мають більший 
лаг, ніж провідні галузі у Дніпропетровській обла-
сті. В той же час динаміка імпорту товарів та послуг 
у Запорізьку область свідчить про те, що в ній також 
вже пройдено максимум падіння та встановлюється 
нове значення рівноваги: в 2014 р. обсяг імпорту 
знизився на 11,12%, в 2015 р. – на 30,53, в 2016 р. – 
на 8,94%. 

Але слід відмітити, що з погляду стратегій зов-
нішньоекономічної діяльності Придніпровського 
економічного району більш важливим є виявлення 
тенденцій з експорту та імпорту промислової про- 
дукції Дніпропетровської та Запорізької областей з 
врахуванням країн, з якими здійснюється торгівля, а 
не обсягу експорту та імпорту товарів та послуг вза-
галі. 

2.1. Особливості зовнішньоекономічної діяль- 
 ності Дніпропетровської області 

 
Основну частку обсягу зовнішньої торгівлі 

Дніпропетровської області складає саме торгівля то-
варами. Експорт послуг складає всього 3-5% від за-
гального обсягу експорту, а імпорт послуг – 8-10% 
від загального обсягу імпорту. 

Незважаючи на конфлікт між РФ та Україною, 
РФ все ще залишається основним торговельним  
партнером Дніпропетровської області, хоч в останні 
два роки РФ поступилась першим місцем на користь 
Єгипту в обсягах експорту товарів, але залишилась 
на першому місті за імпортом товарів. В цілому ж 
Дніпропетровська область має відносно незначну 
диверсифікацію зовнішньоекономічних зв’язків, не-
зважаючи на те, що промислові підприємства обла-
сті здійснюють торгівлю більш ніж зі ста країнами, 
п’ять країн-лідерів формують більше ніж половину 
товарообігу, а десятка лідерів, відповідно 60-70% 
товарообігу (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Частка ринків-лідерів за обсягом експорту  

товарів з Дніпропетровської області 

Місце 
2013 2014 

Країна Частка Країна Частка
1 РФ 24,8% РФ 21,1%
2 Китай 14,9% Китай 15,5%
3 Туреччина 7,0% Туреччина 9,2%
4 Польща 5,3% Єгипет 7,2%
5 Ірак 4,9% Польща 6,0%
6 Єгипет 3,8% Ірак 4,9%
7 Азербайджан 3,5% Чехія 2,8%
8 Чехія 3,3% Азербайджан 2,2%
9 Білорусь 2,7% Білорусь 1,8%

10 Словаччина 2,3% Словаччина 1,8%
1-10 Усього 72,5% Усього 72,3%

Місце 
2015 2016 

Країна Частка Країна Частка
1 Єгипет 13,8% Єгипет 13,7%
2 РФ 12,9% РФ 10,1%
3 Китай 12,7% Китай 9,9%
4 Туреччина 8,7% Туреччина 7,9%
5 Польща 5,4% Польща 6,2%
6 Ірак 4,3% Італія 3,7%

7 
Саудівська Ара-
вія 

4,0% Ірак 3,2%

8 Чехія 2,6% Індія 3,0%
9 Румунія 2,3% Румунія 2,8%

10 США 1,9%
Саудівська Ара-
вія 

2,8%

1-10 Усього 68,7% Усього 63,4%
 
За останні роки диверсифікація експорту това-

рів з Дніпропетровської області дещо зросла, так у 
2013 р. та 2014 р. десять країн-лідерів складали, від-
повідно, 72,5 та 72,3% від усього обсягу експорту 
товарів області, але в 2015 р. цей показник знизився 
до 68,7%, а в 2016 р. – до 63,4%.  

У першу чергу це обумовлено зниженням обся-
гів експорту до РФ, внаслідок чого її частка знизи-
лась з 24,8% у 2013 р. до 10,1% у 2016 р. Причому в 
абсолютному визначенні обсяг експорту до РФ зни-
зився з 2,4 млрд дол. до 593 млн дол., тобто майже у 
4 рази.  

Також знизився обсяг експорту до Китаю, який 
з другого місця перемістився на третє. Обсяг екс- 
порту при цьому впав у 2,5 раза, з 1,5 млрд дол. до 
579 млн дол. Майже у півторa раза знизився експорт 
до Туреччини (з 687 до 465 млн дол.) та до Польщі 
(з 521 до 361 млн дол.). Серед причин падіння екс-
порту до інших країн, окрім РФ, слід відзначити зни-
ження світових цін на сировинні товари, яке трапи-
лось останніми роками [3], адже основними това-
рами, які експортує Україна в цілому та Дніпропет-
ровська область зокрема є товари низьких ступенів 
переробки. Також зниження обсягу експорту до азі-
атських країн, перш за все, до Китаю, обумовлено 
погіршенням транспортного сполучення через вве- 

дення обмежень РФ щодо транзиту через свою тери-
торію. 

У той же час, більше ніж у два рази виріс обсяг 
експорту до Єгипту (з 372 до 804 млн дол.), внаслі- 
док чого ця країна стала головним споживачем про-
дукції Дніпропетровської області. 

Головними видами товарів, які експортує Дніп-
ропетровська область, традиційно є недорогоцінні 
метали та вироби з них, а також мiнеральнi продукти 
(а саме руди, в першу чергу, залізна руда). Усі інші 
товари мають частки, що не перебільшують декіль-
кох процентів. 

Так, у 2013 р. обсяг експорту недорогоцінних 
металів та виробів з них склав 5,0 млрд дол. (51,3% 
від усього обсягу експорту товарів); обсяг експорту 
мінеральних продуктів дорівнював 2,7 млрд дол. 
(27,8% від усього обсягу експорту товарів). Група 
товарів «Засоби наземного транспорту, літальні апа-
рати, плавучі засоби», яка знаходилась на третьому 
місці за обсягом експорту, мала обсяг експорту  
499 млн дол. (5,1% від усього обсягу експорту това-
рів), причому 406 млн дол. з цих товарів приходи-
лось на залізничні локомотиви. Усі інші групи това-
рів мали незначні частки у обсязі експорту. 

У 2014 р. обсяг експорту недорогоцінних мета-
лів та виробів з них склав 4,7 млрд дол. (53,2% від 
усього обсягу експорту товарів); обсяг експорту мі-
неральних продуктів дорівнював 2,4 млрд дол. 
(27,0% від усього обсягу експорту товарів). Обсяг 
експорту засобів наземного транспорту при цьому 
знизився до 284 млн дол. (3,2% від усього обсягу  
експорту товарів). 

У 2015 р. обсяг експорту недорогоцінних мета-
лів та виробів з них ще суттєво знизився і склав  
3,8 млрд дол. (58,8% від усього обсягу експорту то-
варів); обсяг експорту мінеральних продуктів дорів-
нював 1,4 млрд дол. (22,2% від усього обсягу екс- 
порту товарів). Обсяг експорту засобів наземного 
транспорту у 2015 р. дорівнював 150 млн дол. (2,3% 
від усього обсягу експорту товарів). 

Нарешті, у 2016 р. обсяг експорту недорогоцін-
них металів та виробів з них продовжив падіння, хоч 
і уповільнивши темпи і склав 3,3 млрд дол. (57,0% 
від усього обсягу експорту товарів). Аналогічно об-
сяг експорту мінеральних продуктів втратив майже 
100 млн дол. і знизився до 1,3 млрд дол., але його 
частка залишилась майже тою самою і склала 22,3% 
від усього обсягу експорту товарів. Обсяг експорту 
засобів наземного транспорту у 2015 р. дещо зріс до 
162 млн дол. (2,8% від усього обсягу експорту това-
рів). 

Таким чином, хоч обсяг експорту промислових 
товарів із Дніпропетровської області знижувався  
після початку конфлікту з РФ, але його структура за-
лишалась незмінною. Причому експортні товари є 
продукцією низьких ступенів переробки, яка має ни-
зьку додану вартість.  
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Динаміка обсягу імпорту товарів Дніпропет-
ровської області схожа з динамікою обсягу екс- 
порту, але є деякі принципові відмінності. Перш за 
все, РФ залишилась основним торговельним партне-
ром, її частка в загальному обсязі імпорту за чотири 
роки майже не змінилась, хоч обсяг імпорту у гро-
шовому вимірі знизився у 1,61 раза. Дещо меншим 
було падіння обсягу імпорту з інших країн: з Китаю 
у 1,57 раза, з Польщі у 1,56 раза, з Німеччини у 1,35 
раза, з США у 1,34 раза. Найменше зниження обсягу 
імпорту серед основних країн-партнерів України 
було з Білорусі – у 1,18 раза. Тобто, зниження ім- 
порту з РФ відбулось у цілому пропорційно з ін-
шими країнами і вплив конфлікту на цей показник 
не такий значний, як для експортних відносин.  

Як і для експорту, географічна диверсифікація 
імпорту Дніпропетровської області незначна. Перші 
п’ять країн за часткою імпорту забезпечують більше 
половини від усього обсягу імпорту, а перші десять 
країн – приблизно 70%. На відміну від експорту, пе-
релік країн-лідерів, що імпортують продукцію до 
Дніпропетровської області, суттєво не змінився 
(табл. 3).   

Таблиця 3 
Частка ринків-лідерів за обсягом імпорту  

товарі до Дніпропетровської області 

Місце 
2013 2014 

Країна Частка Країна Частка 
1 РФ 23,8% РФ 20,7% 
2 Китай 13,5% Китай 12,8% 
3 Німеччина 8,4% Німеччина 7,7% 
4 Польща 6,8% Польща 7,0% 
5 США 4,6% США 4,9% 
6 Італія 3,4% Білорусь 3,3% 
7 Туреччина 2,9% Туреччина 3,2% 
8 Індія 2,4% Казахстан 3,1% 
9 Казахстан 2,3% Італія 2,8% 
10 Франція 2,0% Франція 2,2% 

1-10 Усього 70,2% Усього 67,7% 

Місце 
2015 2016 

Країна Частка Країна Частка 
1 РФ 22,4% РФ 22,8% 
2 Китай 12,7% Китай 13,2% 
3 Польща 8,1% Польща 8,3% 
4 Німеччина 6,6% Німеччина 7,7% 
5 Казахстан 5,3% США 5,3% 
6 США 4,8% Білорусь 4,4% 
7 Туреччина 3,0% Казахстан 3,3% 
8 Білорусь 2,8% Туреччина 2,8% 
9 Литва 2,3% Італія 2,7% 
10 Гана 2,2% Франція 1,8% 

1-10 Усього 70,3% Усього 72,3% 
 
Одна з головних причин стабільності структури 

країн-лідерів з імпорту товарів до Дніпропетровсь-
кої області є залежність української промисловості 
від постачань паливних матеріалів з РФ, для подо-
лання якої за три роки конфлікту зроблено недо- 
статньо.  

Головними промисловими товарами, які імпор-
тує Дніпропетровська область, є: 1) мінеральні про-
дукти, перш за все, палива мінеральні, нафта та про-
дукти її перегонки; 2) продукція хімічної та пов’яза-
них з нею галузей промисловості; 3) полімерні мате-
ріали, пластмаси та вироби з них; 4) машини, облад-
нання та механізмі; 5) недорогоцінні метали та ви-
роби з них; 6) засоби наземного транспорту, крім за-
лізничного. 

Головним постачальником мінеральних про- 
дуктів та полімерних матеріалів до Дніпропетровсь-
кої області є саме РФ, що пояснює, чому її частка не 
змінилась внаслідок конфлікту. Обсяг імпорту міне-
ральних продуктів є групою товарів, обсяг яких не 
знизився внаслідок російсько-українського конфлі-
кту та економічної кризи (рис. 3). Причому частка 
мінеральних продуктів у загальному обсязі імпорту, 
яка складала 17,3% у 2013 р., зросла до 25,7% у 
2014 р. і до 37,7% у 2015 р. Лише в останній рік від-
бувся незначний відскік як в абсолютних значен-
нях – до 1,1 млрд дол. в 2016 р. з 1,2 млрд дол. у 
2015 р., так і в відносних, а саме до 31,6% від зага-
льного обсягу експорту у 2016 р. 

Найбільше зниження обсягу імпорту інших ос-
новних груп промислових товарів відбувалось у 
2014-2015 рр. Так, у 2014 р. обсяг імпорту продукції 
хімічної промисловості знизився на 5,8%, продукції 
промислового машинобудування (машини, облад-
нання та механізмі, електротехнічне обладнання) – 
на 31,5%, недорогоцінних металів та виробів з них – 
на 26,2, полімерних матеріалів та виробів з них – на 
26,2, транспортних засобів – на 51,1%. 

У 2015 р. був максимум зниження обсягів ім- 
порту (рис. 4). Обсяг імпорту продукції хімічної 
промисловості знизився на 45,6%, продукції проми-
слового машинобудування  – на 34,2, недорогоцін-
них металів та виробів з них – на 46,6, полімерних 
матеріалів та виробів з них – на 35,1, транспортних 
засобів – на 34,1%.  

У 2016 р. усі основні групи іноземних товарів 
мали зростання обсягу імпорту (окрім мінеральних 
продуктів). Так, обсяг імпорту продукції хімічної 
промисловості зріс на 4,7%, продукції промисло-
вого машинобудування  – на 28,0, недорогоцінних 
металів та виробів з них – на 17,6, полімерних мате-
ріалів та виробів з них – на 1,7, транспортних засо-
бів – на 129,6%. Але слід відзначити, що порівняно 
з 2013 р. загальне зростання у 2016 р. мала лише 
група мінеральних продуктів. 

Необхідно підкреслити, що майже усі з розгля-
нутих промислових товарів, які імпортує Дніпро- 
петровська область, є сировиною або засобами ви-
робництва. Частковим виключенням є транспортні 
засоби, які також надходять на споживчі ринки.  

Таким чином, можна зробити висновок, що 
Дніпропетровська область експортує та імпортує пе-
реважно промислову продукцію низького ступеня 
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переробки. Але якщо експортована продукція 
майже уся є сировинною, за винятком відносно не-
великої частки продукції машинобудування, то в ім-
порті частка такої продукції більш висока, хоча та-
кож не є основною. Російсько-український конфлікт 
мав значний негативний вплив на обсяги експорту 
промислової продукції з Дніпропетровської області, 

особливо до РФ, причому обсяг імпорту з РФ скоро-
тився не так суттєво. Це свідчить про значну залеж-
ність результатів зовнішньоекономічної діяльності 
Дніпропетровської області від відношень з РФ та  
містить значні ризики у випадку подальшої ескала-
ції конфлікту.  

 

 
Рис. 4. Динаміка обсягу імпорту основних товарних груп до Дніпропетровської області 

 
2.2. Особливості зовнішньоекономічної діяль- 

 ності Запорізької області 
 
На відміну від Дніпропетровської, Запорізька 

область має у декілька разів менші масштаби зов- 
нішньоекономічної діяльності та дещо відмінну  
структуру торгівлі промисловими товарами. Але, як 
і для Дніпропетровської області, основним напря-
мом зовнішньоекономічної діяльності є торгівля то-
варами, адже частка експорту послуг за останні чо-
тири роки складала від 4,7 до 6,7%, а частка імпорту 
послуг – відповідно від 4,6 до 5,8%. 

Залежність Запорізької області від експорту 
продукції до РФ ще більша, ніж у Дніпропетров- 
ської. До початку конфлікту частка РФ у обсязі екс-
порту продукції складала 40,4%, і хоч за чотири 
роки обсяг експорту до РФ знизився майже у три 
рази і частка експорту до цієї країни у 2016 р. скла-
дає 22,8%, РФ все ще залишається головним спожи-
вачем продукції Запорізької області (табл. 4).  

В цілому ж з 2013 до 2016 р. географічна ди- 
версифікація експорту Запорізької області дещо по-
кращилась, якщо у 2013 р. лише три країни спожи-
вали більше половини усього експорту товарів обла-
сті, то в 2015-2016 рр. така частка забезпечувалась 
вже п’ятьма країнами-лідерами.  

 
 
 

Таблиця 4 
Частка ринків-лідерів за обсягом експорту  

товарі з Запорізької області 

Місце 
2013 2014 

Країна Частка Країна Частка
1 РФ 40,3% РФ 31,9%
2 Туреччина 8,1% Туреччина 10,8%
3 Китай 3,8% Польща 4,3%
4 Польща 3,5% Індія 4,2%
5 Казахстан 3,1% Єгипет  3,9%
6 Індія 2,7% Болгарія 3,3%
7 Болгарія 2,6% Італія 2,6%
8 Чехія 2,5% Німеччина 2,2%
9 Єгипет  2,4% Білорусь 2,1%

10 Німеччина 2,3% Чехія 2,1%
1-10 Усього 71,2% Усього 67,6%

Місце 
2015 2016 

Країна Частка Країна Частка
1 РФ 25,6% РФ 22,8%
2 Туреччина 10,4% Туреччина 11,4%
3 Італія 5,7% Італія 6,2%
4 Індія 5,6% Польща 5,9%
5 Польща 4,4% Індія 5,2%
6 Болгарія 4,1% Болгарія 4,1%
7 Єгипет  2,5% Єгипет 3,7%
8 Китай 2,3% Чехія 2,2%
9 Німеччина 2,2% Ліван 2,1%

10 Ірак  1,9% Білорусь 2,1%
1-10 Усього 64,7% Усього 65,8%
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Головними товарами, які експортує Запорізька 
область, є недорогоцінні метали та вироби з них 
(перш за все, чорні метали) та продукція важкого ма-
шинобудування (машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання). Причому, на відміну 
від Дніпропетровської, у якій частка непромислових 
товарів у товарному експорті на рівні статистичної 
похибки, у Запорізькій області помітною є частка 
сільськогосподарської продукції, яка зросла від 
5,4% (200 млн дол.) у 2013 р. до 14,3% (328 млн дол.) 
у 2016 р. Але, незважаючи на позитивну динаміку 
експорту сільськогосподарської продукції, Запорі-
зька область все одно є промисловим регіоном, 
майже дев’яносто відсотків експорту якого складає 
промислова продукція. 

Головна група товарів, що експортуються з За-
порізької області, – недорогоцінні метали та вироби 
з них, збільшують свою частку в загальному обсязі 
експорту промислових товарів, хоч абсолютний об-
сяг їх зменшується у більшості періодів. Так, у 
2014 р. частка недорогоцінних металів зросла з 47,3 
до 58,9% (в абсолютному вимірі з 1646 млн дол. до 
2010 млн дол.). У 2015 р. обсяг експорту металів 
знизився до 1560 млн дол., але частка зросла до 
60,9%. Нарешті, у 2016 р. обсяг експорту металів 
впав до 1274 млн дол., але частка зросла до 64,9%. 
Таким чином, головною продукцію, яку експортує 
Запорізька область, є недорогоцінні метали та ви-
роби з них, при чому важливість цієї групи товарів 
збільшується через падіння інших напрямів екс- 
порту. 

Другим за значенням експортним промисловим 
товаром Запорізької області є продукція важкого ма-
шинобудування, а саме, машини, обладнання та ме-
ханізми, електротехнічне обладнання. Частка цієї 
групи товарів скорочувалась найбільш швидкими 
темпами, як і обсяги експорту у грошовому вимірі. 
У 2014 р. обсяги експорту продукції важкого маши-
нобудування знизились з 1275 до 964 млн дол., а ча-
стка цієї групи товарів скоротилась з 36,6 до 28,3%. 
У 2015 р. обсяг експорту важкого машинобудування 
знизився до 670 млн дол., а частка до 26,2%. У 
2016 р. обсяг експорту важкого машинобудування 
знизився до 389 млн дол., а частка до 19,8%. Таким 
чином, падіння експорту цієї групи товарів продов-
жується. Це є негативним як з погляду зменшення 
валютних надходжень, так і з погляду погіршення 
структури експорту, адже це єдина група товарів, які 
мають значну частку та не відносяться до сировин-
ної групи. 

Інші групи експортних промислових товарів 
мають зовсім незначні обсяги. З цих товарів можна 
відокремити лише три групи, які мають більше, ніж 
один процент частки у обсязі експорту: 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості; 

мінеральні продукти; 

засоби наземного транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби. 

У 2014 р. обсяг експорту продукції хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості знизився зі 
150 до 107 млн дол., а її частка скоротилась з 4,3 до 
3,1%. У свою чергу, обсяг експорту мінеральних  
продуктів, основними з яких є руди недорогоцінних 
металів, знизився з 224 до 183 млн дол., а частка цієї 
групи товарів у загальному експорті промислової 
продукції – з 6,4 до 5,4%. Нарешті, обсяг експорту 
транспортних засобів (наземних, повітряних та пла-
вучих) скоротився 77 до 44 млн дол., а їх частка 
впала з 2,2 до 1,3%. 

У 2015 р. обсяг експорту продукції хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості продовжив 
скорочення та становив 77 млн дол., а її частка 
склала 301%. У свою чергу, обсяг експорту мінера-
льних  продуктів скоротився майже у 2 рази, до  
102 млн дол., а частка цієї групи товарів у загаль-
ному експорті промислової продукції склала 4,0%. 
Але обсяг експорту транспортних засобів виріс до 
53 млн дол., з поверненням частки до докризового 
рівня – 2,1%.  

Нарешті, у 2016 р. падіння обсягу експорту про-
дукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промис-
ловості, а також мінеральних продуктів дещо упо- 
вільнилось. Якщо у попередні роки воно становило 
20-40%, то у 2016 р. обидві ці групи продукції зни-
зились лише на 9%. Обсяг експорту продукції хі- 
мічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 
становив 69 млн дол. (частка 3,5%), а мінеральних 
продуктів – 93 млн дол. (частка 4,7%). Що ж стосу-
ється обсягу експорту транспортних засобів, то він 
повернувся майже до рівня 2014 р. і склав 41 млн 
дол. (частка 2,1%). 

Таким чином, можна зробити висновок, що в 
цілому обсяг експорту промислової продукції Запо-
різької області продовжує знижуватись, причому 
найбільш болючим є зниження обсягу продукції ви-
соких ступенів переробки – продукції важкого ма-
шинобудування. Прийняття заходів щодо вирі-
шення цієї проблеми має бути основним завданням 
при розробці стратегії зовнішньоекономічної діяль-
ності регіону.  

Географічна диверсифікація імпорту Запорізь-
кої області дуже незначна. Перші дві-три країни за 
часткою імпорту забезпечують більше половини від 
усього обсягу імпорту, а перші десять країн – більше 
сімдесяти відсотків. Як і для експорту, перелік 
країн-лідерів, що імпортують продукцію до Запорі-
зької області, суттєво не змінився, особливо у пер-
шій трійці  (табл. 5).   

Головним торговельним партнером з імпорту 
Запорізької області залишається РФ, частка якої, хоч 
дещо і знизилась в останній рік з 40-45 до 30%, але 
все одно знаходиться попереду з великим відривом. 
Два інші головні партнери – Китай та Німеччина,  
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частка яких дещо зросла, але все одно залишається 
в районі десяти відсотків. Причому, якщо з Китаю 
та Німеччини Запорізька область переважно імпор-
тує продукцію високих ступенів переробки, то го- 
ловними товарами, які імпортуються з РФ є сиро-
винні товари – паливо та продукти нафтопереробки, 
кольорові метали, продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них. У цьому міститься перс-
пектива загрози для реального сектору економіки 
області, адже проблеми з постачанням палива та си-
ровини у випадку подальшого погіршення відносин 
та розширення конфлікту негативно відіб’ються на 
промисловому виробництві.  

 
Таблиця 5 

Частка ринків-лідерів за обсягом імпорту  
товарів до Запорізької області 

Місце 
2013 2014 

Країна 
Час-
тка 

Країна 
Час-
тка 

1 РФ 39,7% РФ 45,5%
2 Німеччина  8,5% Китай 7,1%
3 Китай 7,1% Німеччина  6,9%
4 Словаччина 4,2% Норвегія 4,4%
5 США 4,0% Польща 2,8%
6 Норвегія  3,3% США 2,6%
7 Республіка Корея 2,6% Туреччина 2,2%
8 Туреччина 2,3% Італія  1,9%
9 Польща 2,2% Словаччина 1,8%

10 Італія  1,9% Франція 1,7%
1-10 Усього 75,7% Усього 77,0%

Місце 
2015 2016 

Країна 
Час-
тка 

Країна 
Час-
тка 

1 РФ 38,9% РФ 30,2%
2 Німеччина  8,1% Німеччина 11,4%
3 Китай 6,1% Китай 8,5%
4 Польща 4,0% Польща 4,4%
5 Туреччина 3,5% Туреччина 3,7%
6 Білорусь  3,0% США 3,7%
7 Норвегія 2,8% Білорусь 2,6%
8 Словаччина 2,8% Литва 2,6%
9 США 2,6% Франція 2,5%

10 Південна Африка 2,5% Норвегія 2,4%
1-10 Усього 74,5% Усього 72,0%

 
Структура та динаміка імпорту Запорізької об-

ласті дещо схожі з імпортом Дніпропетровської об-
ласті, але мають декілька суттєвих відмінностей. Го-
ловною групою товарів, які імпортує Запорізька об-
ласть, є мінеральні продукти, найбільшу частку в 
яких займають паливо, нафта та продукти її пере- 
гонки. Частка цієї групи товарів займає в загальному 
обсязі імпорту промислової продукції від 20-40%.  
Також важливими групами товарів, що імпорту-
ються, є недорогоцінні метали та вироби з них, та 
машини, обладнання та механізми, електротехнічне 
обладнання. На відміну від недорогоцінних металів, 

що експортуються, головними з яких є чорні метали, 
Запорізька область імпортує кольорові метали, перш 
за все нікель, алюміній, мідь. Також відносно значні 
частки мають продукція хімічної та пов’язаних з 
нею галузей промисловості, полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них, засоби наземного транс-
порту, літальні апарати, плавучі засоби. 

Обсяг імпорту мінеральних продуктів за роки 
конфлікту мав тенденцію до падіння, а його частка – 
до зростання, за виключенням 2016 р. Так, у 2013 р. 
обсяг імпорту мінеральних продуктів становив 336 
млн дол. (частка 21,4%), у 2014 р. – 478 (частка 
34,2%), у 2015 р. – 351 (частка 36,2%), у 2016 р. – 
260 млн дол. (частка 29,0%). Суттєве зниження об-
сягу та частки імпорту мінеральних продуктів пояс-
нюється не лише конфліктом, а й падінням плато-
спроможного попиту на паливо серед населення. 
Обсяг імпорту недорогоцінних металів та виробів з 
них мав стабільну динаміку падіння: у 2013 р. – 429 
млн дол. (частка 27,4%), у 2014 р. – 341 (частка 
24,4%), у 2015 р. – 213 частка 21,9%), у 2016 р. –  
176 млн дол. (частка 19,6%),  

Найбільше падіння мав імпорт продукції важ-
кого машинобудування, але й він же мав зростання 
у 2016 р. У 2013 р. обсяг імпорту машин, обладнання 
та механізмів, електротехнічного обладнання стано-
вив 390 млн дол. (частка 24,9%), у 2014 р. – 247  
(частка 17,7%), у 2015 р. – 155 (частка 16,0%), у 
2016 р. – 198 млн дол. (частка 22,1%). 

Окрім машинобудівної продукції, у 2016 р. зро-
стання мав імпорт засобів транспорту (на 5,9%) та 
продукція хімічної промисловості (на 19,3%). Це 
свідчить, що процеси зміни імпорту внаслідок  
конфлікту в цілому мають тенденцію до стабілізації. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ос-
новними товарами, що імпортує Запорізька область, 
є ресурсні товари, причому найбільша їх частка ім-
портується з РФ. Незважаючи на деяке зменшення 
частки цієї країни, залежність промисловості Запо-
різької області від РФ надмірно велика, що несе по-
тенційні загрози.  

У цілому відносно зовнішньоекономічної дія-
льності промисловості Придніпровського економіч-
ного району можна зробити висновок, що за роки 
російсько-українського конфлікту сталось суттєве 
зменшення обсягу зовнішньої торгівлі, як експорту, 
так і імпорту.   

 
3. Сценарії зміни ринкової орієнтації  

 зовнішньоекономічної діяльності При- 
 дніпровського економічного району  
 в сучасних умовах 

 
Головним торговельним партнером промисло-

вих підприємств Придніпровського економічного 
району є підприємства з РФ, що несе додаткові ри-
зики у випадку подальшої ескалації конфлікту. Ос- 
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новними промисловими товарами, торгівля якими 
здійснюється з РФ, є сировинні товари, паливо, а та-
кож, у суттєво менших обсягах, продукція важкого 
та транспортного машинобудування. З іншими кра-
їнами переважно здійснюється також торгівля сиро-
винними товарами. В цілому можна зробити висно-
вок, що підприємства Придніпровського економіч-
ного району здійснюють зовнішню торгівлю това-
рами низького ступеня переробки та з невеликою 
доданою вартістю. Внаслідок цього існує залежність 

ефективності промислових регіонів від світових цін 
на сировинні товари.  

Наразі спостерігається черговий період низь-
ких цін на сировинні товари, який скоріш за все про-
тримається кілька десятиріч [2, 3]. Після пікових цін 
на залізо та залізну руду, які спостерігались у 2005-
2015 рр., ціни повернулись на середній рівень за 
останні п’ятдесят років (рис. 5), і ймовірність їх зро-
стання усі провідні світові аналітичні агентства оці-
нюють як дуже малу.  

 

 
Рис. 5. Динаміка індексів цін на сталь на світових ринках (2000 р. – 100%) 

 
Навпаки, згідно з прогнозами, ціни можуть далі 

знизитись до рівня дев’яностих років, або, у кра-
щому випадку, залишитись на сьогоднішньому  
рівні. Згідно з прогнозами WorldSteel [4], світовий 
попит на металопрокат у найближчі роки може ви-
рости приблизно на 0,9-1,3%, але лише за умови ви-
ходу РФ та Бразилії зі стагнації та відсутності кризи 
у Китаї. Тому перспективи цих галузей промислово-
сті є сумнівними. Але, в той же час, це головні га-
лузі, які надають валютні надходження для підпри-
ємств Придніпровського економічного району, тому 
економіка України не може миттєво від них відмо-
витись. Навпаки, у сучасних кризових умовах необ-
хідна підтримка цих галузей для забезпечення плав-
ного переходу до більш ефективних та відповідних 
неоіндустріальній світовій економіці промислових 
укладів. Тому галузі, які виробляють ресурсні то-
вари, мають зберігатись, але не мають бути пріори-
тетними, стратегія зовнішньоекономічної діяльності 
повинна забезпечувати збереження обсягів експорту 
сировини з одночасним зменшенням її частки. 

Іншим напрямом, в якому відносно сильні екс-
портні позиції промисловості Придніпровського 
економічного району, є важке та транспортне маши-
нобудування. Але слід відзначити, що здебільшого 
продукція цих галузей не є передовою та інновацій-
ною, основними її споживачами є країни третього 
світу, в першу чергу країни колишнього СРСР, най- 

більшу частку серед яких займає РФ. Це обумовлено 
історичними особливостями формування промисло-
вості в Україні, яка протягом існування СРСР була 
ланкою внутрішніх виробничих ланцюгів. На екс-
порт з СРСР йшла лише продукція ВПК, а більша 
частка іншої промислової продукції була для внут-
рішнього кінцевого або проміжного споживання. 
Тому більшість українських промислових підпри-
ємств орієнтовані на зовнішню торгівлю з країнами 
колишнього СРСР. Російсько-український конфлікт 
вже завдав значної шкоди цьому напряму промисло-
вості, тому перспективи його розвитку можуть бути 
лише у напрямку подальшого розвитку присутності 
на ринках країн третього світу, перш за все, Африки 
та Азії. 

Значний потенціал має хімічна промисловість, 
яка наразі знаходиться у напівкоматозному стані че-
рез велику вартість сировини – природного газу та 
нафти. Чергового удару цій галузі завдала відміна 
Кабміном антидемпінгового мита на мінеральні до-
брива з РФ. Це рішення було обумовлено захистом 
виробників сільськогосподарської продукції, адже 
російські виробники пропонують нижчі ціни. Слід 
відзначити, що з погляду неоіндустріалізації еконо-
міки це рішення Кабміну є сумнівним, адже про- 
дукція хімічної промисловості є більш складною та 
інноваційною, ніж сільськогосподарська, тому слід 
віддавати перевагу розвитку саме промислового ви- 
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робництва. В той же час хімічна промисловість При-
дніпровського економічного регіону може відроди-
тись через наявність значного науково-дослідного 
потенціалу, у тому числі використанню результатів 
досліджень Українського державного хіміко-техно-
логічного університету. 

Нарешті, третім напрямом розвитку промисло-
вого експорту, який дуже слабо представлений у 
Придніпровському економічному районі та в Укра-
їні в цілому є випуск сучасної інноваційної промис-
лової продукції. Це продукція з найвищою доданою 
вартістю, але її випуск вимагає наявності як розви-
нутих технологій, так і відповідного людського ка-
піталу. Донедавна Україна мала достатньо високий 

рівень людського капіталу, але з кожним роком здій-
снювалась його деградація внаслідок погіршення 
якості освіти та еміграції найбільш активного та 
конкурентоздатного населення. Тому зараз є дуже 
проблематичним створення нових високотехноло- 
гічних підприємств, адже навіть ті підприємства, що 
існують, мають проблеми з найманням висококвалі-
фікованих робітників та інженерів.  

При групуванні країн-партнерів за регіонами 
світу можна відзначити, що основним партнером 
стали країни Азії (табл. 6), частка яких суттєво зро-
сла. Також, на відміну від експорту до країн колиш-
нього СРСР та Європи, зросли абсолютні обсяги ек-
спорту до країн Африки. 

 
Таблиця 6 

Динаміка обсягу експорту товарів з Придніпровського економічного району, млн дол. 
2013 

Експорт Країни колишнього СРСР Європа Азія Африка Америка 
Дніпропетровська 3603,9 1850,9 3437,6 646,9 243,3 

Запорізька 1789,5 687,1 770,5 339,5 91,9 
Усього 5393,4 2538 4208,1 986,4 335,2 

2016 

 Країни колишнього СРСР Європа Азія Африка Америка 
Дніпропетровська 869,1 1692,3 1898,6 1003 147,8 

Запорізька 670,5 690,6 677,7 209,5 41,5 
Усього 1539,6 2382,9 2576,3 1212,5 189,3 

2020 (прогноз) 

 Країни колишнього СРСР Європа Азія Африка Америка 
Дніпропетровська 734,4 2589,3 3455,5 1464,4 172,9 

Запорізька 566,6 1056,7 1233,2 305,4 48,6 
Усього 1301,0 3646,0 4688,7 1769,8 221,4 

 
Така динаміка є природною, адже населення 

Африки (за прогнозами деяких експертів до 2035 р. 
воно зросте з нинішнього 1 до 2 млрд чол., а до 
2050 р. – до 3 млрд чол.) та Азії зростає, також зрос-
тає економічний потенціал багатьох країн цих регі-
онів, що дозволяє зробити висновок, що необхідно 

приділяти більше уваги налагодженню торгівельних 
зв’язків саме з цими країнами.  

У той же час, за імпортом головними партне-
рами Придніпровського економічного району зали-
шаються країни колишнього СРСР та Європи 
(табл. 7). 

 
Таблиця 7 

Динаміка обсягу імпорту товарів до Придніпровського економічного району, млн дол. 
2013 

Імпорт Країни колишнього СРСР Європа Азія Африка Америка 
Дніпропетровська 1540,2 2075,8 1277,7 114,6 328,6 

Запорізька 750,8 581,9 304,9 12,7 101,1 
Усього 2269,1 2661,2 1595,9 127,6 435,7 

2015 

 Країни колишнього СРСР Європа Азія Африка Америка 
Дніпропетровська 1027,5 1170,5 722,8 128,9 212 

Запорізька 347,2 412,9 166,4 11,8 56,5 
Усього 1489 1515,7 882,6 156,7 273 

2020 (прогноз) 

 Країни колишнього СРСР Європа Азія Африка Америка 
Дніпропетровська 791,2 1533,4 867,4 156,0 231,1 

Запорізька 312,5 462,4 191,4 13,0 60,5 
Усього 1103,7 1995,8 1058,7 168,9 291,5 
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Отже, при формуванні стратегій зовнішньоеко-
номічної діяльності Придніпровського економіч-
ного району необхідно виходити з таких припу-
щень: 

світові ціни на сировинні товари знаходяться на 
низьких значеннях і, якщо виходити з теорії довгих 
економічних хвиль, будуть знаходитись там ще при-
близно десять років; 

ціни на товари на світових ринках найбільш во-
латильні для сировини низького ступеня переробки, 
потім для засобів виробництва і, нарешті, найменш 
волатильними є ціни на предмети споживання; 

головною експортною продукцією Придніп-
ровського економічного району є сировинні товари 
низьких ступенів переробки, за ними з великим від-
ставанням слідують засоби виробництва (продукція 
машинобудування); 

головними товарами, що імпортує Придніпров-
ський економічний район, є мінеральні продукти 
(енергоносії) та сировинні товари; 

Придніпровський економічний район має знач-
ний науковий потенціал у сфері металургії, хімії, ме-
ханіки; 

основними зовнішньоекономічними партне-
рами Придніпровського економічного району є РФ, 
інші країни колишнього СРСР та країни третього 
світу; 

частка торгівлі з РФ у областей Придніпровсь-
кого економічного району значно вища, ніж в ці-
лому в Україні; 

значна частина потенціалу для виробництва 
інноваційної сучасної продукції високих ступенів 
переробки в Придніпровському економічному рай-
оні втрачено, але ще існують можливості для ви- 
робництва та збуту хоч і застарілої, але складної 
промислової продукції; 

в умовах світової неоіндустріалізації Україні 
необхідно нарощувати обсяги промислової продук-
ції з високим ступенем переробки, але одночасно 
вона вимушена підтримувати експорт продукції ни-
зького ступеня переробки, від якого залежить мак-
роекономічна стабільність та наповнення бюджету. 

Судячи з офіційних програм, стратегій та дій 
представників органів влади України, наразі акту- 
альним є сценарій заморожування конфлікту, тобто 
не планується здійснювати активні заходи для змен-
шення або збільшення обсягів торгівлі з РФ. У той 
же час торгівля з країнами ЄС та США названа ос-
новною метою розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків. Так, згідно з проектом Експортної стратегії 
України: Дорожньої карти стратегічного розвитку 
торгівлі на період 2017 – 2021 років [4], основними 
недоторгованими ринками названо США, Німеч-
чина, Великобританія та Франція. Серед промисло-
вих галузей найбільш перспективними з погляду  
зовнішньої торгівлі визначено харчову промисло-
вість, аерокосмічну та авіаційну промисловість, ма- 

шинобудування [4]. Але слід відзначити, що ці цілі 
мало сумісні, адже сумнівно, що високорозвинуті 
країні, такі, як США або Німеччина будуть зацікав-
лені у придбанні української кінцевої промислової 
продукції. Більш вірогідною на сучасному етапі є ін-
теграція українських підприємств у виробничі лан-
цюги західних корпорацій, перш за все, на тих ви- 
робничих циклах, де потрібна значна кількість руч-
ної праці. Це обумовлено вигідним розташуванням 
України та низькою вартістю робочої сили. Під- 
твердженням цього припущення є значна кількість 
підприємств, які відкрито в останні роки на Західній 
Україні та які виробляють складові для європейсь-
ких автомобільних концернів. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже можуть бути запропоновані такі скла-
дові стратегії зовнішньоекономічної діяльності 
Придніпровського економічного району в умовах 
конфлікту з РФ: 

розвиток інфраструктури з метою включення 
машинобудівних підприємств Придніпровського 
економічного району до європейських виробничих 
ланцюгів; 

спрощення умов діяльності підприємств-екс- 
портерів (зменшення корупційного тиску у податко-
вій та митній сферах діяльності, лібералізація ва- 
лютного регулювання); 

відродження хімічної промисловості шляхом 
залучення науково-дослідних закладів; 

сприяння зовнішньоекономічним відносинам з 
країнами Азії та Африки; 

диверсифікація постачання палива та продуктів 
переробки нафти; 

збільшення диверсифікації зовнішньоеконо- 
мічних зв’язків з метою зниження залежності від ок-
ремих країн. 
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Ляшенко В. І., Прокопенко Р. В., Дзюба С. В. 

Сценарії ринкової орієнтації зовнішньоекономіч-
ної діяльності Придніпровського економічного 
району в сучасних умовах 

Розглянуто перспективи основних галузей спе-
ціалізації Придніпровського економічного району 
на світових ринках з врахуванням їх історичного  
розвитку та у припущенні, що російсько-українсь-
кий конфлікт буде розвиватись за сценарієм його за-
мороження та збереження наявного рівня економіч-
них зв’язків. Встановлено, що Дніпропетровська об-
ласть експортує та імпортує переважно промислову 
продукцію низького ступеня переробки. Основними 
товарами, що імпортує Запорізька область, є ресур-
сні товари, причому найбільша їх частка імпорту-
ється з РФ. Незважаючи на деяке зменшення частки 
імпорту з цієї країни, залежність промисловості За-
порізької області від РФ надмірно велика, що несе 
потенційні загрози.  

 

Ключові слова: російсько-український конф-
лікт, Придніпровський економічний регіон, зовніш-
ньоекономічна діяльність, розвиток зовнішньої тор-
гівлі. 

 
Ляшенко В. И., Прокопенко Р. В., Дзюба 

С. В. Сценарии рыночной ориентации внешне-
экономической деятельности Приднепровского 
экономического района в современных условиях 

Рассмотрены перспективы основных отраслей 
Приднепровского экономического района на миро-
вых рынках с учетом их исторического развития и в 
предположении, что российско-украинский кон-
фликт будет развиваться по сценарию его заморозки 
и сохранения имеющегося уровня экономических 
связей. Установлено, что Днепропетровская область 
экспортирует и импортирует преимущественно про-
мышленную продукцию низкой степени перера-
ботки. Основными товарами, которые импортирует 
Запорожская область, являются ресурсные товары, 
причем наибольшая их доля импортируется из РФ. 
Несмотря на некоторое уменьшение доли импорта 
из этой страны, зависимость промышленности Запо-
рожской области от РФ чрезмерно велика, что несет 
потенциальные угрозы. 

Ключевые слова: российско-украинский кон-
фликт, Приднепровский экономический район, 
внешнеэкономическая деятельность, развитие 
внешней торговли. 

 
Lyashenko V., Prokopenko R., Dzyuba S. 

Scenarios of the market orientation of foreign 
economic activity of the Pridneprovsky economic 
region under perfect conditions 

The prospects of the main branches of the Dnieper 
economic region in world markets. When taken into 
account their historical development. Suggested that the 
Russian-Ukrainian conflict will evolve according to the 
scenario of freezing and to preserve the existing level of 
economic relations. It is established that the 
Dnepropetrovsk region exports and imports mainly 
industrial products of low degree of processing. The 
main goods imported by the Zaporozhye region, are 
resource products. The largest share is imported from 
Russia. Despite a slight decrease in the share of this 
country, the dependence of industry of Zaporozhye 
region from Russia is very large, which poses a potential 
threat. 

Keywords: Russian-Ukrainian conflict, Pridnep-
rovsky economic region, foreign economic activity, 
development of foreign trade. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 
Постановка проблемы. В настоящее время 

продовольственный дефицит является серьезной 
мировой угрозой стабильному существованию и 
развитию человечества. На сегодняшний день, 
число голодающих в мире Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
оценивает на уровне 789,5 млн человек, что состав-
ляет 10,7% всего населения мира [7, 8]. Процесс гло-
бализации значительно влияет на конкурентную 
среду товарных рынков и в первую очередь это ка-
сается рынка продовольственных товаров, так как 
страны и регионы мира сильно дифференцированы 
по природным и экономическим условиям произ-
водства продовольственных товаров, а также по ве-
личине и структуре потребительского спроса на них. 
Исходя из этого, целесообразно уделить внимание 
такому сектору международной торговли, как ры-
нок продовольственных товаров. 

Степень изученности. Проблемам современ-
ной мировой международной торговли в продоволь-
ственном секторе уделялось внимание в работах 
П. Драка, Н. Магуда, В. Катасонова, А. Пахомова, 

Е. Казанцевой и др. Особенности современного ми-
рового продовольственного рынка были освещены в 
трудах Н. Саляховой, Н. Васильявой, Е. Казанцевой, 
А. Мельникова, Е. Колесниковой и др. Особенности 
современного российского продовольственного 
рынка были освещены в трудах Н. Салахова, Н. Ва-
сильявой, Р. Фаляхова, Д. Рудакова, Б. Воронина и 
др. 

Цель исследования – анализ мирового рынка 
продовольственных товаров. 

Объект исследования – современный мировой 
рынок продовольственных товаров.  

Предмет исследования – особенности совре-
менного мирового рынка продовольственных това-
ров. 

Изложение основного материала. Несмотря 
на то, что показатель глубины продовольственного 
дефицита в мире имеет тенденцию к снижению, 
наблюдается дисбаланс между потреблением и про-
изводством, что негативно отражается на состоянии 
продовольственного рынка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Глубина продовольственного дефицита в мире, 2000-2016 гг. 

Примечание: составлено авторами по: [1].  
 
Так, разница в продовольственном дефиците 

между группами стран составляет более 200%. При 
этом показатель количества потребляемых калорий 
на душу населения имеет тенденцию к росту в раз-
вивающихся (9,5%), наименее развитых (8,1%) и 

развитых странах (1,8%). По оценкам ФАО к 2024 г. 
количество потребления на душу населения вырас-
тет приблизительно еще настолько же процентов по 
каждой группе стран (рис. 2). 
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Рис. 2. Потребление калорий на человека по группам стран, 2002-2024 гг. 

Примечание: составлено авторами по: [2]. Данные за 2024 г. являются прогнозными. 
 
Негативное влияние на состояние мирового 

продовольственного рынка оказывает затянувшийся 
мировой финансовый кризис, который снижает про-
довольственную безопасность многих стран. За пе-
риод 2012-2016 гг. индекс продовольственной без-
опасности России упал на 4,3 пункта, Японии – 2,3, 

Бельгии – 2,1 (табл. 1). Данная ситуация в значи-
тельной степени обусловливает рост цен на про-
дукты питания, что становится главной мировой 
проблемой, так как в первую очередь подорожание 
затрагивает именно сельскохозяйственную продук-
цию. 

 

Таблица 1  
Индекс продовольственной безопасности за 2012-2016 гг. [3, с. 30] 

Рейтинг Страна 2012 2013 2014 2015 2016 Изменение за 5 лет 
1 США 86,1 85,6 86,2 85,8 86,6 +0,5 
4 Нидерланды 82,9 82,4 82,8 82,2 82,6 -0,2 
6 Франция 83,5 83,0 81,5 81,6 82,5 -1,0 

13 Швейцария 81,4 81,0 81,4 80,8 80,9 -0,5 
14 Дания 81,1 80,5 80,7 79,2 80,0 -1,0 
17 Финляндия 79,6 79,4 78,4 77,2 78,9 -0,7 
19 Испания 78,3 77,7 78,4 76,9 77,7 -0,6 
21 Бельгия 77,9 76,6 76,9 76,5 77,4 -0,5 
22 Япония 77,9 76,5 75,7 75,2 75,9 -2,0 
31 Греция 74,7 71,5 72,3 70,7 71,5 -3,3 
41 Бразилия 67,8 67,7 67,6 66,8 67,6 -0,2 
42 Китай 62,3 62,3 63,5 64,3 65,5 +3,2 
48 Россия 66,7 65,6 62,8 61,5 62,3 -4,4 
57 Египет 50,5 50,8 52,3 56,1 57,1 +6,5 
75 Индия 48,7 48,2 47,9 48,9 49,4 +0,7 

113 Бурунди 26,7 26,0 26,1 24,8 24,0 -2,8 
 
Так, цены на сельскохозяйственную продук-

цию с 2009 по 2010 г. выросли на 11%, тогда как с 
2010 по 2011 г. – еще на 22%. В 2017 г. ожидается 
незначительный рост цен как на сельскохозяйствен-
ную продукцию на 0,6% по сравнению с 2016 г., так 
и на продукты питания на 0,4% (табл. 2). 

Наиболее крупными как экспортерами, так и 
импортерами сельскохозяйственной продукции яв-
ляются страны ЕС, доля которых составляет 37,1%. 
На долю США, как крупнейшего экспортера продо-
вольствия, приходится 10,4% мирового экспорта в 
2015 г. (табл. 3), при этом структура американского 
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экспорта отличается высокой степенью диверсифи-
кации при преобладании соевых бобов, кукурузы и 
пшеницы. Значительную долю в экспорте сельско-

хозяйственной продукции имеют такие традици-
онно аграрные страны, как Парагвай – 89,3%, Ар-
гентина – 51, Бразилия – 28, Новая Зеландия – 46,3 
и Греция – 20,4%. 

 
Таблица 2  

Фактические и прогнозные цены, индексы (2010=100) [4, с. 8] 
 Фактические цены Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
С/х продукция 89 100 122 114 106 103 89 89 90 91 
Продукты питания 93 100 123 124 116 107 91 92 93 94 
Зерновые 99 100 138 141 128 104 89 82 79 81 
Жиры и масла 90 100 121 126 116 109 85 90 92 94 
Другие продукты  90 100 111 107 104 108 100 105 105 105 
Напитки 86 100 116 93 83 102 94 91 90 90 

 
Таблица 3 

Основные экспортеры и импортеры продовольствия, 2015 г. [5, с. 104] 
 Объем, млрд 

долл. 
Доля в мировом  
экспорте/импорте 

Годовое процентное изменение 

 2015 2000 2015 2010-15 2013 2014 2015 
Экспортеры 

ЕС (28) 585 41,9 37,1 2 8 1 -13 
Вне ЕС (28) 158 10,0 10,0 4 8 1 -11 
США 163 13,0 10,4 3 2 4 -10 
Бразилия 80 2,8 5,1 3 5 -3 -9 
Китай 73 3,0 4,6 7 6 6 -2 

Импортеры 
ЕС (28) 590 42,7 35,0 1 6 2 -13 
Вне ЕС (28) 166 13,2 9,8 2 3 2 -9 
Китай 160 3,3 9,5 8 6 3 -6 
США 149 11,6 8,8 5 3 7 -5 
Япония 74 10,4 4,4 -1 -8 -5 -10 

 
Развитые страны активно используют сравни-

тельные конкурентные преимущества других 
стран – природные и экономические, а также воз-
можности международной специализации и коопе-
рации. Так, США, являясь крупнейшим экспорте-
ром сои, кукурузы, пшеницы и готовых продуктов 
питания, в то же время является крупнейшем миро-
вым импортером алкогольных и безалкогольных 
напитков, кофе, мяса и хлебобулочных изделий. На 
четвертом месте в мире по объему импорта продо-
вольствия находится Япония, что обусловливается 
достаточно ограниченными земельными ресурсами 
страны на душу населения и дефицитом продуктов 
питания собственного производства. Япония обес-
печивает собственными силами производство риса, 
фруктов, овощей и морепродуктов, но в то же время 
сильно импортозависима от зерновых, бобовых и 
кукурузы. 

Объем импорта сельскохозяйственных культур 
и продукции животноводства в стоимостном выра-
жении имеет тенденцию к росту (рис. 3). Так, им-
порт сельскохозяйственной продукции за последние 
15 лет увеличился на 35%. Заметно падение объемов 

экспорта-импорта в 2008-2009 гг., которые являлись 
годами мирового финансового кризиса, что объяс-
няется желанием стран сократить расходы, где 
наибольший объем принадлежит странам Европы и 
Азии. По мнению экспертов, Китай является причи-
ной снижения показателей мировой торговли в 
2016 г., как в целом, так и в продовольственном сек-
торе в частности. Данные о показателях внешней 
торговли Китая в 2016 г. свидетельствуют о сниже-
нии объемов на 14,3% (до 291,7 млрд долл.) [1]. 

Такая же тенденция наблюдается и в объеме 
экспорта. Однако здесь уже главным экспортером 
являются Европа и Америка (рис. 4). При этом в 
структуре Америки и Океании преобладает экспорт, 
а Европы, Азии и Африки – импорт. 

В 2015 г. внутри своего региона Европа экспор-
тировала продуктов сельского хозяйства на 475,4 
млрд долл., Азия – 215,5, Северная Америка – 103,2 
млрд долл. Превалирующее направление экспорта 
Южной и Центральной Америки – Азия (63,7 млрд 
долл), СНГ и Африки – Европа (15,9 и 20,5 млрд 
долл соответственно). 
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Рис. 3. Объем мирового экспорта/импорта сельскохозяйственных культур  

и продукции животноводства, млрд долл. 

Примечание: составлено авторами по: [6]. Данные за 2016 г. прогнозные. 
 
 

 
Рис. 4. Объем экспорта сельскохозяйственных культур и продукции животноводства  

по основным регионам мира, млрд долл. 
 
Примечание: составлено авторами по: [6]. 
 
При этом следует обратить внимание на то, что 

объем импорта превышает объем экспорта в сред-
нем на 5%, что свидетельствует об отрицательном 
сальдо торгового баланса. Противопоставление тен- 
денций в сфере производства и потребления дает 
возможность прогнозировать вероятные тенденции 
изменений чистого баланса внешней торговли раз-
ными сырьевыми товарами по регионам (табл. 4). 

Основным производителем и экспортером ка-
као в мире является Республика Берег Слоновой Ко-
сти. В свою очередь в 2015 г. импортировали этот 
продукт ряд стран, таких как Нидерланды, США, 
Германия, Испания и др. Бразилия занимает первое 
место в мире по производству кофе (49,4 млн шт.  
60 кг мешков), основными потребителями которого 
является ЕС (44,1 млн шт.) и США (25,1 млн шт.).  
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Таблица 4  
Торговый баланс в натуральном выражении на 2023 г. [2, с. 7] 

 АТР Африка Европа ЛАКб ОРС Северная 
Америка 

Океания 

 Объем чистого экспорта, тыс. тонн 
Пшеница -49 963 -44 987 45 788 -7 074 -8 299 46 206 18 329 
Рис 21 083 -18 052 -1 368 -1 192 -2 637 2 419 299 
Кормовые зерновые -63 999 -22 851 30 402 21 795 -19 595 53 574 4 154 
Масличные культуры -98 449 -3 494 -11 469 57 748 -5 185 58 323 2 921 
Шрот -27 206 -4 461 -19 586 49 715 -4 912 8 963 -2 669 
Говядина -2  105 -877 -1 110 3 341 -1 147  42 2 224 
Свинина -2  625 -714 1 715 -376 -1 280 3 621 -362 
Баранина -790 53 -140 9  -40 -71 1 032 
Птица -5 234 -2 192 877 3 677 -1 729 4 710 57 
Рыба 9  625 -3 323 -1 822 2 015 -2 769 -3 406 -220 
Рыбная мука -1  418 43 -7 1 398 -112 125 -28 
Рыбий жир -124 56 -189 296 -30 4 -12 
Сливочное масло -413 -161 80 -22 -39 98 476 
Сыры -633 -219 879 -284 -365 318 518 
Обезжиренное сухое молоко -1 241 -387 640 -367 -95 826 642 
Цельное сухое молоко -1 372 -618 379 -46 -21 4 1 656 
Растительные масла 5 447 -8 775 -2 366 8 362 -2 279 235 -386 
Сахар -17 342 -11 684 -591 38 337 -475 -4 511 3 636 
Хлопок -7 164 1 620 48 927 741 2 562 1 035 

Примечание: АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион, ЛАКб – Латинская Америка и Карибский бассейн, ОРС – 
остальные развитые страны. 

Примечание: серым цветом выделены ячейки с положительным торговым балансом. 
 

Основным производителем соевых бобов является 
США, при этом основным экспортером – Бразилия. 
Индонезия лидировала в производстве пальмового 
масла (32 млн т) в 2015 г., Китай – соевого масла 
(14,6 млн т). США основной производитель и экс-
портер кукурузы. Несмотря на то, что Китай лиди-
рует в производстве риса в мире (145,8 млн т в 
2015 г.), основным экспортером на международном 
рынке является Индия (10,2 млн т) и Тайланд (9,5 
млн т). Китай так же выступает основным импорте-
ром риса в мире (4,8 млн т), это объясняется тем, что 
рис – основа рациона в Китае. ЕС занимает одно из 
первых мест в производстве и экспорте пшеницы 
(табл. 5). 

По оценкам ФАО продовольственный прогноз 
на 2016-2017 гг. имел позитивные тенденции. Пред- 

полагалось, что мировые рынки продовольствия не 
будут подвержены резким изменениям благодаря 
стабильным поставкам. Мировое производство зер-
новых культур в 2016 г. оказалось ниже прогнозных 
значений спроса на 2016-2017 гг. Соответственно 
запасы на конец 2017 г. будут ниже рекордного по-
казателя 2016 г., достигнутого благодаря высокой 
урожайности 2016 г. По оценкам ФАО, мировое 
производство пшеницы в 2016 г. достигло почти 
2543 млн т, что на 0,6% выше показателя 2015 г. 
Данный прирост обеспечен увеличением показате-
лей по направлениям: Аргентина, страны ЕС, Россия 
и Канада. Также прогнозируется увеличение произ-
водства риса и кормового зерна по сравнению с 
2015 г. 

 
Таблица 5  

Основные производители, экспортеры и импортеры продовольствия 
 2000/01 2013/14 2015/16 

1 2 3 4 
Какао (тыс. метрических тонн) - - - 
Производитель: Берег Слоновой Кости 1212,4 1746,2 1570 
Экспортер: Берег Слоновой Кости 903,4 1191,8 1234 
Импортер: Нидерланды 549,0 632,5 471 
Кофе (тыс. 60 килограммовых мешков) - - - 
Производитель: Бразилия 34100 57200 49400 
Потребитель: ЕС - 41475 44115 
Соевые бобы (млн метрических тонн) - - - 
Производитель: США 75,1 91,4 106,9 
Экспортер: Бразилия 15,5 46,8 54,4 
Импортер: Китай 13,2 70,4 83,2 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 

Пальмовое масло (тыс. метрических тонн) - - - 
Производитель: Индонезия 8300 30500 32000 
Потребитель: Индия 4100 8412 9100 
Соевое масло (тыс. метрических тонн) - - - 
Производитель: Китай 3240 12335 14569 
Потребитель: Китай 3542 13657 15250 
Кукуруза (млн метрических тонн) - - - 
Производитель: США 251,9 351,3 345,5 
Экспортер: США 49,3 48,8 48,2 
Импортер: Япония 16,3 15,1 15,2 
Рис (млн метрических тонн) - - - 
Производитель: Китай 131,5 142,5 145,8 
Экспортер: Индия 1,7 10,6 10,2 
Импортер: Китай 0,3 4,0 4,8 
Пшеница (тыс. 60 килограммовых мешков) - - - 
Производитель: Бразилия 34100 57200 49400 
Потребитель: ЕС - 41475 44115 
Сахар (млн метрических тонн) - - - 
Производитель: Бразилия 17,1 37,8 34,7 
Экспортер: Бразилия 7,7 26,2 24,4 
Импортер: Китай 1,1 4,3 6,0 

Примечание: составлено авторами по: [4, с. 37-66]. 
 

Потребление зерновых за период 2016-2017 гг. 
составило 2546 млн т, что на 0,9% больше показа-
теля 2015-2016 гг. Ожидается сокращение мировой 
торговли зерновыми в 2016-2017 гг. на 1,9% по срав- 

нению с 2015-2016 гг. по причине снижения спроса 
на ячмень и сорго со стороны импортеров, что соот-
ветственно вызвало ожесточение конкуренции 
среди экспортеров за долю рынка (табл. 6). 

 

Таблица 6  
Мировой рынок зерновых, прогнозные значения ФАО [7, с. 2] 

  2014/15 2015/16 
оценка 

2016/17 
прогноз 

Изменение, % 
2016/17 к 2015/16 

МИРОВОЙ БАЛАНС (млн т) 
Производство 2 561,8 2 527,7 2 542,9 0,6 
Торговля 376,1 376,2 369,1 -1,9 
Общее потребление 2 501,2 2 522,9 5 545,7 0,9 
Продовольствие 1 080,2 1 091,7 1 105,7 1,3 
Фураж 889,8 901,7 914,7 1,5 
Прочее 531,2 529,5 525,3 -0,8 
Запасы на конец периода 644,1 644,0 642,2 -0,3 
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Потребление продовольствия на душу населения 
В мире (кг/год) 148,9 148,8 149,0 0,2 
Страны с низким доходом и дефицитом потребле-
ния (кг/год) 147,1 146,5 146,8 0,2 

Отношение мировых запасов к потреблению (%) 25,5 25,3 24,5 - 
Отношение запасов к внутреннему потреблению и 
экспорту (%) 

17,7 16,1 15,6 - 

ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА ЗЕРНОВЫЕ 192 162 149 -11,8 
 
По оценкам ФАО, производство пшеницы в 

2016 г. составило 724 млн т, что на 1,4% меньше, 
чем в 2015 г. Снижение показателя обусловлено 
уменьшением производства пшеницы в ЕС на  
6,5 млн т, Марокко – 5, Украине – 4,5, США –  
1,4 млн т. Потребление пшеницы в мире оставалось 
стабильным и составило 718,3 млн т, что обуслов- 
лено увеличением потребления в пищевых целях за 

счет роста населения и одновременным снижением 
потребления в кормовых и промышленных целях. 
Данная ситуация обусловлена увеличением доступ-
ности кукурузы в Китае и странах ЕС. По оценкам 
ФАО, мировая торговля пшеницей увеличится до 
155 млн т в 2016-2017 гг., за счет поставок из Арген-
тины, Австралии, Канады и США (рис. 5). 
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Рис. 5. Мировой рынок пшеницы, млн т 

Примечание: составлено авторами по:  [7, 8]. 
 
Решение Китая об уменьшении резервов куку-

рузы привело к увеличению спроса на кукурузу в ка-
честве корма для скота и снижению – на заменители, 
таких как ячмень и сорго. По прогнозам ФАО ожи-

дается, что мировая торговля кормовым зерном со-
кратится на 3,9% в 2016-2017 гг., за счет сокращения 
торговли кукурузой на 1,1%, ячменя – 9% и сорго – 
27% (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Мировой рынок кормового зерна, млн т 

Примечание: составлено авторами по:  [7, 8]. 
 
В 2016 г. показатель международной торговли 

рисом составил 44,7 млн т, что на 0,9% больше, чем 
в 2015 г., что обусловлено увеличением спроса со 
стороны стран Латинской Америки, Карибского 
бассейна и Африки. Мировое потребление риса оце-
нивается в 502,6 млн т в 2016-2017 гг. или 54,6 кг на 
человека в год. При этом отношение мировых запа-
сов к потреблению в 2016-2017 гг. сократилось на 
32% (рис. 7). 

По оценкам ФАО, наблюдается сокращение 
производства масличных культур в 2016-2017 гг. 
При этом, прогнозируется увеличение потребления 
в среднем на 3% в связи с увеличением населения и 
экономическим ростом в мире, что приведет к дис-
балансу между производством и потреблением, и 
соответственно сокращению мировых запасов 
(табл. 7). 

В 2016 г. ФАО спрогнозировал мировую стаг-
нацию производства мяса, показатель которого со-

ставил 320,7 млн т, что на 0,3% больше 2015 г. Уве-
личение производства обусловлено такими стра-
нами, как США, Бразилия, ЕС, Индия и Россия. Та-
ким образом, объемы мировой торговли в 2016 г. 
выросли на 2,8% по сравнению с 2015 г., что соста-
вило 30,6 млн т. Такая ситуация обусловлена увели-
чением объемов торговли мясом птицы на 3,5% до 
12,7 млн т и мясом свинины на 4,4% до 7,5 млн т, 
что связано с ростом потребления данных продук-
тов в Саудовской Аравии, ЮАР, Японии, Вьетнаме, 
Кубе и ОАЭ (табл. 8). 

Так, в 2016 г. 12 российских компаний полу-
чили разрешение на поставку мяса в Египет, что свя-
зано со стремлением российских компании выйти на 
рынки ОАЭ, Ближнего Востока, Юго-Восточной 
Азии, Африки и других регионов, где мясо бройле-
ров будет востребовано и конкурентоспособно. 
Прежде всего, это мусульманские страны с высоким 
уровнем потребления птицы и платежеспособным 
спросом. 
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Рис. 7. Мировой рынок риса, млн т 

Примечание: составлено авторами по: [7, 8]. 
 

Таблица 7  
Мировой рынок масличных культур [7, с. 6] 

 2013/14 2014/15 
оценка 

2015/16 
прогноз 

Изменение, % 2015/16 
к 2014/15 

ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (млн т) 
Производство 513,3 548 532,7 -2,8 

МАСЛА И ЖИРЫ (млн т) 
Производство 203,3 210,9 207,4 -1,6 
Поставки 236,0 247,3 245,9 -0,5 
Потребление 199,3 205,9 211,5 2,7 
Торговля 108,1 114,0 117,0 2,6 
Мировых запасы к потреблению (%) 18,2 18,7 16,4 - 
Запасов к потреблению и экспорту (%) 10,4 11,1 9,6 - 

ЖМЫХ И ШРОТ (млн т) 
Производство 128,8 140,9 137,7 -2,2 
Поставки 146,9 162,1 163,7 1,0 
Потребление 125,9 133,4 139,2 4,3 
Торговля 81,4 86,4 89,5 3,5 
Мировых запасы к потреблению (%) 16,8 19,5 17,4 - 
Запасов к потреблению и экспорту (%) 9,0 11,3 10,6 - 

ИНДЕКС ЦЕН ФАО (02/04=100) 
Маслосемена 184 149 148 -3,1 
Жмых/шрот 243 179 160 -16,1 
Растительные масла 181 147 156 1,4 

 
Исследование, проведенное правительством 

Египта, показало, что лишь 11% из 90 млн населения 
Египта съедают меньше 2 кг мяса в месяц. Выясни-
лось, что 32% населения потребляют от 2 до 4 кг 
мяса в месяц, 30% – 4-6, 8% – 6-8, 6% – 8-10 кг, 7% – 
более 10 кг в месяц. Во время священного месяца 
Рамадан, когда мусульмане соблюдают пост, по но-
чам разговляясь, египтяне потребляют еще больше 
мяса, чем в обычное время, что свидетельствует о 
стабильном спросе на мясо [9].  

По оценкам ФАО, производство рыбы и море-
продуктов увеличится до 175 млн т, что на 2,3% 
больше показателя 2015 г. Объемы мировой тор-
говли имеют тенденцию к стабильному росту, од-
нако в связи с падением цен, стоимостные объемы 
торговли будут снижаться в среднем на 1%. Так, го-
довое изменение индекса цен ФАО на рыбу в 2016 г. 

было отрицательным и составило 5%. В связи с 
этим, ожидается падение доходов азиатских постав-
щиков из Китая, Филиппин и Таиланда. Мировой 
спрос на морепродукты, по оценкам ФАО, увели-
чится на 2,8% до 20,6 кг в год на человека (табл. 8) 
[7, с. 9]. 

Мировое производство молока в 2016 г., по 
оценкам ФАО, увеличится на 1,6%, что составит  
816 млн т, за счет Европы, Азии и Америки. После 
длительного низкого спроса на молочные продукты, 
что привело к накоплению значительных запасов в 
странах-экспортерах, в 2016 г. ожидается рост миро-
вой торговли на 1,5% до 73,2 млн т за счет преобла-
дания низких цен и увеличения спроса со стороны 
азиатских стран (рис. 8). Сокращение объемов тор-
говли было обусловлено снижением поставок в Ки-
тай и эмбарго на импорт в Россию. 
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Таблица 8 
Мировой рынок мяса и рыбы, прогнозные значения ФАО 

 2014 2015 
оценка 

2016 
прогноз 

Изменение, % 
2016 к 2015 

МИРОВОЙ БАЛАНС (млн т) 
Производство мяса, в т.ч.: 
Говядина 
Мясо птицы 
Свинина 
Баранина 

315,4 
68,0 

111,0 
116,9 
13,9 

319,6 
67,9 

114,9 
117,2 
14,0 

320,7 
68,4 
116,2 
116,4 
14,1 

0,3 
0,8 
1,1 
-0,7 
0,7 

Производство рыбы, в т.ч.: 
Рыболовство 
Аквакультура 

167,2 
93,4 
73,8 

171,0 
93,5 
77,5 

175,0 
93,6 
81,4 

2,3 
0,1 
5,0 

Торговля мясом, в т.ч.: 
Говядина 
Мясо птицы 
Свинина 
Баранина 

30,6 
9,6 

12,8 
7,0 
1,0 

29,8 
9,1 

12,3 
7,2 
1,0 

30,6 
9,3 

12,7 
7,5 
0,9 

2,8 
1,3 
3,5 
4,4 
-3,2 

Торговля рыбой 60,0 59,9 59,9 0,0 
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (кг/год) 

Мясо 43,4 43,3 43,4 0,1 
Съедобная рыба 20,1 20,3 20,6 1,7 
Рыболовство 10,0 9,8 9,7 -0,7 
Аквакультура 10,1 0,5 10,9 3,9 

ИНДЕКС ЦЕН ФАО (2002-2004=100) 
Мясо 198 168 148 -15,5 
Рыба 156 142 141 -5,0 

Примечание: составлено авторами по:  [7, 8]. 
 
 

 
Рис. 8. Показатели мирового рынка молочной продукции 

Примечание: составлено авторами по: [8].  
 
Так, общая стоимость импорта сельскохозяй-

ственной продукции в 2016 г., по оценкам ФАО, 
снизилась на 9%, что составило 986 млрд долл. По-
добное падение объемов наблюдалось лишь в кри-
зисный 2009 г. По мнению экспертов, падение вы-
ручки прогнозируется по всем видам продуктов. 

Выводы. Выявлено, что происходит снижение 
продовольственной безопасности в мире, а также 
уменьшение объемов мировой торговли продоволь- 

ственными товарами. Определены основные миро-
вые экспортеры и импортеры продовольствия, среди 
которых лидирующее положение занимают страны 
ЕС. Анализ показал, резкое снижение мирового им-
порта-экспорта сельскохозяйственных культур и 
продукции животноводства в 2016 г., в связи с рез-
ким снижением доли Китая в мировой торговле. При 
этом обращено внимание на то, что объем импорта 
превышает объем экспорта в среднем на 5%, что 
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свидетельствует об отрицательном сальдо мирового 
торгового баланса. Рассмотрены рынки различных 
видов продовольствия, отмечено падение выручки 
по всем позициям в 2016 г. Выявлено, что россий-
ские компании стремятся выйти на мусульманские 
рынки мясной продукции, что обусловлено высоким 
платежеспособным спросом со стороны этих стран. 
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Шабаліна Л. В., Капко А. В. Світовий ринок 

продовольчих товарів 
У статті на основі експорту-імпорту продоволь-

чих товарів проаналізовано основні тенденції роз- 
витку світового ринку. Виявлено негативне сальдо 
світового торгового балансу, що свідчить про мак- 
 

роекономічну нестабільність в світі і зниження між-
народної продовольчої безпеки. Відзначено роль ро-
сійських компаній на світовому ринку продоволь- 
ства. Доведено, що ринок м'ясної продукції є прі- 
оритетним для Росії в ОАЕ, країнах Близького 
Сходу, Південно-Східної Азії та Африці. 

Ключові слова: світовий ринок, продовольчі то-
вари, продовольча безпека, продовольча дефіцит, 
сільськогосподарська продукція, продукти тварин-
ництва. 

 
Шабалина Л. В., Капко А. В. Мировой рынок 

продовольственных товаров 
В статье на основе экспорта-импорта продо-

вольственных товаров проанализированы основные 
тенденции развития мирового рынка. Выявлено от-
рицательное сальдо мирового торгового баланса, 
что свидетельствует о макроэкономической неста-
бильности в мире и снижении международной про-
довольственной безопасности. Определено, что ры-
нок мясной продукции является приоритетным для 
России в ОАЭ, странах Ближнего Востока, Юго-Во-
сточной Азии и Африке. 

Ключевые слова: мировой рынок, продоволь-
ственные товары, продовольственная безопасность, 
продовольственный дефицит, сельскохозяйственная 
продукция, продукты животноводства. 
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ket 
In the article, based on the export-import of food 

products, the main trends in the development of the 
world market were analyzed. The negative balance of 
the world trade balance was revealed, which indicates 
the macroeconomic instability in the world and the re-
duction of international food security. It is determined 
that the meat market is a priority for Russia in the UAE, 
Middle East, Southeast Asia and Africa. 

Keywords: world market, food products, food se-
curity, food deficit, agricultural products, livestock 
products. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 
Актуальність теми дослідження. Ринок ту- 

ристичних послуг сьогодні стрімко розвивається в 
усьому світі. В Україні останніми роками також де-
далі більше уваги приділяється туристичній діяль-
ності. З’являються нові види туризму, зростає кіль-
кість туристичних комплексів та баз відпочинку. 
При цьому державне регулювання цієї сфери не є 
досконалим. По-перше, Закон України «Про ту-
ризм» потребує вдосконалення. По-друге, для де-
яких нових видів туризму взагалі не існує окремої 
законодавчої бази. По-третє, у 2014 році Державне 
агентство України з туризму і курортів було ліквідо-
вано, а його функції покладені на Міністерство ін-
фраструктури України та Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України, що стало причи-
ною багаторазової трансформації центрального ор-
гану виконавчої влади у сфері туризму. Внаслідок 
економічної та політичної кризи в країні відбува-
ється значне зменшення в’їзних туристичних пото-
ків. Проблеми розвитку ринку туристичних послуг 
потребують посилення уваги з боку уряду щодо їх 
вирішення. Незважаючи на те, що як ринок сфера 
туристичних послуг має бути здатною до саморегу-
лювання, але наразі для неї необхідне пряме та опо-
середковане державне втручання.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі державного регулювання ринку туристич-
них послуг присвячено багато публікацій. Так, у 
працях Г. Ворошилової, І. Верезомської [5], Б. Шу-
пік [20] розглядаються ключові аспекти державного 
регулювання міжнародного туризму в Україні. 
В. Биркович [2], Р. Кожухівська [11], А. Левицький 
[12] у своїх публікаціях висвітлюють державне ре-
гулювання ринку туристичних послуг на регіональ-
ному рівні. Науковці І. Антоненко [1], Г. Вороши-
лова [4], В. Гостюк [6] дослідили міжнародний до- 
свід державного регулювання ринку туристичних 
послуг. Н. Василиха [3], Ю. Гурбик [7], О. Макара, 
Д. Гарасюк [13] у своїх працях відображають меха-
нізм та особливості державного регулювання ринку 
туристичних послуг в Україні. Незважаючи на знач-
ну чисельність публікацій, які присвячені проблемі 
державного регулювання ринку туристичних по- 
слуг, деякі питання й досі лишаються поза увагою 
науковців. Більшість досліджень носять фрагмен- 
тарний характер, не обґрунтовано доцільність ство-
рення окремої організації, яка б займалася просуван-
ням національного туристичного продукту на між-
народному ринку. Також потребують уточнення 
шляхи удосконалення державного регулювання  
ринку туристичних послуг в Україні. 

Мета статті – обґрунтувати теоретико-методи-
чні та практичні засади державного регулювання  
ринку туристичних послуг, запропонувати шляхи 
удосконалення регулювання ринку туристичних по-
слуг в Україні.   

Виклад основного матеріалу. У світлі на-
дання Україні безвізового режиму Європейським 
Союзом перспективи розвитку виїзного туризму, 
який і до цього був досить популярним, видаються 
досить оптимістичними. Таким чином, можна вва-
жати, що держава стимулює розвиток виїзного ту- 
ризму, при цьому в’їзний та внутрішній туризм в 
Україні розвиваються досить повільно. На думку де-
яких вчених, серед видів в’їзного та внутрішнього 
туризму виживають переважно ті, що носять комер-
ційний характер, а соціальний туризм не підтриму-
ється державою [3, с. 190]. Це й не дивно, адже дер-
жава зацікавлена більше у розвитку тих видів ту- 
ризму, що приносять прибуток, а отже є джерелом 
податкових надходжень. 

Загальноприйнятими є чотири базові моделі 
державного регулювання ринку туристичних по- 
слуг, а саме: 1) модель, яка базується на ринкових 
принципах саморегуляції і не передбачає створення 
окремого центрального органу на державному рівні; 
2) модель, яка передбачає створення окремого міні-
стерства як центрального органу регулювання рин-
ку туристичних послуг; 3) європейська модель, за 
якої державне регулювання ринку туристичних по- 
слуг здійснюється багатогалузевим міністерством; 
4) змішана модель, яка передбачає наявність комбі-
нованого міністерства, яке охоплює разом із турис-
тичною діяльністю ще й суміжні галузі [6, с. 106]. 

Вчені І. Антоненко та В. Гостюк вважають, що 
для України більше за всі інші підходить третя мо-
дель – європейська, за якої регулювання здійсню-
ється багатогалузевим міністерством [1; 6]. Пого-
джуємось з цією думкою, адже оскільки стратегіч-
ною метою нашої держави є входження до складу 
Європейського Союзу, то відповідно й моделі дер-
жавного управління мають бути наближені до євро-
пейських. 

Р. Кожухівська зазначає, що будуючи модель 
державного регулювання ринку туристичних послуг 
головне дотриматися балансу між регулюванням і 
саморегулюванням ринку [11]. В. Биркович під- 
креслює, що сьогодні в Україні державне регулю-
вання ринку туристичних послуг здійснюється за ра-
хунок важелів прямого впливу (ліцензування, стан-
дартизації, сертифікації тощо). При цьому не ство-
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рюються умови для розвитку ринку туристичних по-
слуг, зокрема відсутні передумови для формування 
сприятливого інвестиційного клімату [2]. Незважа-
ючи на перспективність туристичної діяльності, ін-
вестиції в цю сферу залишаються незначними.  

Основними нормативно-правовими актами, що 
регламентують діяльність ринку туристичних по- 
слуг є Конституція України, Закон України «Про ту-
ризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР [10] та Закон 
України «Про курорти» від 05.10.2000 р. № 2026-III 
[8]. Цими законами визначаються базові правові, ор-
ганізаційні, економічні та соціальні засади розвитку 
туризму та курортів.  

Щодо органу, який здійснює управління у сфері 
туризму, то наразі таким виступає департамент ту-
ризму та курортів, який є самостійним структурним 
підрозділом апарату Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України [17]. Метою департа- 
менту туризму та курортів є формування та реаліза-
ція державної політики у сфері туризму та курортів, 
при цьому контроль за ринком туристичних послуг 
покладений на Мінекономрозвитку. 

Початок 2017 року ознаменувався довгоочіку-
ваним схваленням Кабінетом Міністрів України но-
вої Стратегії розвитку туризму та курортів на період 
до 2026 року [19]. У ній враховано сучасні тенденції, 
які перешкоджають розвитку туризму в Україні, й 
зазначено, за рахунок яких заходів планується під-
вищити ефективність ринку туристичних послуг. У 
Стратегії зазначені контрольні показники, які пла-
нується досягти у 2019, 2022 та 2026 роках, та очіку-
вані результати від її реалізації. Так, на думку Кабі-
нету Міністрів України внаслідок реалізації Страте-
гії будуть досягнуті такі результати: 

− зросте конкурентоспроможність національ-
ного та регіональних туристичних продуктів; 

− підвищиться якість життя населення за ра-
хунок забезпечення сталого економічного зрос-
тання, екологічної безпеки, консолідації суспіль- 
ства, надання доступу до послуг у сфері туризму та 
курортів; 

− з’являться нові робочі місця, що дасть змогу 
населенню вирішити проблему безробіття, особливо 
у сільській місцевості; 

− буде створена сучасна туристична інформа-
ційна інфраструктура, а також забезпечено поши-
рення інформації про туристичні ресурси України у 
світовому інформаційному просторі [19]. 

Слідом за прийняттям Стратегії розвитку ту- 
ризму та курортів на період до 2026 року було за-
тверджено «Порядок використання коштів, передба-
чених у державному бюджеті для фінансової під- 
тримки розвитку туризму, створення умов безпеки 
туристів, розбудови туристичної інфраструктури 
міжнародних транспортних коридорів та магістра-
лей в Україні» [18]. Цим Порядком визначено, як 
саме будуть використовуватись кошти, які передба- 

чено у бюджеті на фінансування цільової програми 
з підтримки розвитку туризму в Україні. Зокрема пе-
редбачаються такі напрями фінансування: 

− на формування конкурентоспроможності 
туристичного продукту та створення безпечних 
умов для туристів шляхом інформаційного забезпе-
чення туристичної інфраструктури та вдоскона-
лення програм підвищення кваліфікації для фахівців 
сфери туризму; 

− на створення баз даних, кадастрів та ре-
єстрів з метою здійснення обліку туристичних ре- 
сурсів; 

− на проведення маркетингових досліджень 
туристичного ринку за допомогою анкетування ту-
ристів та суб’єктів туристичної діяльності; 

− на заходи щодо просування туристичного 
продукту за рахунок використання маркетингових 
інструментів; 

− на проведення різноманітних наукових за-
ходів у сфері туризму за участю фахівців та експер-
тів [18]. 

Окрім цього, як підтвердження того, що плани 
щодо розвитку ринку туристичних послуг на дер- 
жавному рівні є серйозними, у лютому 2017 року 
було прийнято Закон України «Про приєднання до 
Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції 
про охорону та сталий розвиток Карпат» [9]. Цей 
Протокол про сталий туризм визначає Карпати  
центром туризму в Україні та встановлює, що дер-
жавні та місцеві органи влади мають здійснювати 
підтримку для розвитку цього регіону та, у той же 
час, забезпечувати захист вразливих гірських еко- 
систем шляхом перерозподілу та переспрямування 
туристичних потоків на менш екологічно вразливі 
території. Рамкову конвенцію підписали також 
Польща, Румунія, Сербія та Чорногорія, Угорщина, 
Чехія. Таким чином, завдяки приєднанню до цієї  
Рамкової конвенції, з одного боку, розвиток туризму 
у Карпатах має стати більш регламентованим та пла-
номірним, а, з іншого боку, визначено конкретні 
кроки для збереження унікальної гірської екосис-
теми, яка може бути зруйнована через значний на-
плив туристів в останні роки. 

Для формування дієвих пропозицій щодо удо-
сконалення державного регулювання ринку турис-
тичних послуг, слід проаналізувати регулювання 
цього ринку в інших країнах світу. Так, І. Антоненко 
зазначає, що після розпаду Радянського Союзу всі 
соціалістичні країни зіштовхнулись із проблемою 
низької конкурентоспроможності туристичного 
продукту, що було пов’язано із загальним відставан-
ням цих країн в економічному розвитку. Розуміючи 
майбутнє значення туризму, Польща, Чехія, Руму-
нія, Словаччина і Болгарія вдалися до глобального 
реформування ринку туристичних послуг і на сьо- 
годні досягли досконалої конкуренції та високого 
рівня туристичного обслуговування [1, с. 19]. В Ук- 
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раїні перехідний період та ведення туризму за ста-
рою схемою відбувалось дуже довго. Тільки зараз 
відбуваються відчутні зміни у реформуванні турис-
тичної сфери, які мають сприяти зростанню в’їзного 
туризму та укріпленню іміджу нашої країни. 

У Великобританії Департаментом культури, за-
собів масової інформації та спорту створено націо-
нальне туристичне агентство «VisitBritain/Visit-
England», яке займається формуванням і просуван-
ням туристичного продукту, створенням сприятли-
вого туристичного іміджу країни, сприяє зростанню 
бюджетних надходжень від туристичної діяльності 
[15]. Метою цього агентства є маркетингове просу-
вання туристичних послуг задля приваблення іно- 
земних туристів. Таким чином, він не є класичним з 
погляду державного управління органом, що засто-
совує важелі прямого впливу на ринок туристичних 
послуг (цю функцію виконує сам Департамент куль-
тури, засобів масової інформації та спорту).  

Можна сказати, що українська модель держав-
ного регулювання ринку туристичних послуг дуже 
наближена до британської, адже формуванням та ре-
алізацією політики у сфері туризму займається де-
партамент туризму та курортів, а наглядові функції 
покладено на Мінекономрозвитку. Але при цьому не 
можна ототожнювати «формування та реалізацію 
політики у сфері туризму» з «просуванням туристи-
чного продукту». Це різні категорії, які передбача-
ють застосування неоднакових інструментів. Просу-
вання туристичного продукту передбачає результат 
у вигляді забезпечення стійкого платоспроможного 
попиту на національні туристичні послуги та клієнт-
ської лояльності. Формування та реалізація полі-
тики у сфері туризму має на меті створення певних 
сприятливих передумов для функціонування ринку 
туристичних послуг. 

Регулюванням ринку туристичних послуг 
Франції займається Міністерство транспорту та сус-
пільних робіт, до складу якого входить Державний 
секретаріат з питань туризму та управління туризму 
[6, с. 107]. При цьому просуванням Франції як ту- 
ристичного напряму у світі займається Агентство 
туристичного розвитку Франції «Atout France», яке 
утворене внаслідок злиття національного будинку 
Франції «Maison de la France» та агентства «ODIT 
France» [16]. Тобто єдиною особливістю для ринків 
туристичних послуг у країнах Західної Європи є те, 
що у них створено окремі органи, які просувають 
країну як туристичну дестинацію на міжнародному 
ринку. 

Інтерес представляє державне регулювання  
ринку туристичних послуг у Китаї. Так, основним 
регулюючим органом у сфері туризму є Китайська 
національна адміністрація з туризму (КНАТ). Цей 
орган відповідає за розвиток міжнародного туризму, 
регулювання виїзних та в’їзних туристичних пото-
ків, організацію внутрішнього туризму. Фінансу- 

ється КНАТ за рахунок державного бюджету Китаю 
[4, с. 143-144]. Відмінною рисою регулювання ту- 
ристичної діяльності в Китаї є те, що для управління 
виїзними потоками уряд запровадив підписання гро-
мадянами цієї країни китайського зовнішнього ту-
ристичного контракту для громадян, які виїжджа-
ють за кордон. Цей контракт укладається між ту- 
ристами та туристичними агенціями й спрямований 
на забезпечення захисту інтересів обох сторін [21]. 

До речі, між Україною та Китаєм у грудні 
2013 року було укладено Меморандум «Про взаємо-
розуміння між Державним агентством України з ту-
ризму та курортів та Національною туристичною 
адміністрацією Китайської Народної Республіки 
про сприяння груповим поїздкам китайських турис-
тів до України» [14]. Цей меморандум спрямований 
на захист прав китайських туристів під час перебу-
вання на території України та забезпечення висо-
кого рівня організації цих поїздок. 

Розглянувши існуючі підходи до державного 
регулювання ринку туристичних послуг в різних 
країнах, можна запропонувати наступні шляхи удо-
сконалення регулювання вітчизняної сфери тури-
зму: 

− прийняття окремих нормативно-правових 
актів, які регламентуватимуть діяльність окремих 
видів туризму, зокрема таких, як зелений, гірський, 
релігійний, мисливський тощо;  

− визначення окремої організації, яка буде 
займатися просуванням українського туристичного 
продукту на міжнародному ринку, на зразок євро-
пейських; 

− гармонізація вітчизняного законодавства 
згідно до стандартів ЄС; 

− створення сприятливого інвестиційного клі-
мату шляхом забезпечення високого рівня регла- 
ментації туристичної діяльності та зниження подат-
кових ставок; 

− надання державних позик на відновлення 
культурних пам’яток та започаткування туристич-
ної діяльності; 

− створення єдиної туристичної інформа-
ційно-аналітичної бази, яка б містила в собі інфор-
мацію про історико-культурні об’єкти, туристичні 
дестинації, туроператорів, туристичні агентства, го-
телі, ресторани, перевізників тощо. 

Висновки. З вищевикладеного можна зробити 
такі висновки: 

1. Визначено існуючі моделі державного регу-
лювання туристичної діяльності та основні норма-
тивно-правові акти, які регламентують сферу турис-
тичних послуг в Україні. Встановлено, що у міжна-
родній практиці застосовуються чотири базові мо-
делі державного регулювання ринку туристичних 
послуг. Для України найбільш доцільно використо-
вувати європейську модель. Основними норма- 
тивно-правовими актами, які регламентують діяль- 
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ність ринку туристичних послуг є Конституція Ук-
раїни, закони України «Про туризм» і «Про куро-
рти» та ін. 

2. Проаналізовано державне регулювання рин-
ку туристичних послуг в інших країнах світу. Вста-
новлено, що такі країни, як Чехія, Словаччина, 
Польща, Румунія, Болгарія здійснили кардинальне 
реформування туристичної сфери задля підвищення 
її ефективності. Визначено, що у Великобританії та 
Франції є окремі агентства, які займаються просу-
ванням національного туристичного продукту на 
міжнародному ринку. У Китаї існує Китайська наці-
ональна адміністрація з туризму, яка регулює виїзні, 
в’їзні та внутрішні туристичні потоки. Китайська 
модель державного регулювання ринку туристич-
них послуг характеризується значною регламента-
цією. 

3. Запропоновано шляхи вдосконалення дер- 
жавного регулювання ринку туристичних послуг в 
Україні. Основними з них є такі: прийняття окремих 
нормативно-правових актів, які регламентувати-
муть діяльність окремих видів туризму; визначення 
окремої організації, яка буде займатися просуван-
ням українського туристичного продукту на міжна-
родному ринку; гармонізація вітчизняного законо-
давства згідно до стандартів ЄС; створення сприят-
ливого інвестиційного клімату тощо. 
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Сірик А. Є. Державне регулювання ринку 

туристичних послуг України 
У статті визначено існуючі моделі державного 

регулювання туристичної діяльності та основні нор-
мативно-правові акти, які регламентують сферу ту-
ристичних послуг в Україні. Встановлено, що для 
України найбільш доцільно використовувати євро-
пейську модель. Розглянуто окремий досвід закор-
донних держав щодо кардинального реформування 
туристичної сфери задля підвищення її ефективно-
сті, проаналізовано діяльність окремих закордонних 
агентств та адміністрацій, які займаються просуван-
ням національного туристичного продукту на між-
народному ринку та регулюють туристичні потоки. 
Запропоновано шляхи вдосконалення державного 
регулювання ринку туристичних послуг в Україні в 
частині прийняття окремих нормативно-правових 
актів, які регламентуватимуть діяльність окремих 
видів туризму; визначення окремої організації, яка 
буде займатися просуванням українського туристи-
чного продукту на міжнародному ринку; гармоніза-
ції вітчизняного законодавства згідно до стандартів 
ЄС; створення сприятливого інвестиційного клімату 
тощо. 

Ключові слова: ринок туристичних послуг, дер-
жавне регулювання, нормативні акти, закордонний 
досвід, туристичні потоки, туризм. 

 
Cирык А. Е. Государственное регулирова-

ние рынка туристических услуг Украины 
В статье определены существующие модели 

государственного регулирования туристической де-
ятельности и основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие сферу туристических услуг в 
Украине. Установлено, что для Украины наиболее 
целесообразно использовать европейскую модель. 
Рассмотрен отдельный опыт зарубежных государств 
по кардинальному реформированию туристической  
 
 
 

сферы для повышения ее эффективности, проанали-
зирована деятельность отдельных зарубежных 
агентств и администраций, которые занимаются 
продвижением национального туристического про-
дукта на международном рынке и регулируют тури-
стические потоки. Предложены пути совершенство-
вания государственного регулирования рынка тури-
стических услуг в Украине в части принятия отдель-
ных нормативно-правовых актов, которые будут ре-
гламентировать деятельность отдельных видов ту-
ризма; определения отдельной организации, кото-
рая будет заниматься продвижением украинского 
туристического продукта на международном рынке; 
гармонизации отечественного законодательства в 
соответствии со стандартами ЕС; создании благо-
приятного инвестиционного климата. 

Ключевые слова: рынок туристических услуг, 
государственное регулирование, нормативные акты, 
зарубежный опыт, туристические потоки, туризм. 

 
Sirik A. State regulation of tourist services 

Ukraine 
The article defines the existing models of state reg-

ulation of tourism activities and the main regulatory and 
legal acts regulating the sphere of tourist services in 
Ukraine. It is established, for Ukraine it is most expedi-
ent to use the European model. The separate experience 
of foreign states on cardinal reforming of tourist sphere 
for increase of its efficiency is established, the activity 
of separate foreign agencies and administrations which 
are engaged in promotion of national tourist product in 
the international market and regulate tourist flows is an-
alyzed. The author suggests ways to improve the state 
regulation of the tourist services market in Ukraine with 
regard to the adoption of certain regulatory and legal 
acts that will regulate the activities of certain types of 
tourism; Definition of a separate organization that will 
promote the Ukrainian tourist product on the interna-
tional market; Harmonization of domestic legislation in 
accordance with EU standards; Creation of a favorable 
investment climate. 

Keywords: tourist services market, state regulation, 
normative acts, foreign experience, tourist flows, tour-
ism. 
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ВИРОБНИЧА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 
Постановка завдання. У сучасних умовах 

сільське господарство України – це основна галузь 
національної економіки, що відіграє важливу роль у 
житті як сільських, так і міських жителів. Однак ви-
сокі темпи виробництва ставлять під загрозу еконо-
мічну безпеку цієї галузі, оскільки ефективне управ-
ління сільськогосподарським виробництвом та ви-
користання природних ресурсів мають вирішальне 
значення для забезпечення сталого розвитку сільсь-
ких територій. Більш того, економічна безпека сіль-
ського господарства залежить від ефективності со-
ціальних, екологічних, економічних, правових та 
політичних складових системи господарювання, а 
також вміння протистояти ендогенним та екзоген-
ним викликам.  

Особливого значення у процесі зміцнення еко-
номічної безпеки сільського господарства набуває 
адекватна оцінка її складових, зокрема, виробничої, 
яка перманентно змінюється у зв’язку зі зростанням 
ефективності виробництва у сільському господар- 
стві, нарощуванням виробництва конкурентоспро-
можної продукції тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
щодо проблематики дослідження вказує на два 
шляхи зміцнення сільського господарства – перший, 
пов'язаний із розвитком сучасної економічної теорії 
такими вченими, як Б. Вілсон [1], П. Вінтерс [2], 
К. Вульф [3], Б. Дірк [4], К. Крупнік [5], П. Гайдуць-
кий [6], Ю. Лупенко [7], П. Саблук, В. Месель-Весе-
ляк [8], Л. Молдаван, Б. Пасхавер [9] та інші, а дру-
гий пов'язаний з публікаціями М. Згуровськкого 
[10], Е. Лібанової [11], Ю. Харазішвілі [12-14], 
В. Ляшенка [13-14] тощо. 

Але поза увагою цих вчених залишилося багато 
теоретичних та практичних аспектів дослідження 
особливостей оцінки виробничої компоненти у про-
цесі зміцнення економічної безпеки сільського гос-
подарства.  

Мета статті полягає у висвітленні важливості 
виробничої складової у процесі зміцнення еконо- 
мічної безпеки сільського господарства. 

Основні результати дослідження. Поняття 
«економічної безпеки» вже досить тривалий час ви-
користовується у світовому економічному просторі, 
тому наведемо лише деякі найбільш основні реперні 
точки впровадження цього полісистемного поняття, 
починаючи з визначення сутності базового терміну 
«безпека» у контексті можливого застосування до 
поняття «сільське господарство», яка у більшості 

випадків еволюційно асоціюється із захистом лю-
дини, громади, нації, або ж результатами фінансово-
економічної, чи інтелектуальної діяльності (синоні-
мами є такі поняття: «захист», «захищеність» тощо). 
Загалом систематизація наукових підходів до визна-
чення сутності поняття «безпека» (табл. 1) цілком 
однозначно вказує на доцільність використання 
цього поняття не лише для окреслення захисних фу-
нкцій держави, але й для характеристики більш ло-
кальних секторів безпеки (на рівні громади, соціаль-
них та економічних систем або індивідів). 

Таким чином, на нашу думку, досить логічним 
і науково виправданим є введення в науковий обіг 
нових економічних понять, в основі яких закладено 
поняття «безпека»: «валютна безпека», «кредитна 
безпека», «інформаційна безпека», «інтелектуальна 
безпека», «фінансова безпека», «економічна без-
пека», «економічна безпека галузі», «економічна 
безпека території» тощо. При цьому було сформо-
вано нові напрями подальших наукових досліджень, 
які, щоправда, досі не утворюють повноцінні теорії 
у традиційному розумінні. 

У відношенні подальшого формування та роз-
витку теорії економічної безпеки існує ряд наукових 
підходів, що мають різні тлумачення  сутності цього 
системного поняття, оскільки вченими використо-
вуються різні об’єкти та інструменти дослідження. 
Так, одним із перших вітчизняних вчених, який ви-
користав композицію «економічна безпека дер-
жави» був Г. Пастернак–Таранушенко, що розумів 
під цим поняттям «…стан держави, що забезпечує 
можливість створення і розвитку умов для плідного 
життя її населення, перспективного розвитку її еко-
номіки в майбутньому та зростання добробуту її  
мешканців» [1, с. 23–24], а потім, наслідуючи його 
ідеї, було сформовано ряд інших визначень. 

Наприклад, З. Варналій стверджує, що еконо- 
мічна безпека – це «…полісистемне явище, генезис 
і розвиток якого зумовлені об’єктивною необхідні-
стю забезпечувати відтворення національної еконо-
міки в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз та не-
безпек» [16]. 

На думку В. Гейця, яку наслідував М. Пен-
дюра,  «економічна безпека – це складова націона-
льної безпеки, яка відображає причинно-наслідко-
вий зв’язок між економічною могутністю країни, її 
воєнно-економічним потенціалом та національною 
безпекою» [17].  
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Таблиця 1 
Систематизація наукових підходів до визначення поняття «безпека» 

Тип Автори Характеристика поняття «безпека» 

Суспільно-державний 

Платон 
Специфічний стан, який можна досягти виключно за допомогою со-
ціальних перетворень, де держава відіграє ключову роль в таких пе-
ретвореннях 

Н. Макіавеллі 
Ефективне державне управління підвищує безпеку (захист) та зага-
льний добробут населення країни 

Т. Гоббс 
Кожна держава має приділяти значних зусиль для безпеки громадян 
від зовнішніх загроз 

І. Кант 
Проблемам, зокрема він виділив конфліктні відносини між різними 
соціальними прошарками як одну з основних загроз державній без-
пеці 

Олександр ІІ 
Поняття «державна безпека» вперше офіційно внесено у збірник за-
конів Російської імперії і прийнято «Положення про заходи щодо 
охорони державного порядку і громадського спокою»  

Т. Рузвельт 
Ввів у суспільний обіг поняття «національна безпека», що стало ос-
новою для прийняття «Закону про національну безпеку» 

Соціальний  
О. Конт 

Визначається гармонізацією інтересів різних соціально-економіч-
них прошарків 

Г. Спенсер 
Характеризується соціальною рівновагою розумів результат прис-
тосовницьких дій людей 

Колективний Ж. Руссо 
Характеризується прагненням до групування з метою спільного за-
хисту від страждань, болю, голоду та інших небезпек, що виникло 
у результаті спрацювання інстинкту самозбереження 

 
Джерело: сформовано автором на основі [1–8]. 
 
Я. Жаліло [18] розглядає економічну безпеку 

держави як складну багатофакторну категорію, що 
характеризує спроможність національної економіки 
до розширеного самовідтворення з метою збалансо-
ваного задоволення потреб населення країни, проти-
стояння дестабілізуючому впливу внутрішніх і зов-
нішніх чинників, забезпечення конкурентоспро- 
можності національної економіки у світовій системі 
господарювання. 

В. Паньков [19] формулює визначення еконо- 
мічної безпеки як стану економіки, який характери-
зується сталістю (імунітетом) до впливів внутрішніх 
і зовнішніх факторів, які порушують нормальне  
функціонування суспільного виробництва.  

В. Мунтіян [20] вважає, що «..основними скла-
довими економічної безпеки України є сировинно-
ресурсна, енергетична, фінансова, воєнно-еконо- 
мічна, технологічна, продовольча, демографічна 
безпека та ін., сама економічна безпека є вирішаль-
ним, основоположним поняттям національної без-
пеки, яка водночас нерозривно залежить і взаємодіє 
з іншими її складовими (оборонною, політичною, 
інформаційною, інтелектуальною, правовою тощо).  

Н. Єрмошенко [20, с. 4−12] до визначальних 
складових економічної безпеки відносить: фінансо-
вий, внутрішньо- і зовнішньоекономічні компо- 
ненти, що дозволяє більшості галузей національної 
економіки розвиватися динамічно й ефективно вирі-
шувати соціальні завдання через незалежну соціа-
льно-економічну політику.  

Найбільш типові підходи до сутності економіч-
ної безпеки сформовані у пострадянському про- 

сторі. Зокрема, білоруський вчений В. Дадалко [22], 
який стверджував, що економічна безпека – це здат-
ність економіки забезпечувати ефективне задово-
лення громадських потреб на національному та між-
народному рівнях.  

Таким чином, зазначене доводить можливість 
введення в наукове поле поняття виробничої компо-
ненти економічної безпеки сільського господар- 
ства. Більше того, зафіксований перехід від техно-
генного розвитку до соціо-економічного зумовлює 
нову якість функціонування сільськогосподарських 
виробників. Замість традиційної економічної ефек-
тивності, заснованої на оцінці прибутковості вироб-
ництва, необхідним стає дотримання комп- 
лексного оцінювання економічної безпеки сільських 
територій та сільського господарства, зокрема. 

Виробничу складову економічної безпеки сіль-
ського господарства можна характеризувати такими 
структурними елементами (рис. 1): структурна скла-
дова, структура виробництва, структура спожи-
вання, інвестиційно-фінансова складова. 

Кожна складова має відповідний набір індика-
торів, які можна віднести до стимуляторів (S) (збі-
льшення яких бажано), або до дестимуляторів (D) 
(зменшення яких бажано) (табл. 2). 

Кожний індикатор в окремому періоді може 
збільшуватись, або зменшуватись, тому недостат-
ньо аналізувати окремі показники або індикатори 
розвитку. Це не дає повного уявлення про стан сіль-
ського господарства загалом. Отже, стан виробничої 
безпеки сільського господарства описується декіль-
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кома десятками індикаторів (26). Тому виникає пи-
тання: в якому з двох розглянутих періодів стан ви-
робничої безпеки сільського господарства був най-
кращим? Для однозначного оцінювання виробничої 

складової економічної безпеки сільського господар-
ства аналітично визначимо інтегральний індекс, 
який забезпечуватиме методологічну єдність усіх 
показників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура виробничої складової економічної безпеки сільського господарства 
Джерело: складено автором. 
 

Таблиця 2 
Складові та індикатори виробничої безпеки сільського господарства 

1. Виробнича  безпека 
1.1. Структурний  розвиток: 
- валова додана вартість сільського господарства 
(номінал) на одну особу, тис. грн /особу (S); 
- питома вага доданої вартості у сільському госпо-
дарстві до ВВП, % (D); 
- рівень технології виробництва (частка ВДВ у ви-
пуску) (S); 
- питома вага зайнятих у сільському господарстві 
до загальної зайнятості, % (D); 
- частка сектору АПК у загальному обсязі валютних 
надходжень від експорту по державі (S). 
- темп приросту ВДВ (V), % (S: ); 
- урожайність зернових і зернобобових культур, 
ц/га (S); 
- рівень рентабельності виробництва у с.-г. підпри-
ємствах, % (S); 
 
1.2. Структура виробництва, кг на 1 особу: 
- зерна (S); 
- овочів (S); 
- плодів, ягід, винограду (S); 

- м’яса (S); 
- молока (S); 
- яєць (S). 
 
1.3. Структура споживання, кг на 1 особу: 
- зерна (S); 
- овочів (S); 
- плодів, ягід, винограду (S); 
- м’яса (S); 
- молока (S); 
- яєць (S). 
 
1.4. Інвестиційно-фінансовий розвиток: 
- рівень інвестування (відношення капітальних ін-
вестицій до випуску), % (S); 
- частка приросту прямих іноземних інвестицій за 
ВЕД (акціонерний капітал) до випуску, % (S); 
- рівень оновлення основних засобів, % (S); 
- частка кредитів у сільське господарство у креди-
туванні економіки, % (S); 
- індекс цін виробників сільськогосподарської 
продукції, % (D). 

Джерело: складено автором. 
 
Дослідження методичних підходів до інтегра-

льного оцінювання стану розвитку або безпеки ви-
явило низку недоліків, які призводять до викривле-
них оцінок, тому застосовуються сучасні досяг-
нення інтегрального оцінювання рівня безпеки [12], 
а саме:  

– форма інтегрального індексу – мультипліка- 
тивна (1):  

,
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де I – інтегральний індекс; z – нормований індика-
тор; a  – ваговий коефіцієнт; 

 
– метод нормування – комбінований (2):  
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де x  – значення індикатора;  нормk  – нормувальний 

коефіцієнт; 
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Структурний розвиток 
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– вагові коефіцієнти – динамічні: на основі за-
стосування методу «Головних компонент» (3) та ме-
тоду «Ковзної матриці» (Ю.М. Харазішвілі [12,  
c. 14-15]): 

1 11 2 12 1 1

1 21 2 22 2 2

1 1 2 2

...

...
, ,

.......................................

...

j j

j j i
i i i

i

jj j j jj

d c d c d c w

d c d c d c w w
C D a

w

wd c d c d c

+ + +   
   + + +   × = = =   
     + + +   


(3) 

де С  – матриця абсолютних величин факторних на-
вантажень;  

D  – вектор-матриця дисперсій; a  – вагові кое-
фіцієнти; c і d – елементи матриць C і D; 

w – результуючій вклад i-го індикатора в інтегра-
льний індекс. 

 

Дуже важливим є визначення вектору порого-
вих значень індикаторів (що включає такі елементи: 

нижній поріг, нижнє оптимальне, верхнє оптима-
льне, верхній поріг), які характеризують межу без-
печного існування системи, на відміну від занадто 
спрощених оцінок «не більше», «не менше». Для ви-
значення вектору порогових значень і індикаторів 
використовується низка методів [12-14], з яких най-
більш доступним є метод «t-критерію», який поля-
гає у побудові функції щільності ймовірності для за-
даної вибірки, розрахунку математичного очіку-
вання, середнього квадратичного відхилення, коефі-
цієнта асиметрії та розрахунку вектора порогових 
значень з використанням таблиці значень критерію 
Стьюдента (t-критерію).  

Отже, головна мета створення системи індика-
торів – моніторинг стану виробничої безпеки сільсь-
кого господарства (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Динаміка індикаторів виробничої безпеки сільського господарства 

Складові та індикатори 
Рік Вектор порогових  

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

І. Виробнича безпека 
Структурний  розвиток 

1. ВДВ сільського госпо-
дарства (номінал) на одну 
особу, тис. грн/особу (S) 

1,802 2,419 2,484 2,910 3,747 5,597 6,492 12;18;35;62 

2. Питома вага доданої 
вартості у сільському го-
сподарстві до ВВП, % (D) 

7,657 8,505 8,062 9,033 10,155 12,115 11,631 7;10;14;22 

3. Рівень технології ви- 
робництва (частка ВДВ у 
випуску), (S) 

0,426 0,425 0,419 0,419 0,423 0,419 0,434 0,4;0,5;0,6;0,65 

4. Питома вага зайнятих у 
сільському господарстві 
до загальної зайнятості, 
% (D) 

15,374 16,780 17,176 18,523 17,105 17,458 17,497 22;10;4,25;3 

5. Частка сектору АПК у 
загальному обсязі вал. 
надходжень від експорту 
по державі (S) 

19,319 18,721 25,986 26,890 30,925 38,196 42,033 9;15;30;55 

6. Темп приросту ВДВ 
(V), % (S: ) 

-1,000 19,400 -4,000 13,000 2,300 -4,400 6,000 2;5;8;13 

7. Урожайність зернових 
і зернобобових культур, 
ц/га (S) 

27,200 37,200 31,800 40,600 43,700 41,100 43,900 30;45;62;78 

8. Рівень рентабельності 
виробництва у с.-г. під- 
приємствах, % (S) 

21,100 27,000 20,500 11,200 25,762 45,600 37,300 20;30;50;70 

Структура виробництва, кг на 1 особу 
10. Зерна (S) 856 1242 1014 1386 1485 1403 1549 960;1300;1700;2000 
11. Овочів (S) 177 215 220 217 224 215 221 160;180;210;270 
12. Плодів, ягід, вино-
граду (S) 

38 41 44 50 46 50 47 60;80;105;120 

13. М’яса (S) 44,9 46,9 48,5 52,5 54,9 54,2 54,5 68;75;90;115 
14. Молока (S) 245,2 242,5 249,5 252,5 258,9 247,8 243,3 330;360;400;420 
15. Яєць (S) 372 409 419 431 456 392 354 300;345;415;555 

Структура споживання, кг на 1 особу 
16. Зерна (S) 111,3 110,4 109,4 108,4 108,5 103,2 104,5 111;120;133;170 
17. Овочів (S) 143,5 162,8 163,4 163,3 163,2 160,8 163,5 140;165;200;250 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Плодів, ягід, вино-
граду (S) 

48 52,6 53,3 56,3 52,3 50,9 60 60;80;100;120 

19. М’яса (S) 52 51,2 54,4 56,1 54,1 50,9 47,9 50;70;90;110 
20. Молока (S) 206,4 204,9 214,9 220,9 222,8 209,9 200 300;360;400;420 
21. Яєць (S) 290 310 307 309 310 280 300 280;300;350;400 

Інвестиційно-фінансовий розвиток 
22. Рівень інвестування 
(відношення кап. інв. до 
випуску), % (S) 

5,959 6,331 6,995 5,890 4,930 5,271 7,904 8;10,7;12,5;19,5 

23. Частка приросту ПІІ  
за ВЕД (акц. кап.) до ви-
пуску, % (S) 

-0,589 0,154 0,017 -0,019 0,184 -0,611 -0,449 1,25;3;6,5;10 

24. Частка кредитів у 
сільське господарство у 
кредитуванні економіки, 
% (S) 

5,360 5,998 6,027 5,988 7,105 6,147 6,123 10;12;17;20 

25. Індекс цін виробників 
с.-г. продукції, % (D) 

30,0 13,6 6,8 -2,9 24,3 54,5 9,0 30;22;9;2 

Джерело: складено автором. 
 
Таким чином, використовуючи для розрахунку 

інтегрального індексу оцінювання виробничої скла-
дової економічної безпеки сільського господарства 

сучасні підходи [12-14], отримаємо динаміку інтег-
ральних індексів складових виробничої безпеки 
сільського господарства (рис. 2). 

 

а 
 

б 

 
в г 

Рис. 2. Динаміка інтегральних індексів виробничої безпеки сільського господарства 
Джерело: складено автором. 
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Відмінністю запропонованого методологічного 
підходу інтегрального оцінювання є одночасне нор-
мування як індикаторів, так і їхніх порогових зна-

чень (табл. 4), що дає можливість порівнювати в од-
ному масштабі динаміку інтегрального індексу та 
інтегральних порогових значень, тобто ідентифіку-
вати стан виробничої безпеки.  

 
Таблиця 4 

Вектори порогових значень складових виробничої безпеки сільського господарства України* 

Окремі складові 
Нижнє  
порогове 

Нижнє  
оптимальне 

Верхнє  
оптимальне 

Верхнє  
порогове 

Структурний розвиток 0,2693 0,4308 0,6586 0,9422 
Структура виробництва 0,5724 0,6752 0,8183 1,0000 
Структура споживання 0,5883 0,7033 0,8345 1,0000 
Інвестиційно-фінансовий розвиток 0,3558 0,5043 0,7438 0,9750 
Виробнича безпека 0,4241 0,5669 0,7603 0,9789 

Джерело: розраховано автором. 
 
Інтегральний індекс розраховується спочатку 

для кожної складової. Наступна згортка головних 
складових виробничої безпеки дозволяє отримати 

інтегральний індекс виробничої безпеки сільського 
господарства України в цілому (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динаміка інтегрального індексу виробничої безпеки сільського господарства України 
Джерело: побудовано автором. 
 
Деталізуючи основні показники діяльності віт-

чизняних сільськогосподарських виробників [23, 
24], варто зазначити на хвилеподібну динаміку роз-
витку, яка залежить від багатьох факторів. Зокрема, 
спад виробництва сільськогосподарської продукції 
у 1991–2000 рр. пов’язаний із системною трансфор-
маційною кризою вітчизняної економіки, а почина-
ючи з 2000 р. відбулося зростання та стабілізація 
сільськогосподарського виробництва аж до 2000–
2014 рр. Суттєвій спад виробництва спостерігається 
у 2010 та 2016 рр, що пов’язано з 30- та 20-разовим 
спадом приросту прямих іноземних інвестицій, а та-
кож гіпердевальвацією національної валюти. 

Загалом рівень виробничої безпеки сільського 
господарства постійно знаходиться на грані або  
нижче нижнього порогу, що засвідчує вкрай незадо-
вільний (критичний) стан виробничої безпеки. З чо-
тирьох складових виробничої безпеки тільки струк-
турний розвиток наблизився до нижнього оптималь-
ного значення, інші складові – структура виробни- 
цтва незначно перевішує нижній поріг, структура 
споживання – незначно нижче нижнього порогового 
значення, а інвестиційно-фінансовий розвиток – 
суттєво нижче нижнього порогового значення (див. 
рис. 2). 
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Головною причиною низького інтегрального 
рівня виробничої безпеки  сільського господарства 
України є перебування низки індикаторів нижче або 
на грані нижнього порога, а саме:  

по структурному розвитку –  низький рівень 
ВДВ сільського господарства (номінал) на одну 
особу, низький рівень технології виробництва (зави-
щене проміжне споживання), низька урожайність 
зернових і зернобобових культур; 

по структурі виробництва – низький рівень ви-
робництва плодів, ягід та винограду, м’яса та мо-
лока; 

по структурі споживання – низький рівень 
споживання зерна, плодів, ягід та винограду, м’яса 
та молока; 

по інвестиційно-фінансовому розвитку – низь-
кий рівень інвестування, критично низькій рівень 
приросту прямих іноземних інвестицій, частки кре-
дитування сільського господарства. 

Отже, для виробничої безпеки сільського гос-
подарства України 13 індикаторів із 25 (майже 52%) 
становлять загрозу безпечного існування. На поліп-
шення стану цих індикаторів у першу чергу має бути 
спрямована стратегія розвитку виробничої безпеки 
сільського господарства. 

Висновки: 
1. Незважаючи на зростаючу важливу роль 

сільськогосподарського виробництва у забезпеченні 
внутрішніх та зовнішніх потреб населення України 
рівень його виробничої безпеки незмінно знахо-
диться на рівні або нижче нижнього порогового зна-
чення, що символізує про небезпеку, ряд проблем 
неефективного управління сільським господарством 
та нераціональне використання виробничих ресур-
сів, які безпосередньо впливають на забезпечення 
економічної безпеки і сталого розвитку сільських 
територій.  

2. З метою моніторингу стану виробничої без-
пеки сільського господарства України запропоно-
вано структуру виробничої безпеки, що включає 
структурний розвиток, структуру виробництва, 
структуру споживання та інвестиційно-фінансовий 
розвиток.  

3. Запропоновано перелік індикаторів (загалом 
25) та визначено вектори порогових значень вироб-
ничої безпеки сільського господарства України, що 
дозволяє ідентифікувати її сучасний стан у всій ба-
гатогранності його аспектів. 

4. Проведено ідентифікацію стану виробничої 
безпеки сільського господарства України, що визна-
чає ефективність функціонування, з використанням 
сучасної методології інтегрального оцінювання, а 
саме: форма інтегрального індексу – мультипліка- 
тивна; метод нормування – комбінований; вагові ко-
ефіцієнти – динамічні; вектор порогових значень – 
метод «t-критерію». Це дозволило ідентифікувати 

стан виробничої безпеці у динаміці та визначити го-
ловні загрози безпечного існування економічної си-
стеми – виробничої безпеки сільського господарства 
України. 

5. Впровадження системи моніторингу і рей- 
тингування соціо-еколого-економічної ефективно-
сті діяльності сільськогосподарських виробників 
дозволить виявити чинники, які сприяють або пере-
шкоджають досягненню сталого розвитку, розро-
бити заходи щодо підвищення ефективності функці-
онування суб’єктів сільського господарства та ви-
значити пріоритетні завдання для посилення еконо-
мічної безпеки сільських територій.  
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Костюк Т. О. Виробнича складова економіч-
ної безпеки сільського господарства: теорія і 
практика 

Розглядаються проблеми неефективного вико-
ристання виробничих ресурсів у сільському госпо-
дарстві через сучасні підходи до інтегрального оці-
нювання рівня безпеки, тобто його ідентифікації та 
виявлення загроз з метою подальшого розроблення 
заходів щодо підвищення ефективності функціону-
вання сільськогосподарських виробників з позицій 
зміцнення економічної захищеності країни. 

Ключові слова: сільське господарство, вироб-
нича безпека, індикатори, інтегральний індекс, 
ефективність виробництва, загрози.   

 
Костюк Т. О. Производственная составля- 

ющая экономической безопасности сельского хо-
зяйства: теория и практика 

Рассматриваются проблемы неэффективного 
использования производственных ресурсов в сель-
ском хозяйстве через современные подходы к инте-
гральной оценки уровня безопасности, то есть его 
идентификации и обнаружения угроз с целью даль-
нейшей разработки мероприятий по повышению эф-
фективности функционирования сельскохозяй-
ственных производителей с позиций укрепления 
экономической защищенности страны. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, производ-
ственная безопасность, индикаторы, интегральный 
индекс, эффективность производства, угрозы. 
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The problems of inefficient use of productive re-

sources in agriculture through modern approaches to an 
integrated assessment of the level of safety, that is, its 
identification and detection of threats, with the purpose 
of further development of measures to increase the effi-
ciency of functioning of agricultural producers from the 
point of view of strengthening the country's economic 
security, are considered. 
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЙОГО СИСТЕМНЕ ЗРОСТАННЯ  

ТА ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
 
Постановка проблеми. «Прибутковий пода-

ток з громадян» змінено на «Податок на доходи з 
громадян». Що ж дала ця зміна, чи покращила рі-
вень життя населення? 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження змін щодо податків «Прибутковий пода-
ток з громадян» і «Податок на доходи фізичних 
осіб», введення єдиного соціального внеску є особ-
ливо важливим в умовах кризи в Україні, різкого 
зниження життєвого рівня населення.  

Проблемами формування доходів і видатків 
бюджету, оцінки результатів їх виконання, рефор-
мування податкової системи України та оптимізації 
податкового навантаження займаються вітчизняні 
вчені, серед яких: В. Андрущенко, О. Василик,  
Ю. Пасічник, А. Поддерьогін, Ф. Бутинець, В. Ге-
єць, П. Мельник та інші.  

Зміни в механізмах оподаткування доходів гро-
мадян, зокрема, в частині адміністрування ПДФО, 
останні з яких були у 2016 р., загострення проблем 
забезпечення належного рівня життя населення та 
оподаткування їх прибутків вимагають поглиблення 
досліджень щодо справляння податку на доходи фі-
зичних осіб. Актуальним залишається питання  
вдосконалення оподаткування доходів громадян в 
Україні для забезпечення принципу соціальної спра-
ведливості, враховуючи велике розшарування суспі-
льства за рівнем отриманих доходів. 

Недосконалість сучасної системи оподатку-
вання доводить необхідність виявлення резервів збі-
льшення надходжень по ПДФО без ризику збіль-
шення податкового навантаження на громадян – 
платників цього податку. 

Метою дослідження є існуюча податкова сис-
тема в Україні (з питань оподаткування доходів (за-
робітної плати, пенсій) громадян) без достатнього 
обґрунтування та врахування рівня життя насе-
лення.  

Викладення основного матеріалу. 22 травня 
2003 р. прийнято Закон України «Про податок з до-
ходів фізичних осіб » за № 889-IV, який введено в 
дію 1 січня 2004 р. і відповідно втратив чинність Де-
крет Кабінету Міністрів України № 13-92 від  

26 грудня 1992 р. «Про прибутковий податок з гро-
мадян», крім розділу IV у частині оподаткування до-
ходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою 
діяльністю, який застосовувався з урахуванням по-
ложень п.9.12 ст.9 Закону України №889-IV від 
22.05.2003 р. та діяв до набрання чинності спеціаль-
ним законом з питань оподаткування фізичних 
осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (Довід-
ка: пункт 9.12 ст. 9 «Оподаткування доходів, отри-
маних фізичною особою – суб'єктом підприємниць-
кої діяльності або фізичною особою, яка сплачує ри-
нковий збір») [2]. 

Згідно з прийнятим Законом України поняття 
«неоподатковуваний мінімум доходів громадян» 
було відмінено і замінено на поняття «єдина соці- 
альна пільга». 

Під терміном «заробітна плата», згідно з вказа-
ним Законом, потрібно розуміти, що це є основна, 
додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати або інші виплати та винаго-
роди. 

Дохід фізичних осіб – це сума будь-яких кош-
тів, вартість матеріального і нематеріального майна, 
інших активів, що мають вартість, у тому числі цін-
них паперів або деривативів, одержаних платником 
податку у власність або нарахованих на його ко-
ристь, чи набутих незаконним шляхом у випадках, 
якщо кошти або майно (немайнові активи), отримані 
платником податку як хабар, викрадені чи знайдені 
як скарб, незданий державі згідно із законом, у су-
мах, підтверджених обвинувальним вироком суду, 
незалежно від призначеної ним міри покарання, 
протягом відповідного звітного податкового пері-
оду з різних джерел як на території України, так і за 
її межами. 

Податок на доходи – це основний вид прямих 
податків, який стягується з доходів фізичних і юри-
дичних осіб (із заробітної плати, іншого доходу) та 
є одним із джерел доходів державного бюджету. 

Податок на доходи громадян України займає 
особливе місце в системі оподаткування, відрізня-
ється від інших видів податків як за суб’єктом так і 
за об’єктом оподаткування. 

Фінанси 
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Головною рисою податку на доходи є те, що він 
становить рівень оподаткування у пряму залежність 
від джерела сплати податків – доходу. 

Головні умови, яких потрібно дотримуватись 
при визначенні об'єкту оподаткування і ставки по- 
датку з доходу – це забезпечення справедливого  

розподілу податкового тягаря між верствами насе-
лення з різними рівнями доходів та максимізація 
ролі податку на доходи фізичних осіб в доходах бю-
джету. 

Податок на доходи фізичних осіб з урахуван-
ням змін наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Оподаткування операцій відповідно до Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб»  
№ 889-IV від 22 травня 2003 р. (статті 3, 7, 9, 11, 13, 14) з урахуванням змін  

за станом на 19.08.2009 р. [1, 2, 3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оподаткування доходів фізичних осіб з про-

дажу об'єктів нерухомого майна, доходу від спад-
щини та ін. за 2003–2009 рр. наведено у табл. 2. 

Відповідно до Податкового кодексу України 
2014 р. із змінами та доповненнями станом на  
1 жовтня 2014 р. ставка податку становить 15% бази 
оподаткування щодо доходів нарахованих (виплаче-
них, наданих) (стаття 167, п. 167.1 ПКУ 2014 р.). 

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуван-
ням норм пункту 164.6 ст.164 щодо доходів, зазна-
чених в абзаці першому цього пункту, в календар-
ному місяці перевищує десятикратний розмір міні-
мальної заробітної плати, встановленої Законом Ук-
раїни на 1 січня звітного податкового року, до суми 
такого перевищення застосовується ставка 17% [5]. 

Податок на доходи фізичних осіб (ст. 3, ст. 7, ст. 9 закону) 

З 1 січня 2004 р. до 
31 грудня 2006 р. 
ставка податку – 
13% від об’єкта 
оподаткування, з  
1 січня 2007 р. – 
15%. 
Об’єкти оподатку-
вання резидента 
(ст. 3 п. 3.1): 

- загальний мі- 
сячний оподат-
ковуваний до-
хід; 

- доходи з джере-
лом їх похо-
дження з Укра-
їни; 

- іноземні дохо-
ди – нерезиден-
та (ст. 3 п. 3.2) 

15% оподатку-
вання процен-
тів 
(у т.ч. дисконтні 
доходи) з інших 
підстав (ніж від-
сотків на банків-
ський депозит 
(вклад), вклад до 
небанківських 
фінансових уста-
нов), які оподат-
ковуються у за-
гальному по-
рядку, тобто при 
їх виплаті (п. 
9.2.3 ст.9 закону) 
та за ставкою по-
датку визначе-
ною – 15% 

15% Дивіденди, 
які нараховані 
платнику податку 
емітентом корпо-
ративних прав – 
резидентом, що є 
фізичною особою 
або юридичною 
особою, підляга-
ють оподатку-
ванню за ставкою 
податку визначе-
ною п. 7.1 ст. 7 
цього Закону  
(пп. 9.3.4 ст. 9 за-
кону) 

30% об’єкт опода-
ткування як ви-
граш чи приз 
(п.7.3) (крім у дер-
жавну лотерею у 
грошовому виразі) 
в азартні ігри в ка-
зино, інших граль-
них місцях чи до-
мах, платник зо-
бов’язаний вклю-
чити до складу 
свого загального 
оподатковуваного 
річного доходу по-
зитивну різницю 
між сумою такого 
доходу та докумен-
тально підтвердже-
ними витратами у 
зв’язку з отриман-
ням такого доходу 
протягом такого 
року (пп. 9.5.2 ст. 9 
закону)

Дохід інозем-
ний –  
сума такого до-
ходу включа-
ється до складу 
загально за річ-
ного оподатко-
вуваного до-
ходу платника 
податку – їх 
отримувача, 
який зобов’яза-
ний подати  
річну подат-
кову деклара-
цію (п. 9.9 ст. 9 
закону) 

5% 
від об’єкта оподат-
кування нарахова-
ного податковим 
агентом як – % на 
поточний або депо-
зитний вкладний 
банківський раху-
нок та ін. (п. 7.2 
ст.7) 

15% 
Оподаткування 
роялті, нарахо-
вані резиден-
тами (здійсню-
ється за прави-
лами встановле-
ними п. 9.3 цієї 
статті) для опода-
ткування дивіден-
дів без застосу-
вання норм  
(пп. 4.3.17 ст.4) – 
за ставкою, ви-
значеною  
пп. 9.4.1 ст. 9  
закону 

Штраф у розмірі 15% 
від суми надміру витрачених коштів, 
отриманих на відрядження або під звіт  і по-
вернутих пізніше звітного місяця, на який 
припадає останній день такого граничного 
терміну (пп. 9.10.3 ст 9 закону) 
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Довідка: (Пункт 164.6 статті 164). Підчас нара-
хування податків у формі заробітної плати база опо-
даткування визначається як нарахована заробітна 
плата зменшена на суму єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне соціальне страхування, стра-
хових внесків до накопичувального фонду, а у ви- 

падках непередбачених законом обов'язкових стра-
хових внесків до недержавного пенсійного фонду, 
які відповідно до закону, сплачуються за рахунок за-
робітної плати працівників, а також на суму подат-
кової соціальної пільги за її наявності. 

 

Таблиця 2 
Оподаткування операцій відповідно до Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб»  

№ 889-IV від 22 травня 2003 р. (статті 3, 7, 9, 11, 13, 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При нарахуванні доходів у вигляді винагороди 

за цивільно-правовими договорами за виконання ро-
біт (надання послуг) база оподаткування визнача-
ється як нарахована сума такої винагороди, змен-
шена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. 

Оподаткування доходів фізичних осіб відпо-
відно до Податкового кодексу України (ставки по-
датку) наведено у табл. 3. 

Податковим кодексом України (2011 р. Розділ 
IV, ст.169) встановлено соціальну пільгу у розмірі, 
що дорівнює 100% розміру прожиткового мінімуму 
для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 

Податок на доходи фізичних осіб (статті3 і 9 закону) 

13% (15%) 
Дохід у вигляді 
нарахованої за-
робітної плати, 
зменшеної на 
суму збору до 
Пенсійного 
фонду України 
чи внесків до 
фондів загально-
обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування, які 
відповідно до За-
кону справля-
ються за рахунок 
доходу найманої 
особи за ставкою 
визначеною  
п. 3.5 ст. 3 За-
кону з 1 січня 
2004 р. 

15%  
Відсотки 
(у т.ч. дисконтні 
доходи) сплаче-
ні (нараховані) з 
інших підстав 
(ніж процентів на 
банківський де-
позит (вклад), 
вклад до не-
банківських 
фінансових уста-
нов), оподаткову-
ються у загаль-
ному порядку, 
тобто при їх ви-
платі за ставкою 
податку визначе-
ною пп. 9.2.3  
ст. 9 закону 

15 % 
Дивіденди які 
виплачуються 
платнику по-
датку емітентом 
корпоративних 
прав – резиден-
том, що є фізич-
ною особою 
підлягають опо-
даткуванню за 
ставкою податку 
визначеною  
пп. 9.3.4 ст. 9 за-
кону 

26% (30%) 
Дохід у вигляді 
виграшу(крім у 
державну лоте-
рею у грошовому 
виразі) в азартні 
ігри в казино, ін-
ших гральних 
місцях чи домах, 
платник зобов’я-
заний включити 
до складу свого 
загального опо-
датковуваного 
річного доходу 
позитивну різ-
ницю між сумою 
такого доходу та 
документально 
підтвердженими 
витратами у 
зв’язку з отриман-
ням такого до-
ходу протягом та-
кого року  
(пп. 9.5.2 ст. 9 за-
кону) 

Дохід інозем-
ний – сума та-
кого доходу 
включається до 
складу загального 
річного оподатко-
вуваного доходу 
платника податку 
(п. 9.9 ст. 9 за-
кону) 

5% 
Відсотки на 
банківський де-
позит (вклад) у 
банк чи не 
банківську 
фінансову уста-
нову відповідно 
до Закону (крім 
страховиків) 
(п. 7.2 ст. 7 
пп. 9.2.1 ст. 9 за-
кону з 1 січня 
2005 р.) 

5% відсотковий 
або дисконтний 
дохід за ощад-
ними (депозит-
ним) сертифіка-
том (п. 7.2 ст. 7 
пп. 9.2.2 ст. 9 за-
кону – 1 січня 
2005 р.) 

15%  оподаткування Роялті, 
нараховані резидентами (здій-
снюється за правилами п. 9.3 
цієї статті для оподаткування 
дивідендів без застосування 
норм (пп. 4.3.14 ст. 4) – за став-
кою визначеною пп. 9.4.1 ст. 9 
закону 

Штраф у розмірі 15% від 
суми надміру втрачених 
коштів, отриманих на від-
рядження або під звіт і повер-
нутих пізніше звітного мвсяця, 
на який припадає останній 
день такого граничного строку 
(пп. 9.10.3 ст. 9 закону) 
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встановленому законом на 1 січня звітного податко-
вого року, – для будь-якого платника податку 
(пп. 169.1.1). На перший погляд здається, що правом 
на цю пільгу наділено кожного платника податку. 
Але підпункт 169.1.2 статті 169 стверджує, що плат-
ник податку має право на зменшення суми загаль- 

ного місячного оподаткованого доходу у розмірі, що 
дорівнює 100% суми пільги, визначеної підпунктом 
169.1.1, – для платника податку, який утримує двох 
чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на 
кожну дитину [5]. 

 

Таблиця 3 
Ставки податку на доходи фізичних осіб відповідно до Податкового кодексу України  

(Розділ IV, ст. 167, пп. 167.1-167.5) 
15% 

Ст. 167.1 
17% 

Ст. 167.1 
5% 

Ст. 167.2 
30% 

Ст. 167.3 
10% 

Ст. 167.4 
Бази оподаткування 
щодо доходів, одер-
жаних (крім випад-
ків визначених у  
пунктах 167.2-167.4 
цієї статті), у тому 
числі, але не ви- 
ключно у формі за-
робітної плати, ін-
ших заохочувальних 
та компенсаційних 
виплат або інших 
виплат і винагород, 
які виплачуються 
(надаються) плат-
нику податку у 
зв’язку з трудовими 
відносинами та за 
цивільно-правовими 
договорами; ви-
грашу у державну та 
недержавну гро-
шову лотерею, ви-
граш гравця (учас-
ника), отриманий 
віл організатора аза-
ртної гри 

У разі якщо за-
гальна сума 
отриманих  
платником у 
звітному по- 
датковому мі-
сяці доходів, 
зазначених у 
абзаці пер-
шому цього  
пункту, пере-
вищує 10-крат-
ний розмір мі-
німальної заро-
бітної плати 
встановленої 
законом на  
1 січня звіт-
ного податко-
вого року,  
ставка податку 
становить 17% 
суми переви-
щення з ураху-
ванням подат-
ку сплаченого 
за ставкою 
15% 

Бази оподаткування 
щодо доходу, нарахова-
ного як:  
- % на поточний або де-
позитний (вкладний)  
банківський рахунок; 
- процентний або дис- 
контний дохід за імен-
ним ощадним (депозит-
ним) сертифікатом; 
- % на вклад (депозит) 
члена кредитної спілки у 
кредитній спілці; 
- дохід який виплачу-
ється компанією, що 
управляється активами 
інституту спільного інве-
стування; 
- дохід за іпотечними 
цінними паперами (іпо-
течними облігаціями та 
сертифікатами); 
- дохід у вигляді відсот-
ків (дисконту), отрима-
ний власником облігації; 
- дохід за сертифікатом 
фонду операцій з нерухо-
містю та дохід, внаслідок 
викупу сертифікатів; 
- доходи у вигляді диві-
дендів та ін. 

Бази оподатку-
вання щодо до-
ходів, нарахо-
ваних як ви-
граш чи приз 
(крім у держав-
ній та недер- 
жавній грошо-
вій лотереї та 
виграшу грав-
ця (учасника), 
отриманого від 
організатора 
азартної гри) 
на користь ре-
зидентів або 
нерезидентів 
15%. 
Грошові ви-
граші у спор-
тивних змаган-
нях (крім вина-
город спорт-
сменам – чем-
піонам Укра-
їни, призерам 
спортивних 
змагань міжна-
родного рівня, 
у т.ч. спорт-
сменам-інвалі-
дам 

Бази оподатку-
вання щодо до-
ходу у формі 
зарплати шахта-
рів – працівни-
ків, які видобу-
вають вугілля, 
залізну руду, 
руди кольоро-
вих і рідкісних 
металів, марган-
цеві та уранові 
руди, працівни-
ків шахтобудів- 
них підпри-
ємств, які за-
йняті на підзем-
них роботах  
повний робочий 
день та 50% і бі-
льше робочого 
часу на рік, а та-
кож працівників 
державних  
воєнізованих 
аварійно-ряту-
вальних служб 

 
У статті 169 ПКУ відсутній пункт в) Закону  

№ 889-IV (податкові пільги у розмірі 150%) «для 
платника податку, який має 3-х та більше дітей ві-
ком до 18-ти років у розрахунку на кожну дитину» 
та д) «військовослужбовцям строкової служби». 

Доповнено до додаткової пільги у розмірі 150% 
Закон України № 889-IV – «є учасником бойових дій 
на території інших країн у період після Другої світо-
вої війни, на якого поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту». 

У розмірі, що дорівнює 200% суми пільги до- 
повнено до Закону України № 889-IV: 

– інваліди І і ІІ групи із числа учасників бойо-
вих дій на території інших країн у період після Дру-
гої світової війни – 200% загальної пільги; 

– особа нагороджена чотирма і більше меда-
лями «За відвагу» – 200% загальної пільги. 

Для інших пільгових категорій платників по- 
датку розміри пільг залишено на рівні Закону Укра-
їни «Про податок на доходи фізичних осіб» №889-
IV від 22.05.2003 р. 

Відповідно до статті 169 пп. 169.23 КПУ 
2011 р. – податкова соціальна пільга не може бути 
застосована до доходів платника податків, інших, 
ніж заробітна плата. 
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Податкова соціальна пільга застосовується до 
доходу, нарахованого на користь платника податку 
протягом звітного податкового місяця як заробітна 
плата (інші, порівняні до неї відповідно до законо-
давства виплати, компенсації, винагороди), якщо 
його розмір не перевищує суми, що дорівнює роз-
міру місячного прожиткового мінімуму, діючого 
для працездатної особи на 1 січня звітного податко-
вого року, помноженого на 1,4 та округленого до 
найближчих 10 гривень (стаття 169 п. 169.4.1 ПКУ). 

Платник податку з пільгою у розмірі, що дорів-
нює 150% суми пільги, встановленій законом на  
1 січня звітного податкового року для платника по-
датку (у 2010 р. – 434,50 грн * 150% = 651 грн  
75 коп.), який: 

а) є самостійною матір'ю або самостійним бать-
ком (опікуном, піклувальником) у розрахунку на  
кожну дитину віком до 18 років; 

б) утримує дитину-інваліда І або ІІ групи – роз-
рахунку на кожну дитину віком до 18 років; 

в) має троє чи більше дітей віком до 18 років – 
у розрахунку на кожну дитину; 

г) є вдівцем або вдовою; 
д) є особою, віднесеною Законом України до 1 

або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, включаючи осіб, нагородже-
них Грамотою Президії Верховної Ради УРСР у  
зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи; 

е) є учнем, студентом, аспірантом, ординато-
ром, ад'юнктом, військовослужбовцем строкової 
служби; 

є) є інвалідом І або ІІ групи, у тому числі з ди-
тинства; 

ж) є особою, якій присуджено довічну стипен-
дію, як громадянину, що зазнав переслідувань за 
правозахисну діяльність, включаючи журналістів 
(пп. 6.1.2). 

Платник податку з пільгою у розмірі, що дорів-
нює 200% суми пільги, встановленій законом на  
1 січня звітного податкового року для платника по-
датку (у 2010 р. – 434,5 грн.*200% = 896 грн.), який 
є: 

1) особою, що є Героєм України, Героєм Радян-
ського Союзу або повним кавалером ордена Слави 
чи Трудової Слави; 

2) учасником бойових дій під час Другої світо-
вої війни або особою, яка у той час працювала у тилу 
на яких поширюється дія Закону України «Про ста-
тус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту»; 

3) колишнім в’язням концтаборів, гетто та ін-
ших місць примусового утримання під час другої 
Світової війни або особою, визнаною репресованою 
чи реабілітованою; 

4) особою, яка була насильно вивезена з тери-
торії колишнього СРСР під час Другої світової війни 
на територію держав, що перебували у стані війни з 

колишнім СРСР або були окуповані фашисткою Ні-
меччиною чи її союзниками; 

5) особою, яка перебувала на блокованій тери-
торії колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Ро-
сійська Федерація), це період з 8 вересня 1941 року 
по 27 січня 1944 року. 

 
Таблиця 4 

Податкові соціальні пільги у 2013 р. (грн) 
Загальна пільга (п. 169.1 ПКУ 2011 р.) 573,5 
Підвищена пільга для платника податку, 
який утримує двох чи більше дітей ві-
ком до 18 років, за пп. 169.1.2 ПКУ – 
100% загальної пільги надають у розра-
хунку на кожну дитину 573,5 
Підвищена пільга для осіб, згаданих у 
пп. 169.1.3 ПКУ (150% загальної), 
пільгу на дітей за пп. «а» і «б» пп. 
169.1.3 ПКУ надають у розрахунку на 
кожну дитину 860,25 
Підвищена пільга для осіб, згаданих у 
пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної) 1147 

 
 

Таблиця 5 
Максимальний розмір доходу із якого  

справляють єдиний соціальний внесок у 2011 р. 
Закон України «Про державний бюджет  

України на 2011-2015 рр.»: 

Рік 
Дата  

запровадження 
Розмір доходу 

2011 01.01.2011 р. 14115 грн (941*15) 
01.01.2011 р. 14400 грн (960*15) 
01.10.2011 р. 14775 грн (985*15) 
01.12.2011 р. 15060 грн (1004*15) 

2012 01.01.2012 р. 18241 грн (1073*17) 
01.04.2012 р. 18598 грн (1094*17) 
01.07.2012 р. 18734 грн (1102*17) 
01.10.2012 р. 19006 грн (1118*17) 
01.12.2012 р. 19278 грн (1134*17) 

2013 01.01.2013 р. 19499 грн (1147*17) 
01.12.2013 р. 20706 грн (1218*17) 

2014 01.01.2014 р. 20706 грн (1218*17) 
2015 01.01.2015 р. 20706 грн (1218*17) 

01.12.2015 р. 23426 грн (1378*17) 
 
Ставки утримань єдиного соціального внеску 

наведено у табл. 6. 
Порядок оподаткування операцій з податку (об-

ліку) об’єктів нерухомого майна стаття 172 ПКУ 
2016 р. [10] 

Податковим кодексом України (Розділ IV, 
стаття 172) встановлено порядок оподаткування 
операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого 
майна. 
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Таблиця 6 
Ставки утримань єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне  

страхування із доходів у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї виплат 
№ 
з/п 

Категорії застрахованих осіб База єдиного внеску 
Ставки  
утримань 

1 Особи, які утримують допомогу з 
тимчасової непрацездатності 
 

Сума допомоги з тимчасової непрацездат-
ності 

2,0% 

2 Фізичні особи, які виконують роботи 
(надають послуги) на підприємствах 
за цивільно-правовими договорами 
 

Сума винагороди за цивільно-правовими 
договорами 

2,6% 

3 Військовослужбовці (крім військово-
службовців строкової служби), особи 
рядового і начальницького складу 

Сума нарахованого грошового забезпе-
чення 

2,6% 

4 Наймані – працівники-інваліди, які 
працюють на підприємствах УТОГ 
та УТОС 

Сума нарахованої заробітної плати за ви-
дами виплат, які включають основну та до-
даткову заробітну плату, інші заохочува-
льні та компенсаційні виплати, у тому числі 
натуральній формі 

2,85% 

5 Працівники – громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства, 
які працюють на підприємствах та в 
організаціях, у інших юридичних 
осіб 

Сума нарахованої заробітної плати за ви-
дами виплат, які включають основну та до-
даткову заробітну плату, інші заохочува-
льні та компенсаційні виплати, у тому числі 
натуральній формі 

3,6% 

6 Наймані працівники, які працюють 
на посадах, робота яких зарахову-
ється до стажу, що дає право на  
одержання пенсії відповідно до Зако-
нів України «Про державну службу», 
«про наукову і науково-технічну дія-
льність», «Про Національний Банк 
України» та ін. 

Сума нарахованої заробітної плати за ви-
дами виплат, які включають основну та до-
даткову заробітну плату, інші заохочува-
льні та компенсаційні виплати, у тому числі 
натуральній формі 

6,1% 

 
Дохід, отриманий платником податку від про-

дажу (обміну) (не частіше одного разу протягом  
звітного податкового року) житлового будинку,  
квартири або їх частини, кімнати, садового (дач-
ного) будинку (включаючи земельну ділянку, на 
якій розташовані такі об’єкти, а також господар-
сько-побутові споруди та будівлі), оподатковується 
податком на доходи фізичних осіб. 

Платниками податку на доходи фізичних осіб 
(ст. 162 ПКУ 2016 р.) є: 

− фізична особа – резидент, яка отримує до-
ходи з джерела їх походження в Україні так і іно- 
земні доходи; 

− фізична особа нерезидент, яка отримує до-
ходи з джерела їх походження в Україні; 

− податковий агент. 
Не є платником податку на доходи з фізичних 

осіб нерезидент, який отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні і має дипломатичні привілеї й 
імунітет, встановлені чинним міжнародним догово-
ром України, щодо доходів, які він отримує безпосе-
редньо від провадження дипломатичної чи порівня-
ної до неї таким міжнародним договором діяльності. 

Об’єкти оподаткування податком на доходи фі-
зичних осіб (стаття 163 ПКУ 2016 р.). 

Об’єктом оподаткування резидента є: 
− загальний місячний (річний) оподатковува-

ний дохід; 
− доходи з джерела їх походження в Україні, 

які остаточно оподатковуються під час їх нараху-
вання (виплати, надання); 

− іноземні доходи – доходи (прибуток) отри-
мані з джерел за межами України. 

Об’єктом оподаткування нерезидента є: 
− загальний місячний (річний) оподатковува-

ний дохід з джерела його походження в Україні; 
− доходи із джерела їх походження в Україні, 

які остаточно оподатковуються під час їх нараху-
вання (виплати, надання) й іноземні доходи. 

Базою оподаткування (ст. 164 ПКУ 2016 р.) є 
загальний оподатковуваний дохід з урахуванням 
особливостей, визначених цим розділом. Загальний 
оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який під-
лягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, на-
даний) на користь платника податку протягом звіт-
ного податкового періоду.  
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Під час нарахування (надання) доходів у будь-
якій негрошовій формі базою оподаткування є вар-
тість такого доходу, розрахована за звичайними ці-
нами, правила визначення яких встановлені згідно з 
Податковим кодексом України, помножена на ко- 
ефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: 

К = 100 : (100 – Сп), 

де  К – коефіцієнт; 
Сп – ставка податку, встановлена для таких до-

ходів на момент їх нарахування. 
У тому самому порядку визначаються об'єкт 

оподаткування і база оподаткування для коштів над-
міру витрачених платником податку на відрядження 
або під звіт та не повернутих у встановлені законо-
давством строки. 

Ставки податку на доходи фізичних осіб 
(стаття 167 ПКУ 2016 р.). 

Ставка податку становить 18% бази оподатку-
вання щодо доходів нарахованих (виплачених, нада-
них) (крім випадків визначених у пунктах 167.2-
167.5, цієї статті), але не виключно у формі заробіт-
ної плати, інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат або інших виплат і винагород, які нарахову-
ються (виплачуються, надаються) платнику у 
зв’язку з трудовими відносинами та цивільно-право-
вими відносинами. 

Ставка податку становить 5% бази оподатку-
вання у випадках визначених розділом IV ПКУ 
2016 р.  

Ставка податку може становити 0% бази опода-
ткування встановленої розділом IV ПКУ 2016 р. 

Ставка податку становить 15% бази оподатку-
вання щодо підвищеної суми пенсії (включаючи 
суму її індексації, нараховану відповідно до Закону), 
щомісячного довічного грошового утримання. 

Ставки податку на пасивні доходи (п. 167.5) до 
бази оподаткування, у тому числі нарахованого у ви-
гляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сер-
тифікатах, що виплачуються інститутами спільного 
інвестування. 

Відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет на 2015» [8] на 1 січня 2015 р. встановлено 
мінімальну заробітну плату у розмірі 1218 грн, 
тобто, як і у 2014 р. Таким чином, межа для утри-
мання 15%-го податку на доходи становить 12180 
грн. 

З 01.12.2015 р. встановлена законом мінімальна 
заробітна плата у сумі 1378 грн. 

Відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет на 2016» [9] передбачено підвищувати міні-
мальну заробітну плату двічі: 

з 01 травня – до 1450 грн; 
з 01 грудня – до 1550 грн. 
Таким чином, двічі підвищуватимуть і прожит-

ковий мінімум, зокрема для працездатних осіб – до 
1450 грн та 1550 грн відповідно. 

Закон України «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюд- 
жетних надходжень у 2016 році» (законопроект  
№ 3688) – пропонує на 2016 р. 18%-ву ставку по- 
датку на доходи фізичних осіб і знизити ставку єди-
ного внеску на 22% [11]. 

Відповідно до змін Податкового кодексу Укра-
їни Закон № 909 з доходів, які нараховуються з 
01.01.2016 р. встановлена ставка 18% податку на до-
ходи: 

1) заробітна плата та інші заохочувальні та ком-
пенсаційні виплати; 

2) суми надміру використаних коштів, отрима-
них на відрядження або під звіт і не повернених у 
встановлений строк; 

3) доходи, отримані від надання майна в лізинг, 
оренду або суборенду (строкове володіння та/або 
користування); 

4) частина благодійної допомоги, що підлягає 
оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ; 

5) доходи самозайнятих осіб; 
6) дивіденди, роялті та інвестиційний прибуток 

та інші. 
Нова максимальна величина для нарахування 

єдиного соціального внеску. 
З 01 січня 2016 р. максимальний розмір для на-

рахування ЄСВ визначають на рівні 25 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб (до 01 січня 
2016 р. – 17 прожитковим мінімумам). 

У 2016 р. діятиме такий граничний розмір до-
ходу на який нараховується єдиний внесок: 

– з 01.01.2016 по 30.04.2016 р. – 34450 грн; 
– з 01.05.2016 по 30.11.2016 р. – 36250 грн; 
– з 01.12.2016 по 31.12.2016 р. – 38750 грн [11]. 
Понижуючого коефіцієнта не буде. 
Висновки. Проведеним дослідженням дове-

дено, що за період з 2004 р. (Закон №889-IV) до 
2016 р. включно (ПКУ 2016 р.) ставки податку на 
доходи фізичних осіб зросли із 13% до 18% (пони-
жуючий коефіцієнт не передбачається), оподатку-
вання пенсій податком на доходи фізичних осіб, 
якщо перевищує прожитковий мінімум, системне 
падіння курсу гривні, необґрунтоване зростання  
вартості комунальних послуг для населення (зрос-
тання цін на електроенергію, газ тощо), зростання 
цін на продукти харчування, транспорт, пропозиції 
Уряду щодо надання субсидій населенню, замість 
посилення розвитку економіки (яка знаходиться на 
достатньо низькому рівні розвитку порівняно з су-
часними світовими вимогами) та непередбачена 
війна Росії з Україною довели до тяжкого зубожіння 
українського народу. 
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ  
ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 

 
Вступ. Поточна економічна ситуація в Україні, 

яка характеризується нестабільною динамікою ос-
новних макроекономічних змінних, обумовлює не-
обхідність вжиття на всіх рівнях управління Держа-
вою заходів щодо нейтралізації негативних факторів 
як зовнішнього (криза на сході України) так і внут-
рішнього (децентралізація системи державного уп-
равління України) характеру. При цьому, особливої 
актуальності набувають дослідження, що спрямо-
вані на сприяння процесу децентралізації держав-
ного управління та стимулювання регіонального  
розвитку України, які визначені основними пріори-
тетами поточної економічної політики України і орі-
єнтовані на створення самодостатніх та економічно 
спроможних Об’єднаних територіальних громад. 
Відповідно, посилюється увага і до основних спосо-
бів мобілізації державних фінансових ресурсів, їх 
прозорого розподілу у бюджетній системі України, 
а також джерел генерації прибутків, внутрішніх ін-
вестиційних ресурсів у тому числі, у приватному  
секторі економічної системи України та ефектив-
ного і контрольованого їх розміщення. Значний ін-
терес викликають питання організаційно-правових 
умов створення додаткових центрів економічної ак-
тивності в Україні на інноваційно-інвестиційній ос-
нові, модернізації та системного оновлення діючих, 
а також стабільності утворення фінансових ресурсів 
в Україні у приватному секторі. Одним із інстру- 
ментів вирішення означених завдань є податкове 
стимулювання інвестиційно-інноваційної активно-
сті бізнесу в Україні, у тому числі, на основі удоско-
налення загальнодержавної амортизаційної полі-
тики України.  

Аналіз досліджень та актуальність. Визна-
ченню сутності амортизації та її впливу на ефектив-
ність діяльності підприємств присвячено велика кі-
лькість праць зарубіжних учених, зокрема Р. Багири, 
А. М. Бірмана, Д.П. Ботмана, Р.К.Гордона, М.Ф. ван 
Бреда, Дж. М. Кейнса, А.Д. Клемма, К. Маттерна, 
С.Дж. Меже, А.С. Литтлтона, Д. Рікардо, Д. Стоуна, 
Е.М. Сюррилея, В. Танхойзера, Е.С. Хендеріксена, 
К. Хітчинга, Г.Дж. Цукермана, Д. Чуа, И.Ф. Шера, 
П. Шома.  

Дослідженню економічного змісту амортизації, 
формування та порядку її обліку, ролі амортизацій-
них відрахувань у процесі відтворення основних за-
собів, вибору методів нарахування амортизації,  
проблемам формування амортизаційної політики на 
мікрорівні, розробці науково-методичних засад уп- 

равління процесом модернізації, поліпшення, онов-
лення основних засобів та з’ясуванню ролі аморти-
заційних відрахувань у фінансовому забезпеченні 
розвитку суб’єктів господарювання присвячено ро-
боти багатьох вітчизняних вчених-економістів, та-
ких, як Д.А. Баранов, В.Ф. Беседін, В.В. Бобко, В.Ю. 
Будавей, О.О. Буряк, Н.Г. Виговська, О. В. Галахова, 
О.С. Галушко, А.Л. Гапоненко, З.С. Дорогунцев, 
В.О. Касьянова, Р.М. Колегаєв, М.І. Кутер, Д.В. Лу-
говськой, Ф.В. Лутц, Ю.І. Любімцев, Г.А. Олексан-
дров, Ю. К. Ображей, П.А. Орлов, А.В. Сисоєв, Л.М. 
Солодовник, А.Е. Фукс, М.П. Хохлов, І.Д. Якушик 
та ін.  

Так, М.І. Бондар та В.В. Бабіч, аналізуючи ме-
тодику нарахування амортизації необоротних акти-
вів в системах оподаткування і бухгалтерського об-
ліку з метою їх зближення (гармонізації), спро-
щення та реальності обчислення суми амортизації, 
відзначають актуальність проблеми гармонізації 
підходів до нарахування амортизації матеріальних і 
нематеріальних необоротних активів, а також під-
ходи до визначення об’єкта амортизації; вартості, 
яка амортизується; строки експлуатації необорот-
них активів; методи нарахування амортизації та 
пов’язані з цим процесом питання [1-2]. 

А.М. Стельмащук, досліджуючи роль аморти-
заційних відрахувань у формуванні прибутку пере-
робних підприємств АПК, а також у відтворенні та 
розвитку їх основного капіталу, переконує, що най-
більш економічно обґрунтованим є виробничий ме-
тод нарахування амортизації (пропорційно обсягу 
продукції). Застосування методів амортизації, які 
передбачають нерівномірний розподіл нарахованих 
сум амортизаційних відрахувань за роками служби, 
доцільне в тому випадку, коли собівартість продук-
ції, яка зростає у першій половині строку служби ос-
новного засобу за рахунок амортизаційних відраху-
вань, не перевищує реалізаційних цін на неї [3]. 

Н.С. Педченко та Л.А. Лугівська, розглядаючи 
амортизацію з погляду фіскального (податкового) 
підходу, обґрунтовують, що амортизаційний фонд 
не виконує в достатній мірі своєї основної функції 
щодо нагромадження грошових коштів для онов-
лення технічної бази виробництва. Тому ініціатором 
перебудови амортизаційної політики вітчизняних 
підприємств повинна стати держава, змінюючи де-
кларативні норми у податковому законодавстві на 
реально діючі нормативи та рекомендації [4]. 
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Н.М. Левченко та І.О. Воробйова, досліджуючи 
взаємозв’язок амортизаційної політики підприєм- 
ства зі стратегією його діяльності, здійснюючи об-
ґрунтування шляхів її оптимізації з метою створення 
умов більш повної реалізації відтворювальної функ-
ції амортизації, забезпечення ефективного та ста-
лого функціонування підприємства в цілому, зазна-
чають, що вибір амортизаційної політики залежить 
від цілей, які ставить керівництво підприємства. Ос-
новними критеріями вибору амортизаційної полі-
тики повинні бути стратегія розвитку підприємства 
та очікуваний термін корисного використання ос- 
новних засобів [5]. 

Н.І. Демчук та Г.А. Ткаченко розкриваючи сут-
ність амортизаційної політики та особливості її  
формування на сільськогосподарських підприєм- 
ствах, обґрунтовують доцільність цільового викори-
стання амортизаційних відрахувань для переосна-
щення сільськогосподарських підприємств та підви-
щення їхнього техніко-технологічного рівня [6]. 

О.Г. Лищенко, обґрунтовуючи напрямки опти-
мізації амортизаційної політики підприємства з ура-
хуванням наслідків зміни вартісного критерію ос- 
новних засобів, пропонує чітко розділяти об’єкти на 
дві групи: об'єкти, що відповідають критеріям ви-
знання основних засобів у податковому обліку, та 
об'єкти, які не відповідають таким критеріям, але є 
основними засобами у бухгалтерському обліку, за-
значаючи, що застосування зміни вартісного крите-
рію при формуванні амортизаційної політики під- 
приємства дозволяє її оптимізувати та сприятиме 
ефективному використанню та відновленню основ-
них засобів [7]. 

Н.В. Швець, розглядаючи проблемні питання 
амортизаційної політики підприємства та визнача-
ючи можливі напрямки їх вирішення, зауважує, що 
амортизаційна політика потребує удосконалення з 
метою активізації інвестування технічного розвитку 
підприємств за рахунок власних джерел фінансу-
вання й створення амортизаційних фондів [8]. 

Ю.Ю. Мороз, оцінюючи наявні методичні під-
ходи щодо побудови системи амортизаційної полі-
тики сільськогосподарських підприємств, визна-
чення основних її елементів, що вимагають посиле-
ного контролю в процесі моніторингу, пропонує  
максимально лібералізувати амортизаційну полі-
тику, у тому числі, на основі відмови від амортиза-
ційних норм і встановлення меж амортизаційних пе-
ріодів для повного відтворення меж амортизаційних 
періодів для повного відтворення основних засобів 
[9]. 

Л.В. Овод, аналізуючи основні науково-мето-
дичні підходи до формування ефективної амортиза-
ційної політики промислових підприємств у неста-
більному середовищі, зазначає, що механізм розра-
хунку амортизаційних відрахувань повинен регулю-
вати розміри амортизаційних відрахувань та всю  

систему амортизації основних засобів підприємства 
в такий спосіб і в тих межах, які залежать від кон- 
кретного стану майна, економіки суб’єкта господа-
рювання для досягнення певної мети [10]. 

Однак, незважаючи на велику кількість науко-
вих праць та значні досягнення у цій галузі знань, 
низка завдань, пов’язаних з оптимізацією амортиза-
ційної політики лишається невирішеною. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій свідчить, що ав-
тори приділяють увагу питанням обрання методів 
нарахування амортизації та зазначають, що сучасна 
амортизаційна політика не є дієвим інструментом 
регулювання діяльності суб’єктів [11-22]. 

Зокрема, дискусійними, причому інколи із про-
тилежними точками зору, лишаються питання:  
трактування економічного змісту амортизації, що 
призвело до ототожнення зносу та амортизації; до-
цільності створення на підприємстві спеціального 
амортизаційного фонду та його цільового застосу-
вання визначення строків використання основних 
засобів; вибору оптимального методу нарахування 
амортизації. Решта питань, як то вплив амортизацій-
ної політики на фінансову систему країни, динаміку 
відтворення основних засобів та поліпшення інвес-
тиційного клімату, впливу на розподіл інвестицій-
них ресурсів між регіонами та/або видами еконо- 
мічної діяльності, залишаються недостатньо дослі-
дженими. 

Отже, питання амортизаційної політики, у тому 
числі щодо методів нарахування амортизації у бух-
галтерському та податковому обліках зокрема, її 
впливу на макроекономічну динаміку, а також на 
формування стратегії розвитку підприємств на мік-
рорівні лишаються актуальними. Тому, амортизація 
як економічна категорія та складова фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства завжди знахо-
диться в полі зору економістів-теоретиків та практи-
ків із управління фінансами та економічним розвит-
ком на макро- і мікрорівнях. 

В умовах посилення невизначеності, що викли-
кана кризовою ситуацією на сході України та полі-
тичною нестабільністю, а також, як наслідок, неза-
довільною динамікою темпів зростання основних 
макроекономічних змінних (низькі темпи зростання 
реального ВВП та висока інфляція) суб’єкти госпо-
дарської діяльності в Україні потребують розробки 
та впровадження стратегій власного розвитку, що 
дозволятимуть активізувати внутрішні фінансові ре-
сурси підприємства стимулюючи оновлення, модер-
нізацію та розширення парку основних засобів у 
тому числі.  

Постановка проблеми. Означені вхідні перед-
умови дозволяють визначити та сформулювати мету 
дослідження, а саме, обґрунтування ролі амортиза-
ційної політики у процесах розширеного відтво-
рення і стимулювання інвестиційно-інноваційної 
активності суб’єктів господарювання за встановле- 
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ними на державному рівні пріоритетами розвитку 
економічної системи України. Досягнення поставле-
ної мети передбачає виконання ряду завдань, а саме: 
узагальнити та проаналізувати основні теоретичні 
положення, що закладаються в основу розвитку  
амортизаційної політики; оцінити світовий досвід 
застосування амортизації для податкового стимулю-
вання інвестиційно-інноваційної активності 
суб’єктів господарювання; визначити особливості 
амортизаційної політики України та оцінити її вплив 
на макроекономічну динаміку та формування рі-
шень щодо розміщення інвестиційних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. За своїм еконо-
мічним змістом амортизаційні відрахування еконо-
мічного активу відображають зниження його варто-
сті за рахунок фізичного зносу, а також економіч-
ного (морального) старіння. Звичайно, амортиза-
ційні відрахування нараховуються на активи, термін 
корисного використання яких перевищує один рік. 
Земля не підлягає амортизації, оскільки для більшо-
сті цілей її використання термін такого викорис-
тання встановити неможливо. Відповідно до Міжна-
родного стандарту фінансової звітності (IAS) 16 
«Основні засоби» амортизація основних засобів ви-
значається як систематичний розподіл вартості ак-
тиву протягом строку його корисного використання, 
а величина, що амортизується, визначається як фак-
тична вартість активу або інша сума, що замінює фі-
зичну вартість, за вирахуванням його залишкової ва-
ртості. 

В ідеалі, механізм амортизаційних відрахувань 
має бути розроблений таким чином, щоб динаміка 
обсягів зменшення оподатковуваного прибутку під-
приємств на суми амортизаційних відрахувань мак-
симально відповідала динаміці реальної економіч-
ної амортизації цього активу, тобто, відображала 
зниження вартості активу в режимі реального часу. 
Однак, механізм амортизаційних відрахувань, який 
в режимі реального часу відслідковує реальне зни-
ження вартості окремого активу, був би занадто 
складним в адмініструванні як на рівні підприєм- 
ства, так і для контролюючих органів. В зв’язку з 
чим, на практиці використовують декілька основних 
методів обчислення амортизаційних відрахувань 
(лінійний та метод залишкової вартості) з прибутку 
до оподаткування, які в різних країнах можуть мати 
певні особливості [23]. 

Лінійний метод (straight line, SL) передбачає 
рівномірні відрахування амортизації протягом 
строку використання активу, що амортизується про-
тягом розрахункового терміну його корисного вико-
ристання. Метод залишкової вартості (declining 
balance, DB) передбачає виділення частки амортиза-
ційних відрахувань від вартості активу шляхом мно-
ження фіксованої норми амортизації на балансову 
вартість активу. Суми амортизаційних відрахувань, 
що обчислюються за цим методом, звичайно, у пер- 

ші роки його використання перевищують відповідні 
суми, що розраховувалися би за лінійним методом. 

Виділяють також методи, які не набули широ-
кого розповсюдження, зокрема:  

1) початкові відрахування, за яким у перший 
рік до собівартості (валових витрат) включається 
значно більша сума амортизаційних відрахувань, а 
подальші роки вартість активу амортизується за лі-
нійним методом або методом залишкової вартості; 

2) метод «суми цифр року» (різновид методу 
залишкової вартості, за яким вартість активів що- 
річно амортизується із використанням норми, що 
щорічно лінійно зменшується; 

3) миттєве списання, за яким вся вартість ак-
тиву списується у рік введення його в експлуатацію; 

4) переключення, за яким актив амортизується 
за методом залишкової вартості, а по досягненню 
певної межи (звичайно, визначеної спеціальним за-
конодавством) балансової вартості починає застосо-
вуватися лінійний метод [24-26]. 

У більшості країн світу амортизація розгляда-
ється як потужне внутрішнє джерело генерації ін- 
вестиційних ресурсів на основі зменшення частки 
податку на прибуток з одного боку, та, з іншого – в 
частині заохочення розміщення інвестиційних ре- 
сурсів із більш сприятливим режимом оподатку-
вання на середньострокову перспективу у випадку 
використання спеціальних норм збільшення аморт-
відрахувань в межах однієї юрисдикції за певними 
ознаками (географічні, зовнішньоекономічні – сти-
мулювання експорту, соціальні – створення додат-
кових робочих місць за соціальними програмами 
тощо).   

Одночасно із амортизацією, для капіталізації 
певних секторів економіки та стимулювання інвес-
тиційної активності за пріоритетними для економіки 
напрямами (капіталізація та розвиток інфраструк-
тури регіонів, депресивних зокрема, підтримка наці-
ональних товаровиробників, експортерів та ін.), на 
практиці, у багатьох країнах світу використову-
ються так звані податкові інвестиційні знижки та по-
даткові канікули [27-30]. В багатьох наукових ви-
даннях податкову пільгу розглядають, як приховане 
субсидіювання з бюджету, оскільки за інших рівних 
обставин, платники податку змушені були б розра-
ховане податкове зобов’язання перерахувати до бю-
джету [31-33]. Відповідно, на практиці податкового 
адміністрування набули широкого поширення такі 
інструменти як спеціальні рахунки, на які платники 
перераховують нараховані, але не сплачені до бю-
джету кошти. 

Пільгові режими оподаткування в частині залу-
чення інвестицій отримали широке розповсюджен-
ня у багатьох країнах світу на різних континентах 
(звільнення від оподаткування, зниження податко-
вої ставки, податкові канікули). Проте, у багатьох 
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дослідженнях з цих питань неодноразово наголошу-
ється, що для іноземних інвесторів більш значи-
мими факторами при формуванні інвестиційних рі-
шень розглядаються: інфраструктура, верховенство 
закону та трудові ресурси. При цьому, питання опо-
даткування не мають такого вирішального значення 
[34-37]. 

На переконання міжнародних експертів [38] у 
сфері оподаткування податкові пільги важко підда-
ються адмініструванню. Так, прибутки джерелом 
походження з юрисдикцій із загальним режимом 
оподаткування можуть спрямовуватися у юрисдик-
ції із спеціальним пільговим режимом оподатку-
вання (так звані вільні зони) із використанням ін-
струментів трансфертного ціноутворення (питання 
більш широко розкривається в роботі [39]). Крім 
того, наявність зон із пільговим режимом оподатку-
вання та надання відповідних повноважень контро-
люючим та дозвільним органам державного управ-
ління створює підґрунтя для розвитку корупції. 

Проте, пільгові режими оподаткування активно ви-
користовуються у вигляді окремих підсистем у зага-
льних системах оподаткування більшості країн 
світу, незважаючи на рівень розвитку їхніх економік 
та місце у міжнародній економічній системі. 

Порівнюючи амортизацію у разі застосування 
спеціальних правил її обчислення (як то прискорена 
амортизація різних модифікацій) із звичайною інве-
стиційною податковою пільгою (звільнення, змен-
шена чи диференційована ставка, податкові кані-
кули), слід наголосити на спорідненості економічної 
природи цих механізмів обчислення податкових зо-
бов’язань платників податків, яка проявляється у 
зміні основних параметрів оподаткування, що ви-
значають менший рівень податкового наванта-
ження, ніж передбачає загальний режим оподатку-
вання. Однак, прискорена амортизація має ряд сут-
тєвих відмінностей, які доцільно враховувати  
при розробці пропозиції щодо податкового стиму-
лювання інвестиційно-інноваційної активності 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Порівняння основних організаційно-правових характеристик прискореної амортизації  
та податкової інвестиційної пільги 

Характеристика Прискорена амортизація Інвестиційна податкова пільга 

Економічний зміст 
та сутність 

Зменшення прибутку до оподаткування на під-
ставі цільового (кваліфікованого) розміщення 
капітальних вкладень, обсяги якого визнача-
ються балансовою вартістю та строком вико-
ристання окремих складових парку основних 
засобів суб’єкта господарювання 

Зменшення податкового зобов’язання за ре-
зультатами його обчислення або зменшення 
(звуження) бази оподаткування 

Механізм реалізації Зменшення обсягів відрахувань визначається 
динамікою оновлення, модернізації та вве-
дення в експлуатацію засобів виробництва 

Зменшення обсягів податкових зобов’язань 
пов’язане з розміщенням інвестицій у юрис-
дикціях та/або видах економічної діяльності 
із спеціальним режимом оподаткування  

Зв'язок із результа-
тами господарської 
діяльності 

Відшкодування з бюджету перевищення ви-
трат (собівартості) над доходами, що виникає у 
разі придбання (створення, модернізації) ос-
новних засобів, перекладається у дозволених 
пропорціях на майбутні податкові періоди 

Відбувається миттєве відшкодування витрат, 
яке не пов’язане зі результатами господарсь-
кої діяльності 

Адміністрування Відносно проста в адмініструванні як платни-
ком податку, так і контролюючими органами  

Обумовлює певні ускладнення в адміністру-
ванні та в частині прогнозування і мобілізації 
державних доходів  

Вплив на господар-
ську діяльність 

Дозволяє точно обчислювати додаткові при-
бутки суб’єктів господарської діяльності та 
втрати доходів бюджетів держави різних рівнів 
у майбутніх звітних (бюджетних) періодах 

Ефекти впливу податкових пільг на розвиток 
суб’єкта підприємницької діяльності важко 
передбачити; гарантовані втрати джерел фі-
нансування бюджетних програм  

Джерело: розроблено автором. 
 
Аналізуючи норми та порядок нарахування 

амортизації для цілей оподаткування слід відзна-
чити, що більшістю країн світу використовується лі-
нійний метод нарахування амортизаційних відраху-
вань. Окремі країни використовують метод залиш-
кової вартості та його модифікації. У більшості 
країн світу, поряд із спеціальними інвестиційними 
знижками застосовується прискорена амортизація із 
підвищуючими коефіцієнтами із різною диференці-
ацією залежно від виду основного засобу та/або ко- 

рисного строку його використання (табл. 2). Досить 
складна схема амортизації, головним чином за раху-
нок глибокої диференціації активів за терміном ко-
рисного використання та широкою класифікацією 
активів застосовується у США [40].  

В Україні чинна система нарахування аморти-
зації основних засобів, для цілей оподаткування у 
тому числі, зазнавала постійних удосконалень з мо- 
менту її створення, з часів набуття Україною неза- 
лежності. Так, професор І. Садовська виділяє 5 ета- 



В. І. Островецький 

125 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

пів розвитку амортизаційної політики України [41]. 
Не вступаючи в дискусію із автором щодо періоди-
зації та приймаючи її за основу, для цілей даної ро-
боти доцільно уточнити основні характеристики 

етапів, а також виключимо етап розвитку амортиза-
ційної політики, який охоплює період часу до на-
буття Україною незалежності (табл. 3). 

 
Таблиця 2 

Методи і норми нарахування амортизації, що застосовуються в деяких країнах світу 

Країна Метод нарахування Основні параметри нарахування 

Австрія Лінійний метод (ЛМ) Будівлі (нерухоме майно): 2-2,5%, машини: 12,5%,  
торгові марки: 15 років 

Бельгія 
 

Лінійний метод (ЛМ) 
Подвійне зменшення залишкової вар-
тості (ЗВ): норма амортвідрахувань 
не може бути вищою 40% вартості 
придбання активу 

Комерційна нерухомість: 3%, Промислова нерухомість: 5%, 
Механізми та обладнання: 20-33%, 
Рухоме майно: 20% 
Нематеріальні активи: не менше 5 років 

Данія ЛМ та ЗВ,  
ставка не перевищує вартість прид-
бання більш ніж на 25%  
Прискорена – 15% від бази, ведеться 
окремий облік 

Нерухомість: до 4% 
Кораблі: 20% 
Наземний транспорт (в т.ч. літаки, поїзди): 17% 
Лінії телекомунікацій, передачі електроенергії: до 7% 
Нематеріальні активи: ЛМ, до 11% 

Китай 
 

ЛМ, подвійне ЗВ, метод суми цифр 
року, прискорена амортизація 

Нематеріальні активи: не менше 10 років 

Німеччина ЛМ та ЗВ Будівлі: від 25 до 50 років, 
Нематеріальні активи – не менше 15 років 

Португалія ЛМ 
Метод, за коефіцієнтами: 
до 5 років: 1,5. 
5-6 років: 2, 
Понад 6 років: 2,5 

Офісні будівля: 2 % 
Промислові будівлі: 5% 
Електронне обладнання 20% 
Комп'ютери та програмне забезпечення: 33.33% 
Двигуни та верстати: 12.5% 
Оргтехніка: 20% 
Меблі: 12,5% 
Пасажирські транспортні засоби: 25% 

Франція 
 

ЛМ, ЗВ із корегуючим коефіцієнтом 
(3-4 роки: 1,5; 5-6 років – 2; понад 6 
років: 2,5 

Будівлі: від 1 до 10% 
Обладнання та устаткування (інструментарій) : від 5 до 25% 
Споруди: від 5 до 10% 

Фінляндія ЛМ та ЗВ 
Подвійна норма для введених нових 
основних засобів 

Будівлі: від 4 до 20% 
Машини та обладнання: 25% 

Японія 
 

ЛМ, ЗВ Бетонні будівлі: від 21 до 50 років.  
Металеві будівлі: від 12 до 38 років. 
Системи електропостачання, опалення та освітлення: 15 років. 
Транспортні засоби: від 3 до 6 років (залежно від викорис-
тання). 
Персональні комп'ютери: 4 роки. 
Телекомунікації: 6 років. 
Машини та обладнання: від 3 до 22 років. 
Патенти: 8 років. 
Програмне забезпечення: 3 або 5 років 

 
Джерело: Worldwide Tax Summaries Corporate Taxes 2016/17 [Електронний ресурс]. – 2017. – Pежим доступу: 

www.pwc.com/taxsummaries. 
 
В Україні нарахування амортизації здійсню-

ється протягом строку корисного використання 
об’єкта основних засобів, який встановлюється під-
приємством/установою при визнанні цього об'єкта 
активом (при зарахуванні на баланс), і призупиня-
ється на період його реконструкції, модернізації, до-
будови, дообладнання та консервації. 

Фінансовий результат до оподаткування збіль-
шується на суму нарахованої амортизації основних 
засобів або нематеріальних активів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку або міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності та зменшується на суму розрахованої 
амортизації основних засобів або нематеріальних 
активів. Розрахунок амортизації основних засобів 
або нематеріальних активів здійснюється відповідно 
до національних положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку або міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності, крім «виробничого» методу. 
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Таблиця 3 
Етапи розвитку амортизаційної політики України з часів набуття незалежності 

Етап Коротка характеристика етапу 

1 етап  
(від 1991 р.  
до 01.07.1997 р.) 

Формування системи амортизації в Україні в рамках розвитку системи оподаткування прибутку 
підприємств. 
Необхідність активізації амортизаційної політики визначено Указом Президента України від 
19 липня 1996 р. «Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні». 
Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова від 16 травня 1996 р. за № 523 «Про прове-
дення індексацій балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних 
відрахувань на повне їх відновлення у 1996–1997 рр.». 
Підвищення середніх норм амортизаційних відрахувань (в 2-2,5 раза) і застосування нелінійних 
прискорених методів нарахування було впроваджено Постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 вересня 1996 р. № 1075 «Про затвердження Положення про порядок визначення амортиза-
ції  та  віднесення амортизаційних  відрахувань на витрати виробництва (обігу)» 

2 етап  
(від 01.07.1997 р. до 
01.07.2000 р.) 
 

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22 травня 1997 р. 
змінено методологію обліку («собівартість» замінено «валовими витратами», класифікацію ос-
новних фондів та підхід до нарахування амортизації відповідно змінено норми амортизації). За-
проваджено 3 групи основних засобів із єдиною формулою нарахування податкової амортизації 
за методом залишкової вартості. Утворено суттєві відмінності у податковому та бухгалтерсь-
кому обліку нарахування амортизації. 

3 етап  
(від 01.07.2000 р. до 
01.07.2004 р.) 

Практика вилучення частки амортизаційних відрахувань до Державного бюджету України.  
Указом Президента України від 07.03.2001 р. № 169/2001 затверджено Концепцію амортизацій-
ної політики. 
Лишаються суттєві відмінності у податковому та бухгалтерському обліку нарахування аморти-
зації 

4 етап  
(від 01.07.2004 р. до 
01.01.2011 р.) 

Підвищуються щоквартальні норми амортизації кожної із груп основних фондів у розрахунку 
на податковий квартал. Впроваджено 4 група основних фондів. Лишаються суттєві відмінності 
у податковому та бухгалтерському обліку нарахування амортизації 

5 етап  
(від 01.01.2011 р. до 
теперішнього часу) 

Введено в дію Податковий кодекс України, яким передбачено ідентичний із П(С)БО №7 порядок 
обчислення. Визначення «основні засоби» замінено на «основні фонди». Встановлено мініма-
льно допустимі терміни корисного використання об’єктів основних засобів для 16 груп основ-
них фондів та 6 груп нематеріальних активів 

Джерело: розроблено автором на основі періодизації професора І. Садовської. 
 
Не підлягають амортизації та проводяться за 

рахунок відповідних джерел фінансування, зокрема, 
витрати на придбання/самостійне виготовлення та 
ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію 
або інші поліпшення невиробничих основних засо-
бів (не призначені для використання в господарській 
діяльності платника податку) [42]. 

В Україні амортизація основних засобів нара-
ховується із застосуванням прямолінійного, кумуля-
тивного та виробничого методів, а також зменшення 
залишкової вартості та прискореного зменшення за-
лишкової вартості [43-44]. 

Зміст методів розрахунків обсягів амортизацій-
них відрахувань наведений у табл. 4. 

 
Таблиця 4 

Методи розрахунку обсягів амортизаційних відрахувань,  
які застосовуються для цілей оподаткування 

Метод Формула обчислення Зміст 

1 2 3 
Прямо-лінійний АВ = ПВ − ЛВСКВ  

 

Річна сума амортизації визначається діленням вартості, 
яка амортизується, на строк корисного використання 
об'єкта основних засобів 

Зменшення залиш-
кової вартості 

АВ = ЗВ × Сав 
 Сав = 1 − ЛВПВкра × 100% 

 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишко-
вої вартості об'єкта на початок звітного року або первісної 
вартості на дату початку нарахування амортизації та річ-
ної норми амортизації, норма якої (у відсотках) обчислю-
ється як різниця між одиницею та результатом кореня сту-
пеня кількості років корисного використання об'єкта з ре-
зультату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його 
первісну вартість 

Прискорене змен-
шення залишкової 
вартості 

АВ = ЗВ × РНА × 2 
 

Сума амортизації визначається як добуток залишкової 
вартості об'єкта на початок звітного року або первісної 
вартості на дату початку нарахування амортизації та річ-
ної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до 
строку корисного використання об'єкта і подвоюється 
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 

Кумулятивний АВ = КК × ПВ − ЛВ  
 КК = ЧРквСРв  

Сума амортизації визначається як добуток вартості, яка 
амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумуля-
тивний коефіцієнт розраховується діленням кількості ро-
ків, що залишаються до кінця строку корисного викорис-
тання об'єкта основних засобів, на суму числа років його 
корисного використання 

Виробничий АВ = ФОП × ВСА 
 ВСА = ПВ − ЛВЗРОВ  

Місячна сума амортизації визначається як добуток фак-
тичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та ви-
робничої ставки амортизації (результат діленням вартості, 
яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, 
послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з 
використанням об'єкта основних засобів) 

 

Де АВ – амортизаційні відрахування; ПВ – первісна вартість основного засобу; ЛВ – ліквідаційна вартість основ-
ного засобу; СКВ – строк корисного використання основного засобу; Сав – ставка амортизаційних відрахувань; кра – 
кількість років корисного використання об’єкта; РНА – річна норма амортизації; КК - кумулятивний коефіцієнт;  
ЧРкв – число років, що лишається до кінця строку корисного використання об’єкту основних засобів; СРв – сума років 
корисного використання об’єкту основних засобів; ФОП – фактичний обсяг продукції; ВСА – виробнича ставка амор-
тизації; ЗРОВ – загальний розрахунковий обсяг виробництва. 

 

Джерело: Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Наказ Мінфіну 
України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами  від 18.06.2015 р.) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 21. –  С. 99. – 
Ст. 871 (код акту 15919/2000). 

 
В табл. 5 представлено структуру капітальних 

інвестицій в Україні за видами економічної діяльно-
сті за 2010-2016 рр. Як видно з таблиці, обсяги капі-
тальних вкладень в економіку України за останні 
шість років у номінальному виразі зросли удвічі. 
Найбільші обсяги капіталовкладень, на рівні тре-
тини сукупного обсягу, традиційно припадають на 
промисловість, за підсумками 2016 р. вони складали 
32,8%. Звертає увагу прискорене зростання інвести- 

цій у сільське господарство, обсяги яких у сукупних 
обсягах капіталовкладень в економіку України  
зросли з 6,1% у 2010 р. до 14,1% у 2016 р. Посту-
пово, але не такими випереджаючими темпами, зро-
стають обсяги капіталовкладень у інші види еконо-
мічної діяльності за виключенням будівництва,  
транспорту та торгівлі, частка яких у сукупному об-
сязі капітальних вкладень поступово зменшується. 

 
 

Таблиця 5 
Динаміка та структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності  

за 2010-2016 рр. та їх структура, %  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього, млн грн  180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 
Сільське господарство, лісове гос-
подарство та рибне господарство 

6,1 6,8 6,9 7,4 8,6 11,0 14,1 

Промисловість 30,7 32,6 33,5 39,0 39,3 32,1 32,8 
Будівництво 16,5 13,3 14,9 16,3 16,4 15,9 12,4 
Оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

10,3 10,0 9,0 8,9 9,4 7,6 8,3 

Транспорт, складське господар- 
ство, поштова та кур'єрська діяль-
ність 

10,7 10,6 11,9 7,4 7,1 6,8 7,0 

Фінансова та страхова діяльність 3,2 2,5 2,7 2,7 2,8 2,4 2,1 
Операції з нерухомим майном 5,5 6,1 4,5 5,4 5,1 4,4 5,5 
Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування 

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

Освіта 1,0 0,9 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 
Охорона здоров'я та надання соціа-
льної допомоги 

1,1 0,9 1,0 0,7 0,6 0,9 1,2 

 

Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України. 
 
Незначна частка капітальних вкладень спрямо-

вується на розвиток інфраструктури соціальної 
сфери. Наприклад, капітальні вкладення в освіту та 

охорону здоров’я не перевищують і 2% сукупних ка-
піталовкладень. Відносну стабільність демонструє 
частка капіталовкладень у операції з нерухомим 
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майном, фінансову та страхову діяльність. У той 
час, як капітальні вкладення у державне управління 
й оборону, а також обов’язкове соціальне страху-
вання з 2014 р., тобто з моменту виникнення конф-
лікту на сході України, практично подвоїлися.  

Представлена структура та динаміка капіталь-
них вкладень при співставленні її основних пропор-
цій із співставними (відносними) показниками вар-
тості основних фондів України дозволяє зробити ви-
сновки про динаміку інвестиційної активність 
суб’єктів господарювання України в розрізі видів 
економічної діяльності.  

Як видно з табл. 6, за вартісними характеристи-
ками в структурі основних засобів України доміну-
ють підприємства промисловості та транспорту.  
Решта видів економічної діяльності забезпечують 

створення валової доданої вартості зі використан-
ням менших обсягів  основних засобів (у вартісному 
виразі). 

У 2015 р. вартість основних фондів України за 
оцінками Державної служби статистики України 
становила на рівні 2011 р. з урахуванням, в серед-
ньому, 20% щорічного її зростання у номінальному 
виразі. Крім того, відбулися кардинальні зміни у 
структурі вартості основних засобів України в роз-
різі видів економічної діяльності1.  

Так, вартість основних засобів промисловості 
зросла більш ніж в три рази в структурі вартості ос-
новних засобів України в розрізі видів економічної 
діяльності, з 14,1% у 2014 р. до 50,3% у 2015 р., у 
той час як вартість основних засобів транспорту ско-
ротилась майже у 4 рази, з 70,9% у 2014 р. до 18,6%  
у 2015 р.  

 

Таблиця 6 
Вартість основних засобів України, % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Усього, млн грн 6648861 7396952 9148017 10401324 13752117 7641357
Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство         

1,7 1,6 1,5 1,5 1,2 2,8

Промисловість 16,6 15,1 17,5 16,8 14,1 50,3
Будівництво   0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,8
Оптова та роздрібна тор-
гівля; ремонт автотранс-
портних засобів і мото-
циклів    

1,6 1,7 1,5 1,2 0,9 1,8

Транспорт, складське  
господарство, поштова 
та кур`єрська діяльність  

57,4 62,5 61,6 61,6 70,9 18,6

Фінансова та страхова 
діяльність        

0,8 0,1 0,4 0,5 0,4 0,7

Операції з нерухомим 
майном 

12,0 10,4 9,7 6,3 3,9 8,7

Державне управління й 
оборона; обов'язкове со-
ціальне страхування       

0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Освіта       1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Охорона здоров'я та на-
дання соціальної допо-
моги      

0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2

 
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України. 
 
Звертає увагу досить низька частка вартості ос-

новних засобів соціального значення, передусім 
освіти та охорони здоров’я (не досягає й 1% сукуп-
ної вартості основних засобів України), яка має тен-
денцію до падіння. В той же час, розглядаючи ос- 
новні тенденції динаміки та структури валової дода-
ної вартості в розрізі видів економічної діяльності 
України (табл. 7), слід відзначити більш рівномір-
ний розподіл її часток. Так, підприємства промисло-
вості в середньому створюють на рівні 20-21% вало-
вої доданої вартості України за рік. Підприємства 
сільського господарства забезпечують від 8 до 14 %. 
                                                        

1 Серед пояснень: криза на сході України та ймовірні статистичні похибки, що пов’язані з нею. 

Причому, як і у випадку із капітальними вкладен-
нями (табл. 5), ВДВ, створена у сільському госпо-
дарстві, зростає випереджаючими темпами. 

В цілому, структура ВДВ виглядає більш стабі-
льною, аніж структура капітальних вкладень та вар-
тості основних засобів за видами економічної діяль-
ності. Однак слід акцентувати увагу, що приско-
рення темпів інвестиційної активності за окремими 
видами економічної діяльності супроводжується 
зростанням ВДВ за цим видом діяльності (приклад – 
сільське господарство). 
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Таблиця 7 
Валова додана вартість України за видами економічної діяльності, % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валова додана вартість в основних цінах, 
млрд грн  954,5 1122,6 1213,1 1283,8 1382,7 1689,4 2020,4 
Сільське господарство, лісове господарс-
тво та рибне господарство 8,4 9,5 9,1 10,0 11,7 14,2 13,7 
Промисловість 21,6 21,3 21,1 19,2 19,8 19,6 20,6
Добувна промисловість і розроблення ка-
р'єрів 6,6 7,6 6,7 6,3 5,7 5,6 6,4 
Переробна промисловість 15,0 13,8 14,3 12,9 14,0 14,0 14,2
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 3,2 3,6 3,6 3,3 3,2 3,2 3,6 
Водопостачання; каналізація, пово-
дження з відходами 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Будівництво 3,7 3,5 3,2 2,9 2,7 2,3 2,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт ав-
тотранспортних засобів і мотоциклів 16,2 17,2 16,6 16,5 16,9 16,2 16,4 
Транспорт, складське господарство, по-
штова та кур'єрська діяльність 8,7 9,2 8,1 8,1 7,3 8,0 7,7 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
Інформація та телекомунікації 3,5 3,4 3,6 3,8 3,8 4,3 4,5
Фінансова та страхова діяльність 6,4 5,2 5,0 5,2 5,1 4,0 3,0
Операції з нерухомим майном 6,0 6,1 6,9 7,4 7,2 7,3 7,1
Професійна, наукова та технічна діяль-
ність 2,9 2,7 3,5 3,7 3,4 3,3 3,4 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 
Державне управління й оборона; обов'яз-
кове соціальне страхування 5,2 4,8 4,9 5,3 5,7 5,6 6,0 
Освіта 5,6 5,3 5,9 6,1 5,5 4,9 4,6
Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги 4,0 3,7 4,1 3,8 3,3 3,0 2,8 
Надання інших видів послуг 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 0,8 0,9

Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України. 
 
Висновки. Проведене дослідження дозволяє 

зробити висновки, що ідеальний механізм амортиза-
ційних відрахувань має бути розроблений таким чи-
ном, щоб динаміка обсягів зменшення оподаткову-
ваного прибутку підприємств на суми амортизацій-
них відрахувань максимально відповідали динаміці 
реальної економічної амортизації цього активу, 
тобто, відображали зниження вартості активу в ре-
жимі реального часу. 

У багатьох країнах світу застосовуються меха-
нізми податкового стимулювання інвестиційної ак-
тивності суб’єктів господарювання залежно від 
спрямованості та географії розміщення інвестицій-
них ресурсів. Найбільш поширені – прискорена  
амортизація для цілей оподаткування та податкова 
інвестиційна пільга. Застосування підвищених норм 
амортизації (прискорена амортизація у різних моди-
фікаціях) виявляється більш прийнятним механіз-
мом податкового стимулювання інвестиційної ак- 
тивності суб’єктів господарювання в зв’язку із мен-
шими ускладненнями в процесі адміністрування 
цього механізму, а також більш прозорим та прогно-
зованим у практичному застосуванні. 

Аналіз динаміки основних макроекономічних 
змінних, що можуть охарактеризувати амортиза- 

ційну політику України, дозволяє зробити висновки 
про відсутність прямої залежності між вартістю ос-
новних фондів та обсягами валової доданої вартості 
в розрізі видів економічної діяльності. Така залеж-
ність відслідковується при порівнянні динаміки ка-
пітальних вкладень та ВДВ, тобто зростання капіта-
льних вкладень супроводжується відповідним зрос-
танням ВДВ. 

Серед подальших досліджень за проблемати-
кою даної статті можна виділити розробки, що спря-
мовані на удосконалення амортизаційної політики 
України із основним акцентом на стимулювання ін-
вестиційної активності в розрізі видів економічної 
діяльності та територій.  
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Островецький В. І. Амортизаційна політика 

України в системі інструментів податкового сти-
мулювання інвестиційно-інноваційної активно-
сті 

У статті розкривається  роль амортизації у про-
цесах розширеного відтворення та стимулювання 
інвестиційно-інноваційної активності суб’єктів гос-
подарювання. Узагальнено і проаналізовано основні  
 
 

теоретичні положення та світовий досвід застосу-
вання амортизації для податкового стимулювання 
інвестиційно-інноваційної активності суб’єктів гос-
подарювання. Визначено особливості амортизацій-
ної політики України в системі інструментів дер- 
жавного регулювання економіки України та здійс-
нено оцінку її впливу на макроекономічну динаміку. 
Обґрунтовано основні напрями подальших дослі-
джень щодо розвитку стимулюючої функції аморти-
заційної політики в Україні на інвестиційно-інвести-
ційній основі. 

Ключові слова: амортизація, основні засоби, по-
датки, бюджет, інновації, інвестиції, валова додана 
вартість. 

 
Островецкий В. И. Амортизационная поли-

тика Украины в системе инструментов налого-
вого стимулирования инвестиционно-инноваци-
онной активности 

В статье раскрывается роль амортизации в про-
цессах расширенного воспроизводства и стимули-
рования инвестиционно-инновационной активности 
субъектов хозяйственной деятельности. Проанали-
зированы основные теоретические положения и ми-
ровой опыт применения амортизации для налого-
вого стимулирования инвестиционно-инновацион-
ной активности субъектов хозяйственной деятель-
ности. Определены особенности амортизационной 
политики Украины в системе инструментов госу-
дарственного регулирования экономики Украины и 
осуществлена оценка ее влияния на макроэкономи-
ческую динамику. Обоснованы основные направле-
ния дальнейших исследований по развитию стиму-
лирующей функции амортизационной политики в 
Украине на инвестиционно-инвестиционной ос-
нове. 

Ключевые слова: амортизация, основные сред-
ства, налоги, бюджет, инновации, инвестиции, вало-
вая добавленная стоимость. 

 
Ostrovetsky V. Depreciation policy in Ukraine 

in the system of tax incentives for investment and in-
novation activity 

The article is considered the role of depreciation in 
the processes of expanded reproduction and stimulation 
of investment and innovation activity of business enti-
ties. The main theoretical positions and world experi-
ence of using depreciation for tax incentives for invest-
ment and innovation activity of business entities are an-
alyzed. Specific features of the depreciation policy of 
Ukraine in the system of instruments of state regulation 
of the economy of Ukraine are determined and its im-
pact on macroeconomic dynamics is assessed. The main 
directions of further research on the development of the 
stimulating function of depreciation policy in Ukraine 
on investment and investment basis are substantiated. 

Keywords: depreciation, fixed assets, taxes, 
budget, innovations, investments, gross added value. 
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НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 3D-МОДЕЛІ  

ОПИСУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 
Актуальність теми дослідження. Розвиток 

економіки держави в цілому, його окремих галузей, 
будь-якого окремого суб'єкта господарської діяль-
ності заснований на розширеному відтворенні мате-
ріальних цінностей, і, в першу чергу, засобів вироб-
ництва. Основою такого прогресу є інвестиційна ді-
яльність у реальних секторах економіки, яка пред-
ставляє складний, різноманітний, багаторівневий і 
взаємозалежний процес. Базою ж інвестиційної ді- 
яльності є фінансові потоки, які формують таке  
масштабне і наукомістке поняття, як інвестиції. 

Дослідженню сутності та класифікації, визна-
ченню основних завдань і напрямків використання, 
ефективності та ризикованості інвестицій присвя-
чено роботи значної кількості вчених-економістів. У 
самому загальному вигляді інвестиції представля-
ють собою усі види фінансових, матеріальних і не-
матеріальних активів, які вкладаються інвесторами 
в різні сектори економіки, представлені господарю-
ючими суб'єктами, з метою одержання надалі пев-
ного прибутку. Відповідно, обсяги, динаміка, струк-
тура та ефективність інвестицій у сукупності є інди-
каторами потенціалу і перспектив розвитку підпри-
ємства, галузі або навіть економіки цілої держави. 
Особливо це актуально в умовах виходу із кризи, 
оскільки дозволяє визначити як проблемні, так і  
перспективні сектори економічної діяльності. 

Постановка проблеми. Інвестиції являють со-
бою настільки різноманітне і часто вживане в еконо-
міці поняття, що спроби здійснити комплексну і 
єдину класифікацію зазначеної дефініції, в остаточ-
ному підсумку перетворюються в нескінченний про-
цес обробки інформаційних масивів із включенням 
все нових і нових даних. Щоб розв'язати цю проб-
лему необхідно переглянути сам підхід у побудові і 
наочній виставі понятійних категорій. 

Аналіз останніх досліджень. Провідні вчені і 
економісти в галузі інвестиційного проектування і 
інвестиційної політики останній час приділяють 
значну увагу вивченню й аналізу економічної сутно-
сті понятійної категорії «інвестиції» та «інвести-
ційні проекти». Основні теоретичні розробки з ана-
лізу економічної сутності даних термінів були ви-
значені в працях зарубіжних вчених: М. Книша [1], 
Л.Дж. Гитмана, М.Д. Джонка [6], Б. Райзберга [8], 
Р. Кемпелла [9], П. Завлина [10], М. Лапусти [11] та 
інших. Дані питання також були розглянуті в працях 
вітчизняних фахівців, таких як І.А. Бланк [2], 
Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, 

Г.І. Дібніс [2], В.Г. Федоренко [3], А.В. Мертенс [4], 
А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин [13], 
Ю. В. Дегтярёва [15], Т.В. Майорова [17], А.В. Сав-
чук [18], Г.Ю. Попова [21] та інші. Водночас різно-
манітність трактувань поняття «інвестиції» та «інве-
стиційні проекти» викликає труднощі у визначенні 
сутності економічних процесів і складових, які сто-
ять за даною категорією. Для користувачів необ-
хідне створення такого універсального визначення, 
яке дозволило б виділяти певний сегмент або, якщо 
можна так виразитися, «понятійний кластер» із зага-
льного фундаментального формулювання. 

Метою статті є науково-теоретичне обґрунту-
вання принципово нового формату структурування 
понятійної категорії «інвестиції». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи світовий досвід розвитку інвестиційної ді-
яльності, слід зазначити, що багато вітчизняних та за-
кордонних дослідників продовжують доповнювати і 
уточнювати економічну інтерпретацію поняття «інве-
стиції», яке походить від латинського слова «invest», 
що означає «вкладати». При цьому вкладник (інвес-
тор) розраховує на компенсацію вкладених коштів за 
рахунок такого приросту капіталу, який покриває 
втрати від інфляції в майбутньому періоді й можливі 
ризики. Дану інтерпретацію поняття інвестицій дають 
у своїх роботах М.І. Книш, Б.А. Перекатів, Ю.П. Тю-
тиков, І.А. Бланк [1, 2].  

Такі автори, як Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, 
О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс, В. М. Федоренко, В.В. 
Мильнік, також кваліфікують інвестиції як «вкла-
дення капіталу з метою наступного його збіль-
шення» [3-5]. Аналогічне формулювання дають Ло-
ренс Дж. Гітман і Майкл Д. Джонк, які розуміють 
під інвестиціями «спосіб приміщення капіталу, який 
повинен забезпечити збереження або зростання вар-
тості капіталу та (або) принести позитивну вели-
чину доходу» [6]. 

З наведених формулювань випливає, що по суті 
інвестиції – це сьогоднішні ресурси, дохід від вико-
ристання яких очікується в майбутньому. Так, на-
приклад, А.В. Мертенс під інвестиціями розуміє 
«придбання реальних або фінансових активів, тобто 
це сьогоднішні витрати, метою яких є одержання 
майбутніх вигід», які являють собою «сукупність за-
собів, реалізованих у формі довгострокових вкла- 
день засобів або довгострокових вкладень капіталу 
(капіталовкладень)» [7]. Подібне визначення приво- 
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дять у своєму словнику і Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозов-
ський та Є.Б. Стародубцева [8]. 

Класики економічної теорії Кембелл Р. Маккон-
нелл та Стенлі Л. Брю, дають наступне трактування ін-
вестицій: «це витрати на виробництво і накопичування 
засобів виробництва та збільшення матеріальних запа-
сів» [9]. 

П.Н. Завлін, А.В. Васильєв, А.І. Кноль указу-
ють, що: «інвестиції являють собою всі види вкла-
дення капіталу в формі майнових і інтелектуальних 
цінностей в економічні об'єкти з метою одержання в 
майбутньому доходів або інших вигід» [10]. 

Багато сучасних вчених дають більш розши-
рене визначення терміну «інвестиції». Наприклад, 
М.Г. Лапуста характеризує інвестиції як «кошти, ці-
льові банківські вклади, паї, акції та інші цінні па-
пери, технології, машини, устаткування, ліцензії, у 
тому числі і на товарні знаки, кредити, будь-яке 
інше майно або майнові права, інтелектуальні цін-
ності, вкладені в об'єкти підприємницької та інших 
видів діяльності з метою одержання прибутку (до-
ходу) і досягнення позитивного соціального ефек-
ту» [11].  

І.В. Сергєєва та І.І. Веретеннікова приводять 
наступну інтерпретацію: «під інвестиціями в широ-
кому сенсі необхідно розуміти кошти, майнові та ін-
телектуальні цінності держави, фізичних осіб, що 
направляються на створення нових підприємств,  
розширення, реконструкцію і технічне переозбро-
єння діючих, придбання нерухомості, акцій, обліга-
цій та інших цінних паперів і активів з метою одер-
жання прибутку (і) або іншого позитивного ефекту» 
[12]. 

А.Г. Загородній інвестиції визначає в такий 
спосіб: «грошові, майнові, інтелектуальні цінності, 
які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 
видів діяльності з метою одержання прибутку або 
досягнення соціального ефекту; капітальні вкла-
дення в розвиток виробництва або невиробничу 
сферу» [13]. 

Г.І. Іванов пропонує наступний варіант тер-
міну, що аналізується: «інвестиції – це всі види та 
форми майнових, інформаційних цінностей, у тому 
числі права на них, вкладені в розвиток людських 

ресурсів і в об'єкти будь-якої діяльності з метою 
приросту капіталу, досягнення їх високої рентабель-
ності і (або) іншого корисного ефекту» [14], який, як 
відзначають окремі дослідники, долає технократич-
ний підхід до інвестицій, тому що в зміст даного по-
няття вводиться розвиток людського капіталу, як 
найвищої цінності [15].  

У Законі України «Про інвестиційну діяль-
ність» № 1955-12 від 10.12.1991 р. приводиться на-
ступне визначення: «Інвестиціями є всі види майно-
вих і інтелектуальних цінностей, вкладених в об'єк-
ти підприємницької та інших видів діяльності, у ре-
зультаті якої створюється прибуток (дохід) або до-
сягається соціальний ефект. Такими цінностями мо-
жуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, ак-
ції та інші цінні папери; спонукуване і нерухоме 
майно (будинки, спорудження, устаткування та інші 
матеріальні цінності); майнові права інтелектуаль-
ної власності; сукупність технічних, технологічних, 
комерційних та інших знань, оформлених у вигляді 
технічної документації, навичок і виробничого до- 
свіду, необхідних для організації того або іншого 
виду виробництва, але не запатентованих («ноу-
хау»); права користування землею, водою, ресур-
сами, будинками, спорудженнями, устаткуванням, а 
також інші майнові права; інші цінності. Інвестиції 
у відтворення основних фондів і на приріст матері- 
ально-виробничих запасів здійснюються у формі ка-
пітальних вкладень» [16]. 

Представлена в Законі України «Про інвести-
ційну діяльність» дефініція часто використовується 
в якості базисного визначення у фундаментальних 
наукових працях вітчизняних дослідників-економіс-
тів, наприклад, таких як Т.В. Майорова [17], 
В.П. Савчук [18], Н.О. Татаренко [19]. 

Аналізуючи наведені раніше визначення, слід 
виділити основні складові економічної категорії «ін-
вестиції», які умовно можна розділити на чотири 
взаємозалежні елементи, що характеризують еконо-
мічну сутність даного терміну: суб'єкт, об'єкт, мета, 
період. Умовно дані характеристики в динаміці ви-
значення «інвестиції» складають логічний ряд, на- 
очно представлений на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Логічний рядок понятійної категорії «інвестиції»  (власна розробка) 

 
Слід особливо підкреслити, що кінцевими спо-

живачами інвестицій є не господарюючі суб'єкти 
(юридичні особи), а фізичні особи, які є власниками 
інвестиційного об'єкта, і які безпосередньо особисто 

зацікавлені в одержанні в майбутньому максималь-
ного доходу від впровадження конкретної інвести- 
ції. Відповідно, концептуальна модель побудови де-
фініції «інвестиції» буде складатися з окремих бло- 

Що інвестують? 

Вид ресурсів 
Період окупності 

і далі 
Одержання  
певної вигоди 

З якою метою? 

Господарюючий  
суб'єкт 

На який строк? Куди? 
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ків, розташованих послідовно, відповідно до запро-
понованого раніше логічного ланцюжка.  

Також слід зазначити, що в запропонованій мо-
делі побудови понятійної категорії «інвестиції», 
блоки різняться як по місцезнаходженню по тимча-
совій осі, так і несуть різний обсяг інформації. На-
приклад, блок «З якою метою?» є сам по собі векто-
ром, наприкінці якого інвестор бажає бачити додат-
ковий дохід. Блок «На який строк?» можна тради-
ційно згрупувати по трьом тимчасовим відрізкам: 
короткострокові інвестиції (до одного року), серед-
ньострокові (від одного до трьох років) і довгостро-
кові (більш трьох років). Даний розподіл є досить 
умовним і відображає існуючі тенденції по реаліза-
ції інвестиційних проектів в Україні. І, нарешті, 
блоки «Що інвестують?» і «Куди інвестують?» є ба-
зисними, оскільки з них безпосередньо починається 
процес інвестиційної діяльності. Розглянемо більш 
докладно складові цих блоків. 

Блок «Що інвестують?» представляє характе-
ристику цінностей і ресурсів (майнових, фінансо-
вих, інтелектуальних тощо), вкладених у певні  
об'єкти виробничого і невиробничого призначення. 
За основу виберемо перелік можливих інвестицій-
них ресурсів, перерахованих у Законі України «Про 
інвестиційну діяльність» [16]. 

Блок «Куди інвестують?» припускає вказівку 
суб'єкта інвестування, до якої відносяться активи  
господарюючих суб'єктів України. Залежно від 
форм власності і у відповідності зі ст. 63 Цивільного 
кодексу України виділяють такі види підприємств: 

- приватне підприємство, яке діє на основі при-
ватної власності громадян або суб'єкта господарю-
вання (юридичної особи); 

- підприємство, яке діє на основі колективної 
власності (підприємство колективної власності); 

- комунальне підприємство, яке діє на основі 
комунальної власності територіальної громади; 

- державне підприємство, яке діє на основі дер-
жавної власності; 

- підприємство, засноване на змішаній формі 
власності (на базі об'єднання майна різних форм 
власності); 

- загальне комунальне підприємство, яке діє на 
договірних засадах загального фінансування (утри-
мування) відповідними територіальними грома-
дами – суб'єктами співробітництва; 

- інші види підприємств, що передбачені зако-
ном [20]. 

Таким чином, на підставі інформації даних 
двох блоків, можна побудувати матрицю, що визна-
чає можливий формат інвестування конкретних ви-
дів матеріальних або нематеріальних ресурсів у кон-
кретний суб'єкт інвестування. При цьому форму-
ється базисний елемент (гніздо), яке є основою  
для початку здійснення інвестиційного процесу 
(див. таблицю). Так, у представленій таблиці є 40 ва-
ріантів (8 х 5) базисних умов інвестування, які скла-
даються із двох цифр. Перша цифра визначає вид ін-
вестиційних ресурсів, друга – суб'єкт інвестування. 

 
Таблиця 

Визначення базисних умов інвестування (власна розробка) 
 1.  

Приватне 
підприєм- 

ство 

2.  
Підприємство 
колективної 
власності 

3.  
Державне 
підприєм- 

ство 

4. 
Підприємство  
зі змішаною  

формою власності 

5. 
Інші види  
підпри- 
ємств 

1. Кошти 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
2. Цінні папери 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
3. Рухоме і неру-
хоме майно 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

4. Майнові права 
інтелектуальної 
власності 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

5. Ноу-хау 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
6. Права користу-
вання 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

7. Інші майнові 
права 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

8. Інші цінності 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 
 
У той же час необхідно відзначити, що плоска 

модель понятійної категорії «інвестиції» має ста- 
тичні властивості і не враховує динаміку тимчасо-
вих складових. У даному контексті слід урахувати 
думку видатного вченого Джона Захмана, який пи- 

сав, що «…плоска схема в явному виді включає 
тільки розділ операційного часу підприємства, а 
цього зовсім недостатньо для цілей управління про-
ектами розвитку …» [22]. 
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Ґрунтуючись на досвіді побудови 3D-Моделей, 
систем, що трансформуються, доцільно розглянути 
можливість додавання до плоскої схеми, представ-
леної в таблиці, осі стратегічного часу і побудови  
об'ємної моделі категорії «інвестиції». У якості кін-
цевої мети осі часу буде виступати «одержання до-
ходу від інвестицій», а кількість періодів часу на осі 
буде становити період реалізації інвестиційного 
проекту. Крім того, як відзначав у своїй роботі 
Е.З. Зиндер, характер розташування компонентів у 

третьому вимірі відрізняється більшою різноманіт-
ністю, оскільки в реальному житті багато процесів 
трансформації йдуть паралельно та ітераційно. Тому 
треба усвідомлено управляти паралельністю, сполу-
чаючи і координуючи проекти різних типів, напри-
клад, проекти розвитку підприємства (у нашому ви-
падку інвестиційні проекти) [23]. 

Таким чином, 3D-Модель понятійної категорії 
«інвестиції» можна представити в наступному ви-
гляді (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. 3D-Модель понятійної категорії «інвестиції» (власна розробка) 

 
Перевагою запропонованої 3D-Моделі є те, що 

одержувані в гніздах окремі випадки можуть бути 
погоджені не тільки для якогось року інвестицій, але 
і на кінцях усіх відрізків осі часу, на якій визнача-
ється період здійснення інвестиційної діяльності.  

Слід зазначити, що при розгляді категорії «ін-
вестиції» необхідно враховувати наступні моменти: 

- кінцевий результат інвестицій повинен від- 
шкодувати як понесені інвестиції, так і втрату аль-
тернативної прибутковості від використання капі-
талу, що інвестується, протягом певного строку (за-
безпечити одержання додаткового доходу або до- 
даткових благ); 

- інвестиції вилучають із обігового капіталу  
господарюючого суб'єкта певний ресурс на строк 
здійснення даних інвестицій. 

Також, необхідно підкреслити, що існує по- 
милкове ототожнення понять «інвестиція» і «капіта-
льні вкладення». Так, наприклад, українська Вікіпе-
дія дає наступне трактування: «Інвестиція, капіта-
льні вкладення – господарська операція, яка перед-
бачає придбання основних фондів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав та цінних паперів в об-
мін на кошти або майно» [24]. Інвестиції ж, крім 
вкладень в основний капітал господарюючого  
суб'єкта, можуть здійснюватися і в обіговий капітал, 
а також і в різні фінансові інструменти, що буде кла-
сифікуватися як фінансові інвестиції. Отже, катего- 
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рія «інвестиція» є більш об'ємним визначенням, ніж 
«капітальні вкладення», і їхнє ототожнення є неко-
ректним. 

Висновки. Таким чином, будучи однією з най-
частіше вживаних категорій в сучасній економічній 
літературі, категорія «інвестиції», проте, залиша-
ється визначенням, яке вимагає постійного уточ-
нення і доповнення. Широкий спектр формулювань 
зазначеної понятійної категорії вимагає від спожи-
вачів проведення додаткових уточнень, щоб повні-
стю адаптувати існуючі визначення під необхідний 
йому формат. Крім того, існує ряд традиційних 
«кліше», які підмінюють дійсний зміст дефініції «ін-
вестиції» і є не більш, ніж похідними даної еконо- 
мічної категорії. У зв'язку з цим, пропонується 
принципово новий підхід в «конструюванні» поня-
тійного апарата економічних досліджень, заснова-
ний на формуванні базисної матриці визначення, з 
наступною її трансформацією в часі. Отримана у ре-
зультаті подібної побудови 3D-Модель певного тер-
міну (у даному випадку поняття «інвестиції»), до-
зволяє виділити споживачеві необхідний йому «по-
нятійний кластер» і розглянути його тимчасову ін-
терпретацію. 

 
Література 

1. Кныш М.И. Стратегическое планирование 
инвестиционной деятельности / М.И. Кныш, 
Б.А. Перекатов, Ю.П. Тютиков. – Спб.: «Бизнес-
пресса», 1998. – 315 с. 2. Бланк И.А. Инвестицион-
ный менеджмент / И.А. Бланк. – Киев: МП «ИТЕМ», 
ЛТД, 1995. – 315 с. 3. Козаченко Г.В. Управління 
інвестиціями на підприємстві: монографія / Г.В. Ко-
заченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс. – 
К.: Лібра, 2004. – С. 15. 4. Федоренко В.Г. Інвесто-
знавство: підручник / В.Г. Федоренко. – 2-ге вид., 
перероб. – К.: МАУП, 2002. – С. 7. 5. Мыльник В.В. 
Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие / 
В.В. Мыльник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ака-
дем. Проект, 2002. – С. 6. 6. Гитман Л.Дж. Основы 
инвестирования: учебник / Л.Дж. Гитман, 
М.Д. Джонк. – М.: Дело, 1999. – С. 10. 7. Мер-
тенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной 
финансовой теории / А.В. Мертенс. – К.: Киевское 
инвестиционное агентство, 1997. – С. 41, 111.  
8. Райзберг Б.А. Современный экономический сло-
варь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Староду-
бцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 
2005. – С. 128. 9. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенли 
Л. Брю. Экономикс: Принципы, проблемы и поли-
тика. В 2 т.: пер. с англ. / Р.М. Кемпбелл, 
Л. Брю Стенли. – Таллинн 1993. – С. 399. 10. Завлин 
П. Н. Оценка экономической эффективности инве-
стиционных проектов (современные подходы) /  
П. Н. Завлин, А. В. Васильев, А. И. Кноль. – СПб.: 
Наука, 1995. – С. 30. 11. Лапуста М. Г. Риски в пред-
принимательской деятельности / М.Г. Лапуста, 

Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 13.  
12. Сергеев И.В. Организация и финансирование 
инвестиций / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – 
М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 5. 13. Загоро-
дній А.Г. Інвестиційний словник: навч. посіб. / 
А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: 
Бескид Біт, 2005. – С. 196. 14. Иванов Г.И. Инвести-
ции: сущность, виды, механизмы функционирова-
ния: учеб. пособие / Г.И. Иванов.– Ростов н/Д: Фе-
никс, 2002. – С. 24. 15. Дегтярёва Ю.В. Методы 
управления инновационно-инвестиционной дея-
тельностью на промышленных предприятиях: дис. 
… канд. екон. наук: 08.06.04 / Ю. В. Дегтярёва. – 
Мариуполь, 2007. – С. 12. 16. Про інвестиційну ді-
яльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. 
№ 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. – 
1991. – № 47. – Cт. 646. – (із змін. і допов.). 17. Ма-
йорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний 
посібник. / Т.В. Майорова. – Київ: Центр навч. літ., 
2004. – 376 с. 18. Савчук А.В. Теоретические ос-
новы анализа инновационных проектов в промыш-
ленности: монография / А.В. Савчук; НАН Укра-
ины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2003. – 
448 с. 19. Татаренко Н.О. Теорії інвестицій: навч. 
посіб. / Н.О. Татаренко, А.М. Поручник. – К: КНЕУ, 
2000. – 160 с. 20. Господарський кодекс України 
від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної 
Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – 
Ст.144. 21. Попова Г.Ю. Управління ступенем лік-
відності інвестиційних проектів на різних етапах їх 
реалізації / Г.Ю. Попова //  Управління економікою: 
теорія та практика: зб. наук. пр. – Київ: ІЕП НАН 
України, 2016. – С. 191-198. 22. Zachman John A. 
Enterprise Architecture: The Past and the Future // Arti-
cle published in DM Review Magazine. December 1999 
Issue. – 226 р. 23. Зиндер Е.З. 3D-предприятие – мо-
дель стратегии трансформирующейся системы 
[Электронный ресурс] / Е.З. Зиндер. – Режим до-
ступа:  http://ezinder@osp.ru. 24. Інвестиція [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://uk.wikipedia.org/wiki. 

 
Стрєльніков Р. М. Науковий підхід до фор-

мування 3D-Моделі опису інвестиційних проек-
тів 

Проаналізовано світовий досвід економічної ін- 
терпретації поняття «інвестиції». Виділено основні 
складові економічної категорії «інвестиції», які  
умовно можна розділити на взаємозалежні еле- 
менти, що характеризують економічну сутність да-
ного терміну. Встановлено, що дані характеристики 
в динаміці визначення «інвестиції» складають ло- 
гічний ряд, який складається із чотирьох основних 
блоків. Побудовано матрицю, що визначає можли-
вий формат інвестування конкретних видів матеріа-
льних або нематеріальних ресурсів у конкретний су-
б'єкт інвестування. Відзначено, що плоска модель 
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понятійної категорії «інвестиції» має статичні влас-
тивості і не враховує динаміку тимчасових складо-
вих. Запропоновано додавання до плоскої схеми ба-
зової матриці осі стратегічного часу і побудови  
об'ємної моделі категорії «інвестиції» у виді 3D-Мо-
делі. Доведено, що отримана у результаті побудови 
3D-Модель певного терміну дозволяє виділити спо-
живачеві необхідний йому «понятійний кластер» і 
розглянути його тимчасову інтерпретацію. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний про-
ект, зміст поняття, логічний ряд, базова матриця, 
3D-Модель. 

 
Стрельников Р. Н. Научный подход к фор-

мированию 3D-Модели описания инвестицион-
ных проектов 

Проанализирован мировой опыт экономической 
интерпретации понятия «инвестиции». Выделены ос-
новные составляющие экономической категории 
«инвестиции», которые условно можно разделить на 
взаимозависимые элементы, которые характери-
зуют экономическую сущность данного термина. 
Установлено, что данные характеристики в дина-
мике определения «инвестиции» составляют логи-
ческий ряд, который состоит из четверых основных 
блоков. Построена матрица, которая определяет воз-
можный формат инвестирования конкретных видов 
материальных или нематериальных ресурсов в кон-
кретный субъект инвестирования. Отмечено, что 
плоская модель понятийной категории «инвести-
ции» имеет статические свойства и не учитывает ди-
намику временных составляющих. Предложено до-
бавление к плоской схеме базовой матрицы оси 
стратегического времени и построения объемной  
 
 
 

модели категории «инвестиции» в виде 3D-Модели. 
Доказано, что полученная в результате построения 
3D-Модель определенного термина позволит выде-
лить потребителю необходимый ему «понятийный 
кластер» и рассмотреть его временную интерпрета-
цию. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный 
проект, составляющие понятия, логический ряд, ба-
зовая матрица, 3D-Модель. 

 
Strielnikov R. Scientific going near forming of 

3D-Mоdel of description of investment projects 
World experience of economic interpretation of in-

vestment concept is analysed. The basic constituents of 
economic category are distinguished investments that con-
ditionally can be divided into interdependents elements, 
that characterize economic essence of this term. It is set 
that these descriptions in the dynamics of determination 
of investment make a logical row that consists of four 
basic blocks. A matrix that determines the possible for-
mat of investing of concrete types of material or non-
material resources in concrete subject of investing is 
built. It is marked that a flat model of concept category 
of investment is static characteristics and does not take 
into account the dynamics of temporal constituents. 
Adding to the flat chart of base matrix of axis of strate-
gic time and construction of by volume model of invest-
ment category is offered as 3D-Mоdel. It is well-proven 
that the 3D-Mоdel of certain term got as a result of con-
struction will allow to distinguish to the consumer a nec-
essary to him concept cluster and to consider his tem-
poral interpretation. 

Keywords: investments, investment project, mak-
ing concepts, logical row, base matrix, 3D-Mоdel. 
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ПІДТРИМКИ  
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Найбільш динамічним елементом структури 

народного господарства, що постійно змінюється, є 
мале підприємництво. Набутий власний досвід, по-
зитивні результати розвитку малого підприємни- 
цтва в країнах, які пройшли етап реформування еко-
номічних систем, показують, що воно є одним із за-
собів усунення диспропорцій на окремих товарних 
ринках, створення додаткових робочих місць і ско-
рочення безробіття, активізації інноваційних проце-
сів, розвитку конкуренції, швидкого насичення рин-
ку товарами та послугами. Важливими ознаками су-
часної змішаної економіки є реалізація підприємни-
цького потенціалу, мобілізація самостійної ініці- 
ативи господарюючого суб’єкта та становлення під-
приємництва рушійною силою соціально-економіч-
ного розвитку. 

Становлення та розвиток підприємництва в Ук-
раїні свідчить про те, що проблема додаткового фі-
нансового забезпечення підприємницької діяльності 
є багатогранною, її економічні і правові аспекти зна-
ходяться в стані формування. Одним із джерел до-
даткового фінансування малого підприємництва є і 
кредитна кооперація.  

Організацію діяльності національної системи 
кредитної кооперації в своїх роботах досліджували 
такі вітчизняні науковці та практики як: В.В. Гонча-
ренко [1, 2], С.В. Леонов [3], А.А. Пожар [6] та  
А. Стадник [8], М. Чижевська [9]. Вагомий внесок у 
формування теоретичних засад кредитної коопера-
ції зробили у своїх працях М.І. Туган-Барановський, 
С.В. Сембер, І.Г. Брітченко, В.С. Стойка [7], О.В. 
Чаянов, М.Ф. Шкляр. 

Віддаючи належне проведеним дослідженням, 
варто зазначити, що окремі аспекти системного роз-
витку кредитної кооперації України ще не з’ясо-
вано. Це стосується передусім розуміння кредитної 
кооперації як спеціального режиму підтримки ма-
лого підприємництва в сучасних умовах. Подаль-
шого дослідження потребують питання розвитку на-
ціональної системи кредитної кооперації, вивчення 
методів і механізмів удосконалення фінансового за-
безпечення та управління кредитних спілок. 

Історичний досвід свідчить, що кооперація тра-
диційно є способом виживання дрібних ринкових 
суб’єктів, тобто завжди надає можливість виходу із 
ситуації, яка вважається критичною і кризовою. 
Слід зазначити, що кооператив дійсно є ефективним 
способом самозахисту для тих, хто опинився в  
скрутному становищі. Однак кооперація виконує не 
тільки антикризові функції, але й має суттєве зна- 

чення в умовах нормально функціонуючої ринкової 
економіки.  

Батьківщиною кооперативного кредитування 
по праву вважається Німеччина. Саме там напри- 
кінці ХІХ ст. зародилася кредитна кооперація, як ор-
ганізаційно-правова форма. Початок масового роз-
витку сільськогосподарських і кредитних коопера-
тивів країни вже міцно пов’язані з іменами і діяльні-
стю Ф. (Фридрих Вильгельм) Райффайзена, Г. (Гер-
ман) Шульце-Деліча та В. (Вильгельм) Хааса.  

Ф. Райффайзен був засновником перших сіль-
ськогосподарських кредитних кас, які одночасно 
проводили на користь своїх членів торгівельну дія-
льність (кредитні кооперативи з товарними функці-
ями). Створена у 1895 р. Пруссен-каса (Центральна 
каса кооперативів Пруссії – попередник «Дойчеге-
носсеншафтсбанка») стала центром фінансової дія-
льності кооперативів. З’єднавши розрізнені грошові 
кошти дрібних і середніх підприємців, вона облег-
шила їм вихід на головні фінансові ринки. Збудовані 
на райффайзенівських принципах кооперативи  
зіграли велику історичну роль, показуючи значення 
взаємодопомоги у вирішенні задачі надання креди-
тів особам, з банківської точки зору практично не-
кредитоспроможнім. За період з 1900 по 1913 р. 
сума кредитів, які щорічно видавалися кредитними 
спілками, зросла з 0,2 до 1,5 млрд марок, а кредит-
ними кооперативами, що входили до складу Імпер-
ського союзу з 0,7 до 4,7 млрд марок. 

Кредитні кооперативи є найбільш поширеним у 
світі видом кооперативних організацій. Цей вид ко-
операції розповсюджений у більшості країн, де він 
існує у вигляді розвинутих систем кредитних спі-
лок, кооперативних банків та інших форм фінансо-
вої взаємодопомоги. У таких країнах як Франція, Ні-
меччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Австрія, 
Португалія кредитні кооперативи є серйозним кон-
курентом на ринках фінансових послуг комерцій-
ним банківським установам. В Німеччині в коопера-
тивному секторі функціонує 64% усіх кредитних ін-
ститутів і більш ніж 28% сукупного числа відділень 
та філій. 

Початком розвитку світової кооперації загалом 
стали такі передумови [8]:  

економічні – перетворення капіталістичного 
устрою на домінуючий в економіці європейських 
країн і США; промислова революція; бурхливе зро-
стання виробництва машин, торгівлі, міст, робітни-
чого класу, нових середніх міських прошарків – ос-
новної соціальної бази майбутніх кооперативів;  
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соціальні – тяжке матеріальне становище осіб 
найманої праці та значних прошарків малозабезпе-
ченого міського й сільського населення в 40-50-х ро-
ках XIX ст.; 

політичні – прийняття буржуазною державою 
конституції з правами та свободами людини (право 
на створення організацій, свобода слова, зборів, ви-
борче право і т.д.);  

фінансові – формування національних кредит-
но-банківських систем, які спростили, здешевили і 
прискорили надання кредиту;  

правові – широкий розвиток акціонерних ком-
паній і видання законів, які регулюють їх діяльність, 
що дає змогу кооператорам реєструвати свої органі-
зації як акціонерні товариства. Початок дії коопера-
тивного законодавства (перший кооперативний за-
кон у світі було прийнято в Англії у 1852 р.); 

ідеологічні – просвітницька та практична діяль-
ність основоположників окремих видів кооперати-
вів: споживчих – Р. Оуена і В. Кінга; виробничих – 
Ф. Буше і Л. Блана; кредитних – Шульце-Деліча і  
Ф. Райфайзена [2]. 

Основою створення кооперативного кредит-
ного сектору в Німеччині стала ідея «самодопомоги 
шляхом взаємодопомоги», яка з’явилась більше  
125 років тому і ґрунтувалася на принципах само-
врядування та солідарної відповідальності. Сьогодні 
кооперативні кредитні товариства пропонують уні-
версальний асортимент фінансових послуг, незва-
жаючи на те, що їх діяльність концентрується на 
отриманні безстрокових і ощадних вкладів, наданні 
коротко- та середньострокових кредитів своїм чле-
нам. Предметом діяльності фольксбанків та райф-
файзен-банків є проведення традиційних банківсь-
ких і додаткових операцій, таких як товарні та сер-
вісні: приймання ощадних вкладів; приймання ін-
ших вкладів; надання кредитів усіх видів; надання 
гарантій за членів; платіжно-розрахункові операції; 
міжнародні операції, у тому числі купівля і продаж 
готівкової та безготівкової валюти; консультування, 
посередництво, допомога в управлінні сімейним 
бюджетом; купівля та продаж на аукціонах, збері-
гання й управління цінними паперами та іншими 
цінностями; посередництво або продаж контрактів 
по заощадженнях на будівництво, страховок тощо; 
колективна закупівля необхідних товарів; колектив-
ний продаж сільгосппродуктів; постачання товарів 
членам [7]. 

Зарубіжні системи кредитної кооперації бага-
тьох країн з ринковою економікою мають важливі 
спільні риси.  

1. Об’єднання первинних (низових) кредитних 
кооперативів в регіональні фінансові та нефінансові 
об’єднання для підвищення конкурентоспроможно-
сті низових організацій та полегшення ведення їх ді-
яльності.  

2. Об’єднання регіональних фінансових та не-
фінансових кооперативних об’єднань в національні  
структури для відстоювання їх інтересів перед дер-
жавними органами, а також для ефективного управ-
ління фінансовими ресурсами системи.  

3. Створення регіональними та національними 
кооперативними об’єднаннями відповідної сервіс-
ної кооперативної інфраструктури, яка полегшує ді-
яльність низових кооперативних організацій та ро-
бить її надійною і стабільною.  

4. Завдяки своїм кооперативним об’єднанням 
та участі у системі кредитної кооперації невеликі 
низові кооперативні установи отримали переваги 
великих організацій, що дозволяє їм успішно конку-
рувати з комерційними банками та іншими суб’єк-
тами фінансового ринку. 

5. Створення системи кредитної кооперації  
кожної країни здійснювалось «знизу вверх», чим 
була забезпечена демократична структура управ-
ління та концентрація економічної влади в низових 
кооперативних організацій (вони мають реальні ва-
желі впливу на свої об’єднання) [1]. 

Натомість в Україні кооперативні фінансові ус-
танови представлені винятково формуваннями 1-го 
рівня – кредитними спілками, які діють розрізнено, 
у повній самостійності і підпорядковуються лише 
Нацкомфінпослуг. Історичний світовий досвід свід-
чить, що перші кооперативні фінансові установи, які 
надавали прості фінансові послуги, дуже швидко до-
сягли меж підвищення власної ефективності і ви- 
черпали зацікавленість своїх членів із постійно зро-
стаючими потребами у фінансовому обслугову-
ванні. Це могло призвести до того, що кооперативи 
потрапили б у важке економічне становище, а ос- 
новні, найбільш типові для кредитної кооперації клі-
єнти були б позбавлені доступу до фінансових по- 
слуг, що відповідають їхнім потребам [5]. 

Еволюційний розвиток кредитної кооперації в 
різних країнах світу показав, що кожна окрема ко- 
оперативна фінансова установа неодмінно стика-
ється із двома суттєвими проблемами, що виника-
ють у процесі фінансової діяльності і які мають сер-
йозний вплив на розвиток всього сектору фінансової 
кооперації. 

Перша проблема пов’язана зі зростанням по-
питу на грошові кошти при обмеженому обсязі кре-
дитних ресурсів кооперативу (спілки). В такій ситу-
ації кредитні спілки практикують:  

1) використання надзвичайно високих ринко-
вих процентних ставок на вклади (для негайного за-
лучення додаткових фінансових ресурсів), однак 
цим суттєво збільшують ризик власного банкрут- 
ства;  

2) задоволення потреб окремих членів спілки, 
відмовляючи при цьому іншим;  

3) видачу коштів усім членам спілки, але в мен-
ших, ніж їм потрібно, розмірах;  
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4) формування черги і видачу коштів у чіткій 
послідовності;  

5) отримання кредитів у інших фінансових ус-
тановах на умовах, які забезпечать стабільне функ-
ціонування і поступове зростання організації.  

Друга проблема в кооперативних фінансових 
установ виникає тоді, коли в окремі періоди знижу-
ється попит на кредити та виникає тимчасовий над-
лишок коштів. Така ситуація часто виникає у кре- 
дитних спілках, які працюють довгий час і користу-
ються великою довірою серед населення. Кошти, які 
вклали і хочуть додатково вкласти до таких спілок, 
суттєво перевищують суму, яка може бути розмі-
щена у кредити в певний період часу. Це призводить 
до того, що надлишково залучені кошти стають дже-
релом збитків для спілки, оскільки за ці «непрацю-
ючі» гроші все ж необхідно сплачувати проценти. В 
подібній ситуації кредитні спілки здійснюють:  

1) розміщення тимчасово вільних коштів на де-
позит в комерційний банк;  

2) обмеження вкладів, різко зменшивши від- 
сотки, що виплачуються за ними;  

3) тимчасове кредитування надійних зовнішніх 
позичальників, які за першою вимогою здатні по- 
вернути кошти (у випадку різкого підвищення по-
питу на кредити), сплативши за користування ви- 
гідні проценти.  

Із розглянутими проблемами стикались усі кре-
дитні кооперативи та спілки в усіх країнах світу. І 
вони давно знайшли найбільш простий і правильний 
вихід – об’єднатись і заснувати кооперативну фінан-
сову установу вищого (регіонального) рівня (регіо-
нальний кооперативний банк, об’єднану кредитну 
спілку тощо) для обміну фінансовими ресурсами в 
межах свого регіону, через яку спілки могли б здій-
снювати взаємокредитування і допомагати одна од-
ній у вирішенні проблем «Де взяти кошти?» та 
«Куди вкласти вільні кошти?» [2]. 

Такі специфічні фінансові установи вищих рів-
нів повинні були забезпечувати ефективність і рен-
табельність роботи кредитних кооперативів пер-
шого рівня, розширювати масштаби діючої коопера-
тивної фінансової системи і обов’язково сприяти 
впровадженню передового практичного банківсь-
кого досвіду в кооперативних фінансових організа-
ціях і забезпечувати адекватний громадський конт-
роль для захисту інтересів пайовиків і кредиторів.  

Участь фінансових установ 1-го рівня в устано-
вах 2-го рівня та опосередковано – в установах 3-го 
рівня є вирішальним фактором інтеграції або спо- 
лучною ланкою для формування ефективної та еко-
номічно стійкої кооперативної фінансової системи. 
Тільки така організація дає позиково-ощадним ко- 
оперативам необхідні права щодо участі в управ-
лінні та, поряд з цим, здійснює контроль над устано-
вами наступних рівнів і забезпечує істотні умови 

для функціонування всієї системи, орієнтованої на 
інтереси своїх членів. 

Розгляд кредитної кооперації з точки зору спе-
ціального кредитного режиму дає змогу виділити 
фактори та особливості взаємодії членів кооперати-
вів з іншими суб’єктами економіки, зокрема держа-
вою. Що дозволить розробити алгоритм державного 
регулювання кредитним кооперативом з метою по-
силення його ролі, як додаткового джерела фінансу-
вання розвитку малого підприємництва. 

Термін «режим» походить від латинського 
regimen. У сучасній англійській мові regime перек-
ладається як режим, лад, regimen – правління, сис-
тема правління [4].  

В науці поняття «режим» досить змістовне, ба-
гатозначне, вживається у різних змістах та контекс-
тах: а) державний лад, сукупність засобів, методів, 
способів здійснення влади; б) строго встановлений 
розпорядок життя, праці; в) система обов’язкових 
правил, вимог, норм, принципів, встановлених для 
якого-небудь виду діяльності; г) умови діяльності, 
існування чого-небудь; певний стан, положення, 
статус. 

Економічний режим можна розглядати як спе-
цифічний вид економічного регулювання, вираже-
ний у певному комплексі економічних стимулів і об-
межень. Оскільки на кожному рівні економічних  
систем відповідний режим формується і реалізу-
ється через інституціалізовану сукупність норм і 
правил, то виникає підстава «говорити про певні 
економіко-правові режими».  

В роботі В. І. Ляшенка [4] введено термін регу-
ляторний економічний режим або режим господа-
рювання, який розглядається як певна система уп-
равління і описується наступним чином:  

RG = {G; S; I; R; P}, 

де G – безліч цілей які планується досягти введен-
ням даного режиму;  

S – безліч суб'єктів, на яких поширюється дія да-
ного режиму;  

I – множина норм, правил, обмежень та умов, які 
необхідні для досягнення декларованих цілей;  

R – безліч ресурсів, задіяних у процесі реалізації 
даного режиму;  

P – множина політик або стратегій спрямованих 
на досягнення і реалізацію проголошених цілей;  

Aвтор початково проводить аналогію зі схе-
мами метаморфози товару за К. Марксом та пропо-
нує системне уявлення регуляторного режиму на-
ступним чином:  

І  RG = {G; S; I; R; P}  І′, 

де I та І′ – це інтерес до та після впливу економіч-
ного регуляторного режиму. 

Економічні інтереси є сутнісною характеристи-
кою рушійних сил формування та розвитку еконо- 
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мічних суб’єктів. Економічні інтереси – усвідом-
лене прагнення економічних суб’єктів задовольнити 
певні потреби, що є об’єктивним спонукальним мо-
тивом їхньої господарської діяльності. У ринковій 
економіці економічні інтереси підприємців спрямо-
вані на максимізацію прибутку, зниження витрат i 
підвищення конкурентоспроможності продукції, 
економічні інтереси держави ж спрямовані на реалі-
зацію потреб суспільства в цілому. Система взаємо-
пов’язаних та взаємодіючих інтересів суспільства 
завжди суперечлива. Тому кожне суспільство постає 
перед проблемою пошуку ефективного механізму 
їхнього узгодження.  

Єдність інтересів досягається у процесі їхньої 
взаємодії та взаємореалізації. У кожному економіч-
ному відношенні – між підприємцями i виробни-
ками, між виробниками та споживачами, державою 
та недержавним сектором економіки (бізнесом), 
партнерами, у відносинах між підприємцями та фі-
нансовими установами мають місце елементи бо- 
ротьби і співробітництва. Взаємодія інтересів висту-
пає рушійною пружиною соціально-економічного 
розвитку. 

Під впливом економічного регуляторного ре-
жиму інтерес підприємця переважно може мати ней-
тральну мотивацію, але може отримати як пози- 
тивну так і негативну спрямованість. Отримання по-
зитивного І′ може на певний час у деяких галузях 
стати пріоритетним напрямком у державній полі-
тиці країни. 

Головною проблемою розвитку малого підпри-
ємництва в Україні залишається недостатній обсяг 
фінансових ресурсів. Основним джерелом додатко-
вих фінансових ресурсів є кредитування банківсь-
кими та іншими фінансовими установами, в тому 
числі і кредитними спілками. 

Основними протиріччями в процесі кредиту-
вання підприємницьких структур є високий рівень 
процентної ставки по кредиту, необхідність застави 
(нерухомості), поруки або гарантії третьої особи. 
Принцип платності банківського кредиту передба-
чає, що за користування кредитними коштами пози-
чальник повинен сплачувати певну плату, яка вста-
новлюється кредитним комітетом банку відповід-
ного рівня за прийняття рішення про надання кре-
диту.  

Діяльність кредитних спілок, як одного з різно-
видів кредитного кооперативу розглянемо за допо-
могою вищенаведеної формули регуляторного ре-
жиму. Він включає в себе наступні елементи регуля-
торного режиму: 

Gk – основна ціль діяльності кредитної спілки – 
фінансова підтримки членів кооперативу; 

Sk – суб’єктами галузевого кредитного режиму 
є сама кредитна спілка (кредитор), фізична або юри- 
дична особа, які є її членами і мають змогу отримати 
фінансову допомогу (позичальник), а також органі- 

зації, які регламентують діяльність фінансових уста-
нов (НБУ та ін.); 

Ik – норми та правила надання фінансової та ін-
ших видів підтримки (процентна ставка, застава, по-
рука, гарантія, строк кредитування тощо), правила 
та алгоритми розрахунку рівня платоспроможності 
та надійність позичальника (аналіз кредитоспро- 
можності, кредитна історія), а також нормативи, 
встановлені органами контролю та регулювання 
кредитної діяльності фінансових установ (норми ре-
зервування, облікова ставка НБУ); 

Rk – залучені кошти фізичних та юридичних 
осіб членів кооперативу (внески), кредити банків, 
страховий фонд, капітал від продажу цінних папе-
рів; 

Pk – основна стратегія розвитку фінансової ус-
танови (стратегічний план розвитку). 

Кооперація як особлива форма господарювання 
має вузьке соціально-економічне значення. Специ-
фіка її полягає в тому, що функціонуючи в якості ін-
теграційного зв’язку між окремими господарю- 
ючими суб’єктами, кооператив не може мати власні 
інтереси поза інтересами тих, заради кого він ство-
рений, не може діяти в напрямках, які були б неви-
гідні цим суб’єктам, повністю належить їм і контро-
люється ними, дозволяючи своїм членам отриму-
вати додаткові економічні переваги.  

Кредитна кооперація, працююча на засадах 
«самодопомоги шляхом взаємодопомоги», є надій-
ним джерелом додаткових фінансових ресурсів для 
розвитку малого підприємництва. Є основою для іс-
нування надійного пласту малих підприємств, які 
пов’язані солідарною відповідальністю, що зумо-
вить створення антикризової амортизаційної фінан-
сової підтримки та дасть змогу накопичити і розпо-
ділити надлишкові кошти в тих галузях економіки, 
які потребують фінансової підтримки.  

Режим кредитної кооперації для підприємця, 
який є її членом виконує роль захисного куполу під 
час взаємодії з банківським кредитним режимом у 
ході здійснення своєї діяльності, а також є додатко-
вим страховим захистом від кризових явищ в еконо-
міці.  

Все це переконливо свідчить, що роль кредит-
ної кооперації є досить впливовою. Незважаючи на 
конкуренцію з великими кредитними установами, 
слабку державну підтримку, переслідуючи цілі фі-
нансової допомоги через відкриття кооперативів 
створюються прийнятні умови для розвитку малого 
підприємництва, більшого доступу до кредитних ре-
сурсів громадян. Попри те, що кредитні коопера-
тиви не є платниками податку на прибуток, вони ви-
ступають повноцінними економічними суб’єктами 
ринку і виконують основне завдання держави, допо-
магаючи зростанню валового внутрішнього проду-
кту і успішному розвитку економіки. 
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Колєснікова Г.В. Кредитна кооперація як 

спеціальний режим підтримки малого підприєм-
ництва в сучасних умовах 

У статті досліджено зарубіжний досвід розвит-
ку системи кооперації, визначення поняття «ре-
жим», «регуляторний режим», «режим кредитної  
 

кооперації». Висвітлено особливості взаємодії між 
державою, малим підприємництвом та фінансовими 
установами. Розглянуто кредитну кооперацію, як 
спеціальний режим підтримки підприємництва у су-
часних умовах. Обґрунтовано необхідність розвитку 
2-го та 3-го рівня системи кредитної кооперації як 
основи формування ефективної та економічно стій-
кої кооперативної фінансової системи.  

Ключові слова: кооперація, кредитна коопера-
ція, режим, кооперативний банк, регуляторний ре-
жим, мале підприємництво. 

 
Колесникова А. В. Кредитная кооперация 

как специальный режим поддержки малого 
предпринимательства в современных условиях 

В статье исследованы зарубежный опыт разви-
тия системы кооперации, определение понятия «ре-
жим», «регуляторный режим», «режим кредитной 
кооперации». Освещены особенности взаимодей-
ствия между государством, малым предпринима-
тельством и финансовыми учреждениями. Рассмот-
рена кредитная кооперация, как специальный режим 
поддержки предпринимательства в современных 
условиях. Обоснована необходимость развития 2-го 
и 3-го уровня системы кредитной кооперации, как 
основы формирования эффективной и экономиче-
ски устойчивой кооперативной финансовой си-
стемы. 

Ключевые слова: кооперация, кредитная коопе-
рация, режим, кооперативный банк, регуляторный 
режим, малое предпринимательство. 

 
Kolesnikov G. Credit cooperatives as a special 

mode to support small business in the modern world 
The paper studied the international experience sys-

tem development cooperation, the definition of "treat-
ment", "regulatory regime", "credit cooperative mode." 
The peculiarities of interaction between the state, small 
businesses and financial institutions. Considered credit 
cooperatives as a special mode support business in the 
modern world. The necessity of the 2nd and 3rd level 
system of credit cooperation as the basis of formation of 
effective and economically sustainable cooperative fi-
nancial system. 

Keywords: cooperatives, credit cooperatives mode, 
cooperative bank regulatory regime, small business. 
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НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ 

 
Постановка проблеми. Одним з найвищих 

етапів глобалізації як такої виступає глобалізація 
світового фінансового простору, яка є найбільш ди-
намічною складовою загального процесу глобаліза-
ції і відіграє дедалі зростаючу роль в світовому роз-
витку. Велике значення для країни має ретельний 
вибір механізму інтеграції національної економіки у 
світовий фінансовий простір, створення необхідних 
для цього умов і впровадження сприятливої для за-
лучення іноземних інвесторів зовнішньоекономіч-
ної та фінансової політики. Актуальність обраної 
теми полягає в тому, що характерною рисою світо-
вих економічних відносин стає інтенсивний розви-
ток фінансової глобалізації із залученням національ-
них економік у світову фінансову систему, поси-
лення їх взаємозалежності. Відображенням цих про-
цесів стало виникнення єдиного інформаційного 
простору, інтернаціоналізація та швидке зростання 
фінансових ринків. Глобалізація, зокрема її фінан-
сова складова і як фактор, який на неї впливає, між-
народна фінансова інтеграція на сьогоднішній 
день – маловивчені явища, які спостерігаються в сві-
товій економіці тільки останні 25-30 років, тому до-
слідження в цій сфері є надзвичайно важливими і 
становлять великий теоретичний і практичний  інте-
рес. Українська економіка має потребу в капіталі, 
але процес становлення українського фінансового 
ринку в рамках переходу до ринкової економіки, по-
чався лише з часу здобуття країною незалежності, 
крім того, цей процес відбувається повільно і нерів-
номірно. Необхідний українській економіці капітал 
в достатній мірі є на світовому фінансовому ринку, 
і саме інтеграція є найбільш результативною фор-
мою соціально-економічної взаємодії між країнами 
щодо розподілу капіталу. І від того, наскільки  
швидко і якісно Україна буде інтегрована у світовий 
фінансовий простір, залежить її частка в світових фі-
нансових потоках, обсязі залучених в економіку ін-
вестицій, а відповідно і якнайшвидший вихід країни 
з виробничої та фінансової кризи. 

Аналіз останніх досліджень. Провідні вчені, 
економісти і фахівці в галузі фінансів в останні два 
десятиліття приділяють значну увагу умовам ефек-
тивної інтеграції економіки України в світовий фі-
нансовий ринок. Основні теоретичні розробки були 
визначені в працях зарубіжних та українських вче-
них: Л.В. Шабалиної [1], О.О. Шевченко [2], К. Па- 
йонка [3], Дж. Кейнса, Д. Рікардо, С. Фішера, М. По- 

ртера, Л. Ерхарда, Л.О. Петкової [5], В.В. Дергачо-
вої [8], Н.Г. Канкліні, В.Ю. Ільїна [12], Н.А. Навро-
цької, С.В. Тютюнникова [11], С.А. Циганова, 
В.В. Петрушевської, О.О. Сльозко [13], О.М. Ша-
рова. 

Метою статті є розробка принципів форму-
вання національної фінансової політики в умовах ін-
теграції України в світовий фінансовий ринок. 

Об'єктом дослідження виступають світовий і 
національний фінансові ринки в контексті поси-
лення інтеграційної взаємодії національних еконо-
мік і розвитку інтеграційних процесів. Предмет до-
слідження – організаційно-економічні засади про-
цесу формування та розвитку механізму інтеграції 
України в світовий фінансовий ринок. У процесі до-
слідження використано структурний аналіз ієрар- 
хічної системи рівнів інтеграційних процесів, метод 
аналізу і синтезу; порівняльний метод; методи уза-
гальнення даних. 

Інформаційну основу складають офіційні 
звіти та аналітичні публікації провідних міжнарод-
них економічних організацій, матеріали ряду навча-
льних посібників, періодична преса, засоби Інтер-
нет. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Сучасна стадія процесів глобалізації та перехід 
країн постсоціалістичного простору від централізо-
вано регульованої економіки до ринкового госпо-
дарства ознаменувався появою нових невивчених 
явищ і процесів, що вимагають осмислення і вияв-
лення законів і закономірностей системної транс- 
формації, які не вкладаються в принципи ортодокса-
льних теорій [2, с.94]. В умовах розвиненої ринкової 
економіки, де гроші протягом століть формувались 
і розвивались як товар, подібний до будь-якого ін-
шого, ринок фінансових послуг має розвинену, роз-
галужену інфраструктуру. Ця інфраструктура вклю-
чає ефективну банківську систему, фондову біржу 
та позабіржову систему, небанківські кредитно-фі-
нансові інститути, підтримуючі і стимулюючі ін- 
формаційні системи, законодавчу базу, яка забезпе-
чує регулювання економічних взаємовідносин між 
суб'єктами економіки, що діють на фінансовому  
ринку, державний бюджет та інші елементи. Фінан-
совий ринок – це система економічних та правових 
відносин, пов'язаних із купівлею та продажем, або 
випуском та обігом фінансових активів [5, с. 18]. 
Світовий фінансовий ринок налічує чотири взаємо- 
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пов'язаних ринкових елемента. Відмінності між 
ними визначаються специфікою каналів, за якими 
відбувається перерозподіл фінансових потоків.  
Об'єднання ринків під егідою світового фінансового 

ринку, що зумовлено їх спільною метою: перерозпо-
діл фінансових ресурсів з найбільшою ефективні-
стю, щоб забезпечити безперервність процесу від- 
творення (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Світовий 
фінансовий 

ринок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура світового фінансового ринку по руху фінансових потоків 
 
З 90-х років минулого століття в динаміці роз-

витку міжнародних фінансових ринків спостеріга-
ються «нові тенденції», а саме: поглиблення кон- 
центрації ринку, збільшення його ємності завдяки 
технологічному переоснащенню, стрімке зростання 
числа його учасників, поява  нових суб'єктів, опера-
цій і залучення нових інструментів. Хоча більше по-
ловини операцій на міжнародному ринку здійсню-
ється в таких провідних фінансових центрах, як  

Лондон, Нью-Йорк і Токіо, до трійки лідерів впев-
нено наближаються країни азіатського регіону,  
зокрема Сінгапур і Гонконг (рис. 2), а частина нових 
національних ринків в загальносвітової капіталізації 
з 2000-х років зросла майже до 20% [1, с. 57-58].  
Отже, логічно припустити, що ці та інші «нові чин-
ники» і обумовлюють трансформацію структури 
світового фінансового ринку як єдиного глобаль-
ного простору. 

 
Рис. 2. Структура світового фінансового ринку за регіонами, % 

 
Для сучасного світового фінансового ринку ха-

рактерне зростання обсягів операцій у всіх його сег-
ментах. Сумарна вартість міжнародних облігацій 
уже на початку ХХІ ст. перевищила 5 трлн дол. 
США, а обсяг міжнародних банківських запози-
чень – 10 трлн дол. США. Обсяг міжнародного кре- 

дитування за останні 20 років збільшився в 20 разів. 
Щоденний обсяг операцій на світовому валютному 
ринку зріс до 3 трлн дол., що в два рази перевищило 
валютні резерви всіх країн світу. Розмір ринку євро-
валют збільшився в 4 рази. Обсяг євровалютних де-
позитів наближається до 15 трлн дол. США. Також 
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збільшується обсяг акцій корпорацій (транснаціона-
льних в більшості випадків), емісія яких здійсню-
ється на глобальному рівні. Тільки в другій половині 
останнього десятиліття обсяг таких операцій збіль-
шився. Капіталізація світового ринку досягла 30 
трлн дол. США [2, с.  44]. 

У міжнародному обміні з'являються нові фінан-
сові інструменти, які розробляються транснаціона-
льними банками. Потоки облігацій і акцій за 1990-
2016 рр. збільшилися в 54 рази в США, в 55 разів – 
в Японії, в 60 разів – в Німеччині [2, с.  45]. 

На світовому фінансовому ринку транснаціона-
льні банки мобілізують для інвестицій своїх клієнтів 
величезні суми капіталу. За останні роки тільки че-
рез розміщення єврооблігацій і акцій на наднаціона-
льному рівні щорічно акумулюється до 800 млрд 
дол. США. При цьому спостерігається картина – ін-
тернаціональне зрощення капіталу часто приймає 
форму безпосередньої участі транснаціональних  
банків в капіталі іноземної промислово-торгової 
компанії, яка не входить у структуру відповідних на-
ціональних для банку корпорацій. 

Розробка нових продуктів (насамперед дерива-
тивів на цінні папери і валюту) і освіту розгалуженої 
мережі торгівлі цінними паперами дозволяє ТНБ  
розміщувати емісії цінних паперів по всьому світу. 
Це сприяє просуванню банку до вершин свого біз-
несу. Так надходили Merrill Lynch, E. F. Hutton, Dean 
Witter, Prudential Securities, Paine Webber і інші ком-
панії, однак конкурентна боротьба в цьому сегменті 
світового ринку капіталу дуже висока, тому місця 
провідних компаній постійно змінюються. 

Тому сьогодні ТНБ пропонують величезну кі-
лькість послуг, поєднують різні види діяльності і яв-
ляють собою величезні фінансові холдинги, такі як 
Citicorp, Credit Swiss Group, UBS Warburg, Lloyds, 
HSBC Holdings, Deutsche Bank, JP Morgan Chase & 
Co., Goldman Sachs, Morgan Stanley Dean Witter 
тощо. 

Найбільшою угодою поглинання стала опера-
ція купівлі Chase Manhattan Bank американської  
корпорації JP Morgan, у результаті якої сформувався 
універсальний конгломерат JP Morgan Chase & Co c 
активами більше 660 млрд дол. 

За кількістю і розміром злиття та поглинання 
Європа не поступалася США: Phillips & Drew перей- 
шов до Schweizerische Bankgesellschaft, Morgan 
Grenfell – до Deutsche Bank, Hoare Govett – до ABN 
AMRO, Barings – до ING, Warburg – до Schweizer-
ischer Bankverein, Kleinworth Benson – до Dresdner 
Bank, Panmure Gordon – до Westdeutsche Landesbank 
і т. д. 

Зростання міжнародної (транскордонної) ак- 
тивності щодо злиття і придбання відображає про-
довження швидкого зростання сфери злиття і погли-
нання в Європі і в Північній Америці, а також по- 
ступовий вихід азіатсько-тихоокеанського регіону з 
періоду рецесії і реструктуризації. 

За останні роки переважна більшість угод сві-
тового злиття і придбань було укладено серед ком-
паній країн ОЕСР. 

Сполучене Королівство, підживлене такими 
угодами, як Vodofone – Airtouch і Zeneca – Astra, 
було самою поглинаючою країною в світі (по відно-
шенню до зарубіжного злиття і поглинання). На 
його частку припадало 30% світових угод в цій га-
лузі. 

Лідером за кількістю внутрішніх угод стали 
США, на частку яких припало 37% їх загальної вар-
тості. Основними угодами стали Vodofone – Air-
touch і Scottish Power – Pacificorp. За даними міжна-
родного агентства «Блумберг», середній розмір опе-
рації склав 73971 млн дол. Найбільші злиття / прид-
бання 90-х років представлені в таблиці. 

 
Таблиця 

Найбільші злиття-придбання компаній 
Покупець Придбана  

компанія 
Вартість 
угоди, 
млн дол. 
США 

Time Warner Inc. AOL Time Warner Inc. 186 236
Mannesmann AG Vodafone Group Plc. 185 066
Warner-Lambert Co. Pfizer Inc. 88 633
Mobil Corp. Exxon Mobil Corp. 80 338
Smith Kline Beecham 
Plc. 

Glaxo Smith Kline Plc. 72 445

GTE Corp. Verizom Communications 71 127
Citicorp Citigroup Inc. 69 892
Amertitech Corp. SBC Communications Inc. 68 219
Bank America Corp. Bank of America Corp. 57 466
Vodafone Americas 
Asia 

Vodafone Group Plc. 57 355

Media One Group Inc. AT & T Corp. 55 422
Amoco Corp. BP Amoco Plc. 54 703
Honeywell Int. GE Co. 52 668
Elf Aquitaine Total Fina Elf SA 52 297
Voice Stream 
Wireless Co. 

Deutsche Telekom 46 625

US West Inc. Qwest Communications 
Inc. 

44 748

Seagram Co. Ltd Vivendi Universal 44 608
Texaco Inc. Chevron Corp. 43 623

 
Після США та Англії найважливішими краї-

нами-реципієнтами внутрішнього злиття і погли-
нання стали Німеччина, Франція і Швеція. 

За витоку капіталу (через угоди злиття і погли-
нання) все ще лідирують Англія і США. В якості 
найбільш значущих країн-покупців виступають Ні-
меччина, Франція і Нідерланди. 

В останні роки Азія активно включилася у сві-
тову практику злиття і поглинання. Ключовий поку-
пець серед азіатських країн – Японія, за якою йдуть 
Сінгапур, Гонг-Конг і Китай. 

Центральна і Східна Європа поки що залиша-
ються поза загальноосвітнього закордонного злиття 
і поглинання. З країн регіону найбільш популярною 
була Польща, привернувши 6 млрд дол. Латинська 
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Америка в 2009 р. привернула більше внутрішніх ін-
вестицій – 43 млрд дол. (для порівняння в 2008 р. – 
41 млрд дол.). Лідером по операціях злиття і погли-
нання серед країн Латинської Америки стала Ар- 
гентина, привернувши в країну завдяки цим опера-
ціям 21 млрд дол. – майже половину суми всього ре-
гіону [8]. 

Оскільки в даний час угоди злиття і поглинання 
є найбільш важливим рушійним фактором, що сто-
їть за загальними потоками іноземних інвестицій бі-
льшості розвинених країн, динаміка злиття і погли-
нання така ж, як і у прямих іноземних інвестицій. На 
початку ХХІ ст. світова економіка пережила справ-
жній бум прямого зарубіжного інвестування. Зрос-
тання прямих зарубіжних інвестицій в останнє деся-
тиліття вимірювався не «відсотками», а «кількістю 
разів» і пік цього процесу було досягнуто в 2012 р. 
У наступні два роки на тлі світової економічної ре-
цесії міжнародний потік капіталу помітно знизився, 

але вже в 2015 р. його обсяги стабілізувалися, і по-
чалася позитивна динаміка. Важливе місце в міжна-
родному русі капіталу відіграють країни ЄС, на їх 
частку припадає приблизно 35% міжнародного пе-
реливу капіталів у формі прямих інвестицій. За да-
ними за 2015 р. у десятці провідних світових реци-
пієнтів інвестицій 7 з 10 є країнами ЄС, а на пер-
шому місці перебувала європейська країна Люксем-
бург. Набагато більш скромне місце в міжнарод-
ному русі капіталу займають країни Центральної і 
Східної Європи. На частку цих країн в 2016 р. при-
падало 4,5% міжнародного припливу прямих інвес-
тицій, хоча ця частка поступово зростає (рис. 3) [8].  
На тлі активізації міжнародного інвестування го- 
ловним показником макроекономічної динаміки 
будь-якої країни, як і раніше, є темпи приросту її 
ВВП. Цей же показник є цілком доцільним для  
оцінки економічної динаміки як великих субрегіона-
льних об'єднань країн типу ЄС або Єврозони та ін-
ших членів світового господарства в цілому. 

 
Рис. 3. Динаміка припливу ПІІ в країни ЦСЄ, млрд дол. США 

 
Світова економічна криза, почавшись з фінан-

сового обвалу фондових бірж в 2013 р., привела в 
2015-2016 рр. до щорічних темпів приросту світо-
вого валового продукту лише трохи вище рубіжних 
2%, а в країнах-лідерах економічного буму 60-х ро-
ків – ВВП Німеччини і Японії в окремі роки мали 
навіть негативну динаміку (рис. 4) [8]. 

Незважаючи на президентські реформи, які в 
кінці року привели до величезного дефіциту бю-
джету, темпи приросту ВВП в 2016 р. за офіційними 
даними перевищили 1,2%, що є достатньо високим 
для країн пострадянського простору і одна з високих 
економічна динаміка в світі (рис. 5). 

Однак, як видно з рис. 5, індикатором політич-
ної нестабільності став уже перший квартал 2017 р., 
в якому темпи приросту ВВП України впали більш 
ніж в два рази і не перевищили і 0,6%, а в другому 
кварталі поточного року – навіть 0,4%, що викликає 
сумнівності в прогнозі українського уряду (Мініс-
терства економіки України) відносно темпів приро-
сту ВВП України в 2017 р. на рівні 2,5%. 

Зараз Україні дуже важливо не втратити високу 
економічну динаміку, яку соціальний бюджет 
2017 р., де практично відсутній бюджет розвитку, не 
може забезпечити. Тому головним зараз є створення 
в Україні сприятливого інвестиційного клімату з мі-
німальними ризиками як для вітчизняного, так і для 
іноземного інвестора (рис. 6) [11]. 

Як видно з рис. 6 динаміка припливу прямих 
іноземних інвестицій в Україну протягом 10 остан-
ніх років позитивна, однак мораторій на пільгове 
оподаткування і оподаткування суб'єктів господар-
ської діяльності в рамках СЕЗ і ТПР згідно прийня-
тому бюджету 2017 р. дає перші негативні резуль-
тати, починаючи з першого кварталу 2017 р. Адже 
головне – мета залучення іноземного капіталу в на-
ціональну економіку України полягає в активізації 
внутрішнього інвестування. Так, наприклад, в екс-
портно-орієнтованому регіоні – Донецькій області – 
за підсумками процентне співвідношення іноземних 
та національних інвестицій приблизно 1: 4, як і в ці-
лому по Україні (рис. 7) [12, c. 138]. 
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Рис. 4. Темпи приросту світового валового продукту (СВП) і ВВП країн світу  

з прогнозом на поточний 2017 р., у % до попереднього року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Темпи зростання ВВП України, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні, млн дол. США 
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Рис. 7. Розподіл інвестицій, що надійшли в Донецьку область на 01.07.2017 р. 
 
Тільки активізація внутрішніх інвестицій, без 

яких в країну не надходитимуть прямі іноземні інве-
стиції (ПІІ), дозволять Україні подолати бюджетні 
труднощі. При цьому необхідно, щоб іноземний ін-
вестор, у тому числі російський, не відчував тут 
будь-яких загроз своєму бізнесу. Дуже важливо ро-
зуміти, що зважена політика залучення ПІІ в Укра-
їну вимагає обережних кроків в налагодженні парт-
нерських відносин українського уряду з представни-
ками закордонного капіталу і відповідної реакції на 
його поведінку на території нашої держави.  Особ-
ливо сприятливим повинен бути інвестиційний клі-
мат для трансферту інноваційних технологій – тех-
нологій майбутнього. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. На основі проведених досліджень встанов-
лено, що характерною рисою світових економічних 
відносин стає інтенсивний розвиток фінансової гло-
балізації із залученням національних економік у сві-
тову фінансову систему, посилення їх взаємозалеж-
ності. Відображенням цих процесів стало виник-
нення єдиного інформаційного простору, інтернаці-
оналізація та швидке зростання фінансових ринків. 
Встановлено, що наскільки швидко і якісно Україна 
буде інтегрована у світовий фінансовий простір, за-
лежить її частка в світових фінансових потоках, об-
сязі залучених в економіку інвестицій, а відповідно 
і якнайшвидший вихід країни з виробничої та фінан-
сової кризи.  

Розроблені принципи формування національ-
ної фінансової політики в умовах інтеграції України 
у світовий фінансовий ринок дозволять активізувати 
внутрішні інвестиції, без яких у країну не надходи-
тимуть прямі інозені інвестиції (ПІІ), що сприятиме 
подоланню економічних труднощів в Україні. 
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Балашова О. В., Борисова С. Є. Напрямки 

формування національної політики України в 
умовах глобалізації світового фінансового прос-
тору 

Розглянуто ретельний вибір механізму інтегра-
ції національної економіки у світовий фінансовий 
простір, створення необхідних для цього умов і 
впровадження сприятливої для залучення іноземних 
інвесторів зовнішньоекономічної та фінансової по-
літики держави. Встановлено, що від того наскільки 
швидко і якісно Україна буде інтегрована у світовий 
фінансовий простір, залежить її частка в світових фі-
нансових потоках, обсязі залучених в економіку ін-
вестицій, а відповідно і якнайшвидший вихід країни 
з виробничої та фінансової кризи. Розроблено прин-
ципи формування національної фінансової політики 
в умовах інтеграції України у світовий фінансовий 
ринок, які дозволять активізувати внутрішні інвес-
тиції, без яких в країну не надходитимуть прямі іно-
земні інвестиції (ПІІ), що сприятиме подоланню 
економічних труднощів в Україні. 

Ключові слова: глобалізація, фінансовий ринок, 
економічна криза, інтеграція, інвестор, прямі іно- 
земні інвестиції, фінансові інструменти. 

 
Балашова Е. В., Борисова С. Е. Направления 

формирования национальной политики Укра- 
 

ины в условиях глобализации мирового про-
странства 

Рассмотрені тщательный выбор механизма ин-
теграции национальной экономики в мировое фи-
нансовое пространство, создание необходимых для 
этого условий и внедрение благоприятной для при-
влечения иностранных инвесторов внешнеэкономи-
ческой и финансовой политики государства. Уста-
новлено, что от того насколько быстро и каче-
ственно Украина будет интегрирована в мировое 
финансовое пространство, зависит ее доля в миро-
вых финансовых потоках, объеме привлеченных в 
экономику инвестиций, а соответственно и скорей-
ший выход страны из производственного и финан-
сового кризиса. Разработаны принципы формирова-
ния национальной финансовой политики в условиях 
интеграции Украины в мировой финансовый рынок, 
которые позволят активизировать внутренние инве-
стиции, без которых в страну не будут поступать 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), что будет 
способствовать преодолению экономических труд-
ностей в Украине. 

Ключевые слова: глобализация, финансовый 
рынок, экономический кризис, интеграция, инве-
стор, прямые иностранные инвестиции, финансовые 
инструменты. 

 
Balashova E., Borysova Sv. Directions of na-

tional policy of Ukraine in conditions of globalization 
of world’s financial field.  

Careful choice of the mechanism of integration of 
national economies into the global financial space, the 
creation of the necessary conditions and implementing 
favorable for attracting foreign investors into foreign 
economic and financial policy of the country were ex-
amined. It’s established that quickness and efficiently of 
the Ukraine integration into the world financial space 
influences its share of world financial flows, the amount 
of attracted investments into the economy, and thus the 
early end of the country’s production and financial cri-
sis. The principles of formation of national financial pol-
icy in the conditions of Ukraine's integration into the 
global financial market, which will enhance domestic 
investment, without which the country will not receive 
foreign direct investment (FDI) that will help Ukraine 
overcome budget difficulties were developed. 

Keywords: globalization, financial market, eco-
nomic crisis, integration, investor, foreign direct invest-
ment, financial instruments. 
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ОСНОВІ БЮДЖЕТУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ 

 
Формулювання проблеми. Удосконалення і 

водночас управління ефективністю – одна з центра-
льних проблем будь-якої господарської діяльності в 
умовах суттєвої обмеженості ресурсів [1, с. 9]. Як 
стверджував відомий американський економіст Пол 
Хейне, ефективність – це "… гідність, що найбільш 
послідовно звеличена економістами", яка "… неми-
нуче є оцінною категорією …і завжди зв’язана з  
відношенням цінності результату до цінності ви-
трат" [2, с. 169-170]. Щоб вдало керувати цим відно-
шенням цінностей доцільно, як доводить практика 
управління господарською діяльністю, використо-
вувати бюджетування (бюджет  –  це грошове вира-
ження збалансованого розпису доходів і видатків 
суб’єкту господарювання протягом певного періоду 
часу) [3, с. 11]. Між тим, у багатьох компаніях готові 
відмовитися від «класичного» бюджетування як 
управлінської технології (або інструменту) і замі-
нити альтернативним управлінням [4, с. 21]. Однією 
з них стало процесно-орієнтоване бюджетування  
господарської діяльності [5]. В подальшому з’яви-
лося так зване «бюджетування, що орієнтоване на 
результат» (БОР), яке уявляє із себе систему органі-
зації бюджетного процесу і управління, за умов якої 
планування витрат постійно проводиться у безпосе-
редньому зв’язку із досягнутими результатами [6,  
с. 23] (що знаходиться у руслі концепції контролінгу 
[7]). Історично так склалося, що спочатку технологія 
БОР розроблялася для державного (муніципаль-
ного) управління [8, с. 2]. З часом, практика управ-
ління бізнесом сформувала нагальну потребу при- 
стосувати БОР для власних цілей. З цієї причини до-
слідження питань бюджетного управління бізнесом, 
орієнтованого на результат, вбачається і досі акту- 
альним.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
До більш-менш ґрунтовного вивчення можливостей 
використання БОР в управлінні ефективністю гос-
подарської діяльності можна віднести поки що 
єдину публікацію співробітників групи компаній 
«ІНТАЛЕВ» [9]. Її автори наголошують, що БОР ін-
тегрує управління економічністю та результативні-
стю. Управління першим здійснюється через бю-
джети, другим – через цільову воронку. До речі, 
група компаній «ІНТАЛЕВ» здобула ексклюзивне 
право на використання мовного товарного знаку 
«Цільова воронка» (англ. «Target Funnel»), яка є  

факторною моделлю діяльності компанії, що поєд-
нує послідовно цілеспрямовані драйвери (щоденні 
дії співробітників) із найвищим інтегральним ре-
зультатом (стратегічною ціллю бізнесу, запланова-
ним фінансовим результатом) [9, с. 93-95]. Власне, 
тому, як реально побудувати «цільову воронку» з 
метою подальшого використання для управління 
ефективністю конкретної господарської діяльності, 
і присвячено роботу [9]. Між тим, необхідно звер-
нути увагу на певну необґрунтованість визначення 
ефективності як добутку двох величин – економіч-
ності та результативності (вводиться мовчки як ак-
сіома). Наслідки такого припущення на результа- 
тивність самого БОР-управління не досліджувались, 
що може суттєво погіршити очікувані від нього  
можливості. Крім того, не зовсім ясно, в яких оди-
ницях повинні визначатися результати дій співробі-
тників, що закріплюються у «цільовій воронці». 
Тому пошук альтернативного (наприклад, систем-
ного) підходу до БОР-управління, в межах якого 
були б відповіді на наведені зауваження, а також  по-
кращена його дієвість, є вкрай необхідним.  

Мета даної роботи – спираючись на системний 
підхід, відшукати можливості до подальшого удо-
сконалення БОР-управління ефективністю госпо-
дарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. У пункті 1 
статті 3 Господарського кодексу України наголошу-
ється, що «... під господарською діяльністю ... розу-
міється діяльність суб'єктів господарювання у сфері 
суспільного виробництва, спрямована на виготов-
лення і реалізацію продукції, виконання робіт або 
надання послуг вартісного характеру, що мають ці-
нову визначеність» [10]. Таке тлумачення поняття 
«господарська діяльність» має чітко визначену рин-
кову спрямованість, тому доречно було б говорити 
про економічну (або господарську-економічну) дія-
льність, яка завжди спрямована на досягнення най-
ліпшого результату при мінімальному використанні 
необхідних для цього ресурсних витрат. Тут, фак- 
тично, з’являється і необхідність, і можливість ско-
ристатися замість бінарного тринітарним підходом 
до системного аналізу цієї діяльності [11, 12]. Се- 
мантична формула системної тріади, яка є змістов-
ною структурою і формує цілісне (холістичне) уяв-
лення про господарську діяльність, повинна мати 
вигляд, як на рис. 1. 
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Рис. 1. Семантична формула системної тріади 

 
Синтезуючу, об’єднуючу роль перелічених  

факторів може брати на себе, як мета-ціль, очікува-
ний ефект у споживача – задоволення потреби або 
усунення нужди – своєрідна «сила тяжіння», яка  
формує всю господарську діяльність і всі події у її 
«вартісному просторі» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Події у вартісному просторі  

господарської діяльності 
 
Якщо споживчий ефект – це результат госпо-

дарської діяльності, то ефективність – це дієвість її 
здатності створювати такий ефект. В якості систем-
ної тріади ефективності господарської діяльності 
можуть виступати такі властивості, як: 

Рз – результативність (здатність давати потріб-
ний результат – мінову вартість у грошовому ви-
мірі); 

Рс – ресурсомісткість (здатність забезпечувати 
оптимальні витрати ресурсів у грошовому вимірі); 

Оп – оперативність (здатність витрачати міні-
мально необхідну кількість часу).  

Тобто, показник ефективності господар- 
ської діяльності Пеф повинен визначатися як функ-
ція показників результативності Прз, ресурсоміст-
кості Прс і оперативності Поп, а саме: 

( )Пеф f Прз,Прс,Поп= ; тут всі величини повинні 

вимірюватися у відносних невід’ємних одиницях. 
Визначатися перелічені показники можуть на-

ступним чином: 

 Ф

ПЛ

Ц
Прз

Ц
= , (1) 

 ПЛ

Ф

В
Прс

В
= , (2) 

 ПЛ

Ф

Ч
Поп

Ч
= , (3) 

де ФЦ , ПЛЦ  – фактична і планова ціна продажу (у 
грошових одиницях)  виробленої в процесі госпо-
дарської діяльності споживчої вартості відповідно; 

ПЛВ , ФВ  – заплановані і фактичні витрати ресурсів (у 
грошових одиницях) на виробництво споживчої  
вартості відповідно; ПЛЧ , ФЧ  – плановий і фактич-
ний час досягнення результату відповідно. 

На підставі системної тріади «результатив-
ність-ресурсомісткість-оперативність», в котрій всі 
елементи рівнозначні та незалежні, доцільно ство-
рити ортогональну (декартову) систему координат, 
в межах якої можна запропонувати векторну модель 
відносного показника ефективності господарської 
діяльності (рис. 3) [13]. 

1

1

1

показник
результатив-

ності

показник 
оператив-

ності

показаник
ресурсо-
місткост-
кості

вектор 
ефективності 
діяльності

 
Рис. 3. Модель вектора ефективності  
господарської діяльності [13, с. 216] 

 
Позитивом такої моделі є її лінійність, тобто ре-

зультуючий вектор ефективності є лінійною комбі-
нацією показників-векторів. Між тим, особі, яка 
приймає управлінські рішення, (ОПР) завжди зруч-
ніше користуватися скалярними (замість векторних) 
величинами. В якості такої тут буде затребуваним 
модуль (довжина) вектору ефективності: 

 2 2 2
1 ( ) ( ) ( )Пеф Прз Прс Поп= + + . (4) 

Альтернативою розглянутій може бути і нелі-
нійна модель у вигляді добутку 

 2Пеф Прз ПРС Поп= ∗ ∗ . (5) 
Скалярний показник ефективності у вигляді ви-

разу (2) можна інтерпретувати як об’єм прямокут-
ного паралелепіпеду, гранями якого є показники 
Прз, Прс і Поп. 

Якщо скористатися полярною системою коор-
динат (рис. 4), то показник ефективності буде інтер-
претуватися як площа S трикутника АВС. 

Можна довести, що: 
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( )1
sin120

2

ABC AOC AOB BOC

OA OC OA OB OB OC

S S S SΔ Δ Δ Δ= + + =

= ∗ + ∗ + ∗
. (6) 

 

 
 
Рис. 4. Модель вектора ефективності  

в полярних координатах 
 
Вираз (6) дає підстави стверджувати, що: 

( )3

3

4
Пеф Прз Прс Прз Поп Прс Поп= ∗ + ∗ + ∗ .  (7) 

Легко переконатися, що при 1Прз Прс Поп= = =  

значення Пеф1 ≈ 1,73, 2 1Пеф = , 3 1,299Пеф ≈ . Тут 

найбільш природним і узгодженим зі здоровим глу-

здом є значення 2 1Пеф = , тому в подальшому доці-
льно використовувати  відносний показник ефекти-
вності господарської діяльності у вигляді 2Пеф . 

Визначення Прз, Прс, Поп не буде можливим 
без чіткого уявлення про організацію діяльності у 
суб’єкта господарювання. Останнє досягається за 
рахунок аудиту або проектування всіх бізнес-проце-
сів [14], використовуваних у господарській діяльно-
сті. На підтримку цієї тези процитуємо [14, с. 29]: 
«…бізнес-процес – стійка, цілеспрямована сукуп-
ність взаємопов'язаних видів діяльності, яка за пев-
ною технологією перетворює входи на виходи, що 
представляють цінність для клієнтів … ланцюжок 
створення цінності – організований набір бізнес-
процесів, що створює цінність для клієнтів … сис-
тема процесів організації – діяльність організації, 
що розглядається у вигляді сукупності організова-
них і взаємопов'язаних процесів». Ілюструються на-
ведені дефініції рис. 5 та 6. 

Підкреслимо, що основні бізнес-процеси: (1) 
створюють додану вартість продукту і сам продукт, 
що представляє цінність для клієнта; (2) формують 
результат і споживчі якості, за які споживач готовий 
платити гроші; (3) націлені на отримання прибутку. 
Підтримуючі бізнес-процеси забезпечують інфра-
структуру виробництва у суб’єкта господарювання, 
управління людськими ресурсами, розвиток вироб-
ничих технологій, матеріально-технічне та інформа-
ційне забезпечення. Процеси ж управління спрямо-
вані на керування вище згаданими бізнес-проце-
сами. 

 

 
Рис. 5. Структурна схема бізнес-процесу (за описами у [14, с. 29]) 
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Рис. 6. Приклад уявлення організації бізнес-процесів, що складають зміст  

господарської діяльності (за описами у [15, с. 87]) 
 
Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів у 

будь-яких (за масштабами діяльності) сучасних 
суб’єктів господарювання стало можливим завдяки 
появі достатньої кількості відповідного програм-
ного забезпечення, наприклад, BPWin [16], ARIS 
[17] тощо.  

Збудовані моделі діяльності суб’єктів господа-
рювання дозволяють виявити всі процеси, де ство-
рюється додана споживча (або мінова) вартість, яка 
є ознакою результативності бізнес-процесу (в якості 
прикладу див. роботу [18]). Ці бізнес-процеси утво-
рюють так звані ланцюжки створення цінності [15, 
с.87; 19, с.145]. По кожному з них можна зафіксу-
вати витрати (у грошовому вимірі), що дає можли-
вість виявити ресурсомісткість створеної споживчої 
цінності. І, насамкінець, за допомогою графіків  
Ганта або мережевих графіків [20, с. 113-118] можна 
визначити тривалість кожного із процесів. Аудит 
витрат, в тому числі і часових, є достатньо «прозо-
рим». Інша справа – аудит ланцюга створення цін-
ності для споживача. 

Щоб визначитися із розподілом споживчої вар-
тості по бізнес-процесам, насамперед необхідно оці-
нити її інтегральну величину. В роботі [21] було до-
ведено, що при умові додержання балансу економі-
чних інтересів і споживача, і виробника, споживча 
вартість (у грошовому вимірі) може складати 

 2 /сВ Ц ВтрΞ= , (8) 

де сВ , Ц, ВтрΞ  – споживча вартість виробу, його 
ринкова ціна (планова або фактична), та сукупні ви-
трати виробництва відповідно. 

Для розподілу споживчої вартості по бізнес-
процесам, що наведені на рис. 6, доцільно скористу-
ватися експертною процедурою під назвою «метод 
аналізу ієрархій» [22]. Така ієрархія, яку складено у 
повній відповідності із моделлю процесів, що наве-
дена на рис. 6, зображена на рис. 7. 

Експертні висновки відносно важливості біз-
нес-процесів в створенні споживчої вартості виро-
бів, які отримані згідно с методикою із роботи [22, 
с. 14 -31], наведено в таблиці. 

 
Рис. 7. Ієрархічна модель забезпечення  

споживчої вартості виробу бізнес-процесами  
у господарюючого суб’єкта 

 
Тут Пбп – підтримуючи бізнес-процеси, Упр – про-

цеси управління, Пос – процеси постачання, Вир – про-
цеси виробництва, Зб – процеси збуту виробів. 

 
Таблиця 1 

Експертні висновки відносно важливості  
бізнес-процесів 

Вс Пбп Упр Пос Вир Зб 
Відносна 
важливість

Пбп 1 1/4 1/2 1/8 1/4 0,050 
Упр 4 1 1/2 1/4 1 0,160 
Пос 2 2 1 1/4 1/2 0,137 
Вир 8 4 4 1 2 0,451 
Зб 4 1 2 1/2 1 0,202 

 
З таблиці видно, що вектор відносної важливо-

сті бізнес-процесів у господарюючого суб’єкта має 
координати (0,050; 0,160; 0,137; 0,451; 0,202) при ін-
дексі узгодженості 0,0925, що свідчить  про практи-
чну відсутність внутрішньої суперечливості між ви-
словлюваннями експертів. Подібний аналіз можна 
виконати для будь-якого рівня ієрархічної моделі  
бізнес-процесів. Здобуті координати вектора важли-
вості бізнес-процесів повинні враховуватися в пода-
льших планах їхнього бюджетного забезпечення. 

Модель БОР-управління господарською діяль-
ністю повинна містити в собі постійний моніторинг 
поведінки вказаних показників, еволюцію котрих 
необхідно планувати заздалегідь. Як тільки з’явля-
ються сигнали про їхнє відхилення від запланованих 



А. В. Сєріков, Г. В. Криворучко 

154 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

значень (особливо при зменшенні Прз) треба мит-
тєво проаналізувати можливості покращення ситуа-
ції (як це передбачено, наприклад, контролінговим 
[7] або антисипативним [23] управлінням). Для 
цього доцільно використовувати систему форму-
вання управлінських рішень, в основу якої покла-
дено методологію обернених точкових розрахунків 
[24, с.177] (в якості прикладу використання цієї ме-
тодології може бути робота [5]). 

Зміст методології обернених точкових розра- 
хунків полягає у тому, що якщо існує пряма функ- 
ціональна залежність ( )мета f засоби=  (рис. 8,а), 

то можна побудувати обернену до неї –
( )засоби мета= φ  (рис. 8,б). 

Метою тут виступає Пеф, а засобами Прз, Прс, 
Поп. 

Пеф

Прз Прс Поп

)а )б
Пеф+

Прз+ Прс+ Поп+

 
Рис. 8. Схеми прямого (а) та обернених (б)  

розрахунків 
 

Прямий розрахунок, схема якого зображена на 
рис. 8,а, виконується згідно виразу (5). Припустимо, 
що значення показника ефективності Пеф необхідно 

підняти до Пеф Пеф Пеф+ = + Δ . Це можливо за ра-

хунок росту одного з трьох показників (Прз, Прс, 
Поп), або якихось двох, або усіх трьох разом, тобто  

 Пеф Прз Прс Поп+ + + += ∗ ∗ . (9) 

Тут всюди знак «+» свідчить про зростання да-
ної величини.  

Далі буде розглянуто саме такий варіант розра-
хунку. Його зображено на рис. 8,б. Метою його буде 
визначення приростів ∆Прз, ∆Прс і ∆Поп при умові, 
що ∆Пеф задано наперед. 

Щоб вирішити цю задачу, її необхідно приве-
сти до стандартного вигляду за рахунок процедури 
«згортання/розгортання», що приводить до наступ-
них виразів: 

( ) ( )Пеф Прз Д+ + += α ∗ σ ; ( 1α + σ = );  (10) 

( ) ( ) ( )Д Прс Поп+ + +σ = β ∗ γ ; (β + γ = σ ), (11) 
графічне тлумачення котрих надано на рис. 9. 

Пеф+

( )αПрз+ ( )σД +

( )σД +

( )βПрс+ ( )γПоп+

1=+ σα σγβ =+  
Рис. 9. Остаточна схема розрахунків 

 

Розпишемо вираз (10): 
( ) ( )Пеф Пеф Прз Прз Д Д+ Δ = + Δ ∗ + Δ .  (12) 

Невідомими тут є ∆Прз і ∆Д. Щоб визначити  
їх, доцільно доповнити цей вираз умовою 
( ) ( )Прз ДΔ Δ = α σ , 1α + σ =  , де α ∈ [0, 1] і  

σ ∈ [0, 1] – коефіцієнти відносної важливості, зна-
чення яких обирає особа, що приймає управлінське 
рішення. 

В результаті будується система рівнянь: 

( ) ( )
( ) ( )

;

.

Пеф Пеф Прз Прз Д Д

Прз Д

+ Δ = + Δ ∗ + Δ
 Δ Δ = α σ

  (13) 

Можна довести, що рішенням системи (13) буде: 
2

4

2

Прз Прс Поп Пеф Прз Прс Поп

Прз

σ σ σ   + ∗ + Δ − + ∗   α α α   Δ =
σ
α

,  (14) 

2

4

2

Прз Прс Поп Пеф Прз Прс Поп

Д

σ σ σ   + ∗ + Δ − + ∗   α α α   Δ = .   (15) 

Аналогічно створюється система: 

( ) ( )
( ) ( )

,

,

Д Д Прс Прс Поп Поп

Прс Поп

+ Δ = + Δ ∗ + Δ
 Δ Δ = β γ

,  (16) 

рішенням якої будуть вирази: 
2

4

2

Прс Поп Д Прс Поп

Прс

   γ γ λ+ + Δ − +   β β β   Δ =
γ
β

,  (17) 
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2

4

2

Прс Поп Д Прс Поп

Поп

   γ γ λ+ + Δ − +   β β β   Δ = .  (18) 

 
Розглянемо приклад реалізації розрахунків не-

відомих ∆Прз, ∆Прс, ∆Поп, а також допоміжної ве-
личини ∆Д, коли задано: Прз = 0,98; Прс = 0,99;  
Поп = 0,92; ∆Пеф = 0,11; α = σ = 0,5; β = 0,1; γ = 0,4. 
Розрахунки за формулами (14), (15), (17) та (18) ос-
таточно дають: ∆Прз = 0,0565; ∆Прс = 0,0115 та 
∆Поп = 0,04588.  

Після визначення ∆Прз, ∆Прс та ∆Поп розроб-
ляються адекватні для їхнього втілення організа-
ційно-технічні заходи, для підтримки котрих плану-
ється відповідний бюджет. Розрахункові результати 
встановлюють наступну пріоритетність заходів і 
бюджетування, а саме; результативність → операти-
вність → ресурсомісткість. 

Описані процедури повторюються, доки не 
буде досягнутий кінцевий результат – створена в 
оговорений термін затребувана споживча вартість. 

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Викладені в даній роботі результати до- 
сліджень дозволяють дійти наступних висновків:  
(1) холістичний погляд на господарську діяльність 
доводить обов’язковість використання багатовимір-
них показників його діяльності і, насамперед, ефек-
тивності; (2) її потрібно розглядати як дієвість (сту-
пінь спроможності) здобувати необхідний спожи-
вачу ефект у вигляді споживчої цінності (або варто-
сті); (3) управлінська практика воліє використову-
вати скалярні показники діяльності, тому показник 
ефективності господарської діяльності, який на-
справді є вектором, потребує додаткового «констру-
ювання» його скалярного опису; (4) управління ефе-
ктивністю господарської діяльності стає більш 
«влучним», коли сама діяльність описується мовою 
бізнес-процесів, що сприяє виявленню саме тих про-
цесів у суб’єкта господарювання, де створюється 
додана споживча вартість; (5) розподіл споживчої 
вартості по бізнес-процесах та їх ранжування по цій 
ознаці можна виконати завдяки експертним про- 
цедурам, що базуються на методі аналізу ієрархій; 
(6) якщо постійно моніторити найрезультативніші 
бізнес-процеси і, таким чином, відстежувати еволю-
цію всіх чинників, що вливають на формування по-
казника ефективності господарської діяльності, 
з’являється реальна можливість керувати всім пере-
ліченим; (7) найвпливовішім важелем у керуючої 
особи виступає бюджетування, яке працює за прин-
ципом «точно за місцем і терміномо»; (8) «збудни-
ком» такого бюджетування, яке здобуло назву «бю-
джетування, що орієнтоване на результат» або БОР, 
стає нагальна потреба оперативного управління  
ефективністю будь-якої господарської діяльності. 

З огляду на цей підсумок виникає можливість 
вперше надати вичерпну дефініцію БОР-управ-
ління, а саме: БОР-управління ефективною госпо-
дарською діяльністю – це управління, яке викорис-
товує в якості інструменту процесно-орієнтоване 
бюджетування за принципом «точно за місцем і 
терміном» за підтримкою таких інструментів, як 
постійний моніторинг та прорахунок змін в діяль-
ності на основі точкових обернених розрахунків, що 
дозволяє своєчасно планувати і впроваджувати 
єдино дієві організаційно-економічні заходи. 

У подальшому доцільно займатися практичним 
втіленням викладених в роботі принципів БОР-уп-
равління. 
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ефективністю господарської діяльності на основі 
бюджетування, орієнтованого на результат 

Статтю присвячено виявленню на основі холіс-
тичного підходу змістовного наповнення зазначе- 
 
 

ного в назві виду управління. Показано, що воно ви-
користовує в якості управлінського інструменту 
процесно-орієнтоване бюджетування за принципом 
«точно в строк і саме де необхідно». Для його реалі-
зації пропонується постійний моніторинг господар-
ської діяльності та прорахунок змін в ній на основі 
точкових обернених розрахунків. Це дозволяє своє-
часно планувати і впроваджувати єдино дієві орга-
нізаційно-економічні заходи. 

Ключові слова: ефективність, управління, бю-
джетування, господарська діяльність, процес, точ-
кові обернені розрахунки. 

 
Сериков А. В., Криворучко А. В. Управление 

эффективностью хозяйственной деятельности на 
основе бюджетирования, ориентированного на 
результат 

Статья посвящена выявлению на основе холи-
стического подхода содержательного наполнения 
указанного в названии вида управления. Показано, 
что оно использует в качестве управленческого ин-
струмента процессно-ориентированное бюджетиро-
вание по принципу «точно в срок и именно где необ-
ходимо». Для его реализации предлагается постоян-
ный мониторинг хозяйственной деятельности и про-
счет изменений в ней на основе точечных обратных 
вычислений. Это позволяет своевременно планиро-
вать и внедрять единственно действенные организа-
ционно-экономические меры. 

Ключевые слова: эффективность, управление, 
бюджетирование, хозяйственная деятельность, про-
цесс, точечные обратные расчеты. 

 
Serikov A., Krivoruchko A. Managing the effi-

ciency of economic activity based on budget result-
based 

The article is devoted to reveal content filling man-
agement type which is mentioned in the title by basing 
on the holistic approach. It is shown that this type of 
management uses process-oriented budgeting as a man-
agement tool based on the principle "just in time and ex-
actly where necessary". For its implementation it is pro-
posed to monitor continuously economic activity mis-
calculate changes in it based on point-by-point calcula-
tions. This allows to make timely planning and imple-
mentate only effective organizational and economic 
measures. 

Keywords: efficiency, management, budgeting, 
economic activity, process, point reverse calculations. 
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СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ:  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ  
З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі ту-

ризм набув масового характеру, ставши однією з ви-
сокоприбуткових і найбільш динамічних галузей 
світової економіки. У багатьох країнах туризм віді- 
грає важливе соціально-економічне значення, оскі-
льки за рахунок нього: збільшуються доходи та 
створюються нові робочі місця; розвиваються як га-
лузі, що пов'язані з виробництвом туристичних по- 
слуг, так і соціальна й виробнича інфраструктура ре-
гіонів; відроджуються народні промисли та тради-
ції; зростає життєвий рівень населення, а також збі-
льшуються валютні надходження [1]. Тому подаль-
ший розвиток сфери туризму в Україні сприятиме не 
лише наповненню державного та місцевих бюдже-
тів, але й забезпечить раціональне, змістовне вико-
ристання вільного часу кожним громадянином.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз публікацій показав, що проблеми розробки 
системи показників статистичного аналізу туризму 
висвітлені у роботах вітчизняних [2] та зарубіжних 
науковців [3, 4]. Проте до цього часу не досягнуто 
єдності наукової думки серед вчених щодо системи 
показників статистики туризму та методики їх роз-
рахунку. Полемічним залишається питання виді-
лення підприємств, які будуть відноситися до цієї 
сфери залежно від виду їх діяльності (надання ту- 
ристичної послуги). Тому є потреба у виділенні ви-
дів економічної діяльності за КВЕД-2010 [5], які у 
сукупності формують сферу туристичних послуг. 
Відповідно до цього має розроблятися і статистична 
звітність, щоб була можливість виокремити обсяги 
наданих послуг саме суб’єктами сфери туризму. 

Метою статті є дослідження проблем обліку 
показників статистики туризму та визначення на-
прямів удосконалення системи показників розвит- 
ку сфери туризму, їх гармонізації з міжнародними  
стандартами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні досить гострою залишається проблема 
дослідження туристичного ринку, зважаючи на по-
силення конкуренції на ньому серед вітчизняних ви-
робників туристичних послуг та іноземних турис- 

тичних компаній. Відповідно, виникає необхідність 
у ґрунтовному дослідженні ринку туристичних по- 
слуг та його складових, що дасть змогу отримати 
об’єктивну інформацію про процеси, що відбува-
ються на туристичному ринку, та запропонувати ді-
єві заходи щодо його розвитку. Однак специфічність 
туризму, як сфери економіки (об’єднує низку галу-
зей: транспорт, зв’язок, готельне господарство, бан-
ки, сферу розваг тощо), зумовлює значні труднощі в 
отриманні економічної інформації для аналізу ту- 
ристичної діяльності на всіх рівнях. Крім того, роз-
біжності в методиці обчислення окремих показників 
туристичної діяльності за національною системою 
обліку і зарубіжною не дають можливості зробити 
обґрунтовані висновки щодо тенденцій розвитку ту-
ристичного ринку України порівняно зі світовим ту-
ристичним ринком. 

Проблема удосконалення статистичного обліку 
основних туристичних показників була вирішена 
спільними зусиллями Всесвітньої туристичної орга-
нізації (ВТО) та Статистичною комісією Організації 
Об’єднаних Націй, які в 1993 р. презентували перші 
системні документи з цього питання: Стандартна 
міжнародна класифікація видів туристичної діяль-
ності (СІКТА) та Рекомендації зі статистики ту- 
ризму. Вищеназвані документи були прийняті за ос-
нову при розробці вітчизняної Методики розра- 
хунку обсягів туристичної діяльності, зареєстрова-
ної в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2003 р. 
за № 1128/8449 [6]. У Методиці було визначено си-
стему показників, єдину за змістом та порівняну на 
всіх рівнях державного управління в Україні та на 
міжнародному рівні, що характеризують обсяги ту-
ристичної діяльності та вплив туризму на економіку 
країни (регіону). Дана Методика передбачала гармо-
нізацію на державному рівні показників та джерел 
статистичної інформації, що визначають еконо- 
мічну та соціальну вагомість туризму в Україні, для 
підрахунку розмірів туристського споживання і, за-
лучених, таким чином, до обігу грошових коштів, 
інших вигод від розвитку туризму. 

Маркетинг 
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Проте обсяги дійсно спожитих «характерних 
туристських товарів та послуг» методикою запропо-
новано виділяти із їх загального обсягу на основі 
експертних оцінок та рекомендацій ВТО.  

Нині статистичні показники, що характеризу-
ють розвиток туризму в Україні, поділяються на аб-
солютні величини, які можна одержати шляхом ста-
тистичного обліку та відносні величини, що обчис-
люються діленням, але для їх обчислення потрібні 
облікові показники. Облік проводиться, в основ-
ному, у формі державної статистичної звітності, яка 
надає інформацію щодо кожного суб’єкту турис- 
тичної діяльності. Ця інформація є індивідуальною і 
не підлягає оприлюдненню в знеособленому ви-
гляді. Така інформація використовується лише для 
внутрішнього аналізу самим суб’єктом, що звітує. 
Органи державної статистики оприлюднюють ін- 

формацію у зведеному вигляді в межах регіонів (об-
ластей) та країни в цілому. 

Основним офіційним джерелом зведеної ін- 
формації по Україні і за її регіонами є Статистичний 
щорічник України за кожен рік. Більш детальна,  
меншого ступеня узагальнення інформація наво-
диться у статистичних бюлетенях «Туристична дія-
льність в Україні» та «Колективні засоби розміщу-
вання в Україні» за відповідний рік. 

Сучасна практична статистика в Україні прово-
дить облік показників, що характеризують розвиток 
туризму за такими укрупненими напрямами 
(табл. 1) – це вивчення обсягу і напрямків туристич-
них потоків; попиту і пропозиції туристичних по- 
слуг за регіонами; характеристика наявності турис-
тичних ресурсів та дослідження ефективності тури-
стичної діяльності та її економічного значення для 
країни в цілому. 

 
Таблиця 1 

Облікові показники статистики туризму в Україні та міжнародна система показників* 

Блоки показників Основні показники, що використовуються в Україні Міжнародна система показників 

1. Показники обсягу і 
напрямків туристич-
них потоків 

1) Кількість громадян України, які виїздили за кордон; 
2) кількість іноземних громадян, які відвідали Укра-
їну; 
3) кількість туристів, обслугованих суб’єктами турис-
тичної діяльності України, всього, в тому числі іно-
земних туристів, туристів-громадян України, які виїж-
джали за кордон та внутрішніх туристів;  
4) кількість екскурсантів 

1) Кількість іноземних громадян, які 
відвідали країну (відвідувачі, які но-
чують, одноденні відвідувачі та паса-
жири круїзів); 
2) кількість громадян країни, які виїз-
дили за кордон; 
3) кількість внутрішніх туристів що 
перебували з ночівлею 

2. Показники попиту і 
пропозиції туристич-
них послуг за регіо-
нами 

1) Кількість туристів за метою поїздки; 
2) кількість туро-днів за реалізованими путівками; 
3) кількість суб’єктів туристичної діяльності, номерів, 
місць у них 
 

1) Прибулі з інших країн за метою від-
відання, регіонами виїзду та видами 
транспорту); 
2) тривалість перебування оцінюється 
кількістю ночівель у різних закладах 
розміщення окремо для іноземних 
(в’їзних та виїзних) і внутрішніх тури-
стів; 
3) кількість засобів розміщення номе-
рів, місць у них 

3. Показники наявності 
туристичних ресурсів 

1) Кількість та стан природних об’єктів (водойм, лісів, 
гір, заповідних степів тощо); 
2) кількість та стан пам’яток культури, історії, архі-
тектури, археології, музеїв, монументів, культових 
пам’яток тощо; 
3) кількість та статус театрів 

1) Кількість та стан природних 
об’єктів (водойм, лісів, гір, заповід-
них степів тощо); 
2) кількість та стан пам’яток куль-
тури, історії, архітектури, археології, 
музеїв, монументів, культових 
пам’яток тощо; 
3) кількість та статус театрів 

4. Показники ефектив-
ності туристичної дія-
льності  

1) Обсяг наданих туроператорами туристичних по-
слуг;  
2) комісійні турагентів; 
3) витрати, пов’язані з наданням туристичних послуг; 
4) чистий прибуток (збиток) підприємств 

1) Туристські витрати в’їзних турис-
тів в даній країні; 
2) туристські витрати виїзних турис-
тів в інших країнах 
 

5. Показники економіч-
ного значення розви-
тку туризму для країни 
в цілому 

1) Обсяг туристського споживання; 
2) зайнятість в сфері туризму; 
3) сума податків, що надходить до бюджету від тури-
стичної діяльності 

1) Валовий внутрішній продукт, ство-
рений туристичною галуззю; 
2) експорт туристичних послуг; 
3) імпорт туристичних послуг; 
4) пряма зайнятість у сфері туризму 

 

* Джерело: запропоновано авторами за даними [2-4]. 
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Так, згідно табл. 1, перші три блоки показників 
передбачають використання обліку на кордоні та об-
ліку, організованого у формі державної статистич-
ної звітності. У результаті такого обліку одержують 
достовірні показники без додаткових умовних роз-
рахунків чи використання експертних оцінок. Зок-
рема, до показників обсягу і напрямків туристичних 
потоків офіційна статистика України відносить: кі-
лькість громадян України, які виїжджали за кордон, 
включно з одноденними відвідуваннями; кількість 
іноземних громадян, які відвідали Україну, включно 

з одноденними відвідуваннями; кількість туристів, 
обслугованих суб’єктами туристичної діяльності 
України (всього). У тому числі вказується кількість 
іноземних туристів у розрізі країн, з якої вони при-
були, туристів-громадян України, які виїжджали за 
кордон у розрізі країн, у яких вони були обслуговані 
та внутрішніх туристів. Окремо наводиться інфор-
мація про кількість екскурсантів.  

Як свідчить проведене дослідження, за останні 
роки спостерігається значне зменшення туристич-
них потоків (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Туристичні потоки в Україні за 2013-2015 рр., тис. осіб [7] 

Показник 
Роки 2015 р. у % до 

2013 2014 2015 2013 р. 2014 р. 
Кількість громадян України, які виїжджали за кордон (включа-
ючи одноденні відвідування) 23761 22438 23142 97,4 103,1 
Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну (включа-
ючи одноденні відвідування) 24671 12712 12428 50,4 97,8 
Кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної дія-
льності України, всього 3454 2425 2020 58,5 83,3 
У тому числі:      
іноземні туристи 232 17 15 6,5 88,2 
туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон 2519 2085 1647 65,4 79,0 
внутрішні туристи 703 323 357 50,8 110,5 
Кількість екскурсантів 658 1175 125 19,0 10,6 

 
Як свідчать показники табл. 2, у 2015 р. порів-

няно з 2013 р. суттєво зменшилася кількість інозем-
них громадян, які відвідали Україну (включаючи од-
ноденні відвідування) та кількість туристів, обслу-
гованих суб’єктами туристичної діяльності України 
(відповідно на 49,6 і 41,5%). За 2013-2015 рр. кіль-
кість іноземних туристів, обслугованих суб’єктами 
туристичної діяльності України, зменшилася на 
93,5%, що справило негативний вплив на обсяги ва-
лютних надходжень. 

Показники попиту і пропозиції туристичних 
послуг містять дані щодо структури попиту. Однак 
є розбіжності в українській та зарубіжній статистиці 
обліку цих показників. Так, за українською статис-
тикою вивчається мета поїздки лише за особами, об-
слугованими туроператорами і турагентами, визна-
чається кількість туро-днів за реалізованими ними 
путівками окремо для в’їзних і виїзних подорожу- 
ючих. У світовій практиці враховуються окремо всі 

особи, що ночують та одноденні відвідувачі, а для 
осіб, що ночують, ведеться облік кількості ночівель 
за видами засобів розміщення. Такі розбіжності в 
обліку означених вище показників не дозволяють 
відстежити тенденції зміни попиту і пропозиції ту-
ристичних послуг порівняно з іншими країнами. В 
Україні дані про розподіл туристів, обслугованих 
туроператорами та турагентами, за метою поїздки та 
видами туризму щорічно публікуються у статистич-
ному бюлетені «Туристична діяльність в Україні».  

Проведений нами аналіз попиту і пропозиції ту-
ристичних послуг в Україні у 2014-2015 рр. показав, 
що відбулися певні зміни в їх структурі. Зокрема, у 
2015 р. порівняно з 2014 р. частка туристів, що по-
дорожували з метою дозвілля і відпочинку зменши-
лася на 7,7%, тоді як питома вага осіб, що подоро-
жували з метою навчання, ділових, службових та ін-
ших поїздок зросла на 2,9% (табл. 3). 

Таблиця 3 
Розподіл туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за метою поїздки  

та видами туризму в Україні за 2014-2015 рр. [7] 

Мета поїздки 
Обслуговано туристів туроператорами і турагентами, тис. осіб 

Структурні  
зрушення, % 2014 р. 

у процентах до 
підсумку 

2015 р. 
у процентах  
до підсумку 

Службова, ділова, навчання 149,3 6,2 183,6 9,1 2,9 
Дозвілля, відпочинок 2232,8 92,1 1703,0 84,3 -7,7 
Лікування 29,2 1,2 36,4 1,8 0,6 
Спортивний туризм 3,3 0,1 2,8 0,1 0,0 
Спеціалізований туризм 0,2 0,0 1,2 0,1 0,1 
Інше 10,2 0,4 92,4 4,6 4,2 
Разом 2425 100,0 2019,4 100,0 0,0 
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До показників пропозиції туристичних послуг 
відносять також дані про наявність засобів розміщу-
вання та їх місткість (кількість номерів і ліжко-
місць). У табл. 4 нами наведено показники про ко- 

лективні засоби розміщування туристів в Україні та 
кількість розміщених туристів за 2015 р. у розрізі їх 
видів. 

 
Таблиця 4 

Колективні засоби розміщування в Україні, включаючи юридичних  
та фізичних осіб підприємців,  у 2015 р. [7] 

Показник 
Усього, 
од. 

Кількість 
місць, од. 

Кількість розміщених, осіб 

усього 
іноземних 
громадян 

частка іноземних 
громадян 

Готелі та аналогічні їм за-
соби розміщування 2478 132535 4297190 628121 14,6 
у т. ч. турбази, гірські при-
тулки, тощо 707 20177 363318 14270 3,9 
Спеціалізовані засоби розмі-
щування 18636 270115 1482668 37706 2,5 
У тому числі:      
будинки відпочинку  12 1440 11229 48 0,4 
пансіонати відпочинку 64 13796 65568 436 0,7 
бази відпочинку, крім турбаз 1372 158427 750914 12990 1,7 

 
З даних табл. 4 видно, що найбільшою є частка 

іноземних гостей, які зупинялися у готелях та ана-
логічних їм засобах розміщування. У спеціалізова-
них засобах розміщування відпочивають переважно 
громадяни України. 

Динаміку пропозиції туристичних послуг в Ук-
раїні характеризують показники використання міст-
кості засобів розміщування (табл. 5).  

Представлена у табл. 5 вибірка регіонів Укра-
їни для аналізу пропозиції туристичних послуг обу-

мовлена значною кількістю обслугованих в них ту-
ристів. Однак у цих регіонах є досить низькими по-
казники використання місткості засобів розміщу-
вання. Так, в усіх регіонах, крім міста Києва, коефі-
цієнт використання місткості засобів розміщування 
нижче середнього по країні. Це вказує на нерівно- 
мірне заповнення місць за сезонами і про створення 
значної кількості резервних місць на випадок сезон-
ного збільшення кількості гостей. 

 
Таблиця 5 

Готелі та аналогічні засоби розміщування за регіонами України, включаючи юридичних  
та фізичних осіб підприємців, у 2015 р. [7] 

Регіон Кількість, од. 
У них номе-
рів, од. 

Місткість го-
телів, місць 

Обслуговано 
приїжджих, 
тис. осіб 

Коефіцієнт  
використання  
місткості 

Україна  2478 68241 132535 4297,2 0,22 
Дніпропетровська 139 4395 8096 211,4 0,21 
Закарпатська 213 4358 9466 166,5 0,19 
Львівська 273 8513 17759 591,3 0,21 
Одеська 250 6499 12402 240,6 0,16 
м. Київ 147 11650 20484 1008,3 0,28 

 
У світовій практиці до показників пропозиції 

туристичних послуг відносять також дані про вико-
ристання різних видів транспорту для обслугову-
вання туристів та визначають середню тривалість 
перебування гостей у засобах розміщування. В Ук-
раїні використання транспорту для перевезення ту-
ристів оцінюється умовно за часткою, визначеною 
шляхом експертних оцінок. Проте їх слід вчасно ак-
туалізувати, оскільки ці показники не публікуються 
в українській офіційній статистиці, а розрахункові 
показники є неточними.  

Характеристика наявності туристичних ресур-
сів, які можуть приваблювати туристів, передбачає 
одержання інформації про кількість та стан природ-
них об’єктів (водойм, лісів, гір, заповідних степів 
тощо); кількість та стан пам’яток культури, історії, 
архітектури, в тому числі паркової, археології, му-
зеїв, монументів, культових пам’яток; кількість та 
статус театрів, картинних галерей тощо. Інформація 
про кожен окремий об’єкт публікується в різнома- 
нітних рекламних продуктах і є результатом інвен-
таризації та детального описання кожного об’єкту. 
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Така інформація, як правило, не є офіційною, її  
одержують із друкованих краєзнавчих джерел, або 
рекламні кампанії на замовлення туристичних фірм 
самостійно вивчають певні ресурси шляхом спеці- 
ально організованих статистичних досліджень. Офі-
ційні джерела Державної служби статистики Укра-
їни публікують лише показники наявності та кілько-
сті відвідувачів театрів, музеїв, бібліотек, кіноте-
атрів та клубних закладів. Очевидно, що така ін- 
формація дуже побічно стосується туристичної дія-
льності, оскільки більшість відвідувачів – це місцеві 
жителі. Проте така інформація про музеї характери-
зує розвиток екскурсійної діяльності у регіонах і в 
Україні в цілому.  

Результати дослідження показали, що упро-
довж 2012-2015 рр. значно погіршилася екскурсійна 
діяльність в Україні в цілому та за окремими регіо-
нами. 

Так, за аналізований період зменшилася не 
лише кількість музеїв, але й кількість їх відвідувань 
(табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Кількість музеїв та їх відвідування в Україні  
за 2012-2015 рр. [7] 

Рік 
Кількість 
музеїв, од. 

Кількість відві-
дувань музеїв  
за рік, млн 

Середньодобова 
кількість відві-
дувань одного 
музею, осіб 

2012 592 22,4 104 
2013 608 22,3 100 
2014 543 14,2 72 
2015 564 15,1 73 

 
Однією з причин зменшення кількості музеїв 

стала втрата країною частини територій, а змен-
шення показника середньодобової кількості відвіду-
вань одного музею свідчить про погіршення роботи 
з надання екскурсійних послуг. Проте у табл. 7 нами 
представлена вибірка регіонів, у яких надання екс-
курсійних послуг знаходиться на більш вищому рів-
ні, ніж по країні в цілому. 

Однак такий облік не дозволяє виділити окремо 
надання екскурсійних послуг для місцевих жителів 
та екскурсантів, що прибували з інших регіонів, що 
є певним недоліком для оцінки рівня екскурсійної 
діяльності в регіоні. 

Таким чином, окреслені вище невідповідності 
щодо обліку результатів діяльності підприємств 
сфери туризму в Україні та зарубіжних суб’єктів ту-
ристичної діяльності призводять до значних трудно-
щів в оцінці результатів їх діяльності. Відповідно 
нагальним залишається питання удосконалення не 
лише системи показників статистичного обліку ре-
зультатів діяльності підприємств сфери туризму Ук-
раїни, але й узгодження методик розрахунку обсягів 
реалізації туристичного продукту з метою їх гармо- 

нізації з міжнародними стандартами. Крім цього,  
відсутність чітко виділеного розділу «Туризм» у на-
ціональному класифікаторі видів економічної діяль-
ності не дає можливості визначити реальний внесок 
туристичної сфери у економічне зростання нашої 
країни. Тому необхідно чітко виділити види еконо-
мічної діяльності за КВЕД-2010, які в сукупності 
формують сферу туристичних послуг, а залежно від 
цього має розроблятися і статистична звітність для 
отримання інформації про обсяги наданих послуг 
саме суб’єктів сфери туризму [1]. Оцінку соціально-
економічної ефективності розвитку туризму можна 
буде здійснювати за умови використання відповід-
них сукупних базових показників, визначених та  
розрахованих спеціально. На нашу думку, для оцін-
ки стану та динаміки розвитку туризму слід викори-
стовувати систему показників, яка б враховувала  
рівні проведення дослідження, а саме: міжнародний, 
національний чи регіональний.  

 
Таблиця 7 

Відвідування населенням закладів культури  
та мистецтва за регіонами України  

у 2014-2015 рр. [7] 

Регіон 

Кількість відвіду-
вань на 100 осіб 
населення за 

Відносна вели-
чина порівняння 
з загальноукраїн-
ським рівнем  
у 2015 р., % 

2014 р. 2015 р. 

Україна 33 35 100,0 
Львівська 62 71 202,9 
Тернопіль-
ська 43 45 128,6 
Полтавська 39 41 117,1 
Черкаська 69 69 197,1 
Чернігів-
ська 71 85 242,9 
м. Київ 109 107 305,7 

 
Висновки. Таким чином, ефективне функціо-

нування туристичного ринку України, збалансова-
ність його розвитку залежатиме від запровадження 
нових підходів до проведення аналітичної роботи і, 
в першу чергу, від удосконалення інструментарію 
проведення дослідження та показників статистики 
туризму. Гармонізація показників розвитку сфери 
туризму з міжнародними стандартами сприятиме 
обґрунтованій оцінці результатів туристичної діяль-
ності українських суб’єктів туристичного бізнесу 
порівняно із зарубіжними, а також надасть можли-
вість визначити реальний внесок туристичної сфери 
у економічне зростання України. 

Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Динамічні зміни, що відбуваються на  
вітчизняному та міжнародних туристичних ринках, 
зумовлюють необхідність у постійному дослідженні 
процесів на цих ринках. Це, в свою чергу, потребує 
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подальшого дослідження та удосконалення статис-
тичних показників, що характеризують розвиток 
сфери туризму в Україні, та їх гармонізації з міжна-
родними стандартами.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
 
Постановка проблеми. Мале та середнє під- 

приємництво виконує важливі функції в країні, се-
ред яких задоволення потреб суспільства, створення 
робочих місць, наповнення бюджетів усіх рівнів, 
створення середнього класу як основи ринкової еко-
номіки.  

Стабільний розвиток малого та середнього біз-
несу здатний забезпечити підвищення економічної 
ефективності країни, сконцентрувати фінансові та 
виробничі ресурси населення, реалізувати потенціал 
держави та завершити структурні перетворення еко-
номіки. Це в свою чергу забезпечить умови для роз-
витку малого та середнього бізнесу при стратегіч-
ному управлінні змінами на підприємствах. Таким 
чином, досліджувана проблема є своєчасною та ак-
туальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вперше теоретичні дослідження малого та серед-
нього бізнесу виконали зарубіжні вчені Р. Канти-
льон, С. Сісмонді, Ф. Найт, Й. Шумпетер та ін. Ба-
гато проблемних питань щодо розвитку малого та 
середнього підприємництва висвітлені в працях та-
ких вітчизняних учених, як: М. Туган-Барановсь-
кий, З. Варналій, В. Ляшенко, Є. Слуцький, Т. Кова-
льчук, С. Реверчук, О. Титаренко, В. Черняк, В. Ге-
єць, С. Мочерний, М. Пивоваров, В. Рибалкін, 
В. Савчук, М. Долішній, В. Степаненко та ін. 

Мета дослідження полягає в розкритті теоре-
тичних основ стратегічного управління змінами на 
підприємствах малого та середнього бізнесу та об-
ґрунтуванні напрямів щодо їх удосконалення в умо-
вах економічних перетворень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Малий і середній бізнес – це ініціативна економічна 
діяльність, здійснювана за рахунок власних і пози-
кових коштів, на свій ризик та власну відповідаль-
ність, що має на меті отримання прибутку та розви-
ток бізнесу.  

Стратегічне управління малого та середнього 
підприємництва – це процес розробки місії, найваж-
ливіших цілей і потенціалу малого та середнього  
бізнесу та способів їх досягнення з метою забезпе- 

чення розвитку в нестабільному зовнішньому сере-
довищі. Це підтверджується визначеннями автори-
тетних розробників теорії стратегічного управління:  

1) за І. Ансоффом, стратегічний менеджмент за-
безпечує постійний потенціал прибутковості й пере-
творення потенціалу в реальний прибуток [1];  

2) за О. Виханським, стратегічне управління – 
це таке управління організацією, яке спирається на 
людський потенціал як основу організації, орієнтує 
виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко 
реагує і проводить своєчасні зміни в організації, що 
відповідають виклику з боку оточення і дозволяють 
отримувати конкурентні переваги, що в сукупності 
дає можливість організації вижити в довгостроковій 
перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей [2];  

3) за В. Герасимчуком, стратегічне управління 
ґрунтується на вивченні змін у зовнішньому середо-
вищі організації. Однак цей підхід не зводиться до 
сприйняття оточення як фактора, що обмежує про-
цес організаційного планування, але припускає 
встановлення ясно визначених цілей та розробку 
шляхів їх досягнення на основі використання силь-
них сторін організації та сприятливих можливостей 
середовища, і так само компенсації слабких сторін і 
методів запобіганню загроз [3]. 

Таким чином, стратегічне управління бізнесом 
є ефективним напрямом стійкого розвитку еконо-
міки. 

Стратегічне управління поділяється на три ос-
новні етапи: підготовчий, основний та заключний. 
Підготовчий етап включає стратегічний аналіз і  
прогнозування зовнішнього і внутрішнього середо-
вища, основний етап – передбачає здійснення стра-
тегічного планування та відповідно заключний – 
етап – стратегічну організацію та мотивацію, конт-
роль і регулювання [4].  

Стратегічні зміни – це зміни на підприємстві, 
які проводяться у процесі виконання стратегічних 
перетворень і включають встановлення пріоритет-
ності серед адміністративних завдань, встановлення 
відповідності між обраною стратегією і внутрішньо-
організаційними процесами, а також вибір і приве- 
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дення у відповідність зі стратегією стилю лідерства 
[5].  

До основних типів стратегічних змін відно-
сяться такі:  

1. Перебудова підприємства, яка передбачає 
фундаментальні зміни підприємства, що зачіпає 
його місію та організаційну культуру.  

2. Радикальне перетворення підприємства, що 
проводитися на стадії виконання стратегії в тому ви-
падку, якщо підприємство змінює галузь, але при 
цьому в ньому відбуваються радикальні зміни, ви-
кликані його злиттям з аналогічною організацією.  

3. Помірне перетворення, яке здійснюється у 
випадку, коли підприємство виходить з новим про-
дуктом на ринок і намагається отримати для нього 
покупця.  

4. Звичайні зміни, які пов’язані з проведенням 
перетворень в маркетинговому середовищі з метою 
підтримки інтересу до продукту підприємства.  

5. Незмінне функціонування підприємства, 
коли воно постійно реалізує одну і ту ж стратегію. 

Невід’ємними характеристиками стратегічного 
управління є лідерство, організаційна культура, мо-
тивація і компетенція [2]. Розглянемо сутність наве-
дених понять нижче. 

Лідерство – це здатність керівника впливати на 
окремі індивіди або групи людей, спрямована на 
ефективне досягнення цілей підприємства.  

Організаційна культура – це система загальних 
для членів підприємства внутрішніх цінностей, яка 
значною мірою визначає образ їх дій. До основних 
складових організаційної культури відносяться цін-
ності, філософія, норми, клімат і ритуали.  

Мотивація – це готовність працівників докла-
сти певних зусиль для досягнення цілей підприєм- 
ства в результаті задоволення конкретних індивіду-
альних потреб.  

Системні компетенції – це здатність застосову-
вати знання з питань створення функціонування, ре-
конструкції в процесі діяльності підприємства.  

Процес розробки та реалізації стратегії склада-
ється з п’яти взаємопов’язаних завдань.  

1. Розробка стратегічного бачення – уявлення 
менеджерів про довгостроковий розвиток підприєм-
ства, обрані технології, товари, клієнтів, напрями 
розвитку бізнесу. 

Стратегічне бачення є маршрутом руху підпри-
ємства в майбутнє, який визначає технології, цільові 
аудиторії, географічні і товарні ринки, перспективні 
можливості та образ організації, якою вона має 
стати в майбутньому. При цьому місія описує діяль-
ність підприємства в даний час: які товари та по- 
слуги воно виробляє, хто її клієнти, які технологічні 
і ділові можливості.  

2. Постановка цілей. Цілі – це результати та на-
слідки, бажані для підприємства, критерії оцінки ді-
яльності організації та його розвитку. На даному 

етапі місія бізнесу трансформується в конкретні ре-
зультати та підсумки, до яких прагне підприємство. 
Постановка цілей і контроль їх досягнення допома-
гає відслідковувати прогрес у діяльності організації.  

3. Розробка стратегії. Стратегія підприємства – 
це методи конкуренції та ведення бізнесу, які виби-
рає менеджмент для задоволення клієнтів, успішної 
конкуренції та досягнення глобальних цілей підпри-
ємства.  

Стратегія являє собою в концентрованому ви-
гляді відповідь менеджерів на ряд ключових питань 
бізнесу:  

– чи потрібна диверсифікація? 
– обслуговувати максимальне число спожива-

чів або яку вибрати нішу ринку?  
– розширювати або скорочувати асортимент то-

варів?  
– за рахунок чого досягати конкурентної пере-

ваги: зниження витрат, підвищення якості товару 
або використання організаційних можливостей?  

– як реагувати на мінливі переваги покупців?  
– які географічні ринки освоювати?  
– як реагувати на появу нових ринків і нові 

умови конкуренції?  
– який напрям розвитку обрати?  
Отже, стратегія визначає які товари, ринки, ме-

тоди конкуренції та управління обирає підприєм- 
ство. Слід враховувати, що стратегія повинна кори-
гуватися внаслідок додавання одних параметрів або 
відмови від інших у відповідь на зміни ринку, спо-
живчих потреб і переваг, стратегічних маневрів кон-
курентів, набутого досвіду, нових можливостей і за-
гроз, непередбачених подій, свіжих ідей.  

Стратегія має бути одночасно активна (тобто 
продумана і спланована заздалегідь) і адаптивна 
(тобто мати пристосувальний характер).  

4. Втілення та реалізація стратегії. Завдання вті-
лення та реалізації стратегії є найскладнішим та най-
тривалішим у системі стратегічного менеджменту, 
яке впливає на всі аспекти управління та вирішу-
ється буквально в усіх підрозділах компанії.  

Втілення стратегії – це перетворення теоретич-
ної стратегії в набір конкретних заходів. Реалізація 
стратегії – це набір конкретних дій щодо втілення 
стратегії, а саме розвиток компетенцій і можливос-
тей підприємства, фінансування, вироблення полі-
тики підтримки, мотивація працівників, створення 
корпоративної культури, належне керівництво.  

Отже, втілення та реалізація стратегії вимага-
ють вибору та проведення конкретних дій з досяг-
нення запланованих результатів.  

Управління реалізацією стратегії – це активна 
адміністративна робота, спрямована на вирішення 
певних завдань, а саме:  

– створення підприємства, здатного ефективно 
реалізувати обрану стратегію;  
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– розподіл ресурсів підприємства за страте- 
гічно значущими ланками ланцюжка цінностей та-
ким чином, щоб підрозділи, відповідальні за здійс-
нення стратегічно важливих заходів та ініціатив, 
отримали достатньо людей і фінансів для виконання 
поставлених завдань;  

– розробка політики та процедур на підтримку 
стратегії;  

– інформування працівників щодо перегляду 
стратегії;  

– створення для персоналу підприємства умов 
ефективного виконання стратегічних завдань за до-
помогою впровадження інформаційних, комуніка-
ційних, операційних та електронних систем;  

– стимулювання працівників щодо ефективної 
реалізації стратегії, а також вчасна зміна посадових 
інструкцій і робочих процедур при необхідності;  

– прив’язка системи винагороди до досягнутих 
цілей і ефективності реалізації стратегії;  

– створення корпоративної культури, здатної 
стимулювати реалізацію стратегії;  

– впровадження передових методик і політики 
безперервного вдосконалення;  

– створення системи формального та неформа-
льного лідерства для поліпшення реалізації страте-
гії. 

5. Оцінка діяльності, відстеження середовища, 
внесення коригувань. Так, одним із основних 
обов’язків менеджерів є оцінка ефективності під- 
приємства та прогресу його діяльності. Менеджери 
повинні постійно відстежувати внутрішнє та зов- 
нішнє середовище підприємства. При цьому низька 
ефективність, недостатній прогрес, виникнення  
важливих нових обставин вимагають вчасного вне-
сення змін до довгострокового курсу розвитку під- 
приємства, його цілей, моделі бізнесу та / або стра-
тегії.  

Якщо реалізація стратегії відбувається не так, 
як планувалося, то менеджмент звертається до таких 
стандартних методів, як перегляд бюджету, реорга-
нізація окремих видів діяльності та трудових проце-
сів, перестановка кадрів, розвиток нових можливос-
тей, зміна корпоративної культури та системи оп-
лати праці. Тому необхідно постійно відслідкову-
вати прогрес у діяльності організації, шукати нові 
шляхи розвитку та коригувати дії.  

Перейдемо до розгляду основних етапів страте-
гічного управління малих та середніх підприємств, 
до яких відносяться:  

1. Вивчення ринку (дослідження можливостей 
зростання ринку та змін у складі основних конку- 
рентів на ринку для визначення структури комерцій-
них ризиків підприємства).  

2. Збір інформації (організація необхідної кіль-
кості каналів надходження інформації як із зовніш-
нього оточення, так і щодо внутрішньоорганізацій-
них процесів та їх динаміки).  

3. Проведення емпіричних досліджень (під- 
твердження досвідченими даними розроблених уні-
кальних моделей, локальних моделей, локальних 
процесів управління організацією, а також моделей 
розробки «глобальних» стратегій).  

4. Транснаціональний бізнес (орієнтування 
стратегічного управління на процеси глобалізації  
бізнесу).  

5. Прийняття рішень (послідовність перма- 
нентного прийняття рішень, їх здійснення, конт-
роль, корекція в процесі стратегічного управління; 
цей процес носить циклічний характер, причому, 
чим більш мінливе і невизначене середовище, тим 
коротша довжина циклу прийняття рішень).  

6. Дух підприємництва (успіх стратегії визнача-
ється в якійсь мірі передбаченням, інтуїцією, почут-
тям надходити «правильно», тобто всім тим, що ви-
значається як підприємницька ініціатива).  

7. Формування бачення довгострокових перс-
пектив (орієнтування на довгострокові перспективи, 
при цьому перспективи наступного року діяльності 
підприємства розглядаються як відправна точка 
стратегічного розвитку і змін).  

8. Визначення стратегічних альтернатив (роз-
робка та оцінка стратегічних варіантів перспектив-
ного розвитку та при необхідності коригування або 
заміна обраної альтернативи іншою, більш відпо- 
відної зміненим умовам).  

9. Міждисциплінарний підхід (базування теорії 
стратегічного управління на комплексі поведінко-
вих наук, а саме соціології, психології, політології, 
економіці, праві та ін. У ній широко застосовуються 
математичні, статистичні, системні, ймовірнісні ме-
тоди дослідження).  

10. Оптимізація використання ресурсів (дослі-
дження можливостей підприємства та вибір страте-
гії, що забезпечує ефективне використання ресурсів 
в довготривалій перспективі).  

11. Здійснення стратегії та контроль.  
Механізм стратегічного управління ефективні-

стю включає аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів 
бізнесу, вибір основних факторів, розробку та реалі-
зацію заходів щодо виконання цілей підприємства. 

Приклад. Компанія Amway була створена в 
1959 р. в США і першою в світі розпочала реаліза-
цію продукції шляхом стратегії прямих продажів. У 
листопаді 2003 р. було відкрито ТОВ «Amway Укра-
їна». 

На сьогодні існує кілька ліній товарів компанії: 
виробництво вітамінів, мінералів і дієтичних доба-
вок, виробництво елітної косметики, системи очи-
щення води тощо. Обсяг продажів з кожним роком 
збільшується, а рентабельність бізнесу сьогодні ста-
новить 17,4%.  

У 2005 р. було відкрито сайт компанії – 
www.amway.ua, на якому можна дізнатися всю ін- 
формацію про компанію, товари, послуги [11]. 
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Виготовляючи і пропонуючи на ринку продук-
цію, компанія Amway допомагає своїм споживачам 
покращити життя, що відображено у їхній місії.  

Компанія активно застосовує стратегію іннова-
ційного розвитку, що є її стрижньовою компетен-
цією та готова до змін, які можуть бути викликані 
розвитком ринку або зміною цільових орієнтирів 
підприємства. 

Так, спираючись на наукові праці К. Фрімена, 
можна виділити певні альтернативи інноваційної 
стратегії для підприємства: 

– традиційна; 
– імітаційна; 
– наступальна (агресивна); 
– оборонна (захисна); 
– опортуністична; 
– залежна; 
– змішана [9]. 
Традиційна стратегія передбачає підвищення 

якості існуючих продуктів на поточній технологіч-
ній базі, фактично означає відсутність будь-яких ра-
дикальних технологічних змін на підприємстві. Це 
не означає повну відмову від інновацій, на підпри-
ємстві можуть закріплюватися певні інноваційні  
форми на тривалий період життєвого циклу. Тради-
ційна стратегія зазвичай обирається фірмами, які 
мають стійку позицію на ринку через унікальність 
продукту або відсутність конкуренції. Зазвичай ця 
стратегія застосовуються підприємствами у фраг- 
ментарних галузях, наприклад, у сфері ресторанного 
або готельного бізнесу, автосервісу та будівельній 
індустрії, де, попри традиційність задоволення по-
питу, форма та якість їх продукції постійно удоско-
налюються. В Україні це насамперед підприємства 
металургії, вугільної промисловості – монополісти 
типу «Нафтогаз», «Укрзалізниця» [9]. 

Імітаційна стратегія пов’язана із копіюванням 
технології виробництва продукції підприємств-но-
ваторів, лідерів ринку. На вітчизняному ринку по- 
дібну стратегію реалізують підприємства харчової 
та легкої промисловості, виробники фармацевтич-
ної продукції, побутової техніки. Український агро-
сектор є прикладом успішного застосування іміта-
ційної стратегії: підприємства із виробництва та фа-
сування олії, соусів тощо. 

Наступальна (агресивна) стратегія – бути ліде-
ром ринку за рахунок найвищого рівня інновацій-
ного процесу та безпосереднього створення і впро-
вадження нових продуктів, кваліфікованих кадрів, 
можливостей до розподілу ризику та інших конку-
рентних переваг. 

Оборонна (захисна) стратегія спрямована на ут-
римання конкурентних позицій підприємства на іс-
нуючих ринках. Її концепція полягає в тому, щоб не 
відставати від інших, проте не претендувати на до-
мінування у галузі [9]. 

Опортуністична стратегія передбачає орієнта-
цію на продукт – лідер на ринку, що не потребує ви-
соких витрат на НДДКР. 

Залежна стратегія передбачає залежність від 
політики інших підприємств, які займають позицію 
головних («материнських») підприємств в коопера-
ційних технологічних зв’язках у галузі. 

Змішана стратегія використовується підприєм-
ствами, які працюють у різних сферах бізнесу і на 
різних ринках. Для одного ринку обирається насту-
пальна стратегія, для іншого – традиційна або за- 
хисна. Її застосовують багато транснаціональних 
компаній. Зазвичай використовується холдинго-
вими компаніями, наприклад такими як «ІСД», 
«СКМ», група «Приват» тощо. 

Висновки та рекомендації.  
1. Стратегічне управління малими та середніми 

підприємствами – це процес розробки місії, найваж-
ливіших цілей і визначення потенціалу малого та се-
реднього бізнесу і способів їх досягнення для забез-
печення розвитку в нестабільному зовнішньому се-
редовищі.  

2. Процес розробки та реалізації стратегій ма-
лих та середніх підприємств включає такі управлін-
ські завдання: розробку стратегічного бачення, місії 
підприємства, постановку цілей, розробку стратегій, 
втілення і реалізацію стратегій, оцінку діяльності 
підприємства, відстеження середовища та внесення 
коригувань.  

3. До основних етапів стратегічного управління 
малим та середнім підприємством в умовах перетво-
рень відносяться: вивчення ринку, збір інформації, 
проведення емпіричних досліджень, транснаціона-
льний бізнес, прийняття рішень, дух підприємни- 
цтва, формування бачення довгострокових перспек-
тив, визначення стратегічних альтернатив, міждис-
циплінарний підхід, оптимізація використання ре- 
сурсів підприємства, здійснення стратегії та конт-
ролю. 

4. Механізм стратегічного управління ефектив-
ністю включає аналіз зовнішніх і внутрішніх факто-
рів бізнесу, вибір основних факторів, розробку та 
реалізацію заходів щодо виконання цілей підприєм-
ства. 

5. Знання про типи інноваційних стратегій до-
зволять професійно підійти до вибору вірного дов-
готривалого інноваційного напряму та вирішити 
стратегічне питання: який тип інноваційної стратегії 
необхідний для підприємства з урахуванням внут- 
рішнього та зовнішнього середовища.  

 
Література 

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент / 
И. Ансофф: учебник. – СПб. : Питер, 2009. – 344 с. 
2. Виханский О.С. Стратегическое управление: 
учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд., доп. и перераб. 
– М. : Экономика, 2003. – 296 с. 3. Герасимчук В.Г. 



І. Д. Падерін, Ю. Г. Горященко, Є. Е. Новак 

167 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

Стратегічне управління підприємством. Графічне 
моделювання / В.Г. Герасимчук : навч. посібник. – 
К. : КНЕУ, 2000. – 360 с. 4. Комарова К.В. Менедж-
мент : навч. посіб. / К.В. Комарова, Н.І. Редіна, 
С.А. Шмельова. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2005. – 
326 с. 5. Комарова К.В. Стратегічне управління : 
опорний конспект лекцій для студентів ВНЗ / К.В. 
Комарова. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013. – 146 с. 
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития: 
учебник / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 
412 с. 7. Ляшенко В.І. Регулювання розвитку ма-
лого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи 
вирішення : монографія / В.І. Ляшенко; НАН Укра-
їни, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 
452 с. 8. Розвиток малого підприємництва промис-
лового регіону : монографія / за заг. ред. академіка 
АЕНУ Н.І. Редіної. – Дніпропетровськ, ДДФА, 
2014. – 200 с. 9. Горященко Ю.Г. Ринок інновацій 
в Україні та характеристика інноваційних стратегій 
/ Ю.Г. Горященко, Б.С. Байов // Економічний Вісник 
Національного гірничого університету. – 2017. – 
№1(57). – С. 132-139. 10. Падерін І.Д. Парадигма 
функціонування малого підприємництва в умовах 
децентралізації регіонів / І.Д. Падерін, Ю.Г. Горя-
щенко // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 3 
(45). – С. 90-93. 11. Офіційна сторінка компанії 
«Amway Україна» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : www.amway.ua. 
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Стратегічне управління на підприємствах ма-
лого та середнього бізнесу 

Розглянуто основні підходи до визначення по-
нять «стратегічне управління», «стратегічні зміни», 
«управління стратегічними змінами». Розкрито тео-
ретичні основи стратегічного управління змінами на 
підприємствах малого і середнього бізнесу. Прове-
дено дослідження за визначенням місця стратегіч-
них змін у системі стратегічного управління підпри-
ємством. Проаналізовано основні етапи процесу 
стратегічного управління і розглянуто основні під-
ходи до розробки алгоритму управління стратегіч-
ними змінами на підприємстві. 

Ключові слова: стратегія, управління, малий  
бізнес, середній бізнес, управління стратегічними 
змінами. 

 
Падерин И. Д., Горященко Ю. Г., Новак Е. Э. 

Стратегическое управление на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса 

Рассмотрены основные подходы к определе-
нию понятий «стратегическое управление», «стра-
тегические изменения», «управление стратегиче-
скими изменениями». Раскрыты теоретические ос-
новы стратегического управления изменениями на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. Прове-
дено исследование по определению места стратеги-
ческих изменений в системе стратегического управ-
ления предприятием. Проанализированы основные 
этапы процесса стратегического управления и рас-
смотрены основные подходы к разработке алго-
ритма управления стратегическими изменениями на 
предприятии. 

Ключевые слова: стратегия, управление, малый 
бизнес, средний бизнес, управление стратегиче-
скими изменениями. 

 
Paderin I., Goryaschenko J., Novak Ye. Strate-

gic management on the enterprises of small and me-
dium business 

The main approaches to the definition of the con-
cepts «strategic management», «strategic changes», 
«management of strategic changes» are considered. 
Theoretical bases of strategic management of changes at 
the enterprises of small and medium business are 
opened. A study was conducted to determine the place 
of strategic changes in the system of strategic enterprise 
management. The main stages of the strategic manage-
ment process are analyzed and the main approaches to 
the development of the algorithm for managing strategic 
changes at the enterprise are considered. 

Keywords: strategy, management, small business, 
medium business, management of strategic changes. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 
ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Формування стратегіч-

них і тактичних завдань техніко-технологічного 
оновлення основних фондів має визначальне зна-
чення для умов забезпечення сталого розвитку бага-
тьох промислових підприємств [1-3]. Через важкий 
економічний та фінансовий стан більшості суб’єктів 
господарської діяльності зростає спрацьованість 
об’єктів, ступінь їх небезпеки, а витрати на відбу- 
довні роботи значно перевищують вартість прове-
дення превентивних заходів або необхідної модер-
нізації. Об'єктивні закони розвитку виробничих си-
стем визначають вимоги бережливого управління 
Lean SixSigma, пов’язані з охороною довкілля і ра-
ціональним використанням природних ресурсів [4]. 
У зв'язку з цим істотного значення набуває викори-
стання комплексних критеріїв, що дозволяють вико-
нувати аналіз і управління ризиками для запобігання 
аварійним ситуаціям і застосування інноваційних 
заходів захисту від корозії. 

Аналіз стану досліджень та останніх публіка-
цій. Питанням розвитку і вдосконалення економіч-
ного механізму регулювання корозійної захищено-
сті присвячено чимало публікацій [5-10]. Найперше 
дослідження загальної вартості прямих та опосеред-
кованих втрат від корозії було наведене в роботі 
Г.Г. Уліга [5]. Втрати металу від корозії в світі скла-
дають близько 30% від його річного випуску. Вва-
жається, що до 10% корозійного металу втрачається 
(в основному у вигляді іржі) безповоротно. 

Найбільш ретельно глобальні погрози і витрати 
визначені для економіки Сполучених Штатів Аме-
рики в огляді NACE International, виконаному для 
Конгресу США в 1999 р. [6]. Розробка національної 
стратегії превентивних заходів передбачала оцінку 
впливу корозії для п'яти категорій основних фондів 
в 26 секторах економіки. Для цього використано два 
вартісних методи аналізу збитку від корозії. Перший 
метод припускав підсумовування витрат за даними 
корозійного контролю, контрактів на матеріали і по-
слуги в сфері протикорозійного захисту. Другий ме-
тод включав збір даних за допомогою анкетування і 
опитувань цільових секторів економіки. 

За даними американської асоціації корозіоніс-
тів (NACE International) орієнтовні щорічні прямі 
витрати, пов'язані з корозією, складають 276 млрд 
дол. США, що складає 3,1% номінального валового 
внутрішнього продукту США.  

У період 70-90-х років, до розпаду колишнього 
СРСР, державне регулювання здійснювалось анти-
корозійними службами, до компетенції яких входив 
облік корозійних втрат і витрат на протикорозійний 
захист згідно з формою статистичної звітності 1–кор 
[7]. Наприкінці 90-х років минулого століття вони 
становили близько 4,5-5% ВВП.  

На сьогодні відсутні статистичні спостере-
ження за обсягами прямих і опосередкованих втрат, 
спричинених корозією, що не дозволяє застосову-
вати об’єктивні методики оцінки збитків, нанесених 
економіці держави корозією. За ініціативою Україн-
ської асоціації корозіоністів актуалізація проблеми 
в Україні проведена в Рішенні «Про стан захисту ме-
талофонду України від корозії» Міжвідомчої комісії 
з питань науково-технологічної безпеки при Раді на-
ціональної безпеки і оборони України від 13 жовтня 
2009 р. [8]. За оцінкою експертів Української асоці-
ації корозіоністів рівень збитків від корозії протягом 
2000-2010 рр. становить близько 5-6% ВВП.  

За цих обставин діючі галузеві і територіальні 
типові методики обліку втрат від корозії і витрат на 
протикорозійний захист [9, 10] не відповідають ви-
могам інноваційного розвитку, обґрунтування інве-
стиційних проектів та стримують освоєння ресурсо-
зберігаючих матеріалів і технологій. У сучасних 
умовах господарювання і формування ринкової еко-
номіки важливого значення набуває логістичний ме-
неджмент корозійної захищеності конструкцій і 
устаткування промислових об'єктів [11-13]. Разом з 
цим важливе значення має вартісна оцінка еколого-
економічного збитку, викликаного корозійним руй-
нуванням виробничих фондів [14]. 

Мета наукової роботи полягає у розкритті по-
няття корозійних втрат з позицій системи збалансо-
ваних показників бізнес-процесів, які забезпечують 
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інноваційний розвиток заходів протикорозійного за-
хисту основних фондів з урахуванням техніко-тех-
нологічних та інвестиційних ризиків промислових 
підприємств Донецько-Придніпровського регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сталий розвиток відповідає стратегії встановлення 
балансу між задоволенням сучасних потреб людства 
і захистом інтересів майбутніх поколінь, включа-
ючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі 
[2-4, 15, 16]. Трансформація системи влади на етапі 
перехідної економіки супроводжується послаблен-
ням адекватних механізмів регулювання питань яко-
сті й безпеки промислового виробництва [17]. Уп-
равління економічним потенціалом підприємства 
пов'язане з прийняттям рішень щодо техніко-техно-
логічного оновлення основних фондів в умовах ко-
розійної небезпеки [18]. Методичною основою для 
ефективної адаптації тактичних завдань забезпе-
чення корозійної захищеності промислових об'єктів 
є оптимальне або ефективне визначення обмежених 

ресурсів за обставин нерівномірного розподілу ін-
формації між учасниками економічної системи. В 
даному випадку, держава висловлює суспільний ін-
терес в безпечному і здоровому довкіллі, а постача-
льники матеріалів та послуг виступають економіч-
ними агентами, які максимізують власну корисність 
[19]. Таким чином, обґрунтування заходів протико-
розійного захисту, виходячи з теорії рівноважного 
стану економічної системи Л. Вальраса, можна  
трактувати як оцінювання граничної корисності ви-
трат в залежності від параметрів корозійної небез-
пеки, відомих різним учасникам бізнес-процесу. 

Важливою умовою раціонального викорис-
тання систем протикорозійного захисту конструкцій 
(СПЗК) є завдання рівня корозійної захищеності  
(ZI – ZIV) або корозійної небезпеки (КI – КV) з ура-
хуванням регламентних процедур [20] забезпечення 
якості і надійності заходів захисту від корозії 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Узагальнена матриця вибору рівня СПЗК 
Ступінь 

агресивності впливів 
K, мм/рік 

Інтервальні оцінки коефіцієнта готовності протикорозійного захисту, Kg 

0<Kg ≤0,1 0,1<Kg≤0,3 0,3<Kg ≤0,5 0,5<Kg ≤0,7 0,7<Kg≤1,0 

Слабоагресивні 
0,01<K ≤0,05 

КI ZIV ZIII ZII ZI 

Низькоагресивні 
0,05<K ≤0,15 

КII КI ZIV ZIII ZII 

Високоагресивні 
0,15<K ≤0,30 

КIII КII КI ZIV ZIII 

Дуже високоагресивні 
0,30<K ≤0,50 

КIV КIII КII КI ZIV 

Сильноагресивні 
K>0,50 

КV КIV КIII КII КI 

 
Поняття корозійного руйнування, як економіч-

ної категорії, характеризує старіння основних фон-
дів промислового підприємства. При такому підході 
корозійне руйнування обумовлює компенсаційну 
складову вартості конструкції, перенесену на про- 
дукцію у вигляді грошової суми амортизації для  
відшкодування збитку. Таким чином, компенса-
ційна складова корозійних втрат (КСКВ) відображає 
розмір фінансових коштів, пов'язаних з втратою по-
казників якості і довговічності конструкцій та їх за-
хисних покриттів. 

Сталий розвиток промислового потенціалу ви-
магає відтворення основних фондів підприємств. 
Аналіз статистичних даних свідчить, що інвестиції 
в розвиток основних фондів здійснюються, пере- 
важно, за рахунок власних коштів підприємств. 

Збільшення корозійної захищеності конструк-
цій дозволяє зменшити об'єм необхідних щорічних 
витрат на відновлення СПЗК і направити більше ре-
сурсів на розширене відтворення. Практика експлу- 

атації свідчить про те, що найбільший вплив на еко-
номічно доцільний термін експлуатації конструкцій  
мають два чинники – щорічний розмір амортизації і 
середньорічні ремонтні витрати. Це дозволяє засто-
совувати найбільш раціональний метод подовження 
термінів експлуатації на основі відтворення капі-
талу основних фондів. 

Для розкриття економічної сутності заходів 
протикорозійного захисту запропоновано класифі-
каційні ознаки циклів розвитку основних фондів за 
умов корозійної небезпеки (Q1, Q2), або корозійної 
захищеності (Q3, Q4), які визначають норму доход-
ності СПЗК (рис. 1).  

Виходячи з аналізу економічних критеріїв  
оцінки витрат на протикорозійний захист обґрунто-
вана необхідність здійснення правильної амортиза-
ційної політики. Капіталізація інновацій надає до- 
даткові можливості використання амортизаційних 
відрахувань як інвестиційного ресурсу для реаліза-
ції довготривалого захисту від корозії промислових 
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об'єктів. Таким чином, виникає необхідність у ви-
борі та застосуванні замість витратного прибутко-
вого підходу, що позитивно зарекомендував себе як 

спосіб оцінки якості і кількості економічної вигоди 
використання промислових об’єктів. 
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Збалансований (технологічний)
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(корозійної небезпеки) 
 
 
 

  
Стимулюючий 
(корозійної захищеності) 

 0,0                                  0,5                                                                   1,0
  Коефіцієнт готовності протикорозійного захисту, Kg 

Рис. 1. Матриця циклів економічного розвитку систем захисту 
основних фондів від корозії 

 
Висока капіталізація інновацій свідчить про ви-

користання витратного (ресурсного) підходу (Q2), 
пов’язаного з заходами короткочасного захисту 
(Kg≤0,5). Зростання довговічності СПЗК (0,5<Kg≤1), 
надає можливість генерації прибутків, сприяє до- 
сягненню певної економічної вигоди від викорис-
тання інноваційних матеріалів і технологій. Дослі-
джено поняття корозійної небезпеки як певний стан 
або ситуацію (загрозу), при яких збільшується віро-
гідність настання збитку у зв'язку з тим, що даний 
корозійний стан або відхилення від нормальної екс-
плуатації є потенційною причиною (загрозою) на-
стання небезпеки або того, що може вплинути на  
розмір збитку. 

На підставі оцінювання корозійної безпеки за-
стосовано процесно-орієнтований підхід до керу-
вання інвестиційними ризиками при подовженні ре-
сурсу та оновленні основних фондів (рис. 2). 

Запропоновано розглядати інноваційні й інвес-
тиційні ризики підприємств, залежно від вірогідно-
сті прояву несприятливих подій і ступеня захищено- 

сті промислових об’єктів. Для забезпечення безпеки  
конструкцій і споруд важливе значення має органі-
заційно-економічна і виробничо-технологічна дія-
льність основного виробництва. Виходячи з цього, 
розроблена логістична система з високим рівнем 
відповідальності кожного учасника процесу, кінце-
вою метою якої є оптимізація параметрів циклів 
СПЗК відповідно до встановлених рівнів техніко- 
технологічних та інвестиційних ризиків.  

Визначена необхідність індикаторної оцінки 
корозійного стану шляхом впровадження інтеграль-
них критеріїв (індексів) на основі методів ризик-ана-
лізу циклів розвитку ПЗ основних фондів [21]. До-
ведено, що для формування системи корозійно-еко-
номічного обліку (СКЕО) слід використовувати ін-
декс рівня ризику корозійної захищеності (РРКЗ) у 
вигляді: 

РРКЗ = КСКВ/ВСЗК, (1) 
де КСКВ – компенсаційна складова корозійних 
втрат; 

 ВСЗК – витрати системи захисту від корозії. 
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Рис. 2. Схема процесного-орієнтованого підходу 
до керування ризиками ПЗ основних фондів: 

матеріальна Q, інформаційна I і управлінська U складові 
 
Індикатори КСКВ і ВСЗК (у грошових одини-

цях) розраховують на єдину натуральну одиницю 
вимірювання, що характеризує порівнювані конс-
трукції (шт., т, м3, м2, м). Індекс РРКЗ змінюється від 
нуля до одиниці, вище за яку ризик не виправданий. 
Аналіз РРКЗ дозволяє проводити нормування його 
інтервальних значень за групами об'єктів. 

Запропоновано розглядати управління (мене-
джмент) корозійною захищеністю основних фондів 
на основі ризик-аналізу даних СКЕО у відповідності 
до розміру норми доходності (НД) інновацій: 

НД= (КСКВ – ВСЗК)/ВСЗК. (2) 

Суттєво, що для розкриття вартості збитків 
(КСКВ, грн) застосовані базові (безповоротні) коро-
зійні втрати, які визначаються за середньою ринко-
вою закупівельною ціною металобрухту на момент 
розрахунку, згідно зі ступенем агресивного впливу 
(САВ, г/м2 рік) та розгорнутою площею поверхні 
(РПП, м2) промислових об’єктів. Таким чином, ма-
ємо можливість встановити показник інтегральної 

ефективності (ІЕ, грн/м2 год) протикорозійного за-
хисту: 

ІЕ= КСКВ/РПП·ТЗК, (3) 
де ТЗК – термін захисту (рік), згідно з призначеним 
варіантом СПЗК. 

Проектний рівень корозійної небезпеки дозво-
ляє сформувати вимоги до ознак техніко-техноло- 
гічних ризиків відновлення роботоздатності короду-
ючих конструкцій. Обґрунтовано класифікаційні 
ознаки класів ризиків СПЗК згідно з характеристи-
ками можливих наслідків від відмови будівлі або 
споруди (табл. 2). 

Невизначеність інвестиційних ризиків СПЗК 
промислових об’єктів, які мають техніко-техноло- 
гічну сутність, повинна бути з’ясована на основі 
аналізу нормативних вимог, настанов з контролю 
якості, надійності й безпеки матеріалів та послуг. 
Економічна оцінка невизначеності виконується 
шляхом збільшення дисконтованої ставки на вели-
чину ставки ризику у розрахунках чистого приведе-
ного доходу. 

 
Таблиця 2 

Класифікація ознак техніко-технологічних ризиків відновлення 
роботоздатності кородуючих конструкцій 
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Серед основних труднощів перехідного пері-
оду до розвинутого ринку протикорозійних матері- 
алів і послуг виявлено зовнішні та внутрішні фак-
тори. Зовнішні (екзогенні) фактори визначають не-
обхідність змін у політиці амортизації основних  
фондів, подолання дефіциту фінансових ресурсів, 
зниження комерційної кредитної ставки, розвитку 
виробничої інфраструктури сучасних корозійно- 
стійких матеріалів та технологій, усунення зловжи-
вань у сфері ПЗ. Внутрішні (ендогенні) фактори не-
визначеності пов’язані зі змінами перемінних, що 
визначають рівень рентабельності, коефіцієнтів зно- 
су, відновлення основних фондів, особливостями 
виробничо-господарської діяльності підприємств.  

В умовах ринкової економіки загрози, викли-
кані корозійним руйнуванням, вимагають застосу-
вання методів управління інвестиційними ризиками 
на основі зростання ефективності ПЗ (рис. 3). При 
цьому, афектні і традиційні рівні ухвалення рішень, 
як правило, засновані на застарілих поняттях і оцін-
ках якості протикорозійного захисту. В той же час, 
упровадження ціннісно-раціональних і цілеспрямо-
ваних підходів ризик-аналізу ринкової інфраструк-
тури матеріалів і послуг забезпечує досягнення зба-
лансованих економічних критеріїв та впровадження 
логістичних методів прийняття раціональних рі-
шень для захисту промислових об’єктів від корозії.  

 

 
Рис. 3. Вплив рівня ухвалення рішень і моделі раціонального вибору циклів ПЗ 

Позначення. Цикли розвитку ПЗ: I – антикризовий; II – ресурсний; III – мотивований; IV – збалансований. 
 Моделі раціонального вибору: 1 – обмежування; 2 – витрат; 3 – якості; 4– надійності; 5 – безпеки;  

6 – еволюції. 
 
Сутність процесно-орієнтованого підходу, за-

стосованого для розробки організаційно-економіч-
ного механізму, складає доходність інновацій ПЗ за 
умов прийнятних інноваційних ризиків підвищення 
технологічної безпеки шляхом моніторингу інтегра-
льних критеріїв якості та надійності СПЗК (рис. 4). 

З огляду на обмежені ресурси підприємств, як 
за матеріальними, так і тимчасовими рамками, роз-
роблено логістичну узагальнену модель прийняття 
рішень до подовження строку експлуатації основ-
них фондів згідно з прийнятним ризиком розвитку 
циклів ПЗ. 

Запропонована схема передбачає визначення 
завдань моніторингу з урахуванням результатів ри-
зик-аналізу логістичних потоків інформації циклів 
корозійної небезпеки (Q1 – антикризовий, Q2 – ре-
сурсний) та корозійної захищеності (Q3 – мотивова-
ний, Q4 – збалансований) при завданих показниках 
ефективності системи корозійно-економічного об-
ліку СПЗК. 

Внаслідок диспропорцій в розміщенні продук-
тивних сих, які допускались протягом багатьох ро- 

ків у Донецько-Придніпровському регіоні створена 
потужна техносфера. Техногенне навантаження, ха-
рактерне для таких індустріальне розвинутих облас-
тей, як Дніпропетровська, Донецька тощо, в 5-15 ра-
зів вище, ніж в інших розвинутих країнах. Майже  
5 тис. підприємств, серед яких – гіганти металургії, 
хімії, енергетики, машинобудування, гірничої, вугі-
льної та інших галузей промисловості викидають в 
атмосферу більш як 70% загального в Україні обсягу 
викидів оксидів вуглецю та азоту, сірчистого ангід-
риду, вуглеводнів. Тому необхідне здійснення ком-
плексу заходів, спрямованих на зниження техніко-
технологічних і економічних ризиків при подов-
женні ресурсу та модернізації промисловості, засто-
сування ресурсозберігаючих технологій довготри-
валого захисту від корозії. 

Для Донецького регіону проблема корозії по- 
в'язана з щорічними прямими витратами близько 
6,6-7,2 млрд грн, з яких 1,3-1,4 млрд грн складають 
втрати, пов'язані з відсутністю регламентних вимог 
до оцінки корозійної небезпеки і правильного вико-
ристовування засобів і методів захисту від корозії. 
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Рис. 4. Послідовність етапів формування і реалізації концепції 

прийнятного ризику при інноваційно-інвестиційному розвитку циклів ПЗ 
 
Для вирішення цієї проблеми першорядне зна-

чення має моніторинг корозійної захищеності ос- 
новних фондів, серед яких зосереджено понад 20% 
будівельних металоконструкцій на об'єктах провід-
них галузей економіки України (табл. 3).  

Можна узагальнити, що формування системи 
обліку КСКВ створює засади впровадження про- 
цесно-орієнтованого підходу для інноваційного роз- 

витку заходів СПЗК. За результатами досліджень 
вдосконалена система управління корозійною захи-
щеністю основних фондів на підставі документова-
ної процедури контролю якості протикорозійного 
захисту збагачувальної фабрики «Свято-Варварин-
ська» та інформаційно-аналітичної бази даних про-
мислових об’єктів «Металургійний комбінат «Азов-
сталь». 
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Таблиця 3 
Структура компенсаційної складової корозійних втрат (КСКВ) 
промислових об’єктів Донецько-Придніпровського регіону 

Галузь 

Розподіл металофонду конструкцій 
будівель та споруд за регіоном: 
Донецький/Придніпровський 

КСКВ 
за регіоном, 
млн грн 

частка галузевої скла-
дової об’єктів, % 

маса конструкцій, 
тис. т 

Чорна і кольорова металургія 47,6/42,5 1948/1556 186,1/123,9 
Машинобудування 9,8/12,6 401/461 20,8/18,4 
Вугільна, гірничо-добувна промисловість 15,1/10,5 618/385 98,4/61,3 
Нафтова і хімічна промисловість 7,5/7,9 307/289 114,1/107,4 
Електроенергетика 10,1/14,1 414/516 16,5/20,5 
Транспорт і зв’язок 2,9/3.3 119/121 5,1/5,2 
Інші 7,0/9,1 287/333 7,6/8,8 

 
Таким чином, запропонована сукупність зба- 

лансованих показників бізнес-процесів, які забезпе-
чують управління інноваційно-інвестиційними ри-
зиками корозійної захищеності при подовженні ре-
сурсу та технологічному оновленні основних фон-
дів. 

Висновки.  
1. Доведено, що сучасний ринок матеріалів та 

послуг, сформований за відсутністю вимог до якості 
й надійності СПЗК, містить високі ризики. Низька 
кваліфікація кадрів ускладнює управління матері- 
альними, інформаційними і фінансовими потоками 
підприємства, та зводить зусилля менеджменту до 
зменшення протикорозійних витрат без урахування 
економічної вигоди власника. Запропоновано умови 
визначення циклів економічного розвитку систем 
захисту від корозії для впровадження інноваційних 
рішень подовження ресурсу і технологічного онов-
лення промислових об’єктів. 

2. Застосовано процесно-орієнтований підхід 
до подолання невизначеності пріоритетів залучення 
економічних ресурсів підприємства на підставі да-
них моніторингу корозійного стану основних фон-
дів. Уявлена сутність поняття корозійної загрози як 
певного стану або ситуації (загрози), при яких збіль-
шується вірогідність настання збитку у зв'язку з тим, 
що даний корозійний стан або відхилення від нор-
мальної експлуатації є потенційною причиною (за-
грозою) настання небезпеки або того, що може 
вплинути на розмір збитку. Доведено, що корозійне 
руйнування, як економічна категорія, представляє 
компенсаційну складову вартості конструкції, пере-
несену на продукцію у вигляді грошової суми амор-
тизації для відшкодування збитку. Встановлено сут-
ність компенсаційної складової корозійних втрат 
(КСКВ, грн) за розміром фінансових коштів, пов'я-
заних з втратою показників якості й надійності ос-
новних фондів. 

3. В умовах невизначеності інвестиційні ризики 
СПЗК промислових підприємств мають техніко- 
технологічну сутність, яка повинна бути з’ясована 

на основі системи збалансованих показників якості 
й надійності циклів ПЗ. Обґрунтовано вибір раціо-
нальних рішень за критерієм прийнятного ризику 
відповідно до показників інтегральної ефективності 
ПЗ. Функціонально-цільова схема взаємодії елемен-
тів підсистем забезпечення якості та надійності пе-
редбачає індикаторну оцінку інтегральних критеріїв 
(індексів) корозійно-економічного обліку згідно ви-
мог концепції Lean Six Sigma.  
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Белопольський М. Г., Корольов П. В. Управ-

ління ризиками корозійної небезпеки як чинник 
сталого розвитку промислових підприємств  

Розглянуто питання управління інноваційною 
діяльністю щодо підвищення корозійної захище-
ності основних фондів підприємства. Для розкриття 
економічної сутності заходів протикорозійного за-
хисту запропоновано класифікаційні ознаки циклів 
розвитку основних фондів за умов корозійної небез-
пеки або корозійної захищеності, які визначають 
норму доходності систем протикорозійного захисту 
конструкцій (СПЗК). Підкреслено необхідність 
прийняття збалансованих рішень, спрямованих на 
технологічне оновлення та подовження ресурсу про-
мислових об’єктів.  

Сталий розвиток промислового потенціалу ви-
магає відтворення основних фондів підприємств. 
Аналіз статистичних даних свідчить, що інвестиції 
в розвиток основних фондів здійснюються, пере-
важно, за рахунок власних коштів підприємств. За-
пропоновано процесно-орієнтований підхід до фор-
мування інновацій у сфері захисту від корозії з 
урахуванням розробленої класифікації інвестицій-
них ризиків. Доведено, що для формування системи 
корозійно–економічного обліку слід використо-
вувати індекс рівня ризику корозійної захищеності.  

Збільшення корозійної захищеності конструк-
цій дозволяє зменшити об'єм необхідних щорічних 
витрат на відновлення СПЗК і направити більше ре-
сурсів на розширене відтворення. Практика експлу-
атації свідчить про те, що найбільший вплив на еко-
номічно доцільний термін експлуатації конструкцій  
мають два чинники – щорічний розмір амортизації і 
середньорічні ремонтні витрати. Це дозволяє засто-
совувати найбільш раціональний метод подовження 
термінів експлуатації на основі відтворення ка-
піталу основних фондів. Застосовано індикаторну 
оцінку інтегральних критеріїв (індексів) корозійно-
економічного обліку, яка дозволяє враховувати ви-
моги концепції Lean Six Sigma. 

Ключові слова: процесно-орієнтований підхід, 
захист від корозії, управління ризиками корозійної 
небезпеки, індикаторна оцінка інтегральних кри-
теріїв (індексів), сталий розвиток промислових 
підприємств. 
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Белопольский Н. Г., Королёв П. В. Управле-
ние рисками коррозионной опасности как фак-
тор устойчивого развития промышленных пред-
приятий 

Рассмотрены вопросы управления инновацион-
ной деятельностью для повышения коррозионной 
защищенности основных фондов. Для раскрытия 
экономической сущности мер защиты от коррозии 
предложены классификационные признаки циклов 
развития основных фондов по условиям коррозион-
ной опасности или коррозионной защищенности с 
учетом нормы доходности систем противокоррози-
онной защиты конструкций (СПЗК). Подчеркнута 
необходимость принятия сбалансированных реше-
ний, направленных на обеспечение технологиче-
ского обновления и продления ресурса промышлен-
ных объектов.  

Устойчивое развитие промышленного потен-
циала требует возобновления основных фондов 
предприятий. Анализ статистических данных свиде-
тельствует, что инвестиции в развитие основных 
фондов осуществляются, преимущественно, за счет 
собственных средств предприятий. Предложен про-
цессно-ориентированный подход к формированию 
инноваций в сфере защиты от коррозии на основе 
оценки инвестиционных рисков. Показано, что для 
формирования системы коррозионно-экономиче-
ского учета следует использовать индекс уровня 
риска коррозионной защищенности.  

Увеличение коррозионной защищенности кон-
струкций позволяет снизить объем ежегодных за-
трат на восстановление СПЗК и направить больше 
ресурсов на расширенное воспроизводство. Прак-
тика эксплуатации свидетельствует о том, что 
наибольшее влияние на экономически целесообраз-
ный срок эксплуатации конструкций имеют два по-
казателя – ежегодный размер амортизации и средне-
годовые ремонтные затраты. Это позволяет приме-
нить наиболее рациональный метод продления сро-
ков эксплуатации на основе воссоздания капитала 
основных фондов. Использована индикаторная 
оценка интегральных критериев (индексов) корро-
зионно-экономического учета, позволяющая учиты-
вать требования концепции Lean Six Sigma. 

Ключевые слова: процессно-ориентированный 
подход, защита от коррозии, управление рисками 

коррозионной опасности, индикаторная оценка ин-
тегральных критериев (индексов), устойчивое раз-
витие промышленных предприятий. 

 
Belopolsky M., Korolov P. Management of risks 

of corrosion hazard as sustainable development 
index of industrial facilities 

The paper deals with the problem of innovation 
management for increasing the corrosion protection of 
the fixed assets. To disclose economic essence of the 
measures of corrosion protection, classification criteria 
are proposed for  cycles of development of fixed assets 
under the terms of corrosion hazard or corrosion protec-
tion, with account for the rate of return of system of cor-
rosion protection of structural steel (SCPSS) The need is 
underscore for making the balanced decisions on 
providing the process refurbishment and extending the 
service life of industrial facilities.  

Sustainable industrial development requires re-
newal of fixed assets of enterprises. Analysis of statisti-
cal data shows that investments in the development of 
fixed assets are made primarily at the expense of enter-
prises. A process–oriented approach is proposed for 
forming the innovations in the field of corrosion 
protection based on the investment risks assessment. It 
is shown, that to form a system of corrosion-and-eco-
nomic accounting, the index of the level of the risk of 
corrosion protection should be used. 

Increase of the level of corrosion protection of 
structures allows reducing the annual cost of restoration 
of SCPSS and allocating more resources for extended 
reproduction. Operational practice demonstrates that 
two most significant factors affecting the economic life 
of structures are the amount of annual depreciation and 
average annual repair costs. This makes it possible to 
apply the most rational method of extending service life 
on the basis of recovering fixed capital. The indicator 
assessment of integral criteria (indices) of corrosion-
economic accounting is used allowing considering the 
requirements of the Lean Six Sigma concept.  

Keywords: process–oriented approach, corrosion 
protection, management of risks of corrosion hazard, 
indicator assessment of integral criteria (indices), 
sustainable development of industrial facilities. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Провідним ланцюгом 

економічного зростання сучасної соціо-економічної 
системи є технологічний уклад, тобто комплекс вза- 
ємозв’язаних техніко-технологічних принципів, що 
визначають технологічний зміст виробничих проце-
сів у рамках загальної технологічної парадигми, яка 
диктується технологічним засобом виробництва і від-
діленими один від іншого еволюційними якісними 
змінами у розвитку системи продуктивних сил. Про-
дуктом кожного технологічного укладу є певна су- 
купність технологічних нововведень. Останні охоп-
люють різні види економічної діяльності реального 
сектору економіки, завдяки чому розвиток і замі-
щення технологічних укладів відбувається не плавно, 
а стрибкообразно [1, с. 244].  

Процес еволюційних якісних змін у розвитку си-
стеми, результатом якого є зміна провідного техноло-
гічного укладу, зветься технологічними зрушеннями 
[2, с. 10]. Сьогодні ми спостерігаємо заміну індустрі-
ального технологічного способу на інформаційний, 
заснований на конвергенції наук і технологій. Це, у 
свою чергу, вимагає принципових змін у системі про-
дуктивних сил та нових засобів поєднання живої, уре-
чевленої та інтелектуальної праці у системі техноло-
гічного підприємництва та може призвести до карди-
нальної трансформації ринків високотехнологічної 
продукції та послуг. Отже, тема становлення нової ін-
формаційної парадигми в сучасній економіці та її на-
слідків – створення нових продуктів і технологій на 
основі інноваційних ідей – є актуальною для будь-
якої соціо-економічної системи, що розвивається. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемам управління інноваційною діяльністю 
присвячені праці вітчизняних і закордонних вчених. 
Так, В. Геєць, М. Кизим, Р. Нижегородцев, Л. Феду-
лова, О. Щедрін розглядають інформаційні техноло-
гії як основу економічного зростання держави; В. Ва-
сильєв, О. Гонта, В. Шматько – питання інновацій-
ного менеджменту; П. Завлін, М. Портер, В. Ти- 
щенко, А. Чухно – оцінку інновацій; Ю. Бажал,  
М. Комков, І. Матюшенко, О. П'ятибратов – методо-
логічну основу інноваційного розвитку й економіки 
знань. Проте в реаліях сьогодення проблема вимагає 
свого подальшого опрацювання. В першу чергу, це 

стосується методологічних основ дослідження інно-
ваційного потенціалу як наукової бази розвитку ви-
соко- 
технологічного сектору виробництва на різних рівнях 
національної економіки.  

Метою статті є розробка методологічних основ 
дослідження інноваційного потенціалу технологіч-
ного підприємництва в Україні. 

Виклад основного матеріалу. За останні два 
десятиліття економічне зростання розвинених країн, 
як свідчать висновки експертів Організації еконо- 
мічного співробітництва та розвитку, більш ніж на 
половину обумовлено інноваціями [3]. Вже у сере-
дині 90-х років ХХ ст. у сферах виробництва, обслу-
говування та надання інформаційних послуг, відпо-
відно, було зайнято у США 25 і 70% працюючого 
населення, в Японії – 36 і 60%, у Німеччині – 40 і 
55% [4, с. 38]. Впродовж останніх десятиліть у цих 
країнах світу спостерігається інтенсивне нарощу-
вання нематеріальних активів. Так, наприклад, на 
початку 80-х років ХХ ст. близько 60% інвестицій у 
промисловості США спрямовувалось на набуття ма-
теріальних цінностей, а на початку ХХІ ст. ця частка 
скоротилась на 44 відсоткові пункти, тобто стано-
вила тільки 16% [5, с. 148].  

Сьогодні також відбувається створення нових 
інтелектуальних технологій: генна технологія, генна 
інженерія та клонування, нові агротехнології. Всі 
вони потребують інноваційного забезпечення. 

Вищезазначені процеси перебудови передових 
економік деякою мірою позначились і на державних 
пріоритетах України: лібералізації діяльності ма-
лого бізнесу на ринку, впровадженні інновацій на 
підприємствах, використанні досягнень інформа-
ційно-комунікативних технологій в освітньому про-
цесі, розвитку інформаційного суспільства. Але це 
суттєво не змінило конкурентоспроможність країни. 
Україна належить до країн «початкової» стадії роз-
витку, джерелами конкурентоспроможності яких є 
або сировина, або дешева некваліфікована робоча 
сила. В основі бізнесу цих країн лежить цінова полі-
тика, а низька заробітна плата свідчить про низький 
рівень продуктивності праці.  
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Отже, щоб Україна могла конкурувати на світо-
вих ринках, одним з першочергових завдань її ста-
лого соціально-економічного розвитку є перехід до 
економіки, яка базується на ефективному викорис-
танні інноваційного потенціалу технологічного під-
приємництва, в основу стійкої конкурентної пере-
ваги якого покладена інноваційна ідея. Пояснити 
вищезазначене можна тим, що технологічне підпри-
ємництво – це «підприємницька діяльність щодо пе-
ретворення наукових знань на інноваційні ідеї ство-
рення нових продуктів і технологій, пристосованих 
до сучасних ланцюжків створення доданої варто-
сті», тобто від інших форм підприємництва цей біз-
нес відрізняється тим, що створена ним продукція 
пов’язана напряму з використанням економіки 
знань [6, с. 33].  

Для становлення та успішного розвитку техно-
логічного підприємництва необхідна певна низка 
передумов, які б забезпечували процес формування 
та використання нових знань як ресурсу економіч-
ного та соціального прогресу, а саме:  

- наявність ефективної інноваційної системи, 
що об’єднує в єдиний комплекс освіту, науку та біз-
нес, тобто системи формування та передачі знань від 
зародження до втілення в нових технологіях і про-
дукції, що має інноваційний характер; 

- загальноекономічне середовище, що сприяє 
вільному руху знань, впровадженню інформаційно-
комунікаційних технологій та розвитку підприємни-
цтва; 

- досконала науково-технічна інфраструктура, 
тобто мережа дослідних і «мозкових» центрів, уні-
верситетів, приватних фірм та організацій, що зай-
маються створенням нових знань, їх запозиченням 
ззовні і пристосуванням до місцевих потреб. 

Основою наукової підтримки технологічного 
підприємництва є інноваційний потенціал. Отже, 
виникає необхідність, по-перше, визначення тер-
міну «потенціал» взагалі і, зокрема, «інноваційний 
потенціал»; по-друге, вивчення методологічних ос-
нов дослідження інноваційного потенціалу техноло-
гічного підприємництва, що забезпечить розвиток 
внутрішнього ринку товарів; по-третє, розробки ме-
тодичних засад щодо оцінки рівня інноваційного по-
тенціалу технологічного підприємництва. 

В етимологічному значенні термін «потенціал» 
походить від латинського «potential» й означає «по-
тужність, сила». Відповідно до визначення Вели-
кого економічного словника, потенціал як еконо- 
мічна категорія становить наявні можливості, ре- 
сурси, запаси, засоби, що можуть бути використані 
для досягнення, здійснення будь-чого [7, с. 375].  

Інноваційний потенціал є стратегічним ресур-
сом як на мікро-, так і мезо- та макрорівнях господа-
рювання. Але, як свідчить контент-аналіз тлума-
чення даного поняття, сьогодні не існує однознач-
ного погляду на його сутність, а це, у свою чергу, 
ускладнює розгляд його внутрішньої структури як 
об’єкту дослідження та управління на основі відтво-
рювального принципу (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Визначення поняття категорії «інноваційний потенціал» різними авторами 

Автор або джерело 

Рівень дослі-
дження 

 
 
 

Сутність категорії 

м
ак
ро

- 

м
ез
о-

 

м
ік
ро

- 

1 2 3 4 5 
Закон України «Про 
пріоритетні напрями 
інноваційної діяльно-
сті в Україні» [8] 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

«…сукупність науково-технологічних, фінансово-економіч-
них, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливос-
тей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для 
забезпечення інноваційного розвитку» 

Балабанов І.Т. [9,  
с. 208] 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 «…сукупність різних видів ресурсів, включаючи матеріальні, 
фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші, які необхідні 
для здійснення інноваційної діяльності» 

Буркинський Б.В.,  
Лазарєва Є.В. 
[10, с. 16] 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

«…сукупність кадрового, науково-дослідницького, виробни-
чого, інформаційного, фінансового, ринкового ресурсів (по-
тенціалів), які потрібні для здійснення інноваційної діяльності 
й безпосередньо або опосередковано приймають участь в інно-
ваційному процесі щодо створення новацій, впровадження, 
розповсюдження і споживання інновацій у всіх сферах діяль-
ності національного господарства країни, регіону, видів еконо-
мічної діяльності, суб’єктів господарювання, спроможні задо-
вольняти потреби економіки і суспільства у нових або вдоско-
налених продукції та послугах»  
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 

Головатюк В.М.,  
Соловйов В.П. 
[11, с. 21] 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

«…міра його спроможності трансформувати свої ресурси в 
інноваційний розвиток, у продуктивне нарощування своїх 
інноваційних якостей і можливостей» 

Галушко Є.С. [12, с. 4]    
 
+ 

«…сукупність природних і трудових ресурсів, організаційних, 
інформаційних і методологічних компонентів, матеріальних 
факторів, що знаходяться в діалектичному зв’язку й функціо-
нують як єдине ціле з метою створення оптимального середо-
вища для реалізації завдань інноваційної діяльності» 

Ілляшенко С.М. [13,  
с. 10] 

   
 
+ 

«…критична маса ресурсів господарського суб’єкту, що є не-
обхідною і достатньою для його розвитку на основі постійного 
пошуку і використання нових сфер і способів реалізації ринко-
вих можливостей, які розгортаються перед ним, що пов’язано 
із модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту» 

Маковеєв П.С.,  
Шарко М.В.  
[14, с. 140] 

 
+ 

  «…сукупність різноманітного виду матеріальних, фінансових, 
інтелектуальних, науково-технічних та інших ресурсів, необ-
хідних для здійснення інноваційної діяльності» 

Масалов А.А.  
[15, с. 12] 

  
+ 

 «…категорія особливого змісту, яка включає не тільки іннова-
ційні ресурси та механізм їх використання в організаційно-гос-
подарській системі, а й активність інноваційних процесів в ре-
гіональній економіці» 

Ніколаєв А.І.  
[16, с. 55] 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

«…система факторів та умов, необхідних для здійснення інно-
ваційного процесу, що значною мірою спрощує дійсність, а та-
кож звужує сферу застосування цієї важливої категорії»  

Поручник А.М. 
[17, с. 94] 

+   «…сукупність наявних в країні інтелектуальних, технологіч-
них, науково-виробничих ресурсів з відповідним їх інфрастру-
ктурним забезпеченням, які здатні продукувати нові знання, та 
ефективний механізм комерціалізації останніх»  

 
Отже, визначення інноваційного потенціалу  

технологічного підприємництва при формуванні 
концепту розвитку внутрішнього ринку товарів на 
основі використання потенціалу технологічного 
підприємництва на діалектичній основі, на погляд 
авторів, доцільно розглядати з двох точок зору: 

а) за структурою взаємозв’язків між елемен-
тами системи технологічного підприємництва. 
Предметом аналізу у такому випадку виступають 
організаційні зв’язки системи технологічного під- 
приємництва як єдиного комплексного соціального 
інституту «освіта, наука, технології та інновації,  
технологічне підприємництво» [6, с. 33]. Основними 
принципами такої системи є цілісність, цілеспрямо-
ваність, самоорганізація, відкритість, повнота, кон-
куренція; 

б) з позиції стратегічного та оперативного уп-
равління. Інноваційний потенціал є інструментом 
розв’язання суспільних задач, засобом досягнення 
мети. 

Отже, враховуючи накопичений досвід віднос-
но сутності поняття «інноваційний потенціал», а та-
кож вищезазначених передумов, які б забезпечували 
процес формування концепту розвитку внутріш-
нього ринку товарів на основі використання потен-
ціалу технологічного підприємництва, на думку ав-
торів, інноваційний потенціал технологічного під- 

приємництва доцільно розглядати як сукупність 
професійно-технічного, наукового, дослідницького, 
інфраструктурно-виробничого, інвестиційно-фі-
нансового, інформаційного, ринкового та екологіч-
ного потенціалів та потенціалу їх сукупної взаємо-
дії, який характеризується формами поєднання ін-
дивідуальних потенціалів в системі технологічного 
підприємництва та забезпечується відповідним  
рівнем освіти у професійно-технічних та вищих  
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, резуль-
тативністю діяльності аспірантури та докторан-
тури, рівнем кадрового забезпечення наукових і на- 
уково-технічних робіт за науковими ступенями і ка-
тегоріями персоналу, результатами фундамента-
льних і прикладних досліджень та технологічних  
розробок і науково-технічною інфраструктурою: 
фінансовою, нормативно-правовою, організацій-
ною, виробничо-технологічною, інформаційною, 
експертно-консалтинговою, спеціальними інститу-
тами та установами тощо.   

Для того, щоб цей потенціал динамічно зрос-
тав, необхідні такі умови: 

- перехід економіки будь-якої соціо-економіч-
ної системи на інноваційно-інвестиційну модель ді-
яльності. Це призведе до попиту на робочу силу, яка 
матиме можливість працевлаштування чи збере- 
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ження робочого місця шляхом необхідного підви-
щення кваліфікації; 

- інституційний режим, що заохочує до ефек- 
тивного використання національних і глобальних 
знань у всіх секторах економіки; 

- наявність мережі надання якісної та безпе- 
рервної освіти для економічно-активного населення 
країни;  

- попит на знання, використання яких дасть  
можливість забезпечити індивіду власне задово-
лення потреб, активно прожити життя за рахунок 
системи безперервної освіти, тобто зміцнити свій 
трудовий потенціал; 

- наявність стимулів щодо нагромадження 
знань як ресурсу зростання. 

Кількісні та якісні параметри динамічного роз-
витку інноваційного потенціалу технологічного під-
приємництва доцільно розглядати у рамках системи 
індикаторів і характеристик інноваційного потен- 
ціалу технологічного підприємництва, яка утворю-
ється на базі двох підсистем:  

- підсистема 1. Інноваційний кадровий потен-
ціал технологічного підприємництва; 

- підсистема 2. Економіко-екологічний потен-
ціал технологічного підприємництва. 

Характеристику системи індикаторів іннова-
ційного потенціалу технологічного підприємництва 
наведено у табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Система індикаторів інноваційного потенціалу 
технологічного підприємництва 

Назва підсистеми Складові підсистеми Економічне навантаження 
 
 
Підсистема 1. Інно-
ваційний кадровий по-
тенціал технологіч-
ного підприємництва 

- професійно-техніч-
ний потенціал 

Визначає рівень освіти у професійно-технічних та ви-
щих навчальних  закладах І-ІV рівнів акредитації 

 
- науковий потенціал 

Визначає рівень підготовки наукових кадрів, тобто 
результативність діяльності аспірантури та докторан-
тури України, та кадрового забезпечення виконання 
наукових і науково-технічних робіт 

- дослідницький потен-
ціал 

Визначає рівень кадрового забезпечення виконання 
дослідницьких робіт 

 
 
 
 
 
Підсистема 2. Еконо-
міко-екологічний по-
тенціал технологіч-
ного підприємництва 

- інфраструктурно-ви-
робничий потенціал 

Визначає рівень організації системи технологічного 
підприємництва та результативність його діяльності   

 
- інвестиційно-фінан-
совий потенціал 

Визначає рівень фінансування за рахунок власних, за-
лучених чи позикових коштів структур технологіч-
ного підприємництва, що здатні забезпечити умови 
реалізації інноваційного процесу для розробки, впро-
вадження та комерціалізації нововведень 

- інформаційний по- 
тенціал 

Визначає рівень забезпечення суб’єктів підприємни-
цької діяльності інформацією щодо пропозицій та по-
питу на ринку інновацій, технічної оснащеності інно-
ваційного процесу  комп’ютерними технологіями 

- ринковий потенціал Визначає рівень відповідності інноваційних ідей інте-
ресам і потребам споживачів внутрішнього ринку то-
варів в новій або удосконаленій конкурентоспромож-
ній і наукоємній продукції та послугах 

- екологічний потен-
ціал 

Визначає рівень впливу результатів діяльності техно-
логічного підприємництва на стан навколишнього се-
редовища 

 
Вищенаведене свідчить про те, що сучасний 

світ вступив у нову епоху, що характеризується  
розгортанням новітньої інформаційної революції, 
вибуховим поширенням інформаційно-мережних 
технологій, глобалізацією суспільних процесів.  

Дані обставини в своїй сукупності та взає-
мозв’язку формують нову парадигму в сучасній еко-
номіці, в центрі якої знаходиться ідея знання як го-
ловного фактору сучасної динаміки розвитку суспі-
льства. 

Схему розвитку загальнонаукових парадигм 
можна знайти у С. Степина (табл. 3) [18]. 

В рамках парадигми може існувати безліч на- 
укових теорій, заснованих на її термінології та мето-
дології. Синергетичний вектор економічної науки, 
започаткований на початку 70-х років ХХ ст. на ос-
нові концепцій нелінійної нерівноважної термоди-
наміки, виник у відповідь на кризу стереотипного 
лінійного мислення, яке себе на той час уже вичер-
пало.  
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Таблиця 3 
Глобальні революції у розвитку наукових  

парадигм 
Наукова 
револю-
ція 

Період 
Характеристика  

науки 

I XVII ст. 
Класична механіс- 
тична наука 

II 
Кінець XVIII –  
перша половина 
XIX ст. 

Класична дисципліна-
рно організована на-
ука 

III 
Кінець XIX – сере-
дина XX ст. 

Неокласична наука, 
кібернетика, загальна 
теорія систем 

IV 
Остання третина 
XX ст. 

Постнеокласична на-
ука, синергетика 

 
Економічна синергетика як теорія самооргані-

зації, долаючи стереотипи лінійного мислення та  
уявлення про світ, зв’язки у якому мають жорсткий 
причинно-наслідковий характер, а ланцюги є ліній-
ними, розглядає економічні процеси як динамічні, 
самоорганізуючі та створює при цьому зовсім інший 
категоріальний апарат, а також дає інше розуміння 
раніше вживаних понять, надаючи ним особливого 
відтінку [19, с. 140].  

Оскільки на сучасному етапі розвитку виникає 
гостра проблема пошуку власних макроекономіч-
них джерел економічного зростання, економічна  
синергетика виявляє їх у процесах взаємодії всіх 
структурних рівнів технологічного підприємництва 
(освіта, наука, технології, інновації, технологічне 
підприємництво) та у механізмах взаємодії іннова-
ційного, освітнього та інформаційного потенціалів 
суспільства. Отже, можна вважати, що процес роз-
витку технологічного підприємництва на основі  

формування та розвитку його інноваційного потен-
ціалу проходить в рамках четвертої синергетичної 
парадигми, оскільки йому притаманні такі властиво-
сті, як:  

- складність: наявність великого числа елемен-
тів і зв'язків;  

- відкритість: обмін ресурсами з зовнішнім се-
редовищем. Наслідком відкритості системи є: від- 
сутність її повного формального опису; динаміч-
ність; синергетичний ефект (зміна ефективності  
функціонування елементів при їх об'єднанні); неста-
більність та нелінійність; адаптивність (здатність 
пристосовуватися до несприятливих змін зовніш-
нього середовища); багатоваріантність, альтерна- 
тивність розвитку.  

Даний синергетичний підхід дозволяє: врахову-
вати нелінійний, нерівноважний характер трансфор-
маційних процесів, що відбуваються в технологіч-
ному підприємництві; розвинути трактовку низки 
понять системи технологічного підприємництва; 
удосконалити методологічні основи дослідження 
інноваційного потенціалу технологічного підприєм-
ництва в рамках концепції формування системи  
технологічного підприємництва в Україні.  

Відповідно до вищезазначеної концепції «сис-
тема технологічного підприємництва – це єдиний 
комплексний соціальний інститут "освіта, наука,  
технології, інновації, технологічне підприємни- 
цтво"» [6, с. 33].  

Виходячи з даного дослідження, а також цілого 
ряду робіт учених з питань сутності наукових до- 
сліджень [20], проблем становлення та розвитку  
технологічного підприємництва, структури іннова-
ційного потенціалу [21], було висунуто такі гіпотези 
до дослідження інноваційного потенціалу техноло-
гічного підприємництва в Україні (табл. 4).  

 
Таблиця 4 

Гіпотези, методи наукового пізнання та припущення до дослідження інноваційного потенціалу  
технологічного підприємництва в Україні 

Гіпотеза Метод наукового пізнання Припущення 
Гіпотеза 1.  
Між інноваційним потенціалом 
технологічного підприємництва 
(ІПТП) та рівнем конкуренто-
спроможності країни (регіону) 
існує взаємозалежність 

Контент-аналіз; логічне 
узагальнення; індукція та 
дедукція; групування; еко-
номіко-математичне моде-
лювання 

1.1. Зміцнення конкурентоспроможності країни (регі-
ону) визначається рівнем розвитку ІПТП. 
1.2. Рівень ІПТП характеризується такими її складо-
вими: 
професійно-технічнім, науковим, дослідницьким,  
інфраструктурно-виробничим, інвестиційно-фінансо-
вим, інформаційним, ринковим та екологічним потен-
ціалами 

Гіпотеза 2.  
В регіонах України спостеріга-
ється нерівномірність розвитку 
ІПТП 

Індукція та дедукція; ана-
ліз і синтез; статистичні 
методи, інтегральне оціню-
вання; ранжування; стан-
дартизація 

2.1. Рівень розвитку ІПТП в регіонах залежить від рівня 
розвитку його складових і здійснюється у статиці про-
сторово-часового виміру. 
2.2. Оцінювання розвитку складових ІПТП має базува-
тись на формуванні специфічної системи оціночних по-
казників. 
2.3. Визначення нерівномірності розвитку ІПТП в регі-
онах України вимагає використання комплексного по-
казника – зведеного інтегрального індексу рівня ІПТП  
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Відповідно до висунутих гіпотез, в основі архі-
тектури методологічних засад дослідження іннова-
ційного потенціалу технологічного підприємництва 
в Україні доцільно використовувати такі принципи, 

як: системності, урахування обліку взаємообумов-
леності функціонування складових системи техно-
логічного підприємництва та компетентності, сут-
ність яких наведено у табл. 5. 

 
Таблиця 5 

Принципи побудови методологічних основ дослідження інноваційного потенціалу  
технологічного підприємництва в Україні 

Принцип Сутність принципу 
Принцип системності 
 

Має на увазі представлення об'єкта дослідження – процесу дослі-
дження ІПТП – як системи з елементами, що характеризують по-
тенційні та реальні можливості технологічного підприємництва та 
зв'язками між ними. Це дозволяє здійснити обґрунтований вибір 
показників за групами, що формують рівень ІПТП 

Принцип урахування обліку взає-
мообумовленості функціонування 
складових системи технологічного 
підприємництва 

Інтегральна оцінка ІПТП повинна охоплювати усі складові потен-
ційних можливостей технологічного підприємництва, а саме: про-
фесійного-технічний, науковий, дослідницький, інфраструктурно-
виробничий, інвестиційно-фінансовий, інформаційний, ринковий 
та екологічний потенціали 

Принцип компетентності Оцінка ІПТП регіону повинна надати достовірну інформацію про 
рівень впливу основних структуроутворюючих складових іннова-
ційного потенціалу на рівень становлення та розвитку технологіч-
ного підприємництва. Це дозволить визначити ступінь ефективно-
сті впливу управління на рівень ІПТП регіону та надати комплекс 
управлінських рекомендацій щодо стимулювання й підтримки його 
розвитку на основі широкого використання засобів публічно-при-
ватного партнерства 

 
В рамках концепції формування системи техно-

логічного підприємництва в Україні, крім визна-
чення термінології, гіпотез, методів наукового пі-
знання та припущень, принципів, які у сукупності 
складають методологічні основи дослідження інно-
ваційного потенціалу технологічного підприємни- 
цтва, необхідно ще мати методичне забезпечення 
оцінки його рівня.   

Наш методичний підхід відносно даного пи-
тання полягає в тому, що оцінку рівня інноваційного 
потенціалу технологічного підприємництва за регі-
онами доцільно здійснювати за допомогою інтегра-
льних індексів двох підсистем (див. табл. 2): сис-
теми індикаторів інноваційного потенціалу техно-
логічного підприємництва на основі професійного-
технічного, наукового, дослідницького, інфраструк-
турно-виробничого, інвестиційно-фінансового, ін-
формаційного, ринкового та екологічного потенці- 
алів.   

Принциповим моментом такої методики оцінки 
є її орієнтація виключно на інформаційну базу Дер-
жавної служби статистики України та Головного уп-
равління статистики в області – дані поточної ста- 
тистики та систематичних вибіркових обстежень. 
Найбільш обґрунтованою видається ієрархічна 
схема: 

- верхній щабель: узагальнюючий інтегральний 
індекс інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону; 

- другий щабель: групові інтегральні індекси 
двох підсистем системи індикаторів формування та 
використання даного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону, а саме: інноваційного кад-
рового потенціалу та економіко-екологічного по- 
тенціалу технологічного підприємництва; 

- третій щабель: часткові інтегральні індекси, 
що характеризують певні аспекти кожної підсис-
теми. 

Методика розрахунку узагальнюючого інтегра-
льного індексу інноваційного потенціалу техноло- 
гічного підприємництва регіону включає тринад-
цять ітерацій. 

1. Системний аналіз проблеми, її структуриза-
цію та представлення у вигляді ієрархії. 

2. Добір показників статистичних збірників і 
тематичних економічних доповідей Державної  
служби статистики України та Головних управлінь 
статистики певного регіону, що характеризують  
певні аспекти формування та використання іннова-
ційного потенціалу технологічного підприємництва 
регіону. 

3. Визначення показників (ознак), які суттєво 
не впливають на рівень інноваційного потенціалу 
технологічного підприємництва  регіону за допомо-
гою коефіцієнта варіації ( jV ): 

 j
j

j

S
V

X
≡  , (1) 
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де jS  – середньоквадратичне відхилення j-ї ознаки 

(показника); jX  – середньоарифметичне значення  

j-ї ознаки (показника).  

Після визначення за кожною j-ю ознакою jV , 

перевіряється нерівність: jV < e. Якщо jV  менше 

величини e, яка дорівнює 0,1, то ознаки вважаються 
квазопостійними і виключаються з переліку подаль-
шого дослідження.  

4. Визначення показників: стимуляторів (+), де-
стимуляторів (-). 

5. Формування  інформаційних баз даних, тобто 
формування матриці вихідних даних [X]: 

 
11 1 1

21 2 2

1

... ... ...

... ... ...

... ... ...

j m

j m

i ij nm

X X X

X X X X

X X X

 
 =  
  

, (2) 

де j – кількість ознак (j = 1, 2, ..., m);  i – кількість 
блоків, за якими доцільно здійснювати дослідження 
інноваційного потенціалу технологічного підприєм-
ництва регіону (і = 1, 2, ..., n); ijX  – значення j-ї 

ознаки, що характеризує стан i-го блоку інновацій-
ного потенціалу технологічного підприємництва ре-
гіону. 

6. Ранжування показників у порядку збіль-
шення для визначення максимального і мінімаль-
ного значення показників. 

7. Вибір кращого значення для кожного показ-
ника, який характеризує і-й блок (аспект) в побудові 
інтегрального індексу інноваційного потенціалу те-
хнологічного підприємництва регіону (максималь-
ного для показників-стимуляторів і мінімального 
для показників-дестимуляторів). 

8. Розрахунок часткових індексів конкретного 
підблоку, що характеризують рівень певного аспе-
кту інноваційного потенціалу технологічного підп-
риємництва регіонів як відношення фактичного зна-
чення j-го показника для кожного регіону ( ijX ) до 

кращого за регіонами України, тобто здійснюється 
нормування показників:               

для показників-стимуляторів: 

  .
max

ij
част i

ij

X
К

X
= ; (3) 

для показників-дестимуляторів:  

 min
.

ij
част i

ij

X
К

X
= . (4) 

9. Розрахунок добутку часткових інтегральних 
індексів, що характеризують j-й підблок показників 
i-го блоку інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону. 

10. Розрахунок зведених часткових інтеграль-
них індексів, що характеризують певні аспекти інно-
ваційного потенціалу технологічного підприємни- 

цтва регіону за j-м підблоком i-го блоку інновацій-
ного потенціалу технологічного підприємництва ре-
гіону за формулою середньої геометричної частко-
вих інтегральних індексів, що входять до j-го підб-
локу i-го блоку: 

1 2. . ....
m

m
ij частк інтегр частк інтегр частк інтегрK К К К= × × × . (5) 

11. Розрахунок групових інтегральних індексів 
i-го блоку, що характеризують певні аспекти іннова-
ційного потенціалу технологічного підприємництва 
регіону за формулою середньої геометричної зведе-
них часткових інтегральних індексів, що входять до 
і-го блоку: 

1 2. . . . . ....
n

n
i звед част інтегр звед частк інтегр звед частк інтегрK К К К= × × × . (6) 

12. Розрахунок  узагальнюючого інтегрального 
індексу інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону за формулою середньої ге-
ометричної двох групових інтегральних індексів, 
що характеризують підсистеми системи індикаторів 
інноваційного потенціалу технологічного підприєм-
ництва: 

 1 2K К К= × . (7) 

13. Визначення класу рівня інноваційного по- 
тенціалу технологічного підприємництва регіону за 
зведеним інтегральним індексом даного потенціалу 
відповідно до шкали оцінки. 

Пропонуємо для показників-стимуляторів за 
базу порівняння використовувати кращі (максима-
льні) показники, що досягнуті в регіоні, а для пока-
зників-дестимуляторів – мінімальні. Це дозволяє  
розраховувати показники, що характеризують різні 
аспекти інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону, для яких немає науково об-
ґрунтованих нормативів. Інтегральний індекс, який 
буде отримано за такою методикою, коливається в 
діапазоні від 0 до 1,0 і чим вище його значення, тим 
більш високий рівень інноваційного потенціалу тех-
нологічного підприємництва регіону. 

Ідентифікацію отриманих результатів щодо  
рівня інноваційного потенціалу технологічного під-
приємництва регіону пропонуємо розглядати за 
шкалою оцінки рівня інноваційного потенціалу тех-
нологічного підприємництва регіону в залежності 
від значення узагальнюючого інтегрального індексу 
даного потенціалу, яка нараховує п’ять класів 
(табл. 6). 

Результатами оцінки рівня інноваційного по- 
тенціалу технологічного підприємництва за даною 
методикою можуть скористатись такі структури: 

- структури державного і регіонального рівня 
управління: при розробці та формуванні стратегіч-
них та тактичних планів і прогнозів економічного 
розвитку регіону або територіальної громади на 
інноваційних засадах, визначенні пріоритетів регіо-
нальної політики, виявленні потреби у проведенні 
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ефективної структурної політики в регіоні, визна-
ченні механізмів, методів та інструментів стратегіч-
ної підтримки тих чи інших сфер економіки, ство-
ренні умов і стимулів для ефективного функціону-
вання суб’єктів технологічного підприємництва і на 
цій основі наповнення внутрішнього ринку регіону 
інноваційною продукцією; 

 
Таблиця 6 

Класи рівня інноваційного потенціалу  
технологічного підприємництва регіону 

№ 
класу 

Клас рівня інновацій-
ного потенціалу тех-
нологічного підпри- 
ємництва регіону 

Значення  
показника 

I Критичний  К≤ 0,200 
II Низький 0,201 ≤К≤ 0,400 
III Задовільний 0,401 ≤К≤ 0,600 
ІV Середній 0,601 ≤К≤ 0,800 
V Високий 0,801 ≤К≤ 1,000 
 
- міжнародні інституції та інвестори: при ви-

значенні масштабів, форм і конкретних методів 
стратегічної підтримки в інвестуванні тих чи інших 
складових технологічного підприємництва регіону з 
метою підвищення його інноваційного потенціалу; 

- організації, установи, засоби масової інфор-
мації: з метою визначення напрямків та тенденцій 
розвитку технологічного підприємництва, вкла-
дення інвестицій, формування відповідної думки 
щодо даного питання відносно певного регіону, 
виду економічної діяльності чи галузі певного виду 
діяльності. 

Отже, з метою активізації діяльності техноло- 
гічного підприємництва доцільно не тільки кіль- 
кісно визначати рівень його інноваційного потенці-
алу на базі інтегральних індикаторів, але й розро-
бити механізм формування, використання та роз- 
витку даного потенціалу з урахуванням науково- 
технічної інфраструктури, що склалася у регіоні та 
потреб внутрішнього ринку в інноваційній продук-
ції.  
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Бутенко А. І., Уманець Т. В., Гриневич Л. В. 
Методологічні основи дослідження інновацій-
ного потенціалу технологічного підприємництва 
в Україні 

У статті викладено авторське бачення методо-
логії дослідження інноваційного потенціалу техно-
логічного підприємництва. Означено процеси пере-
будови передових економік, що позначились на дер-
жавних пріоритетах України. Обґрунтовано необ-
хідність переходу України до економіки, яка базу-
ється на ефективному використанні інноваційного 
потенціалу технологічного підприємництва, в ос-
нову стійкої конкурентної переваги якого покладена 
інноваційна ідея. Визначено передумови станов-
лення та успішного розвитку технологічного під- 
приємництва. Надано авторське бачення сутності  
категорії «інноваційний потенціал технологічного 
підприємництва» на основі системного підходу з 
урахуванням структури взаємозв’язків між елемен-
тами системи технологічного підприємництва та з 
позиції стратегічного і оперативного управління. 
Визначено умови динамічного росту даного потен-
ціалу. Кількісні та якісні параметри розвитку інно-
ваційного потенціалу технологічного підприємни- 
цтва запропоновано розглядати у рамках системи 
його індикаторів і характеристик, яка утворюється 
на базі двох підсистем: інноваційний кадровий по-
тенціал технологічного підприємництва (профе-
сійно-технічний, науковий і дослідницький) та еко-
номіко-екологічний (інфраструктурно-виробничий, 
інвестиційно-фінансовий, інформаційний, ринковий 
та екологічний). Висунуто дві гіпотези відносно до-
слідження даного потенціалу, означено методи на- 
укового пізнання та припущення для кожної з них. 
Визначено принципи побудови архітектури методо-
логічних засад дослідження  інноваційного потенці-
алу технологічного підприємництва в Україні (сис-
темності, урахування обліку взаємообумовленості 
функціонування складових системи технологічного 
підприємництва та компетентності). Рекомендовано 
кількісну оцінку рівня інноваційного потенціалу  
технологічного підприємництва здійснювати на ос-
нові інтегральних індикаторів. Приведено трьохсту-
пеневу структуру побудови даних інтегральних ін-
дексів, надано алгоритм їх розрахунку та методич-
ний підхід до ідентифікації рівня інноваційного по-
тенціалу технологічного підприємництва за допомо-
гою оціночної шкали в рамках п’яти класів: критич-
ний, низький, задовільний, середній та високий. Ви-
значено потенційних споживачів отриманої інфор-
мації за даним методичним підходом. Запропоно-
вано з метою активізації діяльності технологічного 
підприємництва розробити механізм формування, 

використання та розвитку інноваційного потенціалу 
технологічного підприємництва.  

Ключові слова: потенціал, інноваційний потен-
ціал, методологія, технологічне підприємництво, ін-
тегральна оцінка. 
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Методологические основы исследования иннова-
ционного потенциала технологического пред-
принимательства в Украине 

В статье изложено авторское видение методо-
логии исследования инновационного потенциала 
технологического предпринимательства. Дана ха-
рактеристика процессов перестройки передовых 
экономик, оказавших влияние на государственные 
приоритеты Украины. Обоснована необходимость 
перехода Украины к экономике, базирующейся на 
эффективном использовании инновационного по-
тенциала, в основу устойчивого конкурентного пре-
имущества которого положена инновационная идея. 
Определены предпосылки становления и успешного 
развития технологического предпринимательства. 
Дано авторское видение сущности категории «инно-
вационный потенциал технологического предпри-
нимательства» на основе системного подхода с уче-
том структуры взаимосвязей между элементами си-
стемы технологического предпринимательства и с 
позиции стратегического и оперативного управле-
ния. Определены условия динамического роста дан-
ного потенциала. Количественные и качественные 
параметры развития инновационного потенциала 
технологического предпринимательства предло-
жено рассматривать в рамках системы его индика-
торов и характеристик, созданной на базе двух под-
систем: инновационный кадровый потенциал (про-
фессионально-технический, научный и исследова-
тельский) и экономико-экологический (инфраструк-
турно-производственный, инвестиционно-финансо-
вый, информационный, рыночный и экологиче-
ский). Выдвинуты две гипотезы относительно ис-
следования данного потенциала, определены ме-
тоды научного познания и допуски для каждой из 
них. Определены принципы построения архитек-
туры методологических основ исследования инно-
вационного потенциала технологического предпри-
нимательства в Украине (системности, учета взаи-
мообусловленности функционирования сложных 
систем технологического предпринимательства и 
компетентности). Предложено количественную 
оценку уровня инновационного потенциала техно-
логического предпринимательства осуществлять на 
основе интегральных индикаторов. Приведена трех-
ступенчатая структура построения этих интеграль-
ных индексов, дан алгоритм их расчета и методиче-
ский поход относительно идентификации уровня 
инновационного потенциала технологического 
предпринимательства с помощью оценочной шкалы 
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в рамках пяти классов: критический, низкий, удо-
влетворительный, средний и высокий. Определен 
круг потенциальных потребителей полученной ин-
формации согласно данному методическому под-
ходу. Предложено с целью активизации деятельно-
сти технологического предпринимательства разра-
ботать механизм формирования, использования и 
развития инновационного потенциала технологиче-
ского предпринимательства.  

Ключевые слова: потенциал, инновационный 
потенциал, методология, технологическое предпри-
нимательство, интегральная оценка. 

 
Butenko A., Umanets T., Grinevich L. Method-

ological bases of research of innovative potential of 
technological entrepreneurship in Ukraine 

The article outlines the author's vision of the meth-
odology of researching the innovative potential of tech-
nological entrepreneurship. The processes of restructur-
ing of advanced economies, which have affected the 
state priorities of Ukraine, are indicated. The necessity 
of transition of Ukraine to the economy, which is based 
on the effective use of innovative potential of techno-
logical entrepreneurship, is grounded on the basis of the 
stable competitive advantage of which the innovative 
idea is based. The preconditions of formation and suc-
cessful development of technological entrepreneurship 
are determined. The author's vision of the essence of the 
category "innovative potential of technological entre-
preneurship" is given on the basis of the system ap-
proach, taking into account the structure of interconnec-
tions between the elements of the technological entre-
preneurship system and the position of strategic and op-
erational management. The conditions of the dynamic 
growth of this potential are determined. Quantitative 
and qualitative parameters of the development of inno- 
 
 

vative potential of technological entrepreneurship are 
proposed to be considered within the framework of its 
system of indicators and characteristics, which is 
formed on the basis of two subsystems: innovative per-
sonnel potential of technological entrepreneurship (vo-
cational, scientific and research) and economical and 
ecological (infrastructure, production, investment -fi-
nancial, informational, market and environmental). Two 
hypotheses concerning the research of this potential are 
put forward, methods of scientific knowledge and as-
sumptions for each of them are indicated. The principles 
of the construction of the architecture of the methodo-
logical foundations of the research of the innovative po-
tential of technological entrepreneurship in Ukraine 
(systematic, accounting for the interdependence of the 
functioning of the components of the system of techno-
logical entrepreneurship and competence) have been de-
termined. It is recommended that the quantitative as-
sessment of the level of innovation potential of techno-
logical entrepreneurship is based on integrated indica-
tors. The three-stage structure of data integral indexes is 
given, the algorithm of their calculation and the method-
ical approach to identifying the level of innovative po-
tential of technological entrepreneurship with the help 
of an assessment scale within the framework of five 
classes are given: critical, low, satisfactory, medium and 
high. The potential consumers of the received infor-
mation according to this methodical approach are deter-
mined. In order to intensify the activity of technological 
entrepreneurship, it is proposed to develop a mechanism 
for the formation, use and development of the innova-
tive potential of technological entrepreneurship. 

Keywords: potential, innovative potential, method-
ology, technological entrepreneurship, integral estima-
tion. 
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СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

У МЕЖАХ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ 
 
Європа зазнає трансформації. Криза знищила 

роки економічного і соціального прогресу і виявила 
структурну слабкість європейської економіки. У той 
же час, світ дуже швидко змінюється і довгострокові 
виклики – глобалізація, інтенсивне використання 
природних ресурсів, виснаження – посилюються. 
ЄС повинен прийняти на себе свою частку відпові-
дальності за майбутнє світу. Європа може досягти 
успіху, якщо діятиме колективно, як Союз. Необ-
хідна стратегія, щоб допомогти вийти з кризи і по-
вернути Європейському Союзу розумний, стійкий, 
всебічний економічний розвиток, високий рівень 
зайнятості, продуктивності, і суспільної згуртовано-
сті. 

Введення в економічний аналіз характеристики 
технологічних змін як окремого ключового чинника 
розвитку, що досліджується ендогенно, а не у ви-
гляді «чорної скрині» загального фактора продук- 
тивності, переважно відбувалося в рамках теоретич-
ної течії, яка сьогодні має узагальнюючу назву 
«шумпетеріанська економіка». Цей блок теорій роз-
глядає науково-технічні інновації як головний дви-
гун економічного зростання. Фундаментальні теоре-
тичні підвалини цієї теорії було закладено ще на по-
чатку XX ст. Одним із основних її фундаторів висту-
пив видатний український економіст та політичний 
діяч часів Української народної республіки М.І. Ту-
ган-Барановський. До корифеїв цього напряму тео-
рії можна віднести його учня М.Д. Кондратьєва, ні-
мецького дослідника А. Шпитгофа та класика еко-
номічної теорії Й. Шумпетера.  

Сучасні неошумпетеріанські теорії в центр ана-
лізу ставлять структурні зміни в економіці, які від-
буваються під впливом технологічних змін. Вони 
продемонстрували вплив технологічних революцій 
на економічний розвиток, встановили тісний зв’язок 
між впровадженням у виробництво базових науко-
во-технологічних інновацій і довгостроковими ко-
ливаннями циклічного розвитку економічних про-
цесів. У цій теорії однією з центральних категорій є 
«руйнівне творення», коли базові технологічні інно-
вації одночасно руйнують старі галузі виробництва 
і створюють нові. У цьому контексті важливо в ана-
лізі та при формуванні пріоритетів чітко розрізняти 
«старі» і «нові» галузі, а також проблему «лідирую-
чих секторів» та засобів їхньої державної підтримки.  

Обґрунтування категорії технологічної системи 
як основи довгострокового циклічного розвитку 

економіки пов’язано з іменами К. Фрімена, Д. Досі, 
К. Перес. Розвиваючи ідеї Й. Шумпетера і Г. Менша 
щодо впливу базових науково-технічних інновацій 
на довгострокову економічну динаміку, К. Фрімен 
вводить до наукового вжитку поняття технологічної 
системи, зміна якої відбувається як технологічна ре-
волюція. Остання розуміється як сукупність еконо-
мічно та технологічно пов’язаних інновацій, що 
складають нову технологічну систему. Техноло- 
гічна революція призводить до радикальних змін па-
нівних у господарській системі технологічних пара-
дигм, які впливають на важливі аспекти функціону-
вання економіки. Період існування та необхідність 
зміни технологічної парадигми спричиняються суто 
економічними чинниками. Досягаючи межі еконо-
мічного зростання, господарська система набуває 
стану, коли взаємодія технічної та економічної сфер 
започатковує утворення нової парадигми, яка знову 
революційно змінює виробничу систему. Старі соці-
альні та інституційні механізми, що пристосувалися 
до старої парадигми, не в змозі бути адекватними 
новій структурі інвестицій, ринковій поведінці 
тощо. Вони витискуються процесом дифузії (поши-
рення) нової техніко-економічної системи. Зміна па-
радигми зумовлює радикальну зміну звичного типу 
інженерного та управлінського мислення щодо  
ефективної господарської практики [1, с. 131-133]. 

Програма «Європа 2020» встановлює бачення 
Європейської соціально-орієнтованої економіки  
ХХІ ст. Європа 2020 висуває вперед три загальні 
зміцнюючі пріоритети: 1) розумне зростання: розви-
ток економіки, заснований на знаннях та інноваціях; 
2) стійкий розвиток: просування раціональнішого 
використання ресурсів, «зеленішу» і конкурентозда-
тну економіку; 3) всебічний розвиток: стимулю-
вання розвитку економіки з високим рівнем зайня-
тості, що забезпечує соціальну і територіальну цілі-
сність [2, с. 34].  

В Україні, крім Інституту економіки промисло-
вості НАН України [3-5], теоретико-практичним ас-
пектам проблем формування інноваційно-орієнто-
ваної економіки, у тому числі регіональних іннова-
ційних систем [6; 7; 11], присвячено дослідження, 
виконані в Інституті регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього НАН України, Інституті економіки 
і прогнозування НАН України, Інституті досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки  
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ім. Г.М. Доброва НАН України, Міжнародному цен-
трі дослідження соціально-економічних проблем 
модернізації та розвитку кооперації. Так, у моногра-
фії [8] висвітлюються процеси становлення регіона-
льних інноваційних екосистем України в умовах  
євроінтеграційних викликів. Оцінювання стану  
формування технологічного потенціалу регіонів та  
ідентифікація детермінант його реалізації у кон-
тексті розбудови регіональних інноваційних систем 
України представлена у монографії [9]. У збірнику 
науково-аналітичних матеріалів [10] розглянуто до-
свід розвинених країн у розвитку регіональних інно-
ваційних систем та можливості його імплементації 
до українських реалій.  

В український літературі категорія технологіч-
ної парадигми частіше вживається під назвою «тех-
нологічний уклад» наслідуючи термінологію росій-
ських учених. Проте, вживаючи термін «техноло- 
гічний уклад», і російські, і українські автори вкла-
дають у нього зміст категорії «технологічна пара- 
дигма», яка використовується в іноземній літера-
турі. Слід зазначити, що аналіз розвитку інновацій-
них технологій у контексті економічної динаміки 
наштовхується на певні методичні проблеми. Річ у 
тім, що статистична інформаційна база орієнтована 
на облік видів продукції (виробництв) і структуру-

ється в окремі галузі за типом продуктів, що вироб-
ляються. Спроби окремого обліку розвитку техноло-
гій у контексті потреб економічного аналізу вияви-
лися невдалими, бо залишилася не вирішеною про-
блема ідентифікації органічності зв’язку впрова-
дження нової технології та економічного результату 
виробництва. Не кажучи вже про проблему від- 
окремлення для ведення статистичного обліку різ-
них типів технологій в умовах єдиного виробничого 
циклу, нова технологія може бути нерепрезентатив-
ною щодо економічного результату виробництва. 
Тому в аналізі певні види технологій репрезенту-
ються певними галузями виробництва чи агрегова-
ними видами продукції. Такий підхід дає змогу ско-
ристатися розвинутою економічною статистикою і, 
що дуже важливо, чітко фіксує інноваційну резуль-
тативність нової технології. Останнє набуває винят-
кового значення для перехідних економік, які наслі-
дували риси командної економіки, коли найсучас-
ніша технологія впроваджується як одиничний до- 
слідний зразок, що не впливав не технологічний рі-
вень всього виробництва та рівень конкурентоспро-
можності продукції. 

Нами в роботах [17, с. 53-57; 18, с. 67-71] запро-
поновано нову парадигму сучасного індустріаль-
ного розвитку країн та регіонів (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Парадигма сучасного індустріального розвитку країн та регіонів 

 
У ній зроблено спробу на графічній моделі по-

єднати шляхи та можливі сценарії переходу від до-
мінуючого зараз «традиційного індустріалізму» (3-
го та 4-го технологічних укладів) до постіндустрі- 
алізму (з домінуванням 5-го укладу) та неоіндустрі-

алізму (з домінуванням 6-го укладу), а також наве-
дено можливі критерії оцінки проходження відпо- 
відних етапів. Відповідно трансформувалися на різ-
них рівнях (глобальному, національному та рівні 
конкретного робочого місця) і основні «цеглинки» 
побудови економічних систем (рис. 2). 
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Рис. 2. Основні «соціоекономічні одиниці зборки» економічних систем 

 
Характеристики 3-го укладу описані ще «кла-

сиками марксизму» кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
конфігурація, яка буде відповідати сучасному 6-му 
укладу лише формується і зараз можна тільки фан-
тазувати, яким буде її остаточний вигляд. Але певні 
ретроспективні «ланцюжки» вже можна відстежити. 
На глобальному рівні: «Колоніальна супердержава – 
Транснаціональна корпорація – міждержавний еко-
номічний блок (СЕНТО, СЕАТО, МЕРКОСУР) – 
Глобальний союз (ринок з чисельністю населення 
500 млн – 1 млрд осіб)»; на макрорівні; « Підприєм-
ство – промислове мономісто з 1-2 «місто утворюю-
чими підприємствами» – Агломерація міст або ре-
гіон (з втратою промпідприємствами містоутворю-
ючої функції) – Регіон з чисельністю населення 3- 
7 млн осіб (NUTS-1 за сучасною євро класифіка-
цією, аналог малої країни, землі, провінції, регіону, 
а в Україні – економічного району); на соціальному 
нанорівні: «Робоче місце (як джерело «мінімального 
достатку») – Робоче місце (як джерело «середнього 
достатку») – Людина (як представник «середнього 
класу») – Людина (з особистим диференційованим 
незалежним грошовим потоком)». Відповідним чи-
ном необхідно формувати і стратегії розвитку на  
кожному рівні. 

Перехід до ринкових відносин висвітлив проб-
лему низької конкурентоздатності «радянських» то-
варів, передусім на теренах комерціалізації та дифу-
зії (поширення) інновацій. У сучасній Україні ця 
проблема стала критичною при визначенні пріори-
тетних напрямів розвитку науки і техніки. Тому при 
економічній оцінці технологічного розвитку дуже 
важливим моментом є фіксація ринкового успіху 

продукції, яка вироблятиметься за допомогою тех-
нологій, що пропонуються для державної підтрим-
ки. Сучасна аналітична практика економічної оцін-
ки технологічного розвитку базується переважно на 
порівняльному аналізі галузевого розвитку з різним 
ступенем деталізації галузевої структури. Класифі-
кація виробництв за критерієм їх належності до тієї 
чи іншої технологічної парадигми здійснюється, як 
правило, двома методами. Перший пов’язаний з екс-
пертною аналітичною оцінкою історії закономірно-
стей розвитку технологій та прогнозуванням їх май-
бутнього. Укладений таким методом перелік техно-
логій є результатом наукових досліджень і прогноз-
них оцінок. Другий метод побудовано на більш точ-
ному ґрунті, яким виступає вимірювання показника 
наукомісткості різних виробництв. Ранжуючи ви- 
бірку виробництв за показником наукомісткості, ви-
значають високо-, середньо- та низькотехнологічні 
галузі.  

Треба зауважити, що результати галузевої кла-
сифікації, отримані за цими двома методами, в 
принципі збігаються, що також є свідченням слуш-
ності неошумпетеріанської теорії технологічних па-
радигм (укладів). Так, високо-, середньо- та низько-
технологічні галузі можна розглядати як 5, 4 та 3-й 
технологічні уклади відповідно. 

Для аналізу структурних аспектів розвитку 
промисловості України в контексті концепції тех-
ніко-економічних парадигм (укладів) в роботі [1,  
с. 134] виконано групування галузей промисловості, 
щоб представити кожний зазначений уклад окремо. 
В статистиці України та інших країн складно чітко 
здійснити узагальнюючу класифікацію видів техно- 
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логій за технічними ознаками, бо об’єктом масових 
спостережень реально може виступати лише про- 
дукція. Тому в міжнародній практиці для макроха-
рактеристик розвитку технологій застосовується 
підхід групування відповідних галузей виробництва 
товарів, які репрезентують певний економічний тип 
технологій, визначений шкалами типу: передові – 
традиційні – застарілі чи наукомісткі – масові – ру-
тинні виробництва. За такою аналогією можна за-
пропонувати класифікацію товарів, технологія ви-
робництва і технічна сутність яких буде приблизно 
відповідати суті різних техніко-економічних пара-
дигм (укладів). Зрозуміло, що така класифікація є 
достатньо умовною, але, на наш погляд, вона може 
стати дієвим інструментом аналітичної економічної 
оцінки технологічної еволюції виробничого апарату 
господарської діяльності в контексті концепції тех-
нологічного детермінізму щодо соціально-еконо- 
мічного розвитку країни. 

Для статистичного виокремлення виробництв 
за технологічними укладами ми використовували 
підходи, які застосовуються Організацією еконо- 
мічного співробітництва і розвитку (OECD). Про- 
мислові виробництва розподілено на групи за «про-
сунутістю» (ступенем розвитку) технологій, що ви-
користовуються: 1 група – високотехнологічні;  
2 група – середньо – високотехнологічні; 3 група – 
середньо – низькотехнологічні; 4 група – низькоте-
хнологічні. Така класифікація фактично збігається з 
класифікацією за технологічними укладами. Висо-
котехнологічні галузі відповідають п’ятому та шос-
тому укладам, середньотехнологічні – четвертому, і 
низькотехнологічні – третьому та другому укладам. 
Відповідні розрахунки для промислових регіонів 
зроблені в ІЕП НАН України наведено в табл. 1. 

Узагальнюючи вищевикладене цікаво порів-
няти стан процесів пост- та неоіндустріальної мо- 
дернізації у співставних регіонах – малих країнах 
Європи та економічних районах України (рис. 3).  

 
Таблиця 1 

Структура промислової продукції регіонів України за рівнем наукоємкості, % 
 

Рівень наукоємності продукції 
Україна 

Регіони 
Дніпро-
петров-
ська 

Донецька
Запорі-
зька 

Полтав-
ська 

Харків-
ська 

Київська 
Луган-
ська 

Високий 1,6 0,1 0,1 0,9 0,2 3,2 2,2 2,1 
Виробництво комп’ютерів, електрон-
ної та обчислюваної техніки 0,6 0,1  0,7 0,1 1,0 0,8 1,8 
Виробництво основних фармацев- 
тичних продуктів 1,0  0,1 0,2 0,1 2,2 1,4 0,3 
Середньовисокий  10,1 6,3 6,9 16,9 10,7 15,8 7,5 21,4 
Виробництво електричного устатку-
вання 1,5 0,6 1,6 4,6 0,5 4,5 2,0 0,1 
Виробництво машин і устаткування, 
не віднесених до інших групувань 2,3 1,1 3,4 1,6 1,9 6,6 1,8 0,6 
Виробництво автотранспортних засо-
бів 2,8 1,6 0,4 9,0 6,9 3,3 1,4 11,0 
Виробництво хімічних речовин та хі-
мічної продукції 3,5 3,0 1,5 1,7 1,4 1,4 2,3 9,7 
Середньонизький 35,2 70,6 64,1 45,4 52,8 22,9 22,4 60,4 
Металургійне виробництво 16,6 37,7 41,7 35,4 0,8 3,2 6,5 38,2 
Виробництво коксу та продуктів наф-
топерероблення 3,3 1,7 6,1 4,4 22,9 3,6 0,1 3,0 
Добувна промисловість та розроб-
лення кар’єрів 10,8 26,8 14,3 3,2 28,2 9,5 0,7 18,4 
Виробництво гумових та пластмасо-
вих виробів та іншої неметалевої мі-
неральної продукції 4,5 4,4 2,0 2,4 0,9 6,6 15,1 0,8 
Низький 53,1 23,0 28,9 36,8 36,3 58,1 67,8 16,1 
Виробництво харчових продуктів, на-
поїв, тютюну 21,2 8,3 7,2 9,2 27,3 30,9 38,1 1,2 
Текстильне виробництво, виробни- 
цтво одягу, шкіри та ін. матеріалів 0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 13 0,7 0,2 
Виробництво виробів з деревини, па-
перу, поліграфічна діяльність 3,1 1,5 0,5 0,5 0,4 3,7 9,4 5,1 
Виробництво меблів, ін. продукції 2,1 1,7 2,0 3,3 0,5 3,1 2,7 0,8 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та повітря 24,6 9,5 17,0 228 7,3 17,5 15,7 8,2 
Водопостачання, каналізація, пово-
дження з відходами 1,3 1,7 2,0 0,8 0,5 1,6 1,2 0,6 
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Рис. 3. Порівняльна оцінка стану модернізації економічних районів України  

та малих країн Європи [2, с. 67-68] 
 
Як бачимо відповідні оцінки для постсоціаліс-

тичних країн (Болгарія, Хорватія, Словаччина) та 
промислових економічних районів України (Дон-
басу, Придніпров’я, Слобожанщини, Полісся) не 
дуже відрізняються. Інша річ у порівнянні з «капіта-
лістичними» країнами. І тут може стати при нагоді 
досвід інноваційного «кельтського тигра» – Ірлан-
дії. 

Оскільки через складну ситуацію з відпливом 
капіталу в нас уже немає часу на поліпшення інвес-
тиційного клімату в надії на наступний приплив іно-
земних інвестицій, тому уже зараз нам необхідний 
стрімкий і масштабний приплив грошових ресурсів. 
У цьому ключі цікавим є вивчення досвіду саме Ір-
ландії. Динаміка структурних пост- та неоіндустрі- 
альних зрушень в економіці цієї, ще в середині ми-
нулого століття аграрної, країни за останні півсто-
ліття наведена в табл. 2. 

Які підходи й механізми використовувала кра-
їна наприкінці 1990-х років для стрімкого збіль-
шення обсягів іноземного капіталу? Передумовами 
до створення інвестиційної привабливості Ірландії 
послужили дві групи факторів: демографічні й еко-
номічні. Демографічні фактори включали високу 
народжуваність, а також значну еміграцію, особ-
ливо молоді, аж до середини 1990-х років. Серед 
економічних факторів слід виокремити такі: високу 

внутрішню відкритість для іноземного капіталу (ще 
в 1958 р. було лібералізовано закон про контроль 
над виробниками); низьку ставку податку на прибу-
ток та її поширення на іноземні компанії; низьку 
ефективну ставку прибуткового податку на доходи 
фізичних осіб; заснування систем регіональних тех-
нічних коледжів і підготовку висококласних фахів-
ців-технарів; реструктуризацію телекомунікацій-
ного сектора.  

 
Таблиця 2 

Структура економіки Ірландії (1970-2012*), %, 

Рік 
Сільське  

господарство
Промис-
ловість 

Будів-
ництво 

Тор-
гівля 

Транс-
порт 

Пос-
луги 

1970 16,7 19,9 10,2 17,6 7,1 28,5 
1980 11,4 19,2 11,6 16,5 6,6 34,6 
1990 9 22,7 6 18,9 7,2 36,2 
2000 3,6 28,1 7,3 16,1 8,8 36 
2010 1,5 24,6 1,9 18,2 7,3 46,5 
2012 1,6 26,3 1,6 18 7,2 45,3 

* URL: http://www.be5.biz/makroekonomika/profile/. 
 
Адже до середини 1990-х років іноземці прак-

тично не довіряли Ірландії. Країна вважалася най- 
біднішою «хворою людиною» Західної Європи з ак-
тивними діями терористичного угруповання ІРА, 
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часто змінюваними урядами, високим безробіттям. 
Тому створення комфортного інвестиційного клі-
мату виявилося недостатньо – необхідно було пра-
вильно донести цю інформацію усьому світові. І 
влада вирішила, що найкращим провідником інфор-
мації про інвестиційні можливості країни може 
стати значна ірландська діаспора. Тільки в США 
проживає близько 34 млн чоловік з ірландським ко-
ріннями, ще майже 6 млн – у Великобританії, бли-
зько 4 млн – у Канаді, 2 млн – в Австралії, 1 млн – у 
країнах Латинської Америки. Загалом у різних дже-
релах фігурує цифра від 50 до 70 млн осіб ірландсь-
кого походження. На відміну від багатьох країн, які 
роблять ставку на залучення грошових переказів мі-
грантів, влада Ірландії зробила ставку спочатку на 

залучення самих мігрантів і діаспори. Вони сподіва-
лися, що ірландці покличуть за собою своїх колег, 
партнерів, співінвесторів. І в результаті і перекази, й 
інвестиції потечуть у країну потоком. Тому Ірландія 
почала шукати виходи на ірландців за кордоном, 
приділивши їм особливу увагу в США. За підрахун-
ками влади, 45% керівників різних рівнів у компа-
ніях з рейтингу Fortune 500 мали ірландське коріння 
й походження. А багато американських компаній 
були засновані в містах із сильною ірландською діа-
спорою (Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія). Їхні топ-
менеджери часто мали ірландське коріння. Інвести-
ції таких компаній із США в стратегічні техноло- 
гічні платформи Ірландії могли б стати символічним 
поверненням на батьківщину (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Стратегічні технологічні платформи Ірландії [12] 

Ключові сектори Приклади СТП 

Інформаційні та 
комунікаційні технології 

Мережеві технології; 
розробка систем розподілених і паралельних обчислень, прогнозування та безпеки; 
компоненти: інтеграція, мініатюризація, низьке енергоспоживання;  
нова архітектура; 
системи взаємодії «людина-машина» 

Створення нових матері- 
алів, технологій та бізнес-
процесів 

Розробка та виробництво нових і вдосконалених матеріалів, включаючи біоматеріали; 
«розумні» і повторно використані матеріали; 
інтеграція і мініатюризація обладнання 

Охорона здоров'я та науки 
про живе 

Біотехнології в медицині, сільському господарстві, рибній промисловості, харчовій проми-
словості; 
геноміка; 
нові види діагностики; 
цілеспрямована доставка ліків до хворих органів за допомогою; 
нанороботів 

Хімія і фармацевтика 
Традиційні та передові технології біологічного синтезу; 
гнучкі, екологічно чисті й ефективні процеси; 
автоматизація і моніторинг виробничих процесів 

Природні ресурси 

Виробництво якісної і безпечної харчової продукції; 
управління якістю навколишнього середовища; 
використання біотехнологій у сільському господарстві і харчовій промисловості; 
аналіз ринків, визначення майбутніх потреб у продуктах харчування 

Енергетика 
Використання нових та поновлюваних джерел енергії; 
інтелектуальні рішення на основі енергетичних технологій; 
технології енергозбереження та повторного використання 

Транспорт та логістика 

Інтермодальні транспортні системи (ефективне розділення простору між різними видами 
транспорту); 
телематичні технології (керування транспортними маршрутами); 
управління транспортною інфраструктурою 

Будівництво та інфра- 
структура 

Використання ІКТ (системи тривимірного проектування, кошторисні розрахунки і т. д.); 
нові будівельні матеріали та елементи; 
оптимізація процесів будівництва 

 
Мірою успіху Ірландії на сьогодні є здатність 

притягувати прямі зарубіжні інвестиції в нові техно-
логії із США, Європи, Азії і тихоокеанського регі-
ону, що демонструє довіру компаній, які відкрива-
ють свої офіси на її території. Близько 1 000 компа-
ній, включаючи відомі світові бренди, зробили Ір- 
ландію центром свого представництва в Європі,  
завдяки поєднанню вигідних чинників, яке забезпе-
чує економіка країни. Ось деякі приклади вкладення 

іноземних інвестицій в НДДКР Ірландії: Merrill 
Lynch вклала € 30 млн в НДДКР в Dublin; IBM Tivoli 
вклало в розробки програмного забезпечення лабо-
раторій Cork і Galway € 24 млн інвестицій, створила 
130 нових робочих місць; Smith і Nephew об’єдна-
лися в REMEDI центр National University Galway з 
метою розвивати освоєння нових методів лікування 
ортопедичних захворювань суглобів; Intel заснував 
Центр Technology Research for Independent Living 
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(TRIL), який був спрямований на використання тех-
нологій для підтримки життя літніх людей спільно з 
асоціацією Trinity College Dublin, University College 
Dublin і National University Galway; GlaxoSmithKline 
проводило наукові дослідження і розробки щодо 
хвороби Альцгеймера спільно з Інститутом нейро-
наук в Trinity College Dublin і National University 
Galway; Wyeth Corporation вклала € 24 млн у НДДКР 
і розвиток технологічних об’єктів в Dublin [13].  

Таким чином, Ірландія довела всьому світові, 
що на діаспору можна обпертися в питанні розвитку 
національної економіки і залучення іноземного ка-
піталу [14]. Виходячи з цього досвіду, можна зро-
бити ряд висновків, корисних для України, яка та-
кож має значну діаспору (15-20 млн чол.) у досить 
розвинених країнах світу. По-перше, мігранти й діа-
спора – це найкращі у світі провідники (посеред-
ники) із залучення фінансового та інтелектуального 
капіталу в країну. По-друге, діаспора є першопро- 
хідниками у країну, і вони можуть відіграти роль ка-
талізатора для залучення капіталу вже «по-справж-
ньому» іноземного походження. По-третє, емо-
ційні зв'язки зі своєю рідною країною, почуття пев-
ного обов'язку можуть мотивувати членів діаспори 
інвестувати кошти навіть у разі нестабільного інве-
стиційного клімату. По-четверте, члени діаспори 
можуть надихати іноземних інвесторів вкладати у 
свої країни шляхом надання їм інформації про кра-
їну, умови роботи. Допомагати інвестувати кошти 
шляхом проведення переговорів з покупцями, під- 
рядниками, партнерами, органами влади, кредито-
рами та іншими організаціями в інвестованій країні. 

По-п'яте, через впровадження мотиваційних про-
грам і проектів країни можуть регулювати й контро-
лювати так званий відплив мізків (brain drain) і пере-
творювати його на в «циркуляцію мізків» (brain 
circulation) і максимально використовувати знання 
діаспори (brain gain).  

Формування регіональних інноваційних систем 
в Україні пропонується здійснювати навколо регіо-
нальних наукових центрів НАН України та МОН 
України (далі – наукові центри), статус яких закріп-
лений в Законі України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність». Так, відповідно до ст. 25 цього за-
кону, регіональні наукові центри створюються НАН 
України спільно з центральним органом виконавчої 
влади, який реалізує державну політику у сфері на-
укової та науково-технічної діяльності, за пого-
дженням із відповідними місцевими органами вико-
навчої влади «з метою підвищення ролі науки в роз-
робленні та реалізації ефективної регіональної полі-
тики, її орієнтації на поєднання загальнодержавних 
і регіональних інтересів, наукове забезпечення 
розв’язання актуальних проблем соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів» [16].  

В Україні створено шість наукових центрів, які 
охоплюють декілька областей (рис. 4). Ареали їх дії 
загалом співпадають з межами економічних райо-
нів, які сформувались, виходячи з адміністративно-
територіального поділу України з урахуванням ет- 
нічних та історичних особливостей областей, розмі-
щення продуктивних сил і територіального поділу 
праці. 

 

 
Рис. 4. Наукові центри НАН України та МОН України * 

* Джерело: Наукові центри НАН України та МОН України / Головний портал НАН України [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/rsc/all/Pages/default.aspx. 
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В умовах реформи децентралізації влади удо-
сконалення мережі наукових центрів як потенціаль-
ного ядра майбутніх регіональних інноваційних си-
стем (РІС) має принципове значення. Наукові цент-
ри могли б стати потужним механізмом міжвідомчої 
координації на рівні економічних районів, ядром  
розбудови інноваційної інфраструктури – мережі  
бізнес-інкубаторів, наукових, техно- та індустріаль-
них парків (як це вдало було втілено в Ірландії), тим 
самим підсилити роль саме цієї ланки в економічній 
системі України, а також зв’язків між підсистемами 
регіональних інноваційних систем. Це дозволило б 
підвищити роль науки у розвитку РІС, забезпечити 
їх більшу взаємопов’язаність і дієвість, поєднати 
державні та регіональні інтереси щодо забезпечення 
стійкого економічного розвитку країни. Для цього 
наукові центри необхідно наділити відповідними 
повноваженнями та ресурсами, закріпити в Законі 
України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність».  

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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Іванов С. В. Створення регіональних іннова-
ційних систем у межах економічних районів – 
майбутнє України 

Наукові центри могли б стати потужним меха-
нізмом міжвідомчої координації на рівні економіч-
них районів, ядром розбудови інноваційної інфра-
структури – мережі бізнес-інкубаторів, наукових, 
техно- та індустріальних парків (як це вдало було 
втілено в Ірландії), тим самим підсилити роль саме 
цієї ланки в економічній системі України, а також 
зв’язків між підсистемами регіональних інновацій-
них 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 
ресурсами і закріпити в Законі. 

Ключові слова: наука, інновації, регіон, інфра-
структура, система. 

 
Иванов С. В. Создание региональных инно-

вационных систем в рамках экономических рай-
онов – будущее Украины 

Научные Центры могли бы стать мощным ме-
ханизмом межведомственной координации на 
уровне экономических районов, ядром развития ин-
новационной инфраструктуры – сети бизнес-инку-
баторов, научных, техно- и индустриальных парков 
(как это удачно было воплощено в Ирландии), тем 
самым усилить роль именно этого звена в экономи- 
 
 

ческой системе Украины, а также связей между под-
системами региональных инновационных систем. 
Это позволило бы повысить роль науки в развитии 
РИС, обеспечить их большую взаимосвязь и дей-
ственность, совместить государственные и регио-
нальные интересы по обеспечению устойчивого 
экономического развития страны. Для этого центры 
необходимо наделить соответствующими полномо-
чиями и ресурсами, закрепить в Законе. 

Ключевые слова: наука, инновации, регион, ин-
фраструктура, система. 

 
Ivanov S. Creation of regional innovation sys-

tems in economic regions – the future of Ukraine 
Research centers could become a powerful mecha-

nism for inter-agency coordination at the level of eco-
nomic regions, the core of the development of innova-
tion infrastructure - the network of business incubators, 
scientific, techno- and industrial parks (as has been suc-
cessfully implemented in Ireland), thus enhancing the 
role of this link in the economic the system of Ukraine, 
as well as links between subsystems of regional innova-
tion systems. This would increase the role of science in 
the development of RIS, ensure their greater intercon-
nectivity and effectiveness, combine state and regional 
interests in ensuring sustainable economic development 
of the country. For this purpose, scientific centers 
should be given the appropriate powers and resources 
that are enshrined in the law. 

Keywords: science, innovation, region, infrastruc-
ture, system. 
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Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці  
Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф71/29-2017 

 
Вступ. У сучасних умовах переходу від індуст-

ріальної економіки до постіндустріальної, основою 
якої є знання, інтелект та високі технології, основ-
ним чинником розвитку будь-якої сфери економіч-
ної діяльності є трудовий потенціал – сукупність 
працівників, що володіють певними якісними ха- 
рактеристиками (освітою, компетенціями, мобільні-
стю тощо), які безпосередньо забезпечують діяль-
ність підприємства, організацію та виробництво 
будь-якої продукції або послуг. Креативний та інно-
ваційний трудовий потенціал (ТП), що є здатним до 
розвитку та вирішення складних технологічних зав-
дань, визначає успіх стратегії підприємства, його 
конкурентоспроможність на внутрішньому та зов- 
нішньому ринках. Особливо це важливо для про- 
мисловості, яка в сучасних умовах переживає техно-
логічну та структурну трансформацію. В Україні  
відбувається негативна динаміка промислового роз-
витку. Якщо у 1990 р. промисловість України забез-
печувала більше 50% загального випуску продукції, 
36% ВДВ та більше 30% зайнятості населення [1,  
с. 109], то у 2015 р. частка промисловості у загаль-
ному обсязі ВДВ скоротилася до 23,6%, а в струк-
турі зайнятих в економіці складала лише 22,8% [1,  
с. 386; 2, с.26].. 

Динаміка обсягів промислового виробництва, 
його ефективність та розвиток трудового потенціалу 
промисловості є взаємозалежними явищами. Значна 
кількість вітчизняних дослідників аналізують ці 
явища відокремлено. Метою даної наукової роботи 
є виявлення взаємозв’язку між параметрами роз- 
витку трудового потенціалу промисловості та рів-
нем продуктивності праці в галузях промислового 
виробництва з урахуванням рівня наукоємності ви-
дів промислової діяльності. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі переходу до постіндустріального суспільства 
промисловість хоч і втратила свою домінуючу роль 
у забезпеченні економічного розвитку, однак зали-
шається вагомим чинником економічного і техноло-
гічного прогресу. В основному це забезпечується 

високотехнологічними галузями зі значною іннова- 
ційною складовою. Рівень технологічного розвитку 
тих чи інших видів промислової діяльності (ВПД) 
залежить від рівня наукоємності промислової про- 
дукції. Згідно методики ОЕСР класифікація про- 
мисловості по рівню наукоємності ділить усі галузі 
промислового виробництва на чотири групи: висо-
кої наукоємності; середньо-високої наукоємності; 
середньо-низької наукоємності; низької наукоємно-
сті [3; 4, с. 12]. 

Окрім цієї методики, для розподілу видів про-
мислової діяльності України за рівнем наукоємності 
враховувався сумарний індекс інновацій за ВЕД, 
який розраховується за методикою Державної служ-
би статистики [5]. На основі цих методик було здій-
снено розподіл видів промислової діяльності, який 
свідчить, що в Україні переважає низько техноло- 
гічне промислове виробництво:  

до групи з низькою наукоємністю віднесено: 
добувна промисловість і розроблення кар’єрів, ви-
робництво харчових продуктів, текстильне вироб-
ництво, виготовлення виробів з деревини, виробни-
цтво меблів, металургійне виробництво, виробни- 
цтво гумових і пластмасових виробів; 

до групи з середньо-низькою наукоємністю від-
несено: виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції, виробництво електричного устаткування; 

до групи з середньо-високою наукоємністю від-
несено: виробництво машин і устаткування, не від-
несених до інших групувань; виробництво комп’ю-
терів, електронної та оптичної продукції; 

до групи з високою наукоємністю віднесено: 
виробництво коксу,  продуктів нафтоперероблення; 
виробництво автотранспортних засобів; виробни- 
цтво фармацевтичних продуктів і препаратів. 

За визначеними групами видів промислової ді-
яльності здійснено оцінку трудового потенціалу на 
основі інтегрального індексу та субіндексів.  

Інтегральний показник трудового потенціалу 
промисловості з урахуванням інноваційної складо-
вої базується на агрегуванні показників його вико- 
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ристання та розвитку. Внутрішні складові, на під- 
ґрунті яких визначається інтегральний показник  

( тпІ ), включають такі групи показників: загальні об-

сяги витрат праці та мобільність робочої сили; вико-
ристання робочого часу; оплату праці; умови праці; 
озброєність праці; інноваційний розвиток. За кож-
ною складовою відібрано індикатори виміру, які в 
сукупності визначають інформаційну підсистему, 
на множині якої розраховані інтегральні показники.  
Перелік показників наведено на рис. 1.  

За кожною складовою відібрано індикатори ви-
міру, які в сукупності визначають інформаційну  
підсистему, на множині якої розраховані інтегральні 
показники. Для співставлення та аналізу були виб-
рано два роки – 2013 та 2015. Їх вибір обґрунтову-
ється суттєвими змінами умов реалізації та розвитку 
трудового потенціалу та самої промисловості. Зок-
рема, 2013 р. – це останній стабільний рік розвитку 
економіки країни, а 2015 р. – це рік, коли Україна 
втратила значну частину промислового потенціалу 
(анексовано Крим, та окуповано частину Донбасу з 
високим рівнем промислового розвитку). 

За кожною визначеною i-ю внутрішньою скла-
довою (i=1,6) розраховуються відповідні субіндекси 

( ( )

тп

іІ ), які агрегуються в інтегральний показник за се-

редньою арифметичною зваженою:  

 
6

( ) ,
тп тп і

і

і 1

І І W
=

= ⋅  (1) 

де Wi – вагові коефіцієнти i-го субіндексу, вони ви-
значаються за методом попарних порівнянь значи-
мості відповідних складових в формуванні рівнів 
трудового потенціалу та методу аналізу ієрархій [1 
с. 39-41] і складають такі значення: 

{ } { }0, 2; 0,075; 0, 24; 0,07; 0,115; 0, 26
і і

W W= = , 

( )

тп

іІ  – субіндекс за і-ю складовою:  

 ( )

1

( ) : ,
тп

ni
і

ij i
j

І Z n
=

=   (2) 

де ijZ  – нормований показник j-го індикатора за i-ю 

складовою, in .– кількість індикаторів i-ї складової.  

Нормування індикаторів проводиться за насту-
пними співвідношеннями для стимуляторів в залеж-
ності від напрямку їх впливу на розвиток трудового 
потенціалу: 

для стимуляторів:           min

max min

ij j
ij

j j

X X
Z

X X

−
=

−
; 

для дестимуляторів:       max

max min

j ij
ij

j j

X X
Z

X X

−
=

−
,  (3) 

де ijX  – значення j-го індикатора за i-ю складовою:  

max min,j jX X  – розрахункові, відповідно,  най- 

більші та найменші значення j-го індикатора.  

Вихідні дані для оцінки трудового потенціалу 
за обраною методикою наведено в табл. 1-7, розпо-
ділених за рівнем наукоємності ВПД. 

Дані табл. 1 свідчать, що за досліджуваний пе-
ріод чисельність штатних працівників скоротилася в 
усіх видах промислової діяльності, найбільшою мі-
рою у вугледобувній промисловості. Саме в цій га-
лузі найбільша вимушена неповна зайнятість та  
нижчий рівень використання робочого часу. Проду-
ктивність праці зростала, однак оскільки вона була 
розрахована на основі вартісних показників, то її ди-
наміка була забезпечена в основному зростанням 
цін виробників. Рівень вибуття робочої сили хоч і 
скорочувався порівняно з попереднім періодом у  
більшості галузей, однак був досить високим у ви-
робництві харчових продуктів (47% від штатних 
працівників), у виробництві гумових і пластмасових 
виробів (40-44%), у виробництві меблів (33-36%), 
що вказує на непривабливі умови праці. 

У табл. 2 наведено показники оплати праці та 
умов трудової діяльності. Як бачимо, найвищою за-
робітна плата була в галузях важкої промисловості 
(вугледобуванні, металургії). Значно нижчою вона 
була в інших галузях, а в текстильній промисловості 
її рівень був вдвічі нижчим. Спостерігається пози- 
тивна динаміка номінальної заробітної плати, лише 
у вугледобування вона була незначною. Надбавки і 
премії у фонді оплати праці складали близько 20-
25%, їх динаміка була незначною, окрім текстиль-
ного виробництва та виготовлення виробів із дерева, 
де в попередньому періоді  ця стаття витрат на ро-
бочу силу була найнижчою. 

Рівень зайнятості у невідповідних санітарно-гі-
гієнічних умовах найвищим є у вугледобувній та ме-
талургійній промисловості. Майже в усіх видах про-
мислової діяльності цієї групи даний показник по- 
гіршується. Частка працівників, які мали тимчасову 
непрацездатність, хоч і скорочується, однак є досить 
високою. У вугледобувній та металургійній проми-
словості майже половина працівників щорічно хво-
ріє, в інших галузях даної групи таких більше тре-
тини. 

У використанні трудового потенціалу вагоме 
значення має фондоозброєність працівників та за-
безпеченість їх капітальними інвестиціями, які 
спрямовуються на модернізацію та підвищення тех-
нологічного рівня виробництва. Розрахунки цих по-
казників представлено у табл. 3. Дані таблиці свід-
чать, що фондоозброєність праці та капітальні інве-
стиції на одного штатного працівника зростали, що 
свідчить про певні процеси підвищення технічного 
рівня виробництва. Лише у вугледобувній промис-
ловості капітальні інвестиції на одного працівника 
скоротилися на 20%. Лідерами за обсягом капіталь-
них інвестицій серед цієї групи галузей є добувна 
промисловість і розроблення кар’єрів та виробни- 
цтво харчових продуктів. 
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Таблиця 1 
Показники обсягу праці та використання робочого часу в групі видів промислової  

діяльності з низькою наукоємністю (складено за [2, 8]) 

Види промислової  
діяльності 

Чисельність штатних 
працівн. тис. ос. (х1) 

Рівень вибуття, % 
(х2) 

Продуктивність 
праці (х3) 

Використання 
ФРЧ, % (х4) 

Вимушена неповна 
зайнятість, % (х5) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 

Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 

412,0 255,0 61, 9 21,4 19,6 91,6 449,0 832,9 185,5 81,4 76,2 93,6 4,7 9,8 208,5

Добування кам’яного та бурого 
вугілля 

261,0 125,0 47,9 24,0 18,2 75,8 241,0 302,4 125,5 79,6 67,7 85,1 1,8 10,3 572,2

Виробництво харчових продук-
тів, напоїв… 

349,0 290,0 83,1 47,1 47,10 100,0 839,3 1473,1 175,5 88,1 88,0 99,9 11,7 9,4 80,3 

Текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу, шкіри… 

82,0 72,0 87,8 37,1 32,20 86,8 138,3 262,6 189,9 84,3 86,8 102,8 21,1 17,2 81,5 

Виготовлення виробів з дере-
вини, паперу… 

80,0 69,0 86,3 32,0 32,8 102,5 465,0 881,1 189,5 87,4 87,0 99,5 15,2 9,3 61,2 

Виробництво меблів… 134,0 94,0 70,2 32,8 36,4 111,0 235,1 361,7 153,8 84,9 84,1 99,1 21,3 24,5 115,0

Металургійне виробництво, вир-
во готов. метал… 

310,0 244,0 78,7 24,0 21,6 90,0 741,0 1277,5 172,4 82,60 80,4 97,3 16,7 23,7 141,9

Виробництво гумових і пластма-
сових виробів 

138,0 114,0 82,6 44,8 39,1 87,3 462,6 807,0 174,5 84,6 85,5 101,1 32,3 25,1 77,1 

 
Таблиця 2 

Показники оплати праці та умов зайнятості в групі видів промислової діяльності  
з низькою наукоємністю (складено за джерелом [2]) 

Види промислової  
діяльності 

Середня номінальна 
зарплата, грн (х6) 

Надбавки і прем. 
за результати, % (х7) 

Зайняті в невідпов.умовах, 
% (х8) 

Тимчасова непраце- 
здатність, % (х9) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 

5266 6164 117,1 26,3 24,7 93,9 35,8 35,3 98,6 59,9 52,8 88,2 

Добування кам’яного та бу-
рого вугілля 

5716 5944 104,0 27,4 25,7 93,8 80,1 82,0 102,4 60,8 46 76,0 

Виробництво харчових про-
дуктів, напоїв… 

3110 4184 134,5 22,8 24,4 107,0 13,9 17,5 125,9 43,7 39,8 91,1 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, 
шкіри… 

1868 2887 154,5 13,7 20,0 146,0 8,3 9,5 114,5 47,9 43,4 90,6 

Виготовлення виробів з де-
ревини, паперу… 

2798 3717 132,8 15,5 21,7 140,0 20,1 22,5 111,9 38,7 36, 0 94,6 

Виробництво меблів… 3012 4065 135,0 19,8 21,3 107,6 22,4 30,3 135,3 40,6 37,3 91,9 
Металургійне виробництво, 
вир-во готов. метал… 

4132 5645 136,6 34,9 25,8 73,9 52,8 57,7 109,3 53,2 47,3 88,9 

Виробництво гумових і пла-
стмасових виробів 

2876 3952 137,4 18,7 18,7 100,0 27, 26,9 96,8 37,2 35,2 94,6 

 
 

Таблиця 3 
Показники фондоозброєності та капіталоозброєності праці в групі видів промислової діяльності  

з низькою наукоємністю (розраховано за джерелом [2, 8]) 

Види промислової  
діяльності 

Фондоозброєність, млн грн  
на 1 працівника (х10) 

Капітальні інвестиц. на  
1 праців., млн грн (х11) 

2013 2015 % 2013 2015 % 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 

0,76 1,48 194,74 52,50 72,40 137,90 

Добування кам’яного та бурого ву-
гілля 

0,30 0,82 271,29 33,60 27,20 80,95 

Виробництво харчових продуктів, на-
поїв… 

0,33 0,47 142,42 41,40 46,70 112,80 

Текстильне виробництво, виробни-
цтво одягу, шкіри… 

0,09 0,12 127,78 5,20 13,70 263,46 

Виготовлення виробів з деревини, па-
перу… 

0,41 2,90 707,32 29,70 58,40 196,63 

Виробництво меблів… 0,20 0,22 110,34 6,50 12,80 196,92 
Металургійне виробництво, вир-во го-
тов. метал… 

0,55 0,95 172,41 33,00 51,10 154,85 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів 

0,42 0,58 138,1 27,70 33,50 120,94 
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Таблиця 4 
Показники інноваційної активності в групі видів промислової діяльності  

з низькою наукоємністю (розраховано за джерелом [8, 9, 10]) 

Види промислової  
діяльності 

Раціонал. і винах. (на 
10000 штат.) (х12) 

Реаліз. інновац. прод. на 
1 штат. прац. (х13) 

Витрати на іннов. діяльн.  
на 1 штат. прац. (х14) 

Сумарний індекс  
інновацій (х15) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
Добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів 

31,1 68,3 219,6 118,8 210,6 177,3 1806,1 1125,5 62,32 13,4 11,5 85,8 

Добування кам’яного та бу-
рого вугілля 

19,2 39,0 203,1 0,00 0,00 Х 1153,8 4,80 0,42 13,4 11,5 85,8 

Виробництво харчових про-
дуктів, напоїв… 

5,9 7,4 126,3 20154,3 16808,7 83,4 4711,1 5311,1 112,74 21,0 15,7 74,8 

Текстильне виробництво, ви-
робництво одягу, шкіри… 

0,6 1,4 233, 3 1638,7 1566,7 95,6 909,7 562,1 61,79 14,5 11,9 82,1 

Виготовлення виробів з дере-
вини, паперу… 

3,2 7,0 218,7 13019,5 9785,5 75,2 3419,5 2081,1 60,86 15,9 10,0 62,9 

Виробництво меблів… 10,0 53,5 524,5 8424,4 4168,1 49,5 1273,4 872,8 68,54 16,2 11,3 69,7 
Металургійне виробництво, 
вир-во готов. метал… 

97,6 314,4 322,1 20198,5 25305,7 125,3 3310,5 32382,4 978,17 16,8 12,1 72,0 

Виробництво гумових  
і пластмасових виробів 

13,0 18,3 140,8 8456,2 4960,5 58,7 4059,5 1120,2 27,59 20,9 8,5 40,7 

 
Таблиця 5 

Вихідні показники за видами промислової діяльності з середньо-низьким рівнем наукоємності  
(розраховано та складено за джерелами [2, 8-10]) 

Види промислової  
діяльності 

Чисельність штатних 
праців. тис. ос. (х1) 

Рівень вибуття, % 
(х2) 

Продуктивність 
праці (х3) 

Використання ФРЧ, 
% (х4) 

Вимушена неповна 
зайнятість, % (х5) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Виробництво хімічних речо-
вин і хімічної  продукції 

78,00 62,00 79,49 21,30 18,90 88,73 704,60 939,20 133,30 83,70 84,30 100,72 18,10 14,30 79,01

Виробництво електричного 
устаткування 

58,00 53,00 91,38 23,80 32,60 136,97 408,60 483,00 118,21 80,60 74,30 92,18 42,60 58,10 136,38
 

Продовження табл. 5 
Середня номінальна 
зарплата, грн (х6) 

Надбавки і премії 
за результ., % (х7) 

Зайняті в невідпов. 
умовах праці, % (х8) 

Тимчасова непраце- 
здатність, % (х9) 

Фондоозброєність, 
млн грн на 1 прац. (х10) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

3630,00 4988,00 137,41 19,70 17,80 90,36 41,00 37,20 90,73 47,70 45,30 94,97 0,80 0,84 105,00 
3058,00 3870,00 126,55 19,50 23,50 120,51 24,80 23,70 95,56 47,40 41,90 88,40 0,33 0,32 96,97 

 

Закінчення табл. 5 
Капіталоозброєність, 

млн.грн. на 1 прац. (х11) 
Раціоналізат. і винахідн. 

(на 10000 штат.) (х12) 
Реалізація інноваційної 
продукції на 1 прац. (х13)

Витрати на інноваційну 
діяльність на 1прац. (х14) 

Сумарний індекс 
інновацій (х15) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2012 2015 % 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

42,80 27,10 63,32 40,60 16,00 39,41 29238,7 30950 105,8 5688,70 2111,30 37,11 33,10 24,90 75,23 
18,90 11,00 58,20 11,10 27,90 251,35 33594,3 26207,5 78,01 3290,60 3503,70 106,48 27,70 22,90 82,67 

 
Таблиця 6 

Вихідні показники за видами промислової діяльності з середньо-високим рівнем наукоємності  
(розраховано та складено за джерелами [2, 8, 9, 10]) 

Види промислової  
діяльності 

Чисельність штатних 
праців. тис. ос. (х1) 

Рівень вибуття, % 
(х2) 

Продуктивність 
праці (х3) 

Використання ФРЧ, 
% (х4) 

Вимушена неповна 
зайнятість, % (х5) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вир-во машин і устаткування, не 
віднесених до ін. видів  діяльності 

174,00 121,00 69,54 27,50 25,20 91,64 243,20 414,00 170,23 82,80 80,80 97,58 26,00 34,10 131,15

Вир-во комп’ютерів, електронної 
та оптичної  продукції 

45,00 30,00 66,67 27,30 23,60 86,45 188,90 313,00 165,70 79,80 80,20 100,50 36,90 44,00 119,24
 

Продовження табл. 6 
Середня номінальна 
зарплата, грн (х6) 

Надбавки і премії 
за результ., % (х7) 

Зайняті в невідпов. 
умовах праці, % (х8) 

Тимчасова непраце- 
здатність, % (х9) 

Фондоозброєність, 
млн грн на 1 прац. (х10) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

3282,00 4120,00 125,53 19,10 18,60 97,38 21,30 25,30 118,78 51,70 45,30 87,62 0,23 0,72 314,35 
3083,00 4619,00 149,82 23,20 25,20 108,62 13,60 14,70 108,09 44,20 44,30 100,23 0,30 0,27 90,00 
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Закінчення табл. 6 
Капіталоозброєність, 

млн грн на 1 прац. (х11) 
Раціоналізат. і винахідн. 

(на 10000 штат.) (х12) 
Реалізація інноваційної 
продукції на 1 прац. (х13)

Витрати на інноваційну 
діяльність на 1 прац. (х14) 

Сумарний індекс 
інновацій (х15) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2012 2015 % 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

17,60 16,10 91,48 25,20 355,60 1411,11 31063,60 26833,90 86,38 11686,80 6179,30 52,87 47,80 36,20 75,73 
6,50 14,00 215,38 117,30 35,70 30,43 26306,70 15536,70 59,06 5813,30 6126,70 105,39 32,60 36,70 112,58 

 
Таблиця 7 

Вихідні показники за видами промислової діяльності з високим рівнем наукоємності 
(розраховано та складено за джерелами [2, 8, 9, 10]) 

Види промислової  
діяльності 

Чисельність штат-
них тис. ос. (х1) 

Рівень вибуття, % 
(х2) 

Продуктивність 
праці (х3) 

Використання ФРЧ, 
% (х4) 

Вимушена неповна 
зайн., % (х5) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Виробництво коксу, 
продуктів нафтоперероблення 

34,00 28,00 82,35 14,50 12,80 88,3 1697,0 2321,40 136 85,50 79,20 92,63 9,00 14,30 158,89

Виробництво автотранспортних 
засобів 

169,00 142,00 84,02 27,20 28,10 103,3 332,80 305,80 91 79,90 74,30 92,99 44,00 52,50 119,32

Виробництво фармацевтичних 
продуктів і препаратів 

21,00 21,00 100,00 20,50 21,10 102,9 651,40 1023,80 157 87,80 86,40 98,41 5,50 7,40 134,55
 

Продовження табл. 7 
Середня номінальна 
зарплата, грн (х6) 

Надбавки і премії 
за результ., % (х7) 

Зайняті в невідпов. 
умовах праці, % (х8) 

Тимчасова непраце- 
здатність, % (х9) 

Фондоозброєність, 
млн грн на 1 прац. (х10) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

4370,0 6188,0 141,60 23,00 20,60 89,57 59,00 58,50 99,15 53,30 40,00 75,05 0,62 1,21 195,16 
3274,0 4331,0 132,28 19,30 23,40 121,24 27,00 21,50 79,63 54,00 47,10 87,22 0,25 1,38 552,00 
5422,0 8254,0 152,23 24,10 23,70 98,34 22,00 21,20 96,36 50,30 48,90 97,22 0,35 0,52 148,57 

 

Закінчення табл. 7 
Капіталоозброєність, 

млн грн на 1 прац. (х11) 
Раціоналізат. і винахідн. 

(на 10000 штат.) (х12) 
Реалізація інноваційної 
продукції на 1 прац. (х13)

Витрати на інноваційну 
діяльність на 1 прац. (х14) 

Сумарний індекс 
інновацій (х15) 

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 2012 2015 % 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

16,50 20,70 125,45 88,00 261,00 296,59 64304,9 9664,3 15,03 475,60 960,70 202,00 53,30 45,10 84,62 
22,00 23,50 106,82 125,60 43,00 34,24 49574,0 15402,8 31,07 12494,30 3321,40 26,58 34,80 46,50 133,62 
51,10 77,30 151,27 54,30 90,00 165,75 45928,6 29738,1 64,75 16426,20 75685,70 460,76 47,90 46,00 96,03 

 
Найбільше значення для розвитку та викорис-

тання трудового потенціалу має інноваційний роз-
виток підприємств. Висока інноваційна активність 
фірм вимагає високої професійної майстерності  
персоналу, підвищення кваліфікації, новаторства,  
що забезпечує розвиток трудового потенціалу. Для 
аналізу інноваційного розвитку підприємств проми-
словості відібрано 4 показники, вихідні дані за 
якими представлено у табл. 4. Як свідчать наведені 
дані, найвищий рівень раціоналізаторства та вина- 
хідництва у даній групі є в металургійному вироб-
ництві, а найнижчий – у текстильному. Позитивним 
є те, що в усіх галузях цей показник зростав. Най-
вищі обсяги реалізації інноваційної продукції на од-
ного штатного працівника має металургійне вироб-
ництво (більше 25 тис. грн) та виробництво харчо-
вих продуктів і напоїв (майже 17 тис. грн). Однак в 
усіх галузях переробної промисловості даної групи, 
окрім металургії, даний показник знизився. Витрати 
на інноваційну діяльність у більшості видів промис-
лової діяльності, окрім металургійного виробництва 
та харчової промисловості, також знизилися. Хоч 
металургія і демонструє позитивну тенденцію збіль-
шення витрат на інновації та обсягів інноваційної 
продукції, рівень сумарного індексу інновацій за 

цей період у даній галузі знизився на 28%. Зниження 
даного показника відбулося в усіх галузях даної 
групи, найбільше у виробництві гумових і пластма-
сових виробів – майже на 60%. Проведений аналіз 
свідчить про переважне погіршення умов інновацій-
ної діяльності в галузях з низькою наукоємністю. 

Аналогічну систематизацію показників здійс-
нено за групами видів промислової діяльності з се-
редньо-низьким, середньо-високим та високим рів-
нем наукоємності (табл. 5-7). Порівняльний аналіз 
даних цих таблиць показує, що за динамікою показ-
ників чисельності працівників, використання робо-
чого часу, продуктивності праці, оплати праці,  
фондо- і капіталоозброєності галузі промисловості з 
середньо-низьким та середньо-високим рівнем на- 
укоємності мало чим відрізняються. Основна від-
мінність за показниками інноваційного розвитку – їх 
значення зростає з підвищення рівня наукоємності 
виробництва. Найвище значення сумарного індексу 
інновацій спостерігається у групі видів промислової 
діяльності з високим рівнем наукоємності. Ця група 
має також значно вищий рівень інвестицій та пози-
тивну динаміку капіталоозброєності праці. Щодо 
обсягів реалізованої інноваційної продукції, то за її 
розміром на одного працівника вона є лідером серед 
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інших груп галузей промисловості, однак у 2015 р. 
цей показник суттєво знизився порівняно з 2013 р. 

На основі представленої множини даних за 
ВПД з урахуванням рівня наукоємності розраховано 

інтегральний показник трудового потенціалу окре-
мих видів економічної діяльності промисловості, їх 
значення за 2013 та 2015 рр. наведені в табл. 8. 

 

Таблиця 8 
Значення та зміна інтегрального показника трудового потенціалу промисловості за 2013-2015 рр. 

№ 
з/п Види економічної діяльності промисловості 

Рівень 
науко- 
ємності 

тп
І  

2013 2015 Абсолютна 
зміна (+/-) 

1 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів Н 0,455 0,473 0,019
2 Добування кам'яного та бурого вугілля Н 0,373 0,358 -0,015
3 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів Н 0,376 0,363 -0,013

4 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та ін. матеріа-
лів Н 0,175 0,248 0,073 

5 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність Н 0,252 0,384 0,131
6 Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення В 0,393 0,476 0,082
7 Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування Н 0,251 0,270 0,019

8 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та 
устаткування Н 0,433 0,510 0,076 

9 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної про-
дукції Н 0,224 0,275 0,050 

10 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції СН 0,350 0,349 -0,001
11 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та ін. В 0,365 0,392 0,027
12 Виробництво електричного устаткування СН 0,271 0,266 -0,005
13 Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань СВ 0,334 0,415 0,081
14 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції СВ 0,328 0,352 0,024
15 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів В 0,459 0,600 0,141

 
Наведені значення інтегрального показника 

свідчать, що рівень формування та використання 
трудового потенціалу за визначеними видами еко-
номічної діяльності промисловості з урахуванням 
його інноваційної складової досить низький, за біль-
шості видів діяльності він не досягає 40% від макси-
мально можливого1, при цьому навіть за тими ви-
дами, що віднесені до середньо-високого або навіть 
високого рівнів наукоємності він залишається низь-
ким. Єдиним винятком є виробництво основних  
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних пре-
паратів – станом на 2015 р. інтегральний показник 
складає 0,6. У 2015 р. за більшості видів промисло-
вої діяльності має місце незначне зростання інтегра-
льного показника, при цьому саме по фармацевтич-
ному виробництву склалася найбільша інтенсив-
ність зростання. У той же час по добуванню 
кам’яного та бурого вугілля, виробництву харчових 
продуктів визначена зворотна тенденція, а по хіміч-
ному виробництву та виробництву електричного 
устаткування інтегральний показник за 2013-
2015 рр. практично не змінився.  

Зміна субіндексів за внутрішніми складовими 
дає можливість визначити їх вплив на динаміку ін-
тегрального показника.  

Позитивні зрушення у 2015 р. порівняно з 
2013 р. за всіма видами діяльності склалися за під-
системою «Умови праці», при цьому найбільше зріс 
субіндекс І4 по добуванню кам’яного та бурого ву- 
гілля. Збільшилися також всі складові за підсисте-
мою «Оплата праці», особливо суттєве зростання 
було по текстильному виробництву, виготовленню 
виробів з деревини, де встановився низький рівень 

                                                        
1 За вибраними варіантами нормування межі зміни інтегрального показника від 0 до 1. 

заробітної плати. Динамічне зростання даного су-
біндексу спостерігалося у виробництві коксу, 
комп’ютерів та фармацевтичних продуктів, тобто у 
видах діяльності з високим рівнем наукоємності.  

Досить неоднозначно за два роки змінилися по-
казники за складовою «Озброєність праці». Якщо, 
наприклад, за видом діяльності «Виготовлення ви-
робів з деревини та ін.» субіндекс І5 в 2015 р. виріс 
майже в 4 рази, то у виробництві хімічних речовин 
та виробництві електричного устаткування склалося 
навіть незначне зниження. Також відсутня однона- 
правлена закономірність зміни субіндексу за іннова-
ційною складовою. У виробництві коксу, металур-
гійному виробництві та виробництві фармацевтич-
них продуктів мало місце суттєве збільшення субін-
дексу, а у виробництві автотранспортних засобів, 
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції ін-
дикатори інноваційної складової зменшилися. Та-
ким чином, зміна внутрішніх складових інтеграль-
ного показника не має однозначної тенденції. Але за 
окремими видами діяльності можна визначити таку 
закономірність. Наприклад, у виробництві коксу та 
продуктів нафтоперероблення, що відноситься до 
високого рівня наукоємності, майже за всіма внут- 
рішніми параметрами та субіндексами склалася по- 
зитивна динаміка, виняток складає підсистема, 
пов’язана з використанням робочого часу. Таку ж 
закономірність мають практично усі субіндекси 
внутрішніх складових інтегрального показника у  
текстильному виробництві, виробництві гумових і 
пластмасових виробів. За іншими видами промисло-
вої діяльності така однозначна тенденція відсутня. 
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Трудовий потенціал промисловості є фактором 
економічного розвитку. Визначення впливу трудо-
вого потенціалу з урахуванням рівнів наукоємності 
на зміну можливості економічного розвитку базу-
ється на економетричних моделях, які розраховані 
за алгоритмом кореляційно-регресійного аналізу. В 
якості показника економічного розвитку був вибра-
ний показник продуктивності праці (у1), який розра-
ховується як вартість реалізованої продукції у роз-
рахунку на одного штатного працівника. 

На першому етапі в цілому за всіма видами еко-
номічної діяльності промисловості ідентифікуються 
парні регресійні моделі за кожний рік окремо. У 
2013 р. оптимальна апроксимація відповідає парабо-
лічній формі регресії: 

2ˆ 430,2 3859,65 2897,25 ;
тп

тп тп1,І
y I I= − + ⋅ − ⋅  (4) 

ˆ 0,41;
тп

1,І
dy = 3,99;pF = 1

2

0,1

2 2,81;

12

F V

V
α

α = 
 = = = 
 = 

рF Fα> ; 2013
( ) 0,67.тп екстрI =  

Виходячи з того, що регресія має точку екстре-
муму в межах фактичної зміни інтегрального показ-
ника, в 2013 р. склалася в цілому по промисловості 
пряма сповільнена залежність між узагальненим  
рівнем трудового потенціалу і продуктивністю 
праці з помірною щільністю зв’язку – лише на 41,0% 
зміна продуктивності праці за ВПД обумовлена змі-
ною рівнів трудового потенціалу.  

За 2015 р. характер зв’язку поміж визначеними 
показниками не змінюється, але склалася менша 
щільність зв’язку: 

2ˆ 1121,5 7159,1 5239,8 ;2Іт, п тп тпy I I= − + ⋅ − ⋅  (5) 

ˆ 0,27;2, Ітп dy =  2,2;pF =  2015
( ) 0,68тп екстрI = . 

За результатами моделювання максимальні 
значення тпI , при досягненні якого залежність змі-
нюється на обернену, склалися на рівні 0,67-0,68, що 
лише на 0,08 коефіцієнтних пункти більше, ніж  
фактичне його значення в фармацевтичній промис-
ловості, яке склалося за 2015 р.  

За визначеними залежностями в цілому під- 
тверджується вихідна гіпотеза наявності взаємо-
зв’язків поміж рівнем наукоємності видів промисло-
вої діяльності та досягнутим рівнем формування та 
реалізації трудового потенціалу. В той же час, вихо-
дячи із співвідношення параметрів параболічних 
моделей регресії (4, 5) та визначених точок екстре-
муму, в промисловості практично вичерпані умови 
зростання продуктивності праці при збільшенні рів-
нів трудового потенціалу з урахуванням наукоємно-
сті. 

Можливість включення якісних показників, які 
визначають рівень наукоємності, як незалежних 
змінних у регресійні моделі можливе за умови побу-
дови структурних моделей. Визначення впливу тру-
дового потенціалу на продуктивність праці з ураху-
ванням рівнів наукоємності базується на розробці 
регресійних моделей на змішаних факторних мно-
жинах [7, с.108-116]: 

 
3

0 1
1

ˆ ,
тп

тп j jI
j

y а а I b u
=

= + ⋅ + ⋅   (6) 

де ˆ
тпI

y  – теоретичне значення результативної 

ознаки, тобто продуктивності праці; 

тпI  – інтегральний показник розвитку трудового 
потенціалу з урахуванням інноваційної складової; 

1а  – параметр, який характеризує «чистий» 

вплив тпI  на зміну продуктивності праці за всіма 
видами промислової діяльності; 

ju  – структурні зміни, які представлені дихото-

мічною шкалою та визначаються наступним чином: 
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jb  – параметри, які характеризують вплив j-го  

рівня наукоємності на продуктивність праці. За змі-
стом – це алгебраїчна різниця середніх значень ре- 
зультативної ознаки поміж j-м рівнем і рівнем, який 
вибрано за базу порівняння - види промислової дія-
льності з високим рівнем наукоємності. За результа-
тами моделювання структурна регресійна залеж- 

ність між рівнем трудового потенціалу і продуктив-
ністю праці у 2013 р. має такий вигляд: 

1 2

3

ˆ 347,8 1346,01 328,94 208,94

577,7 ;
тп

тпI
y I u u

u

= + ⋅ − ⋅ − ⋅ −

− ⋅
 (7) 

ˆ , , 0,375;
1 jy Ітп иD =  

Щільність залежності помірна, але з вірогідні-
стю 0,15 рівняння (7) статистично достовірне, що 
свідчить про об’єктивність визначених моделлю 
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взаємозв’язків. Значення 1 1346,01а =  показує, що в 
цілому по промисловості склалася пряма залежність 
поміж продуктивністю праці та рівнем формування 
та використання трудового потенціалу – збільшення 
інтегрального показника на 0,1 коефіцієнтного  
пункту супроводжується зростанням продуктивно-
сті праці в середньому на 134,6 тис. грн за всіма ви-
дами промислової діяльності.  

Виходячи з того, що при побудові структурної 
моделі за базу порівняння було вибрано види діяль-
ності з високим рівнем наукоємності, то параметри 
при uj показують, на скільки відрізняється продук- 
тивність праці в галузях з різними рівнями наукоєм-
ності від середнього показника з високим рівнем. 
Наприклад, 1 328,94b = −  показує, що в галузях з ни-
зьким рівнем наукоємності продуктивність праці в 
середньому нижче, ніж в галузях високого рівня на-
укоємності на 328,94 тис. грн, відповідно, в галузях 
з середньо-низьким рівнем – на 208,9, а з середньо-
високим – на 577,7 тис. грн. 

Станом на 2015 р. залежність практично не змі-
нилася – структурна регресійна модель має наступ-
ний вигляд:  

, 1 2

3

ˆ 87,32 2759,7 170,1 49,94

607,8 ;

jIтп
и тпy I и и

и

= + − − −

−
 (8) 

,ˆ 0,36;
2Ітп u j

yD =  

Значення параметрів при Imn свідчать, що в се-
редньому при збереженні напрямків зв’язку залеж-
ність продуктивності праці суттєво зросла, – зрос-
тання інтегрального показника на десяту частину 
коефіцієнтного пункту супроводжується в серед-
ньому по промисловості приростом продуктивності 
праці на 276,0 тис. грн. Зважаючи на те, що продук-
тивність праці пов’язана зі зростанням цін реалізації 
промислової продукції, збільшення показника при-
росту майже вдвічі обумовлено, в першу чергу, ці-
новим чинником. За два роки індекс цін виробників 
промисловості зріс майже на 70%, тому за рахунок 
підвищення рівня використання трудового потенці-
алу продуктивність праці в середньому збільшилася 
лише на 20%. Співвідношення параметрів при  
структурних змінних підтверджують вплив рівня 
наукоємності на ефективність витрат живої праці, 
чим вище рівень наукоємності, тим більше продук-
тивність праці. Наприклад, рівень продуктивності 
праці в галузях з низьким рівнем наукоємності в се-
редньому менший на 170,1 тис. грн аналогічного по-
казника по галузях високого рівня, а для видів про- 
мислової діяльності з середньо-низьким рівнем ця 
відмінність уже втричі менша та складає 49,94 тис. 
грн. Але і в 2013, і в 2015 рр. дещо «алогічними» ви-
явилися більші відхилення продуктивності праці  
поміж галузями з високими та середньо-високими 
рівнями наукоємності – складають близько 560- 
580 тис. грн.  

Визначена закономірність залежності зміни 
продуктивності праці від рівня використання та  
розвитку трудового потенціалу з урахуванням рівня 

наукоємності ВПД свідчить, що існує суттєва від-
мінність у ефективності використання трудового 
потенціалу. В цілому склалася пряма залежність – 
чим вище рівень наукоємності, тим вище і рівень 
ефективності використання трудового потенціалу. 
Визначені залежності підтверджуються і аналізом 
впливу окремих субіндексів на зміну рівнів продук-
тивності праці (табл. 9).   

Практично за всіма субіндексами продуктив-
ність праці суттєво нижча в галузях з більш низьким 
рівнем наукоємності. Але необхідно звернути на 
таку особливість, – як і в цілому, так і за окремими 
субіндексами продуктивність праці в галузях з сере-
дньо-високими рівнями наукоємності суттєво мен-
ша, ніж в галузях з високим рівнем, при цьому вона 
нижча ніж за видами промислової діяльності з низь-
ким та середньо-низьким рівнями. Така ситуація по-
требує більш детального аналізу параметрів діяль-
ності та розвитку трудового потенціалу у сфері ви-
робництва машин і устаткування, не віднесених до 
інших групувань, та у сфері виробництва комп’юте-
рів, електронної та оптичної продукції. 

Висновки. На основі запропонованої методики 
здійснено розрахунок інтегрального показника роз-
витку трудового потенціалу основних видів еконо-
мічної діяльності у промисловості. Їх групування за 
рівнем наукоємності дало змогу зробити висновок, 
що види промислової діяльності з більш високим  
рівнем наукоємності мають і більш високі пара- 
метри розвитку трудового потенціалу. Так, у сфері 
виробництва основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів значення інтегрального 
індексу трудового потенціалу становило 0,6, а в  
текстильному виробництві – 0,25.  

Кореляційно-регресійний аналіз виявив залеж-
ність рівня продуктивності праці, яка є вагомим чин-
ником ефективності промислового виробництва, від 
рівня розвитку трудового потенціалу, однак вона 
проявляється не в усіх галузях. Це вказує про недо-
статньо ефективне використання трудового потенці-
алу промисловості. Слід відзначити, що дослі-
дження проблем промисловості та його трудового 
потенціалу авторами здійснювалося і раніше [11-
14], що дало змогу комплексно оцінити проблему 
формування та використання трудових ресурсів в 
сучасній економіці України. Доведено, що розвиток 
трудового потенціалу та досягнення певного рівня 
наукоємності й інноваційності того чи іншого виду 
промислової діяльності є взаємообумовленими про-
цесами. Підприємства вкладають зусилля й кошти в 
розвиток персоналу тоді, коли є потреба в модерні-
зації виробництва, освоєнні нових технологічних 
процесів. У той же час нестача висококваліфікова-
них і мотивованих працівників може стати перешко-
дою на цьому шляху. 

Антимодернізаційні процеси, які відбуваються 
на сучасному етапі в промисловості України не 
сприяють ні розвитку, ні ефективному викорис-
танню трудового потенціалу. Більшість видів про-
мислової діяльності України сьогодні потребують  
 



В
. П

. А
нт
он
ю
к,

 Л
. Л

. Ш
ам
іл
ев
а 

20
5 

Е
ко
но
м
іч
ни
й 
ві
сн
ик

 Д
он
ба
су

 №
 2

(4
8)

, 2
01

7 

    
Т
аб
ли
ця

 9
 

С
тр
ук
ту
р
н
і м

од
ел
і з
ал
еж

н
ос
ті

 з
м
ін
и

 п
р
од
ук
ти
вн
ос
ті

 п
р
ац
і в
ід

 з
м
ін
и

 о
к
р
ем
и
х 
су
бі
н
де
к
сі
в 
р
оз
ви
тк
у 
тр
уд
ов
ог
о 
п
от
ен
ц
іа
л
у 

 
з 
ур
ах
ув
ан
н
ям

 р
ів
н
ів

 н
ау
к
оє
м
н
ос
ті

 в
и
ді
в 
п
р
ом

и
сл
ов
ої

 д
ія
л
ьн
ос
ті

 
 

№
 

з/
п 

В
ну
тр
іш
ні

 с
кл
ад
ов
і 

ін
те
гр
ал
ьн
ог
о 
по
ка
з-

ни
ка

 р
оз
ви
тк
у 
тр
у-

до
во
го

 п
от
ен
ці
ал
у 

С
уб
ін
де
кс

 
ск
ла
до
во
ї 

20
13

 р
ік

 
20

15
 р
ік

 
С
тр
ук
ту
рн
а 
м
од
ел
ь 

М
но
ж
ин
ни
й 

ко
еф
іц
іє
нт

 
де
те
рм

ін
ац
ії 

С
тр
ук
ту
рн
а 
м
од
ел
ь 

М
но
ж
ин
ни
й 

ко
еф
іц
іє
нт

 
де
те
рм

ін
ац
ії 

1.
 

За
га
ль
ні

 
об
ся
ги

 
ви

-
тр
ат

 п
ра
ці

 
1I

 

;
2,

57
9

9,
24

4

1,
41

0
4,

62
0

0,
54

4
ŷ
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кардинальної трансформації на інноваційній основі. 
Має бути забезпечено запровадження новітніх тех-
нологій, форм організації промислового виробни- 
цтва. Це вимагає формування відповідного трудо-
вого потенціалу. Головна увага при цьому має бути 
приділена забезпеченню відповідності професійно-
кваліфікаційного рівня підготовки кадрів потребам 
оновленої промисловості, формуванню сучасних 
компетенцій та підтримки їх в актуальному стані, за-
безпеченню ефективної системи мотивації праці у 
промисловому виробництві шляхом суттєвого під-
вищення заробітної плати, формуванню сприятли-
вих умов трудової діяльності. 
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Антонюк В. П., Шамілева Л. Л. Оцінка ефе-
ктивності використання трудового потенціалу 
промисловості з урахуванням рівня наукоємно-
сті її галузей  

У статті на основі запропонованої методики 
здійснено оцінку трудового потенціалу промислово- 

сті з урахуванням рівня наукоємності основних ви-
дів промислової діяльності. Виявлено помірний вза-
ємозв’язок між рівнем розвитку трудового потенці-
алу, рівнем наукоємності галузей та продуктивністю 
праці. Однак він не є характерним для всі видів еко-
номічної діяльності у промисловості. Зроблено ви-
сновок про недостатньо ефективне використання 
трудового потенціалу промисловості, про необхід-
ність модернізації промислового виробництва Укра-
їни та формування відповідного його потребам тру-
дового потенціалу. 

Ключові слова: трудовий потенціал, оцінка тру-
дового потенціалу, промисловість, види промисло-
вої діяльності, рівень наукоємності, продуктивність 
праці. 

 

Антонюк В. П., Шамилева Л. Л. Оценка эф-
фективности использования трудового потенци-
ала промышленности с учетом уровня наукоем-
кости ее отраслей 

В статье на основе предложенной методики 
осуществлена оценка трудового потенциала про-
мышленности c учетом уровня наукоемкости основ-
ных видов промышленной деятельности. Опреде-
лена умеренная связь между уровнем развития тру-
дового потенциала, уровнем наукоемкости отраслей 
и производительностью труда, которая не является 
характерной для всех видов экономической деятель-
ности в промышленности. Сделан вывод о недоста-
точно эффективном использовании трудового по-
тенциала промышленности, о необходимости мо-
дернизации промышленного производства Украины 
и формирования соответствующего его потребно-
стям трудового потенциала. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, оценка 
трудового потенциала, промышленность, виды про-
мышленной деятельности, уровень наукоемкости, 
производительность труда. 

 

Antonyuk V., Shamileva L. Estimation of the ef-
ficiency of use of labour potential of industry taking 
into account the level of knowledge-intensive of its 
industries 

In the article on the basis of the proposed method-
ology the assessment of labour potential of industry tak-
ing into account the level of knowledge-intensive of the 
main types of industrial activities is made. The moderate 
connection between the level of development of labour 
potential, the level of knowledge-intensive and labour 
productivity is defined which is not a characteristic of 
all economic activities in the industry. It was concluded 
about the lack of effective use of labour potential of the 
industry, on the necessity of modernising industrial pro-
duction in Ukraine, on the formation of corresponding 
of its needs the labour potential. 

Keywords: labour potential, assessment of labour 
potential, industry, industrial activities, the level of 
research intensity, productivity. 
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ВИБІР МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНИХ ВИМОГ ДО КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах 

інноваційний розвиток економіки України зумов-
лює необхідність радикальних змін у виробництві  
продукції, проведення політики її диверсифікації, 
технічного переозброєння, вдосконалення техноло-
гічних процесів, оперативного оновлення номенкла-
тури виробів згідно до потреб ринку. Академік НАН 
України В. Геєць визначає, що «нова хвиля техноло-
гічного підйому вимагає високого рівня, передусім, 
інженерно-технічних кадрів і робочих професій, які 
можуть виконувати роботу, що відповідає вимогам 
нової індустріалізації промисловості за відповід-
ними напрямами, характерними для економіки Ук-
раїни» [1, с. 17]. Слід мати на увазі, що жорстка кон-
куренція на ринках промислової продукції  потребує 
не тільки якісного виготовлення продукції у корот-
кий термін, але й проектування виробів з новими ви-
нятковими характеристиками, які затребувані рин-
ком. Підприємствам потрібно дедалі більше приді-
ляти уваги не тільки менеджерам, але й технічним 
фахівцям, які безпосередньо займаються проекту-
ванням, розробкою нових технологій виробництва 
товарів та послуг, підготовкою технічної докумен-
тації нових видів машин, обладнання і виробів 
(конструкторів, технологів). Тому в напрямках ро-
боти щодо підвищення ефективної роботи і відбору 
кваліфікованих і досвідчених фахівців вище назва-
ної категорії встає питання визначення їх компетен-
цій на основі спеціально розроблених моделей.  

Аналіз останніх досліджень. Провідні вчені, 
економісти і фахівці в галузі менеджменту в останні 
два десятиліття приділяють значну увагу вивченню 
й аналізу компетенцій в управлінні персоналом. Ос-
новні теоретичні розробки з компетенцій персоналу 
були визначені в працях зарубіжних вчених: М. Ар-
мстронга, Д. Бертрама [4], І. Робертсона, М. Келлі-
нена [5], Д. Кембелла [6], Нильс-Горана Ольве,  
Г. Хамела і К. Прохалада [7], Лайла М. Спенсера-
мол. і Сайна М. Спенсера [8] та ін. Вітчизняні на- 
уковці Д.П. Богиня, О.А. Грішнова [15], А.М. Колот 
[2], Д.П. Мельничук, Л.Є. Довгань [9] та інші звер-
таються до вивчення й аналізу компетенцій в управ-
лінні персоналом. Водночас у реальній господар- 
ській практиці питання, що пов’язані з методичними 
і практичними напрямами розробки і впровадження 
заходів щодо підвищення ефективної діяльності фа-
хівців, які генерують нові ідеї з розробки інновацій-
них видів продукції та ноу-хау, на основі форму-
вання моделей ключових корпоративних вимог до 

компетенцій працівників залишаються ще недостат-
ньо вирішеними. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування ви-
мог до компетенцій технічного фахівця промисло-
вого підприємства та розробка моделі ключових  
корпоративних вимог до його компетенцій на прик-
ладі інженера-конструктора машинобудівних і вер-
статобудівних підприємств, яка може бути рекомен-
дована до практичного застосування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
XXI столітті провідну роль в житті суспільства ма-
ють інновації, які забезпечують розвиток різних га-
лузей промисловості, і, у кінцевому підсумку, ви-
значають їх конкурентоспроможність. Пошук і реа-
лізація шляхів інноваційного розвитку промислових 
підприємств ставить завдання розробки корпора- 
тивних вимог до компетенцій менеджерів, техніч-
них фахівців, провідних професій робітників, які  
є носіями інтелектуального капіталу. Професор 
А. Колот визначає, що  «реалії сьогодення є такими, 
що найсучасніші технології, матеріали, сировина 
перестають бути критично важливими для набуття 
конкурентних переваг. Конкурентні переваги дедалі 
більше переміщуються від матеріальних, техніко-
технологічних ресурсів до людських. Прорив у тем-
пах, якості зростання, підвищенні конкурентоспро-
можності все більше визначається компетентністно-
креативною компонентою трудової діяльності» [2,  
с. 154].  

Ефективне функціонування промислових під- 
приємств рівною мірою залежить як від сучасного 
технічного переозброєння і диверсифікації виробни-
цтва, так і від збереження і підвищення кваліфіка-
ційного рівня персоналу, тому що його професіона-
лізм, поєднаний з високим рівнем компетенцій може 
забезпечити здатність до довгострокового успіху 
підприємства на світових ринках збуту продукції. 
Українські вчені підкреслюють, що  «сучасне техно-
логічне вдосконалення спрямоване на прогресивну 
зміну характеру, змісту праці та ролі працівника без-
посередньо у виробничому процесі; від професій-
ного розвитку працівників та їхньої кваліфікації де-
далі більш залежать продуктивність праці, новітні 
технологічні досягнення та ресурсозаощадні техно-
логії» [3, c. 559]. Конкуренція змушує більшість під-
приємств безперервно рухатися вперед шляхом удо-
сконалення менеджменту продажів, виробничих си-
стем, покращення якості продукції, планування й мі- 
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німізації витрат, що неможливо без наявності необ-
хідних якостей персоналу.  

У системі управління персоналом важливим є 
створення на підприємстві корпоративних вимог до 
конкретних робочих місць, заснованих на моделях. 
Моделі вимог до робочих місць і компетенцій пра-
цівника дозволяють підтримувати динамічний роз-
виток персоналу, починаючи від відбору співробіт-
ників, їх прийому, від початку й до завершення тру-
дової діяльності на підприємстві. Модель ключових 
корпоративних вимог до компетенцій працівника 
(далі модель) описує рівень розвитку компетенцій  
стосовно до конкретної посади або спеціальності, 
які найбільш зручно оформляти у табличному ви-
гляді. Науковці та спеціалісти з менеджменту мають 
різні погляди на формування таких моделей, але ос-
новним є їх прямий зв'язок із стратегією підприєм- 
ства. Для визначення вимог до розвитку персоналу і 
побудови моделей слід враховувати також зміни у 
зовнішньому середовищі – соціально-економічне 
становище держави і країн світу, темпи розвитку  
техніки, сучасних інформаційних технологій, по- 
треби клієнтів і переваги конкурентів, їх фінансовий 
стан, вартість постачань сировини і матеріалів, а та-
кож стан внутрішнього середовища, який визнача-
ється необхідністю диверсифікації виробництва, 
оновленням обладнання і технологій, змінами в 
структурі управління, що пред’являє нові вимоги до 
системи управління персоналом на основі новітніх 
технологій та розробки ключових корпоративних 
вимог до компетенцій працівників підприємства з 
використанням спеціальних моделей. 

Так, модель компетенцій, що запропонована  
Д. Кембеллом, яка отримала свій розвиток у роботах 
Д. Бертрама, І. Робертсона і М. Келлінена, розрізнює 
такі основні напрями: 

компетенції самі по собі – сукупність потрібних 
ліній поведінки, де «необхідність» визначається від-
повідно результатам, до яких така поведінка приз-
веде; компетенції віддзеркалюють різні варіанти по-
ведінки людей, вони спрямовані на досягнення пев-
них цілей, котрі можуть бути спрямовані на резуль-
тативність і  підтримку операційної діяльності орга-
нізації; 

здібності (потенціал компетенцій) – особисті 
характеристики, необхідні співробітнику для під- 
тримки бажаної лінії поведінки; 

ситуація (контекст) – приховані і явні ситуа-
ційні фактори, що впливають на співробітників під 
час роботи  і визначають ті чи інші лінії поведінки; 

результати або підсумки ліній поведінки, що 
визначаються самим робітником, керівником, служ-
бою управління персоналом [4-6]. 

У своєму бестселері Г. Хамел і К. Прохалад 
«Конкуруючи за майбутнє. Створення ринків зав- 
трашнього дня» вводять поняття ключової компе- 
тенції, яка визначається як набір нових можливостей 

для організації й вважають необхідним розглядати  
компанію не тільки як портфель заказів або послуг, 
а також як портфель компетенцій. «Ключова компе-
тенція не є «активом» в бухгалтерському розумінні 
цього слова. Ключові компетенції не фігурують у 
балансовому звіті. Завод, канал збуту, товарний знак 
або патент не можуть бути ключовою компетен-
цією – це предмети, а не навички» [7, с. 208]. Л.М. 
Спенсер-мол. і С.М. Спенсер представили узагаль-
нену модель компетенцій для технічних фахівців, 
яка включає компетенції та їх вагу. До компетенцій 
технічних фахівців вони віднесли узагальнені риси, 
які характерні для менеджерів різних рівнів: орієн-
тацію на досягнення; вплив і надання впливу; кон-
цептуальне мислення; аналітичне мислення; ініці- 
ативу; впевненість у собі; міжособистісне розу-
міння; турботу про порядок; пошук інформації; ко-
мандну роботу і співпрацю; експертизу; орієнтацію 
на обслуговування клієнта [8, с.165]. 

Компетенції технічного фахівця промислового 
підприємства (з позиції автора) визначаються су- 
купністю передових технічних і загальних знань, 
унікальних вмінь та навичок, значних особистих 
якостей, відповідністю професіонально-кваліфіка-
ційним вимогам до конкретного робочого місця, си-
стемним навчанням і саморозвитком, які під впли-
вом зовнішніх та внутрішніх мотиваторів трансфор-
муються в здатність використання найкращих мож-
ливостей для ефективного розвитку підприємства на 
основі генерації та впровадження в виробництво но-
вих технічних розробок, ідей, ноу-хау, принципів 
ощадливого виробництва. 

Таким чином, конкурентоспроможність під- 
приємства значною мірою залежить від наявності 
унікальних ресурсів, технологій, бізнес-процесів, 
можливостей компетенцій персоналу. У сучасному 
глобальному інформаційному світі посилюються  
тенденції зростання потреби в працівниках, які во-
лодіють багатопрофільними знаннями, інтелекту- 
альними здібностями, можливостями орієнтуватися 
на потреби ринку та вмінням використовувати їх у 
практичній діяльності. Проведені дослідження на- 
укової літератури свідчать, що розробці корпора- 
тивних вимог до компетенцій персоналу повинна 
передувати робота з визначення стратегічних цілей, 
при цьому робиться акцент на визначенні найважли-
віших робіт і посад, які збільшують вартість і цін-
ність продукції, що досягається фахівцями, які від-
повідають вимогам виробництва та зацікавлені в до-
сягненні успіху. Тому моделі вимог робочих місць 
до компетенцій працівника зазвичай  розробляються 
для тих посад, які несуть відповідальність за досяг-
нення основних стратегічних результатів, за конт-
роль стратегічних ресурсів, за розробку і впрова-
дження в виробництво нових видів продукції, які ко-
ристуються попитом, за управління відносинами з 
ключовими ринками або клієнтами, тобто для тих, 
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хто додає вартість продукції та підприємству. Після  
визначення стратегії розвитку підприємства та по-
сад, для яких необхідно розробити моделі корпора-
тивних вимог до компетенцій працівників, прово-
диться збір необхідної інформації, її аналіз і потім 
слід визначитися з вимогами до особистих якостей, 
які потрібні для розвитку і ефективного функціону-
вання в корпоративному середовищі, до профе-
сійно-кваліфікаційного рівня, вимог до виконання 
ключових функцій та умов праці й її мотивації. Ціл-
ком слушна думка, що «існують певні критерії  
ефективно працюючої моделі компетенцій, які ма-
ють бути: вичерпними (перелік компетенцій пови-
нен повністю перекривати всі важливі функції робо-
чої діяльності); дискретними (окрема компетенція 
має ставитися до певної діяльності, яка може бути 
чітко відокремлена від інших видів діяльності); сфо-
кусованими (кожна компетенція має бути чітко ви-
значена); доступними (кожна компетенція має бути 
доступно сформульована, щоб її можна було вико-
ристовувати універсально); конгруентними (компе-
тенції повинні зміцнювати організаційну культуру і 
посилювати довгострокові цілі компанії); сучас-
ними (система компетенцій повинна оновлюватися і 
відображати наявні та майбутні потреби організа-
ції)» [9, с. 119]. 

Конкурентоспроможність вітчизняних промис-
лових підприємств-товаровиробників на світових 
ринках збуту продукції значною мірою залежить від 
наявності наукомістких технічних розробок і техно-
логій, впровадження у виробництво наукових до- 
сягнень, передових інформаційних технологій та 
знань як основного виробничого ресурсу, творчої ді-
яльності фахівців, особливо інженерно-технічного 
напрямку, безперервного їх навчання, самовдоско-
налення та підвищення кваліфікації протягом усього 
життя. Інженерно-технічна діяльність у сучасному 
суспільстві набуває все більш інтегрований, комп- 
лексний та інноваційний характер, що з допомогою 
методологічних і професійних знань, інформацій-
них ресурсів і сучасних комп'ютерних систем дозво-
ляє комплексно вирішувати дослідні, проектні, 
конструкторські, технологічні та інші задачі, що  
свідчить про високу інтелектуальність такої праці. 
Необхідність удосконалення наукових основ органі-
зації праці інженерно-технічних фахівців, а також 
підвищення її ефективності та якості потребує по- 
глибленого дослідження сфер і об’єктів інженерної 
діяльності. Об’єктами інженерно-технічної діяльно-
сті у все більших масштабах виступають не окремі, 
раніше недостатньо взаємодіючі етапи циклу «за-
ключення контракту – проектування, розробка і під-
готовка технічної документації – виробництво – ре-
алізація», а їх сукупність, що утворює складні та ди-
намічні системи, тому проблема розробки корпора-
тивних вимог до робочих місць і компетенцій інже-
нерно-технічних фахівців набуває особливе зна- 

чення для промислових підприємств. Так, у кінці 
минулого століття міжнародна організація англо- 
мовних країн – Форум мобільності інженерів 
(Engineers Mobility Forum – EMF) – у своїх норма- 
тивних документах виклала такі вимоги до компе- 
тенцій професійних інженерів:  

застосування універсальних знань (володіння 
широкими і глибокими принциповими знаннями і 
вміння їх використовувати як основи для практичної 
інженерної діяльності); 

застосування локальних знань (володіння  знан-
нями і вміння їх використовувати в практичній дія-
льності в умовах специфічної юрисдикції); 

аналіз інженерних задач (постановка, дослі-
дження і аналіз комплексних інженерних задач); 

проектування і розробка інженерних рішень 
(проектування і розробка інженерних рішень ком-
плексних інженерних задач); 

оцінка інженерної діяльності (оцінювання ре-
зультатів комплексної інженерної діяльності); 

відповідальність за інженерні рішення (відпові-
дальність за прийняття інженерних рішень по час-
тині або по всьому комплексу інженерної діяльно-
сті); 

розуміння впливу інженерної діяльності, а та-
кож юридичних, фінансових та інших аспектів інже-
нерної діяльності на економіку і соціальну сферу; 

організація інженерної діяльності (організація 
частини або всього комплексу інженерної діяльно-
сті); 

етика інженерної діяльності (ведення інженер-
ної діяльності з дотриманням етичних норм); 

громадська безпека інженерної діяльності (ро-
зуміння соціальних, культурних та екологічних на- 
слідків комплексної інженерної діяльності, в тому 
числі щодо сталого розвитку); 

комунікація (ясність спілкування з іншими  
учасниками комплексної інженерної діяльності); 

навчання протягом усього життя (безперервне 
професійне вдосконалення, яке забезпечує достат-
ній рівень розвитку компетенцій); 

розсудливість (керівництво здоровим глуздом у 
проведенні комплексної інженерної діяльності); 

законність і нормативність (дотримання зако-
нодавства і правових норм, охорона здоров'я людей 
і забезпечення безпеки комплексної інженерної дія-
льності) [10]. 

Вимоги EMF до компетенцій інженерів сфор-
мульовані таким чином, що можуть застосовуватися 
у виконанні різних видів робіт незалежно від сфери 
спеціалізації інженера. Вони включають як профе-
сійні (аналіз завдань, проведення досліджень, про- 
ектування, оцінка інженерної діяльності), так і осо-
бистісні навички (комунікація, дотримання кодексу 
професійної етики, розуміння відповідальності ін-
женера перед суспільством). 
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Інженерна діяльність у сучасному суспільстві 
набуває все більш інтегрований, комплексний, інно-
ваційний характер та спрямована на розробку і ство-
рення нової техніки і технологій, доведених до виду 
товарної продукції, що забезпечуватиме новий соці-
альний і економічний ефект, а тому буде затребува-
ною і конкурентоспроможною. Вона заснована на 
фундаментальних і прикладних знаннях, потребує 
глибокого аналізу і побудови моделей ключових ви-
мог до компетенцій, адаптованих до умов ведення 
українського бізнесу в промислових галузях. Ціл-
ком справедливо О. Каменська, висвітлюючи кон- 
цепцію управління людським капіталом промисло-
вого підприємства, пише, що «ефективне управ-
ління елементами людського капіталу на основі  
оцінки їхньої збалансованості й відповідності потре-
бам інноваційної діяльності підприємства дозволить 
вирішити проблему дефіциту кваліфікованих інно-
ваційно активних кадрів у машинобудуванні» [11,  
с. 226]. 

Вибір моделі корпоративних вимог до компе- 
тенцій інженерно-технічного фахівця вітчизняного 
промислового підприємства стає пріоритетним зав-
данням у зв’язку з необхідністю: 

прогнозувати потреби ринку у нових видах 
продукції; 

проектувати промислову продукцію нового по-
коління з винятковою якістю та значним відривом  
від конкурентів, з новими ціннісними характеристи-
ками, з дотриманням стандартів і якості роботи; 

постійно визначати потреби потенційних за- 
мовників продукції, їх вимоги і побажання та своє-
часно реагувати на потреби ринку промислової про-
дукції; 

забезпечувати проектування і виготовлення 
продукції з впровадженням наукоємних, ресурсоза-
ощадливих технологій; 

модернізувати продукцію, яка була вироблена 
раніше і експлуатується у клієнтів, відповідно до су-
часних світових стандартів; 

створювати унікальні технології на всіх етапах 
виготовлення продукції; 

розробляти нові технології обробки виробів, 
режими роботи обладнання, чітко контролювати ро-
боту унікального і дорогого сучасного обладнання; 

забезпечувати функціонування конструктор-
сько-технологічного проектування та впровадження  
у виробництво в єдиному інформаційному просторі 
з взаємодією всіх учасників технічної і виробничої 
підготовки виробництва: конструктор – технолог – 
інженер з підготовки виробництва – майстер вироб-
ничої дільниці; 

своєчасно та якісно готувати технічну доку- 
ментацію для потреб виробництва; 

орієнтуватися на світовий рівень якості про- 
дукції, постійні нововведення, ноу-хау; проводити 
цілеспрямовану роботу по нагромадженню інтелек- 

туальної складової індустріальної техніки та облад-
нання. 

На основі проведених досліджень наукових 
джерел та практичного досвіду автором сформована 
та запропонована модель ключових корпоративних 
вимог робочого місця до компетенцій інженера-
конструктора на прикладі машинобудівних і верста-
тобудівних підприємств, яка є важливою складовою 
програми стратегічного розвитку персоналу. Ви-
бору такої моделі передувала опрацьована модель 
корпоративних вимог робочого місця спеціаліста 
машинобудівного підприємства [12]. Розробка нової 
моделі зумовлена змінами внутрішнього і зовніш-
нього середовища, сучасних інформаційних техно-
логій, інноваційного розвитку підприємства, а най-
головніше – гострою конкурентною боротьбою на 
вітчизняних і закордонних ринках збуту індустрі- 
альної техніки. В той же час, як підкреслює Г. Су-
ков, «структурні моделі повинні враховувати різно-
манітні вимоги робочого місця до працівника, що  
відповідає принципам системного підходу» [13,  
с. 75]. Розроблена модель ключових корпоративних 
вимог до компетенцій інженера-конструктора ма-
шинобудівних і верстатобудівних підприємств пе-
редбачає: значні вимоги до особистих якостей фа- 
хівця, які мають ознаки ключових компетенцій; рі-
вень базової технічної освіти, а для провідних фа- 
хівців – другу освіту, знання іноземної мови; профе-
сійно-кваліфікаційні вимоги, професійні знання,  
різнобічні навички та вміння; вимоги до виконання 
ключових функцій; спеціальні вимоги щодо режиму 
роботи, умов праці та її мотивації (див. таблицю). 

Модель дозволяє вирішувати такі важливі зав-
дання в системі управління персоналом, як оцінка 
персоналу, управління його професійним розвитком 
і навчанням, плануванням кар’єри; вона полегшує 
процедуру найму фахівців, забезпечує умови для ре-
алізації внутрішнього потенціалу кожного співро- 
бітника з максимальним використанням інтелекту- 
альних здібностей, надає можливість для форму-
вання кадрового резерву, делегування повноважень 
і ефективний поділ завдань, націлює на формування 
корпоративної культури підприємства [14, с. 179]. 
Практичне використання моделей корпоративних 
вимог до компетенцій фахівця дозволить системати-
зувати професійно-кваліфікаційний рівень фахівців, 
формувати компетентний та професіональний пер-
сонал, здібний постійно удосконалювати свою май-
стерність та активізувати процес удосконалення си-
стем і стандартів у бізнес-процесах  підприємства. 

Вибір моделі корпоративних вимог до компе- 
тенцій технічних фахівців на підприємствах проми-
слових галузей виробництва залежно від складності  
продукції та наявності унікальних якостей і можли-
востей персоналу в сучасних умовах дозволяє вирі-
шити складне завдання оцінки компетенцій фахів-
ців, що стає пріоритетним напрямком у зв’язку з не- 
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Таблиця 
Модель ключових корпоративних вимог до компетенцій інженера-конструктора 

машинобудівних і верстатобудівних підприємств 
[авторська розробка] 
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Вимоги до особистих якостей 
 

Орієнтація на досягнення результату і потреби замовників продукції; здібності до аналізу й обробки 
значного обсягу спеціалізованої інформації; концептуальне, конструкторське, технічне мислення; адаптова-
ність до змін, чітке та якісне виконання завдань; енергійність, винахідливість; сміливість й усвідомлений ри-
зик, взаємодопомога та взаємоповага; ініціативність, наполегливість, особиста відповідальність. Наявність 
творчих здібностей та генерування творчих ідей; комунікабельність при роботі в команді; системний пошук 
науково-технічної інформації за фахом; оперативне вирішування виробничих питань; бажання та здібність до 
оновлювання знань, умінь, навичок, до самовдосконалення та творчої роботи; етична норма поведінки 

Професійно-кваліфікаційні вимоги 
 

Повна вища освіта технічного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); наявність другої освіти (еконо-
міст, менеджер, комп’ютерні технології) та знання іноземної мови для провідних фахівців; вік при прийомі 
на роботу – 23-45 років; стаж роботи із спеціальності  – не менше одного року. 

Професійні знання: стратегії розвитку підприємства, його обладнання, потужності підприємства: тех-
нічних можливостей; світових тенденцій розвитку техніки, обладнання, технологій, ринків збуту продукції; 
технічних характеристик та економічних показників кращих вітчизняних і світових аналогічних зразків; ви-
мог міжнародних та вітчизняних стандартів якості продукції; технологічних вимог до виробів; умов монтажу 
і технічної експлуатації конструкцій, що проектуються; технічних вимог, які пред’являються до конструкцій, 
порядок їх сертифікації; передового вітчизняного і світового досвіду конструювання аналогічної продукції; 
систем і методів проектування, технічних розрахунків, процесів обробки типових деталей, властивостей ме-
талу і матеріалів, що застосовуються, матеріалознавство; методів аналізу технічного рівня об’єктів техніки і 
технології; методів економічного аналізу порівняльної ефективності, системного аналізу; сучасних засобів 
автоматизованого проектування та проектно-конструкторських розрахунків, комунікацій і зв’язку; основ 
технічної естетики, художнього конструювання, дизайну продукції; методів проведення наукових і патентних 
досліджень; документообігу, шляхів зниження собівартості продукції, що виготовляється; принципів і мето-
дів заощадливого виробництва.  

Професійні навички та вміння: створювати якісні технічні і робочі проекти машин, обладнання і окре-
мих елементів конструкцій на основі вимог замовників до експлуатації, аналізувати ефективність конструкцій 
на засадах техніко-економічних розрахунків, економічного, функціонально-вартісного аналізу; аналізувати 
ситуацію на ринку за допомогою ситуаційного та SWOT-аналізу, бенчмаркінгу; розробляти основну і супро-
воджувальну конструкторську документацію, проводити інтеграційні роботи, уніфікувати й модернізувати 
вироби; розробляти технічні завдання, планувати і проводити науково-дослідні роботи, організовувати екс-
периментальні дослідження, узагальнювати і оцінювати результати досліджень; формувати пропозиції щодо 
створення нової техніки з урахуванням тенденцій розвитку базових технологій, ринкової привабливості і за-
ощадливого виробництва 

Вимоги до виконання ключових функцій 
 

Аналіз світових тенденцій розвитку техніки і обладнання, напрямків стратегічного розвитку свого під-
приємства, фірм-замовників і конкурентів; розробка конкурентоспроможних нових ескізних, технічних і ро-
бочих проектів особливо складних та складних виробів з орієнтацією на потреби клієнтів;  участь в проведенні 
експериментальних робіт, монтажу, наладці, іспитах і здачі дослідних і виготовлених зразків машин, верста-
тів, конструкцій; проведення розрахунків техніко-економічної ефективності розробок і досліджень; прове-
дення аналізу і перепроектування конструкторської документації, що надходить від інших організацій для 
ефективного її використання; формування висновків і відгуків до проектів стандартів, впровадження в ви-
робництво рацпропозицій і винаходів; знаходження оптимальних шляхів проектування з мінімізацією витрат, 
уніфікацією вузлів і деталей; розробка та забезпечення реалізації програми сервісного обслуговування у за-
мовників продукції. Знання основ економіки, організації виробництва, праці і управління; знання і дотри-
мання технологічної та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці та техніки безпеки, протипожежних 
заходів, законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, корпоративної культури 

Спеціальні умови 
 

Режим роботи: однозмінний з тривалістю робочого тижня 40 годин і робочого дня 8 годин, забезпечення 
безпечних умов праці; оснащення робочого місця сучасною оргтехнікою з необхідним ступенем до-
ступу до корпоративної  інформаційної системи. Погодинно-преміальна система оплати згідно штатного роз-
кладу залежно від складності робіт з виплатою премії за основні результати господарської діяльності, премії-
бонусу, премії за проектування та впровадження в виробництво нових виробів, машин, обладнання, що кори-
стуються попитом на ринку, винагорода за раціоналізацію та винаходи 
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обхідністю неухильного підвищення реальної ефек-
тивності бізнесу, і як наголошує професор О. Гріш-
нова: «переймаючи міжнародний досвід, а в перс- 
пективі створюючи свої методи та підходи, можна 
сприяти виходу України на новий технологічний рі-
вень організації праці, передусім у сфері управління  
персоналом, а відтак – підвищення її ефективності й 
розширення можливостей економічного та соціаль-
ного розвитку» [15, с. 56]. Таким чином, сформовані 
та запропоновані для практичного застосування  
корпоративні вимоги до компетенцій інженера-
конструктора як носія інтелектуального капіталу є 
важливою складовою програми стратегічного роз-
витку промислового підприємства. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. На основі проведених досліджень встанов-
лено, що створення моделей ключових корпоратив-
них вимог до робочих місць та до компетенцій тех-
нічного фахівця промислового підприємства з ура-
хуванням диференціації залежно від складності  
продукції та наявності унікальних якостей і можли-
востей персоналу дозволяє вирішити важливе зав-
дання оцінки компетенцій і здійснювати якісний 
відбір персоналу на робочі місця. Слід зізнатися, що 
умови і порядок визначення вимог до компетенцій 
персоналу, їх оцінка на підприємствах проводиться 
самотужки з використанням різних способів, основ-
ними з яких є атестація та внутрішньофірмова сер-
тифікація персоналу. 

Настав час вивчити і поєднати практичні роз- 
робки провідних промислових підприємств з на- 
укою, забезпечити їх тісний зв'язок з метою набли-
ження теоретичних знань, що надаються в закладах 
вищої освіти, до потреб виробництва. Бажано було 
б на державному рівні розробити і затвердити єдині 
професійні стандарти згідно відповідних галузей 
промисловості, доручивши проведення оцінки пер-
соналу спеціальним центрам на базі вищих учбових 
закладів із залученням представників підприємств. 
Так, для машинобудівних і верстатобудівних під- 
приємств, де є накопичений досвід  (ПАТ «Новокра-
маторський машинобудівний завод»,  ПАТ «Крама-
торський завод тяжкого верстатобудування»), ро-
боту з проведення досліджень та розробки профе-
сійних стандартів, моделей ключових вимог до ро-
бочих місць і компетенцій працівників можна дору-
чити Донбаській державній машинобудівній акаде-
мії (ДДМА), яка має значну наукову базу, досвід і 
висококваліфіковані кадри. На базі ДДМА спільно з 
представниками провідних підприємств-роботодав-
ців рекомендується створити спеціальний Центр, 
якому надати право розробки професійних стандар-
тів, ключових вимог до компетенцій фахівців про-
мислових галузей, а також незалежної і об’єктивної 
оцінки персоналу та його сертифікації згідно міжна-
родному стандарту ENISO/IEC 17024 «Загальні ви-

моги до органів з сертифікації персоналу» [16]. Та-
ким чином, взаємодія науки і практики дозволить 
науковцям розробляти і практично реалізовувати 
рекомендації у сфері розвитку людського потенці-
алу галузі, а підприємцям – формувати високопро-
фесійний кадровий персонал, який буде впливати на 
ефективний розвиток і сприятиме підвищенню кон-
курентоспроможності промислових підприємств. 

 
Література 

1. Геєць В.М. Бар’єри на шляху розвитку про-
мислового підприємства на інноваційній основі та 
можливостей їх подолання / В.М. Геєць // Економіка 
України. – 2015.– № 1. – С. 4-25. 2. Колот А.М. Ро-
звиток наук про працю та соціально-трудових відно-
син на засадах междисциплінарності / А.М. Колот // 
Питання політичної економії. – 2014. – № 4 (13). – 
С.145-169. 3. Ресурси та моделі глобальногоеконо-
мічного розвитку: монографія / [Д.Г. Лук’яненко, 
А.М. Поручник, А.М. Колот, Я.М. Столярчук та ін.]: 
за заг. редак. докторів економічних наук, професорів 
Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. 
– С. 703, [1]. 4. Bartram D. Introduction: A fra-
mework for examining organizationaleffectiveness /  
D. Bartram, I.T. Robertson, M. Callinen // Organi-
zational Effectiveness: The Role of Psychology. – 
Chichester: Wiley, 2002. – P. 437–423. 5. Bartram D. 
Competency and individual performance / D. Bartram, 
I.T. Robertson, M. Callinen // Modeling the world of 
work. Organizational Effectiveness: The Role of 
Psycholog. – Chichester: Wiley, 2002. – P. 596–618.  
6. Campbell J.P. Modeling the performance prediction 
problem in industrial and organizational psychology / 
J.P. Campbell, M.D. Dunnette, L.M. Hough // 
Handbook of Industrial and Organizational Psychology. 
Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1990. – 
Second edition, vol. 1. – P. 687-732. 7. Хамел Гари. 
Конкурируя за будущее. Создание рынков завтраш-
него дня / Гари Хамел, Коимбатур Кришнариарао 
Прохалад. – М.: Олимп-Бизнес, 2014. – 288 с. 8. Спе-
нсер Л.М. Компетенции на работе / Л.М. Спенсер, 
С.М. Спенсер; пер. с англ. – М.: Hippo. 2010. – 379 с. 
9. Довгань Л.Є. Роль компетенцій в системі управ-
ління персоналом [Електронний ресурс] / Л. Є. Дов-
гань, В.О. Пермякова // Наукові праці  Кіровоград-
ського національного технічного університету. Еко-
номічні науки. – 2011. – Вип. 20 (1). – С.113-121. – 
Режим доступу: http: // nbuv.gov/ua/UJRN/ 
Npkntu_e_2011. 10. EngineersMobilityForum. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ie-
agreements.com/EMF.11. Каменська О.О. Концеп-
ція управління людським капіталом промислового 
підприємства в умовах інноваційного розвитку / 
О.О. Каменська // Економічний вісник Донбасу. – 
2016. – № 3. – С. 225-229. 12. Модель корпоратив-
ных требований рабочего места к специалисту ма-
шиностроительного предприятия. Свидетельство о 



В. С. Зайцев 

213 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

регистрации авторского права от 10.08.2006 г.  
№ 17546 / И.В. Александров,  В.С. Зайцев,  В.И. Ку-
лийчук, С.Н. Петрукевич. 13. Суков Г.С. Управле-
ние розвитием персонала на машиностроительном  
заводе. Теория и практика: монография / Г.С. Суков, 
И.Я. Тупік, научн. ред. В.М. Данюк. – К.: КНЭУ, 
2008. – 232 с. 14. Василенко В.Н. Организация 
труда станочников: теория и практика повышения 
эффективности: монография / В.Н. Василенко, В.С. 
Зайцев; науч. ред. В.Н. Василенко; НАН Украины, 
Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: 
Юго-Восток. – 2014. – 260 с. 15. Грішнова О.А. Но-
вітні технології в економіці персоналу: нові можли-
вості і нові виклики / О.А. Грішнова,  О.С. Заїчко // 
Вісник економічної науки України. – 2016. – № 2. – 
С. 52-56. 16. Загальні вимоги до органів, що здійс-
нюють сертифікацію персоналу згідно ISO/IEC 
17024:2012: Наказ НААУ від 28.12.12 р. №163-я  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:/naau.org.ua/files: ocinka.    

 
Зайцев В. С. Вибір моделі корпоративних ви-

мог до компетенцій фахівця промислового під- 
приємства 

Представлено теоретичні обґрунтування ви-
бору ключових корпоративних вимог до компетен-
цій технічного фахівця промислового підприємства. 
Сформована та запропонована для практичного за-
стосування модель ключових корпоративних вимог 
до компетенцій інженера-конструктора як носія ін-
телектуального капіталу, що є важливою складовою 
програми стратегічного розвитку машино- і верста-
тобудівних підприємств. Встановлено, що ство-
рення моделей ключових корпоративних вимог до 
компетенцій технічного фахівця підприємства за- 
лежно від складності продукції та наявності уніка-
льних якостей і можливостей персоналу дозволить 
вирішити складне завдання оцінки компетенцій фа-
хівця і здійснювати якісний відбір персоналу на ро-
бочі місця, що сприятиме підвищенню конкуренто-
спроможності промислових підприємств. 

Ключові слова: персонал, інноваційний розви-
ток, стратегічні цілі, компетенція, професійно-ква-
ліфікаційні вимоги, фахівець, оцінка результатів. 

 
Зайцев В. С. Выбор модели корпоративных 

требований к компетенциям специалиста про-
мышленного предприятия 

Представлены теоретические обоснования вы-
бора ключевых корпоративных требований к компе-
тенциям технического специалиста промышленного 
предприятия. Сформирована и предложена для при-
менения в практической деятельности модель клю-
чевых корпоративных требований к компетенциям 
инженера-конструктора как носителя интеллекту-
ального капитала, что является важной составля- 
ющей программы стратегического развития ма-
шино- и станкостроительных предприятий. Уста-
новлено, что создание моделей корпоративных тре-
бований к компетенции технического специалиста 
предприятия в зависимости от сложности продук-
ции и наличия уникальных качеств и возможностей 
персонала позволит решить сложную задачу оценки 
компетенций специалиста и осуществлять каче-
ственный отбор персонала на рабочие места, что бу-
дет содействовать повышению конкурентоспособ-
ности промышленных предприятий. 

Ключевые слова: персонал, инновационное раз-
витие, стратегические цели, компетенция, профес-
сионально-квалификационные требования, специ- 
алист, оценка результатов. 

 
Zaytcev V. The choice of the model of corporate 

requirements to the competence of a specialist of in-
dustrial enterprise 

Presents a theoretical justification of the selection 
of key corporate requirements competences technician 
industrial enterprises. Generated and proposed for the 
practical application of the model to key corporate re-
quirements for the competence of an engineer-designer 
at as media of intellectual capital, an important compo-
nent of the strategic development program of mechani-
cal and machine-building enterprises. It is established 
that the creation of models of corporate requirements to 
the competence of the technical specialist depending on 
the complexity of the product and the availability of the 
unique qualities and capabilities of the staff will solve 
the difficult problem of estimating competency special-
ist and make a qualitative selection of personnel for jobs 
that will improve the competitiveness of industry enter-
prises. 

Keywords: personnel, innovative development, 
strategic goals, competence, professional qualification 
requirements, specialist, evaluation of the results. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Економічні відносини, 

що динамічно розвиваються в Україні, вимагають 
якісно нових форм управління підприємством, тісно 
пов'язаних з його стратегією. Інтеграція України в 
європейський простір є стратегічним орієнтиром  
розвитку України і потребує адаптації вітчизняної 
економіки, її підприємств і фірм до європейських 
вимог, стандартів, норм, правил, що відповідно від-
значається серйозними вимогами до персоналу під-
приємств і організацій. Якість і професійна компе-
тентність персоналу є важливими чинниками, що за-
безпечують інноваційний розвиток і конкуренто-
спроможність. Для органічного сполучення страте-
гічно важливих, переважно нефінансових цілей 
людського капіталу із системою короткострокових 
фінансових показників необхідне доповнення гори-
зонтального підходу управління системою вертика-
льної інтеграції в процесі бюджетування. Таким чи-
ном, цілі й показники людського капіталу в страте-
гічній складовій навчання та розвитку знайдуть фі-
нансове обґрунтування за допомогою деталізації у 
цілі й показники операційних бюджетів промисло-
вого підприємства. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичними ас-
пектами стратегічного управління людським капіта-
лом промислових підприємств займалися вітчизняні 
й закордонні вчені: Я. Фітц-єнц, Х. Рамперсад,  
Л. Едвінсон, Д. Богиня, Б. Генкін, Д. С. Синк, Л. Ста-
ут, Ю. Вебер, М. Веттер, О. Данилин, В. Івлєв, Р. Ка-
план, Е. Леднев, Д. Нортон, Нильс-Горан Ольве,  
Р. Нивен Пол, Т. Попов, К. Редченко, Жан Рой,  
Р. Фридаг Хервиг, Утц Шеффер, Вальтер Шмидт.  

У роботах вищезгаданих авторів питанням 
управління стратегією за допомогою збалансова-
ної системи показників і бюджетування приді-
лено достатню увагу, однак запропонований 
ними економічний інструментарій націлений на 
управління сукупністю ресурсів.  

Мета статті полягає у формуванні механізму 
інтеграції системи бюджетування та збалансованої 
системи показників, що дозволить підвищити ефек-
тивність діяльності підприємства шляхом вдоскона-
лення процесів формування, використання та роз- 
витку кваліфікованого персоналу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективне управління підприємством неможливе 
без інноваційного розвитку людського капіталу, що 
є найважливішим чинником конкурентоспромож-
ності підприємства.  

Незважаючи на успіхи окремих підприємств у 
плані реалізації в інноваціях людського чинника в 
Україні відсутній комплексний підхід до вирішення 
питання забезпечення кадрами підприємств у єдно-
сті з основними стратегічними напрямами діяльно-
сті. Для рішення стратегічних проблем управління 
людським капіталом необхідно: 

- формування механізму зацікавленості праців-
ників у досягненні високих показників діяльності 
шляхом впровадження інновацій в систему заохо-
чення й соціальних гарантій; 

- створення для працівників підприємств соціа-
льно-побутових умов (можливість одержання жит-
ла, оздоровлення, розвитку особистості); 

- формування системи підготовки (перепідго- 
товки) кадрів за рахунок підприємств або держави; 

- гарантування працівникам, що пройшли про-
фесійне навчання на виробництві, підвищення роз-
рядів і професійне зростання. 

Лише за таких умов можна очікувати на лояль-
ність працівників й, відповідно, високі результати 
праці.  

У системі управління персоналом важливим є 
створення на підприємстві корпоративних вимог до 
конкретних робочих місць, заснованих на моделях. 
Кожне вітчизняне підприємство у сучасних умовах 
формує власну тактику адаптації внутрішніх структур 
і систем управління до обмежень і можливостей еко-
номічного, політичного й соціального оточення. Од-
нак далеко не всі підприємства володіють мистецтвом 
органічного сполучення стратегічних і поточних  
завдань своєї діяльності. Одним із таких інструментів 
є збалансована система показників (ЗСП) підприєм- 
ства. Дана технологія з'явилася як реакція на обмеже-
ність методів управління діяльністю підприємств за 
допомогою тільки фінансових показників.  

Людський капітал бере безпосередню участь у ре-
алізації стратегії, від того, наскільки підготовлений і 
мотивований даний нематеріальний актив, залежить 
одержання прибутку підприємства в різних аспектах 
діяльності, починаючи від впровадження інновацій-
них технологій у процес виробництва й закінчуючи 
розширенням ринків збуту й залученням нових клієн-
тів, що забезпечує збільшення вартості підприємства в 
довгостроковій перспективі.  

Відсутність зв'язку між процесом складання бю-
джету й стратегічними цілями людського капіталу під-
приємства призводить до того, що керівники не нава-
жуються витрачати коштовні ресурси на реалізацію 
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стратегічних ініціатив, які принесуть додаткову еконо-
мічну вартість у майбутньому. У зв'язку із цим вини-
кає потреба підприємств у стратегічному бюджету-
ванні, що спрямовано на усунення неефективного ви-
користання стратегічних ресурсів людського капіталу 
підприємства [1].  

Традиційне формування бюджету пов'язане з 
визначенням короткострокових цілей для фінансо-
вих показників (обсяг продажів, поточні витрати, 
валовий прибуток, чистий й операційний прибуток, 
грошовий потік і рентабельність інвестицій), що, бе-
зумовно, є важливим для будь-якого підприємства, 
але в процесі складання бюджету мають бути врахо-
вані нефінансові параметри діяльності підприєм- 
ства, які є головним інструментом його стратегіч-
ного розвитку.  

Отже, у рамках двох інтегрованих процесів до-
цільно визначити короткострокові цілі й параметри 
для споживачів, інновацій, виробництва, а також  
відповідність цілей на всіх рівнях виробленої стра-
тегії. Якщо довгострокові цілі в перспективній про-
грамі розвитку підприємства виконуються, то скла-
дання короткострокового бюджету буде полягати в 
трансформації стратегічних цілей у поточний опера- 

ційний бюджет за допомогою нефінансових показ-
ників збалансованої системи. 

На відміну від консолідованого бюджету, що 
відповідає на запитання "Що підприємство повинне 
мати?", збалансована система показників показує, 
як цього досягти. Таким чином, в інтегрованій сис-
темі повністю реалізується принцип управління під-
приємством "зверху – вниз": стратегічні цілі розпо-
діляються по центрах фінансової відповідальності, 
які, у свою чергу, формують показники ЗСП, необ-
хідні для досягнення цих цілей, потім здійснюється 
реалізація стратегії у вигляді безперервного процесу 
через систему бюджетів. Головна роль в інтегрова-
ній системі управління відведена фінансовому ди- 
ректору, оскільки безпосередньо на нього покладена 
відповідальність за бюджетний процес й інтеграцію 
планів підприємства на перспективу, він володіє  
повною інформацією про діяльність підприємства й 
може вчасно контролювати рівень ризику стратегіч-
них витрат і довгостроковий ефект від їхнього здій-
снення. Механізм трансформації стратегічних цілей 
промислового підприємства на операційний рівень 
за допомогою складових збалансованої системи 
представлений на рис. 1. 

Стратегічні цілі промислового підприємства 

Збільшення 
доходу 

Скорочення 
витрат 

 

Максимі-
зація 

прибутку 

Розподіл інвестицій та 
аналіз їх окупності 

 

Операційн ий рівень 

Клієнтська 
складова 

Складова навчання 
та розвитку 

Складова внутрішніх 
бізнес-процесів 

Складові збалансованої системи показників 

Стратегічний рівень 

Бюджет доходів та витрат 
-обсяг продажів; 
-постійні витрати; 
-змінні витрати; 
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Рис. 1. Механізм трансформації стратегії на операційний рівень  

за допомогою складових збалансованої системи [авторська розробка] 
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За допомогою двох діючих інструментів управ-
ління (збалансованої системи показників і бюджету-
вання) стратегія й тактика гармонійно поєднують у 
собі як фінансові, так і нефінансові показники всіх 
видів ресурсів підприємства. Даний механізм інтег- 
рації являє собою останній крок на шляху до мож-
ливостей людського капіталу. Найбільша цінність 
людського капіталу промислового підприємства  
полягає у впливі його показників на цілі окремих  
функціональних підрозділів і в остаточному під- 
сумку на корпоративні цілі. Вдосконалення таких  
якісних параметрів: рівень професійної підготовки, 
інтелектуальний потенціал працівника, зацікавле-
ність працівника в результатах своєї праці, відігра-
ють ключову роль у процесі реалізації стратегічних 
цілей підприємства [2].  

На сучасному етапі розвитку економіки Укра-
їни особливого значення здобуло моральне стиму-
лювання праці, яке є особливим соціально-психоло-
гічним явищем, спроможним задовольнити потребу 
людини у суспільному визнанні. Існує безліч мето-
дів впливу на мотивацію праці учасників виробни- 
цтва як у закордонному, так і у вітчизняному досвіді 
використання морального стимулювання [3, с. 28]. 
Автором відзначається той факт, що при досить ви-
сокому рівні заробітної плати саме моральне стиму-
лювання стає більш значущим порівняно з матері- 
альним. На відміну від матеріального заохочення, 
що спирається на канони економічної раціонально-
сті, моральне є скоріше мистецтвом, ніж наукою, 
оскільки саме нефінансові цілі працівників склад-
ніше всього піддаються оцінці, а отже, і задово-
ленню. 

Кількість мотиваційних показників, задіяних у 
мотиваційній оцінці людського капіталу, не по-
винна бути занадто великою, тому що може спосте-
рігатися розпилення зусиль працівника й у резуль-
таті призведе до недосяжного рівня всіх без винятку 
показників. Тому необхідно ретельно відбирати мо-
тиваційні показники, які безпосередньо впливають 
на реалізацію тієї або іншої стратегічної мети. До- 
сягнення працівником цільового значення по кож-
ному мотиваційному показнику припускає ваговий 
метод розподілу стратегічних показників. Відпо-
відно до даного методу, кожному стратегічному мо-
тиваційному показнику людського капіталу при- 
власнюється певна вага в загальному обсязі показ-
ників, що встановлюється залежно від ступеня важ-
ливості показника, він також впливає на розрахунок 
розміру премії працівникові, що досяг його вико-
нання. 

Фінансова збалансованість є найбільш твердою 
формою збалансованої системи мотивації і являє со-
бою класичний бюджет, тобто рівність грошових 
сум. У рамках фінансової збалансованості системи 
мотивації співробітників установлюється залеж-
ність між матеріальною винагородою й рівнем еко-
номії витрат при виконанні стратегічних бюджетів.  

Нефінансова збалансованість являє собою 
м'яку форму збалансованої системи мотивації й 
спрямована на виконання нефінансових показників 
стратегічних карт, які характеризують стратегічну 
готовність людського капіталу. 

Оскільки людський капітал є сукупністю ви- 
робничих здібностей, які використовуються індиві-
дом у процесі його трудової діяльності з метою  
одержання винагороди, а компетенцією є профе-
сійні та особистісні якості людини, що спрямовані 
на якісне виконання поставленої мети, можна зро-
бити висновок відносно існування спільних рис. Ха-
рактеристикою обох досліджуваних категорій є їх 
спрямованість на ефективне виконання роботи, з 
тією тільки різницею, що рівень людського капіталу 
характеризує якість виконання всіх професійних 
обов’язків на обраній посаді, а рівень володіння 
компетенцією відповідає тільки за конкретну їх час-
тину.  

Таким чином, людський капітал є загальною ка-
тегорією, що є сукупністю компетенцій, спрямова-
них на ефективне виконання професійних обов’яз-
ків з метою одержання прибутку як для індивіда, так 
і для підприємства і держави в цілому. Розвиток 
людського капіталу базується на підвищенні якості 
компетенцій та стає можливим завдяки ефектив-
ному управлінню ним на всіх рівнях, що знайшло  
відображення у запропонованому механізмі [4]. 

Збалансована система показників, розроблена 
для центрів фінансової відповідальності, інтегру-
ється із системою бюджетного управління за допо-
могою переведення стратегії, яку відображено у ви-
гляді системи взаємозалежних показників, в тактику 
і гарантує можливість адекватного контролю досяг-
нення намічених цілей, тому що у випадку виник-
нення проблем дозволяє чітко визначити їх джерело 
й сформулювати спосіб їх усунення через відповідні 
кількісні показники.  

Бюджетування як управлінська технологія при-
пускає визначення рівнів консолідації бюджетів, що 
відповідають рівням управлінської ієрархії. На 
рис. 2 наведено механізм реалізації стратегії проми-
слового підприємства за допомогою центрів фінан-
сової відповідальності. 

Бюджетування виступає сполучною ланкою 
між обліковим процесом підприємства і його управ-
лінням, будучи, з одного боку, інформаційною ба-
зою управлінського обліку, а з іншого – відображає 
його стан у майбутньому. Управлінський облік у 
свою чергу служить інформаційною базою для 
прийняття управлінських рішень на основі даних, 
що надаються бюджетами підприємства.  

Бюджет являє собою оперативний фінансовий 
план діяльності підприємства, складений на наступ-
ний період (рік) у натуральному й грошовому вира-
женні, що відображає надходження (доходи) і ви-
трати коштів й охоплює всі сфери господарської ді-
яльності підприємства. 
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Рис. 2. Механізм реалізації стратегії промислового підприємства за допомогою   

центрів фінансової відповідальності [авторська розробка] 
 
Нефінансові показники збалансованої системи 

показників є відправною точкою нового менедж- 
менту, роль якого полягає в трансформації концеп-
ції й стратегії підприємства в площину короткостро-
кових фінансових цілей і показників, які становлять 
основу процесу бюджетування. Синергізм всіх нефі-
нансових складових дозволяє погодити фінансові 
стратегічні цілі з річним розподілом ресурсів за до-
помогою бюджетів підрозділів підприємства [2,  
с. 15]. Стратегічні бюджети промислового підпри-
ємства дозволяють не тільки розрахувати необхідні 
витрати підприємства на реалізацію стратегічних 
ініціатив, але й зробити прогноз витрат на майбутні 
періоди з наростаючим підсумком. Завищення бю-
джетних показників має місце у випадку неможли-
вості виявлення точного співвідношення між необ- 

хідними витратами ресурсів і фінансовим результа-
том. Всі стратегічні показники людського капіталу 
мають нефінансовий характер і тому таке співвідно-
шення для них невимірно. У цьому випадку страте-
гічне бюджетування передбачає таку послідовність 
дій: 

- складання та затвердження стратегічних бю-
джетів людського капіталу керівниками підрозділів; 

- консолідація бюджетів всіх підрозділів; 
- інформування керівників підрозділів про те, 

що при потребі в додаткових коштах, вони можуть 
користуватися буфером, якщо рішення про це буде 
затверджено керівниками інших підрозділів. 

Одним із основних завдань стратегічного бю-
джетування є визначення обсягу інвестицій у люд-
ський капітал для досягнення поставлених цілей й 
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оцінка ефективності вкладень. Для того щоб 
прийняти обґрунтоване рішення про вкладення  
коштів у розвиток людського капіталу, підприєм- 
ству необхідно визначити період окупності даних 
інвестицій. Критерії, застосовувані для вибору інве-
стицій у людський капітал, базуються на концепції 
стратегічної спрямованості підприємства, що дозво-
ляє оцінити ефективність вкладень за допомогою 
розрахунку стратегічних коефіцієнтів людського ка-
піталу з наступним грошовим вираженням їх у стра-
тегічних бюджетах і відстеженням процесу їх вико-
нання. Розкриття механізму руху грошових коштів 
у процесі стратегічного бюджетування має важливе 
значення для інвестиційної діяльності підприєм- 
ства, оскільки ці потоки засобів представляють сту-
пінь реалізації стратегічних цілей за допомогою 
ключових нефінансових показників людського капі-
талу [1]. 

У цілому можна відзначити, що використання 
стратегічних бюджетів у системі людського капі-
талу дає можливість підвищувати якість поточного 
й стратегічного планування на підприємстві, робити 
його ефективним елементом системи управління. 

Висновки. Необхідність розробки механізму 
трансформації стратегічних цілей людського капі-
талу в систему бюджетування обумовлено ситу- 
ацією, що склалася в нових складних умовах еконо-
міки господарювання та демографічної кризи. По- 
стійні зміни техніки і технології вимагають від під-
приємств відповідної реакції, що приводить до по-
яви нових вимог відносно кваліфікаційного рівня 
персоналу. Формування бюджету людського капі-
талу на основі результатів ретроспективного аналізу 
фінансового стану підприємства не для конкретного 
рівня ділової активності, а для визначеного діапа-
зону передбачає декілька альтернативних варіантів 
розвитку подій, його використання дозволяє вно-
сити корективи у значення бюджетних показників 
шляхом вибору оптимального бюджету. Таким чи-
ном, механізм трансформації стратегічних цілей 
людського капіталу у систему бюджетів дозволить 
підвищити ефективність діяльності підприємства 
шляхом вдосконалення процесів формування, вико-
ристання та розвитку кваліфікованого персоналу.  
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Жуков С. А. Роль бюджетування в системі 

стратегічного управління людським капіталом про-
мислового підприємства 

У статті обґрунтовано необхідність визначення 
ролі бюджетування в системі стратегічного управ-
ління людським капіталом промислового підприємства. 
Досліджено взаємозв'язок між процесом складання 
бюджету й стратегічними цілями людського капіталу 
підприємства за допомогою збалансованої системи 
показників, яка надає всебічну оцінку показників 
людського капіталу шляхом інтеграції стратегічних 
цілей і тактичних можливостей підприємства. Пред-
ставлено механізм трансформації стратегічних ці-
лей промислового підприємства на операційний рі-
вень за допомогою складових збалансованої сис-
теми показників. Доведено, що використання стра-
тегічних бюджетів в системі людського капіталу дає 
можливість підвищувати якість поточного й страте-
гічного планування на підприємстві, робити його 
ефективним елементом системи управління. 

Ключові слова: людський капітал, збалансована 
система показників, стратегічний бюджет, страте- 



С. А. Жуков 

219 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

гічне бюджетування, людський капітал, центри фі-
нансової відповідальності, стратегія, промислове 
підприємство, персонал. 

 
Жуков С. А. Роль бюджетирования в системе 

стратегического управления человеческим капи-
талом промышленного предприятия 

В статье обоснована необходимость определе-
ния роли бюджетирования в системе стратегиче-
ского управления человеческим капиталом про-
мышленного предприятия. Исследована взаимо-
связь между процессом составления бюджета и 
стратегическими целями человеческого капитала 
предприятия с помощью сбалансированной системы 
показателей, которая предоставляет всестороннюю 
оценку показателей человеческого капитала путем 
интеграции стратегических целей и тактических 
возможностей предприятия. Представлен механизм 
трансформации стратегических целей промышлен-
ного предприятия на операционный уровень с помо-
щью составляющих сбалансированной системы по-
казателей. Доказано, что использование стратегиче-
ских бюджетов в системе человеческого капитала 
дает возможность повышать качество текущего и 
стратегического планирования на предприятии, де-
лать его эффективным элементом системы управле-
ния. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сба-
лансированная система показателей, стратегиче- 
 

ский бюджет, стратегическое бюджетирование, че-
ловеческий капитал, центры финансовой ответ-
ственности, стратегия, промышленное предприятие, 
персонал. 

 
Zhukov S. Role of budgeting in the system of 

strategic management of the human capital of an in-
dustrial enterprise 

In the article the necessity of determination of role 
of budgeting is reasonable the human capital of indus-
trial enterprise for the system of strategic management 
by the human capital of industrial enterprise. Intercom-
munication is investigational between the process of 
budgeting and strategic aims of human capital of enter-
prise by means of the balanced system of indexes, that 
gives the all-round estimation of indexes of human cap-
ital by integration of strategic aims and tactical possibil-
ities of enterprise. The mechanism of transformation of 
strategic aims of industrial enterprise is presented on an 
operating level by means of constituents of the balanced 
It is well-proven that the use of strategic budgets in the 
system of human capital gives an opportunity to im-
prove quality current and strategic planning on an enter-
prise, to do his effective element of control system.  

Keywords: human capital, balanced system of in-
dexes, strategic budget, strategic budgeting, human cap-
ital, centers of financial responsibility, strategy, indus-
trial enterprise, personnel. 
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ПРИЧИНИ І ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ  
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА СХОДІ КРАЇНИ 

 
1. Стан соціальної сфери Донбасу в умовах 

військово-політичного протистояння 
 
В умовах стрімкої зміни геополітичних реалій і 

ведення військових дій на території Донецької та 
Луганської областей особливої актуальності для 
економіки набуває пошук шляхів і механізмів ре- 
формування регіональних економічних комплексів, 
визначення перспектив диверсифікації регіональної 
економіки. Від успішного вирішення цих питань за-
лежать перспективи створення нових робочих 
місць, рівень і динаміка заробітної плати, доходи  
місцевих бюджетів, а в кінцевому підсумку – соціа-
льно-економічна стабільність в регіоні. 

Військові дії на південному сході України, що 
почалися навесні 2014 р., і сформувалася в зв'язку з 
цим фінансово-економічна і торговельна блокада, 
завдали важкого удару по економічному сектору в 
регіоні. Найбільш мобільні соціальні групи насе-
лення покинули Донбас. 

Українська влада заявляє про наявність 1,2- 
1,7 млн вимушених переселенців, російська влада 
повідомляє приблизно про 500 тис. біженців, за  
оцінками ООН близько 2,2 млн чол. були змушені 
покинути свої будинки в межах України та сусідніх 
країн. На сьогодні на даній території проживають 

близько 2-2,5 млн чол., половина з яких – пенсіо-
нери і соціально незахищені верстви населення. 

Кількість економічно активного населення в 
регіоні значно скоротилася. Так, в Донецькій обла-
сті станом на 2015 р. чисельність такого населення 
скоротилася на 55% порівняно з 2014 р., а порівняно 
з 2010 р. – на 59%. У Луганській області станом на 
2016 р. відбулося скорочення на 63% порівняно з 
2014 р. і на 66,5% порівняно з 2010 р. 

Зараз посилюється тенденція відтоку робочої 
сили (так, ще до конфлікту багато жителів регіону 
через низький попит на робочу силу в регіоні їздили 
на заробітки в Росію, молодь виїжджала і продовжує 
виїжджати на навчання і працевлаштування в інші 
(більш перспективні) регіони України). Таким чи-
ном, проблема створення нових робочих місць існу-
вала ще до ескалації збройного конфлікту, а зараз 
тільки загострилася у зв'язку з вимушеним пересе-
ленням частини населення, руйнуванням інфра- 
структури регіону і втратою контролю над значною 
частиною підприємств. 

Військовий конфлікт в регіоні призвів до па-
діння виробництва товарів і послуг. За оцінками  
експертів, втрати робочих місць для великих під- 
приємств склали від 50%, для малих і середніх – до 
80-90% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ситуація на зареєстрованому ринку праці 

 
Розвал колишніх (соціальних і державних) по-

літичних інститутів і фактичне самоусунення право-
охоронних структур, сприяли активізації діяльності 

кримінальних елементів, поширилася практика 
«рейдерських захоплень» бізнесу, і незаконного пе-
рерозподілу власності і капіталів. 

32,0
28,8 28,8

33,0

26,8
22,7

2,9

4,1 3,4

2,1 1,1 1,3
11,3

6,9
9,0

16,0

25,0

17,0

1 січня 2011 1 січня 2012 1 січня 2013 1 січня 2014 1 січня 2015 1 липня 2015

Кількість безробітніх громадян, тис. осіб

Кількість вакансій, які заявлені до служби зайнятості, тис. одиниць

Навантаження на одне вільне місце, осіб



Ю. В. Макогон 

221 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

До сьогоднішнього дня не сформовано повної 
картини того, що відбувається в соціально-еконо- 
мічній сфері. Зібрана інформація носить фрагмен- 
тарний характер, в зв'язку з чим може бути неко- 
ректною, що може вести до прийняття некоректних 
управлінських рішень. 

Таким чином, можливості відтворення людсь-
кого потенціалу Донбасу суттєво звужуються. Дана 
ситуація вимагає відновлення поселенської мережі, 
яке має відбуватися з урахуванням ієрархії центрів 
обслуговування. Необхідно визначити функціона-
льні типи поселень, доцільні зміни їх функціональ-
ної спеціалізації. Потрібно виділити оптимальні 
кластери послуг для кожного рангу центру обслуго-
вування, які забезпечують населення певної терито-
рії комплексом послуг для населення. 

У даний час першочерговим завданням є ство-
рення оперативного реєстру гуманітарних потреб 
цивільного населення, сприяння пропуску гумані- 
тарної допомоги (у тому числі продовольчої), забез-
печення фінансування відновлення і функціону-
вання важливих об'єктів соціальної інфраструктури, 
у тому числі за рахунок міжнародної допомоги. Це 
дозволить відновити і забезпечити умови ефектив-
ного відтворення людського потенціалу регіону. 

Тіньова економіка в Україні (і особливо на Дон-
басі) останні роки займала істотну частку ВВП –  
оцінки коливалися від 37 до 50%. Особливої ваги в 
тіньовій, а часом і кримінальній, економіці мали ву-
гільна промисловість (наприклад, копанки), мета- 
лургія (металобрухт), хімія і малий бізнес тощо. У 
даний час особливо в зоні АТО до колишніх видів 
тіньового бізнесу додалися нові: 

• пропускна система, яка стосується не тільки 
фізичних осіб, але й бізнесу. Практично жоден із  
секторів економіки не може обійтися без перевезень 
через кордон або лінію протистояння, особливо  
зорієнтовані на експорт-імпорт. А важка промисло-
вість – на залізничний транспорт. І тут реалізуються 
найсерйозніші обсяги корупційних схем; 

• створилася ціла система оформлення не 
тільки власне пропусків, але видача ліцензій на 
право перевезення людей, вантажів. Створені офі-
ційні і неофіційні транспортні коридори (у тому чи-
слі – контрабандні) і скільки платежів здійснюється 
по обидва боки лінії протистояння готівкою – ніхто 
оцінити не в змозі, проте відомий потік людей,  
транспорту і вантажів дозволяє визначити рівень у 
мільйони гривень і рублів на добу; 

• оскільки одним із перших на території само- 
проголошених республік перестала діяти банківська 
система України та метою переселенців, в переваж-
ній своїй більшості пенсіонерів, було просто отри-
мання пенсій, регресів, допомоги, «чорнобиль- 
ських», «дитячих» і т.д., і т.п. – з'явилися на терито-
ріях самопроголошених утворень пункти «переве-
дення в готівку»; 

• осібно стоїть бізнес оформлення статусу пере-
селенця, в перший рік АТО – статусу біженця, ви-
плати допомоги і т.п. Тут з'явився бізнес псевдопро-
писок і оформлення інших документів. 

2. Аналіз економічних показників діяльно-
сті підприємств сходу України 

 
Глибока криза, що охопила українську еконо-

міку в 2013-2015 рр., зумовила її черговий спад і в 
якості ключового питання актуалізував проблему 
відновлення економічного зростання, оскільки ни-
зькі темпи посткризового відновлення економіки 
призведуть до подальшого падіння рівня життя на-
селення та посилення соціальної напруги на тлі за-
гроз, обумовлених збройним протистоянням на 
сході країни. 

Починаючи з 2014 р. падіння промислового по-
тенціалу в Донецькій і Луганській областях є найбі-
льшим серед інших областей України. Військові дії 
на їхній території мають негативний вплив на всі га-
лузі економіки регіону без винятку. 

Загальний спад економіки, що почався в 
2013 р., збільшився протягом 2014 р., що багато в 
чому обумовлено тим, що окупована частина тери-
торії Донецької і Луганської областей, а також  
анексований Крим тимчасово виведені з економіч-
ного простору України. 

Сформований інформаційний вакуум не дозво-
ляє визначити структуру проблемного поля в соціа-
льно-економічній сфері. Однак для переходу від від-
новлення до розвитку економіки регіону, необхідно 
комплексне дослідження зазначеної сфери, попе- 
реднє прийняття відповідних управлінських рішень 
з боку державних структур, представників бізнесу 
та некомерційного сектора. 

У ситуації, коли у державних інститутів від- 
сутня фінансова, методична, організаційна або мо-
тиваційна можливість провести відповідні дослі-
дження, має сенс звертатися до організацій грома-
дянського суспільства для проведення незаангажо-
ваного аналізу зазначеної сфери. 

Проведено комплексне дослідження по вияв-
ленню економічних проблем регіону. У структурі 
дослідження виділяються два напрямки: якісне і кі-
лькісне. 

В рамках якісного напрямку дослідження про-
ведене експертне опитування 30-40 профільних фа-
хівців в соціально-економічній сфері (державних 
службовців, підприємців та бізнесменів, директорів 
підприємств, голів міст і районів тощо). 

Це дозволило дати загальну оцінку економіч-
них проблем Донбасу. Визначити зацікавленість 
державних структур регіону в прямих іноземних ін-
вестиціях, ступінь ризикованості інвестицій в еко-
номіку регіону, захист прав інвесторів, аналіз бан-
ківської та кредитно-грошової системи регіону, ана-
ліз економіки регіону за секторами з виявленням ос-
новних проблем, ступінь відкритості законодавства 
для інвестицій, ризики розвитку провідних галузей 
економіки регіону, аналіз значущості фактора не- 
формального прийняття політичних рішень і т.п. 

У рамках дослідження проведено аналіз відкри-
тих джерел з соціально-економічної ситуації регіону 
і отримано статистичну інформацію про кількість та 
структуру господарюючих суб'єктів регіону, їх ос- 
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новні проблеми, кількість працюючого персоналу 
тощо. Крім того, проведено соціологічне опиту-
вання, спрямоване на виявлення основних еконо- 
мічних проблем жителів регіону. 

Результатом дослідження став зведений аналі-
тичний звіт про економічні проблеми Донбасу. Про-
ведене дослідження дає загальну картину стану со-
ціально-економічної сфери регіону, дозволяє ви-
явити основні проблемні точки в даній сфері і визна-
чити першочергові заходи щодо відновлення еконо-
міки регіону, створити базу господарюючих суб'єк-
тів регіону і карту інвестиційно-економічного сере-
довища регіону, виявити рівень безробіття. Крім 
цього, даний аналіз дозволяє виявити пріоритетні 
для запуску підприємства, робота яких носить соці-
ально значимий характер для населення регіону. 

При цьому слід мати на увазі не тільки попе- 
редній стан основних виробничих фондів, але вже і 
ті зміни, які відбулися за майже 3 роки економічної 

кризи і АТО. Цілий ряд підприємств і їх інфра- 
структура виведені з ладу або зруйновані. Ніхто за-
раз і в найближчій перспективі ніяких коштів вкла-
дати не буде. Промислове виробництво буде дегра-
дувати до повного руйнування і втрати кадрового 
потенціалу. МСБ переїхав в інші регіони, у тому чи-
слі і за кордон, практично не повернеться в зону 
АТО. На ухвалення рішення щодо розвитку най- 
ближчим часом виробництва, будівництва та інших 
видів інвестиційної діяльності впливає невпевне-
ність в стійкості правового поля, високі ризики втра-
тити бізнес, активи як в зоні АТО, так і на території, 
непідконтрольній Україні. 

Будівельна індустрія, як вид діяльності, в Доне-
цькій і Луганській областях, а так само в сусідніх За-
порізькій, Дніпропетровській і Харківській областях 
повністю згорнула роботи, при цьому залишивши, 
колосально «недобудову», яка з кожним днем втра-
чає свій потенціал до продовження (рис. 2). 

 
Рис. 2. Обсяг будівельних робіт, млн грн 

 
У січні-грудні 2015 р. підприємствами Донець-

кої області виконано будівельних робіт на суму 
2316,2 млн грн, що у порівнянних цінах становить 
41% до обсягів будівництва у відповідному періоді 
2014 р. (по Україні (без урахування тимчасово оку-
пованої території АР Крим і м. Севастополь, а також 
частини зони проведення антитерористичної опера-
ції) – 85,1%). Питома вага області у загальнодер- 
жавних обсязі виконаних будівельних робіт складає 
4,2%. 

У зоні АТО по обидва боки лінії протистояння 
ведуться лише дрібні ремонтні роботи по віднов-
ленню та ремонту житла, соцоб'єктів і елементів ін-
фраструктури. 

У Донецькій області обсяг промислового ви- 
робництва в 2014 р. порівняно з аналогічним попе-
реднім періодом скоротився на 30%. 

За 2015 р. загальний обсяг промислового ви- 
робництва у порівнянних цінах зменшився на 34,6%. 
Спад виробництва обумовлений несприятливою 

кон'юнктурою світового ринку, недостатньо розви-
нутим внутрішнім ринком та проведенням АТО на 
території області. Незважаючи на складну фінан-
сово-економічну ситуацію, на підприємствах обла-
сті передбачається реалізація заходів з реконструк-
ції та модернізації виробництв: 

• проведення монтажу технологічної лінії з 
очищення та збагачення привізного шамотного 
лому у ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий 
комбінат»; 

• впровадження системи доопалювання окису 
вуглецю в кауперах доменних печей № 4, 5 у ПАТ 
«Маріупольський металургійний комбінат ім. Іл-
ліча»; 

• введення в дію 7 металорізальних верстатів 
та завершення роботи щодо розробки технології ме-
ханізованого зварювання алюмінієвих сплавів вели- 
кої товщини у ПАТ «Новокраматорський машино-
будівний завод»; 
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• проведення модернізації кранового госпо-
дарства, реконструкції електросталеплавильного 

цеху, модернізації металообробних верстатів у ме-
ханічних цехах у ПАТ «Енергомашспецсталь» та ін. 

 
Рис. 3. Динаміка розвитку промисловості Донецької області 

 
У структурі промисловості збільшилась частка 

металургії, виробництво коксу та продуктів нафто-
переробки, гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції, добувної про- 
мисловості при зменшенні частки інших галузей. 

Частка машинобудування в загальному обсязі 
реалізованої продукції в Донецькій області за 
2015 р. порівняно з 2014 р. знизилася незначно (бли-
зько в 1,2 раза). Це відбулося в основному за раху-
нок фактичного функціонування на території, під- 
контрольній українській владі, значної частини про- 
відних підприємств машинобудівної галузі, пред-
ставлених підприємствами важкого машинобуду-
вання, виробництва сільськогосподарської техніки, 
техніки для хімічної промисловості і побутової тех-
ніки. Переважна більшість машинобудівних підпри-
ємств не постраждали від бойових дій або отримали 
незначні непринципові пошкодження. 

У Луганській області ця галузь зазнала значних 
труднощів. Обсяг виробництва за період з початку 
конфлікту в регіоні скоротився майже в 2 рази. При 
цьому на контрольованій України частини Донбасу 
залишилися сприятливі умови для модернізації га-
лузі та її подальшого розвитку: зберіглася науково-
дослідницька база, є потреба в товарах машинобу- 
дівної галузі, в наявності доступ до сировини та ре-
сурсів тощо. 

У наш час машинобудування є основою еконо-
міки будь-якої країни і відіграє вирішальну роль у 
створенні матеріально-технічної бази господарства. 
В сучасних умовах йому належить виключно важ-
лива роль у прискоренні науково-технічного про-
гресу. Випускаючи засоби виробництва для різних 
галузей народного господарства, машинобудування 
забезпечує комплексну механізацію та автоматиза-
цію виробництва. 

Після розвалу СРСР українське машинобуду-
вання пройшло разом із економікою країни через всі 

етапи кризи, через всі ринкові експерименти, що 
проводилися над промисловістю. Головна причина 
кризи даної галузі в країнах СНД – розрив єдиного 
машинобудівного комплексу колишнього СРСР. 
Його дроблення сприяло тому, що машинобуду-
вання істотно потіснили великими закордонними 
корпораціями як на внутрішньому, так і на зовніш-
ніх ринках, особливо в наукомісткому секторі 
(рис. 4). 

На сьогоднішній день багатогалузевий маши-
нобудівний комплекс – потужний сектор промисло-
вості України, який об'єднує понад 11 тис. підпри-
ємств. Частка машинобудівної галузі в українській 
промисловості перевищує 15%, у ВВП становить 
близько 12%. У машинобудуванні зосереджено по-
над 15% вартості основних засобів, майже 6% обо-
ротних активів вітчизняної промисловості та понад 
22% загальної кількості найманих працівників 
(рис. 5). 

Наші машинобудівники програють конкурен-
цію іноземцям з трьох основних причин. 

По-перше, величезний досвід в сфері створення 
машин і агрегатів і сучасні технології забезпечують 
європейським фірмам істотне науково-технічне ви-
передження порівняно з вітчизняними виробниками 
за якістю, надійністю і довговічністю обладнання 
тощо. 

По-друге, провідні світові фірми володіють до-
свідом і можливостями для реалізації проектів "під 
ключ", що істотно знижує транзакційні витрати за-
мовника. 

І останнє, іноземні машинобудівники в змозі 
виконати замовлення в кредит, під низькі відсотки з 
відстрочкою платежу на кілька років, що особливо 
актуально для українських фірм в умовах дефіциту 
ліквідності. 
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Рис. 4. Скорочення частки машинобудування в промисловості України за період 1990-2014 рр. 

 

 
Рис. 5. Частка машинобудівної галузі в ВВП України 

 
Металургійна галузь зазнала значних втрат. 

Тільки Донецька область втратила близько 60% ви-
робничих потужностей через втрату двох з трьох по-
тужних вузлів металургійної промисловості області: 
Донецько-Макіївського та Єнакіївського, в які вхо-
дять найбільш значимі підприємства металургійної 
галузі. Однак частка металургійної галузі в струк-
турі реалізованої продукції Донецької області в 
2015 р. по відношенню до 2014 р. практично не змі-
нилася. Це відбулося головним чином за рахунок 
збереження на території, підконтрольній українсь-
кій владі, виробничих активів двох найбільш по- 

тужних підприємств чорної металургії – Маріуполь-
ських меткомбінатів ім. Ілліча і «Азовсталь». Про-
тягом 2015 р. на території Донецької області працю-
вали тільки ці підприємства галузі. При цьому їх  
функціонування ускладнювалося в період ведення 
активних бойових дій обмеженнями логістичного 
характеру й їх виробничі потужності були заванта-
жені не повністю. 

У Луганській області ситуація дещо складніша. 
Питома вага металургійного виробництва області на 
території, підконтрольній українській владі, в 
2015 р. скоротився порівняно з 2014 р. у 18 (!) разів 
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з 36 до 2%. Проте, для цієї галузі в підконтрольній 
частині Донбасу існують деякі позитивні тенденції. 

Зберігся основний технологічний процес, є до-
ступ до ключових ресурсів, існує забезпеченість 
енергоресурсами, контакт із споживачами та наяв-
ність трудових ресурсів. 

У 2015 р. ситуація в металургійній промислово-
сті змінилася кардинально. Причиною цього стали 
події на сході країни, нестабільний курс гривні, тен-
денції світового ринку. Але останнім часом ситуація 
почала стабілізуватися, принаймні, якщо судити по 
ціновій політиці. 

Складний і нестабільний економічний стан в 
Україні не міг не відбитися на металургії. Великі за-
води зіткнулися з браком сировини, оскільки його 
поставки впали на 24% (якщо порівнювати з мину-
лим роком). Це призвело до того, що оборот на рин-
ку металобрухту в зимові місяці впав. Але вже наве-
сні умови налагодилися, і експорт брухту збільши-
вся майже на 72%. 

Перший квартал 2016 р. Україна завершувала 
на 12 місці за рейтингом Worldsteel. Якщо порівню-
вати з 2014 р., то показники впали більше, ніж на 
30%. Це загрожує серйозним зниженням прибутку 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Скорочення виплавки чавуну, млн т 

 
Представники галузі в усьому звинувачують 

війну, через яку металургійна інфраструктура сер-
йозно постраждала. Через проблеми з поставками 
сировини і відвантаженням готової продукції деякі 
заводи були змушені на час припинити роботу, що 
призвело до виробничого провалу. Оскільки мета- 
лургійні заводи і комбінати продають майже 85% 
продукції на закордонних ринках, такі перебої по-
гано позначилися на експортних позиціях. Експорт 
сталі скоротився на 30%, нішу українців на світо-
вому ринку потихеньку займають китайці і росіяни. 

Експерти вважають, що поштовхом для роз- 
витку внутрішнього ринку може стати відновлення 
інфраструктури по всій Україні і в зруйнованих міс-
тах Донбасу. В даному випадку криза може сприяти 
розвитку металургійних підприємств. Історія таке 
бачила не раз, наприклад, вся нинішня інфраструк-
тура США була побудована за часів Великої депре-
сії.  

Однією з найбільш постраждалих галузей еко-
номіки Донецької області виявилася хімічна проми-
словість. Частка реалізованої промислової продукції 
в сфері виробництва хімічних речовин і хімічної 
продукції в загальному обсязі реалізованої промис-
лової продукції в 2015 р. скоротилася в 2 рази порі-

вняно з 2014 р. Провідне підприємство хімічної про-
мисловості області Концерн «Стирол», яке вироб-
ляло 80% обсягів хімічної продукції області, вияви-
лося на непідконтрольній Україні території. 

З 15 підприємств різної спеціалізації, які ви- 
робляли широкий спектр хімічної продукції (мінера-
льні добрива, пластмасові та хімічні реагенти, аміак, 
сірчану кислоту, вибухові речовини тощо) на під- 
контрольній території Донецької області з найбільш 
значущих залишилися: ДП «Костянтинівський хімі-
чний завод», хіміко-металургійна фабрика ТОВ 
«Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча», ТОВ «Ла-
кофарбовий завод «Емаль» (м. Краматорськ), Марі-
упольський завод ізоляційних матеріалів «Торе-
ласт» (м. Слов'янськ), ПАТ «Краматорський завод 
«Кондиціонер», Дзержинський фенольний завод та 
ін. 

У той же час в Луганській області в 2015 р. по-
рівняно з 2014 р. питома вага хімічної галузі за об-
сягами реалізації продукції за видами економічної 
діяльності зріс практично в 2 рази. Такі показники 
забезпечені завдяки функціонуванню потужних під-
приємств галузі – ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єд-
нання «Азот», ТОВ «Рубіжанський трубний завод», 
ДП «Хімічний завод «Південний», РКХЗ «Зоря» 
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тощо. На даний період саме збереження на підконт-
рольній українській влади території і стабільне  
функціонування підприємств хімічної і нафтохіміч-
ної промисловості визначають сучасну промислову 
спеціалізацію Луганською області, зосереджену в 
межах Лисичансько-Рубіжанського-Сєвєродонець-
кого промвузла. 

Через бойові дії виробничі потужності хімічної 
промисловості на територіях, підконтрольних укра-
їнській владі, суттєво не постраждали. 

Основними обмежувальними факторами функ-
ціонування підприємств галузі є проблеми з постав-
ками сировинного ресурсу (природного газу) за ці-
нами, які забезпечують конкурентоспроможність. 
Крім того, нестабільна ситуація спостерігається і в 
забезпечення електроенергією. Перш за все, через 
розташування переважної більшості ТЕС на лінії  
зіткнення. Виходячи із зазначених обмежень, акту- 
альним в галузі є забезпечення резервних ліній  
енергопостачання; забезпечення розвитку хімічної 
галузі на неоіндустріальній основі: із застосуванням 
нових технологій по забезпеченню енерго-сировин-

ними ресурсами із використанням технології газифі-
кації вугілля і забезпеченням хімічних підприємств 
технологічними газами, технологій переробки газо-
вого конденсату в бензин, дизпаливо і мазут; осво-
єнням певних видів альтернативної енергії. 

Падіння виробництва спостерігалося і у вироб-
ництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 
45,1%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів – в 3,2 раза. Видобуток рядового 
вугілля, а також кам'яного вугілля за 2015 р. змен-
шився в 2,7 раза і склав 7,5 млн і 5,8 млн тонн. Ви-
робництво електроенергії скоротилося на 21,8%, до 
11,9 млрд кВт·годин. 

 
3. Економічні результати зовнішньоеконо-

мічної діяльності підприємств сходу Ук-
раїни 

 
За підсумками 2015 р. експорт товарів із Доне-

цької області скоротився в 2,8 раза і склав 1,840 
млрд дол. США. Торік за цей же період експорт ста-
новив 5,340 млн дол. США (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Динаміка експорту та імпорту товарів Донецької області, млрд дол. США 

 
Статті експорту промислової продукції Дон-

басу в країни далекого зарубіжжя визначені місцем 
Донбасу в міжнародному поділі праці. Статті ім- 
порту Донбасу з інших регіонів України визнача-
ються територіальними зв'язками Донбасу і України 
в цілому. 

Зовнішньоторговельний оборот товарами по-
рівняно з 2014 р. зменшився в 2,1 раза. Експорт ско-
ротився в 2,3 раза, імпорт – на 43,3%. Сальдо зов-
нішньоторговельного обороту позитивне – 2,5 млрд 
дол. США (зменшення в 2,5 раза). Найбільші торго-
вельні партнери: Італія (21,9% в загальному обсязі 
експорту товарів), Російська Федерація (16,5%), Ту-
реччина (13,0%), Польща (5,1%), Болгарія (4,5%), 
США (3,5%), Єгипет (2,9%), Словаччина, Велика 
Британія та Казахстан (по 2,2%), Німеччина (2,1%), 
Білорусь (2,0%). 

Скоротилася також і кількість країн, в які екс-
портувалися товари. 88 країн світу проти 117 країн 
в минулому році. Примітно, що найменше скоро- 
тився експорт на ринки Європи – всього на 45,1%. 
Перше місце в поставках з Донецької області займає 
Італія, на друге місце вийшла Туреччина, експорт в 
Росію, яка ще в 2014 р. була найбільшим зовнішньо-
торговельним партнером Донецької області, скоро-
тився до 245,5 млн дол. США (в 2014 р. – 677,1 млн 
дол. США). Сьогодні Російська Федерація займає 
лише тільки третє місце з часткою в 13,3%. Найбі-
льшу частину експорту складають чорні метали 
(75,9% від загального обсягу). Валютна виручка від 
їх поставок за кордон скоротилася в 2,5 раза – до 
1396,1 млн дол. США. Зменшився за 2015 р. порів-
няно з 2014 р. також експорт виробів з чорних ме- 
талів – в 2,2 раза, продукції машинобудування – в 
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2,9 раза, продукції хімічної промисловості – в  
10,6 раза. 

У 2015 р. розрахункове значення темпу спаду 
збігалося з індексом розвитку економіки України 
(ВВП) і становило 16,2% по відношенню до 2014 р. 
(фактично ВВП знизився на 17,6%). На динаміку  ін-
дексу негативно вплинули: спад експорту на 35%, 
спад роздрібної торгівлі на 23,9%, спад промисло-
вого виробництва на 21,4% і спад сільськогосподар-
ського виробництва на 4,7% по відношенню до від-
повідного періоду попереднього року (табл. 1). У 
стовпці (А) відображена питома вага складових ін-
тегрального індикатора, що збігається, в стовпці 
(Б) – темпи зростання показників 2015 р. до 2014 р. 

У цьому випадку найбільш критичним індика-
тором є зниження обсягів експорту, який поступово 
збільшує питому вагу серед інших складових інтег-
рального індексу. У 2014 р. вплив експорту на дина-
міку ВВП був менш вираженим. Темпи падіння екс-
портних валютних надходжень протягом 2014- 
2015 рр. сумарно досягли 110,6%. 

Таблиця 1 
Компоненти збігається інтегрального  

індикатора розвитку економіки України, % * 
№
з/п

Складові інтегрального  
індикатора, що збігається 

(А) (Б)

1 Промислове виробництво 56 78,6
2 Сільськогосподарське вироб-

ництво
19 95,3

3 Роздрібна торгівля 14 76,1
4 Експорт 11 63,1

* Джерело: розрахунки Інституту економіки та про-
гнозування НАН України [4, с. 128]. 

 
Оборот роздрібної торгівлі за 2015 р. скороти-

вся в 3,4 раза і склав 19,1 млрд грн в порівнянних 
цінах (включаючи роздрібний товарооборот підпри-
ємств, які здійснюють діяльність з роздрібної тор- 
гівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу това-
рів на ринках і фізичними особами-підприємцями) 
(рис. 8). 

 
Рис. 8. Динаміка обороту роздрібної торгівлі, млрд грн 

 
Оборот роздрібної торгівлі, який включає розд-

рібний товарооборот підприємств (юридичних 
осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної тор- 
гівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу това-
рів на ринках та фізичними особами-підприємцями, 
в цілому по області за 2015 р. зменшився у порівнян-
них цінах на 66,4% до аналогічного періоду 2014 р. 

У 2015 р. підприємствами та організаціями об-
ласті за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 
6,6 млрд грн капітальних інвестицій, що становить 
41,3% до обсягу капітальних інвестицій за січень-
грудень 2014 р. (по Україні – 98,3%) (рис. 9). 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонер-
ного капіталу), внесених в область з початку інвес-
тування, на 31 грудня 2015 р. склав 1827,7 млн дол. 
США, – повідомляє Головне управління статистики 
в Донецькій області. З початку року в економіку До-
нецької області іноземними інвесторами вкладено 

2,6 млн дол. прямих інвестицій (акціонерного капі-
талу). Зменшення капіталу за цей же період стано-
вить 343,2 млн дол. (у тому числі за рахунок курсо-
вої різниці – 340,4 млн дол.). 

Прямі інвестиції надійшли з 55 країн світу.  
З країн ЄС з початку інвестування отримано 1670,5 
млн дол. інвестицій (91,4% загального обсягу акціо-
нерного капіталу), з інших країн світу – 157,2 млн 
дол. (8,6%). 

Найбільші обсяги прямих інвестицій внесено 
нерезидентами з Кіпру – 859,1 млн дол. (47,0% від 
загального обсягу), Нідерландів – 446,2 (24,4%), Ні-
меччини – 161,9 (8,9%), Литви – 83,1 (4,5%), Вели-
кобританії – 74,9 (4,1%), Віргінських островів 
(Брит.) – 47,8 млн дол. (2,6%). На ці країни припадає 
91,5% загального обсягу прямих іноземних інвести-
цій, вкладених в економіку області. 
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Рис. 9. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування  

у фактичних цінах, млрд грн 
 
У той же час, обсяг прямих інвестицій (акціо- 

нерного капіталу) з області в економіку країн світу 
на 31 грудня 2015 р. склав 5391,2 млн дол., 99,2% 
якого направлено в економіку Кіпру. 

Тобто, обсяг інвестицій із області в зовнішній 
світ в три рази перевищує обсяг інвестицій, внесе-
ний в область ззовні. 

На підприємствах промисловості зосереджено 
593,4 млн дол. (32,5%) прямих інвестицій, у тому  
числі переробної промисловості – 544,2 млн дол., 
добувної промисловості та розробки кар'єрів – 26,2 
млн дол., поставки електроенергії, газу, пари та кон-
диціонованого повітря – 22,8 млн дол. Серед галузей 
переробної промисловості у металургійне виробни- 
 
цтво, виробництво готових металевих виробів, крім 
виробництва машин і устаткування, внесено 264,1 
млн дол. прямих інвестицій (14,4% від загального 
обсягу інвестицій), у виробництво гумових і пласт-
масових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції – 106,4 млн дол. (5,8%), у виробництво  
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 
58,8 млн дол. (3,2%), у виробництво хімічних речо-
вин і хімічної продукції – 47,2 млн дол. (2,6%). 

В організаціях, що здійснюють операції з неру-
хомим майном, акумульовано 487,8 млн дол., або 
26,7% загального обсягу прямих інвестицій, на під-
приємствах оптової і роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 401,7 млн 
дол. (22,0%), в організаціях, що здійснюють діяль-
ність у сфері адміністративного та допоміжного об-
слуговування – 150,9 млн дол. (8,3%), на підприєм- 
ствах транспорту, складського господарства, пошто-
вої та кур'єрської діяльності – 103,4 млн дол. (5,7%). 

Заборгованість підприємств області за креди-
тами та позиками, торговими кредитами та іншими 
зобов'язаннями (борговими інструментами) перед 
прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 
2015 р. склала 277,4 млн дол. Загальний обсяг пря-
мих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу і 
боргових інструментів) на 31 грудня 2015 р. склав 
2105,1 млн дол. 

4. Причини економічної кризи і механізми 
його подолання 

 
Називати головною причиною анексію частини 

території (Автономна Республіка Крим) і військові 
дії на Донбасі було б неправильно, хоча ці події по-
гіршили об'єктивно сформовану ситуацію. Однак 
справжні причини такого економічного спаду кри-
ються в недалекоглядності стратегії економічних 
реформ, починаючи з моменту здобуття незалежно-
сті. 

За роки суверенітету реальний ВВП України 
скоротився на 35%. Згідно з даними Світового бан-
ку, це – найгірший результат в світі за останні  
24 роки (табл. 2). З 166 країн, що мали і розкрили 
повну статистику ВВП за 1991-2015 рр., він знизи-
вся лише в п'яти випадках. Україна в цьому списку 
випередила Молдову (-29%), Грузію (-15,4%), Зім-
бабве (-2,3%) і Центральноафриканську Республіку 
(-0,94%). ВВП інших країн зріс. З мінімальним при-
ростом в Барбадосі (8,9%) і Таджикистані (10,6%) і 
максимальним – в Китаї (ВВП виріс в 10 разів) і Ек-
ваторіальній Гвінеї (в 61 разів) (рис. 10). 

Таблиця 2 
Динаміка ВВП України з 2002 по 2015 р. 

 Номінальний ВВП,
млн грн

ВВП,  
млн дол. США

2002 225810  42393  

2003 267344 +41534 +18,4% 50133 +7740 +18,3%

2004 345113 +77769 +29,1% 64883 +14750 +29,4%

2005 441452 +96339 +27,9% 86142 +21259 +32,8%

2006 544153 +102701 +23,3% 107753 +21611 +25,1%

2007 720731 +176578 +32,5% 142719 +34966 +32,5%

2008 948056 +227325 +31,5% 179992 +37273 +26,1%

2009 913345 -34711 -3,7% 117228 -62765 -34,9%

2010 1082569 +169224 +18,5% 136419 +19192 +16,4%

2011 1316600 +234031 +21,6% 163160 +26740 +19,6%

2012 1408889 +92289 +7,0% 175781 +12622 +7,7%

2013 1454931 +46042 +3,3% 183310 +7529 +4,3%

2014 1566728 +111797 +7,7% 131805 -51505 -28,1%

2015 1979458 +412730 +26,3% 90615 -41190 -31,3%
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Рис. 10. Зміна реального ВВП в світі в 1991-2014 рр. 

 
Активно нав'язувана політиками і державними 

чиновниками теза про те, що всі біди України пов'я-
зані з втратою частини її територій, війною і руйну-
ванням найбільшого промислового регіону, не є ко-
ректною. 

Справа в тому, що у наведеній статистиці ці  
фактори не знайшли свого повного відображення. 
Крім того, військове безсилля – результат економіч-
ної і фінансової неспроможності. Але ніяк не на-
впаки. Адже і за період 1991-2013 рр., коли ніхто не 
прогнозував ймовірність збройного конфлікту на те-
риторії України, зазначена п'ятірка країн-світових 
аутсайдерів була все та ж. З тією лише різницею, що 
Молдова тоді мала гірші порівняно з Україною по-
казники зростання. 

Обсяги вітчизняного виробництва значно ско-
ротилися в 1990-ті роки. Через їх щорічного стис-
нення в перші дев'ять років незалежності Україна 
втратила майже 60% ВВП. Цей спад вдвічі переви-
щив глибину падіння американської економіки в 
роки Великої депресії. Від зазначеного шоку вітчиз-
няна економіка, по суті, так і не оговталася ні кіль-
кісно, ні якісно. Тому сьогоднішня криза, початок 
якої зазвичай пов'язують зі зміною політичної влади 
в країні, – не більше ніж чергове сповзання до дна 
економічної ями, в яку країна потрапила майже 
чверть століття тому. 

Навіть у благополучні роки темпи зростання 
ВВП України коливалися з 12,1% (2004 р.) до 2,7% 
(2005 р.). З початком же глобальної рецесії еконо-
міка України знову опинилася найслабшою в світі: 
у 2009 р. вона очолила список світових аутсайдерів, 
впавши на 14,8%. Тоді глибина спаду українського 
ВВП в сім разів перевищила середньосвітовий  
(-2,1%). 

За 14 років, з 2000 по 2013 р., вітчизняний ВВП 
збільшився на 69,8%. Це найгірший результат серед 
усіх республік колишнього Союзу. Після України 
мінімальний приріст ВВП показала Естонія (75,7%), 
а максимальний – Таджикистан (ВВП виріс в 2,9 
раза), Туркменістан (3,1 раза) і Азербайджан (4,8 
раза). Одночасно Україна, за класифікацією Світо-

вого банку, відставала і від групи економік, що роз-
виваються – як з низькими доходами (106,8%), так і 
з середніми (125,4%). 

Однією з причин цього колапсу стала техноло-
гічна деградація України. За роки незалежності кра-
їна втратила не просто окремі підприємства і на- 
укові комплекси, а й цілі галузі. З вітчизняної про-
мисловості зникли такі галузі, як мікроелектроніка, 
верстатобудування, приладобудування, роботи, ав-
томатика. Без їх складної і дорогої продукції вичер-
палися доходи, зникли виробництва-суміжники,  
збідніла скарбниця, розчинилися міжнародні очіку-
вання і національні перспективи. Пріоритети укра-
їнської економіки змістилися від космічних програм 
до металургії, найпростішої хімії, сільського госпо-
дарства. Сформована структура економіки не змог- 
ла генерувати ні колишніх зарплат, ні зайнятості, ні 
наукових пошуків. Безробітними виявилися десятки 
тисяч інженерів, технологів, математиків, фізиків і 
хіміків, які склали основну масу трудових мігрантів. 

Технологічний занепад привів до формування 
сировинної економіки, вага якої за роки незалежно-
сті в світовому виробництві скоротилася в 4-5 разів. 
Сьогодні вона ледве сягає 0,08% світового ВВП, що 
майже в дев'ять разів менше частки України на сві-
товому ринку праці (0,7%). Цей розрив – умовний 
індикатор того, наскільки менше своїх зарубіжних 
колег виробляє і заробляє середньостатистичний ук-
раїнець. Його можна трактувати і як показник над-
лишку «зайвих» українців на внутрішньому ринку 
праці (згідно рівню середньосвітовий продуктивно-
сті). Втративши колишню технологічну базу, віт- 
чизняна економіка виявилася прив'язаною до світо-
вої кон'юнктури на сировину (рис. 11). 

Поточна фаза вітчизняного кризи почалася в 
2012 р. з відновленням сировинної рецесії. Сьогодні 
вона триває вже четвертий рік поспіль. З огляду на 
це, можна впевнено сказати, що падіння ВВП в 2014 
р., бюджетні проблеми і девальвація гривні відбу-
лися б і без військової інтервенції, а тільки лише в 
результаті структурної вразливості України і зни-
ження цін на сировину на світових ринках до поча-
тку 2014 р. Анексія ж Криму і військові дії в Донбасі 
лише поглибили цей процес. 

Китай 
Світовий ВВП 
Таджикістан 
Барбадос 
ЦАР 
Зімбабве 
Грузія 
Молдова 
Україна 
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Рис. 11. Україна в компанії сировинних придатків розвинених країн 
 
З'ясування причини коливання світових цін на 

сировину дозволяє зрозуміти не тільки економічну 
логіку минулого економіки України, а й ситуацію 
щодо майбутнього. Те, що сировинна кон'юнктура 
залежить від багатьох причин, цілком очевидно: тут 
і динаміка світового виробництва, його структура, 
зміна глобальних попиту і пропозиції, кліматичні і 
погодні умови, продуктивність праці, стан окремих 
товарних ринків, їх насиченість тощо (рис. 12). 

За роки незалежності Україна вдруге після 
2008 р. переживає кризу системного характеру. При 

вирішенні проблем попередньої кризи (1992-
1995 рр.), названої трансформаційною, було визна-
чено майбутній шлях розвитку української еконо-
міки, відбулося формування ринкового середовища 
і відповідної йому системи управління економікою. 
Хоча після більш ніж двох десятиліть їх станов-
лення і спроб удосконалення вони переважно не  
відповідають вимогам сучасності, незважаючи на 
те, що в результаті приватизації приватна власність 
була узаконена, і це було основним завданням тран-
сформаційних змін. 

 

 
Рис. 12. Залежність добробуту України від цін на ресурси (метал і зерно) 

 
Приватизація в Україні проходила з масовими 

порушеннями законодавства. Не випадково, за да-
ними Інституту соціології НАН України, ще напере-
додні світової фінансової кризи 2008 р. понад 64% 
опитаних ставилися до передачі великих підпри-
ємств в приватну власність скоріше негативно і 
лише 13,9% – скоріше позитивно. Зараз, напередо-
дні чергової хвилі приватизації, ці показники ще 

більш контрастні. Через неповноту ринкових пере-
творень ефективного власника, готового капіталізу-
вати прибуток, сформувати не вдалося. Інститут 
економіки та прогнозування НАН України, досліди-
вши підсумки вітчизняної приватизації 2000-
2010 рр. дійшов висновку, що за результатами дія-
льності приватизовані підприємства погіршили свої 
доприватизаційні показники. Саме тому чергова і, 

Бавовна       Кава    Феросплави    Цукор       Метал        Нафта      Фосфор         Газ         Нафта
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швидше за все, заключна частина приватизації 
2016 р. повинна проходити з істотними корективами 
в законі про приватизацію. Інакше ця її хвиля приз-
веде до посилення монопольного контролю над  
власністю, а також до того, що отримані в дохід бю-
джету фінансові ресурси знову будуть використані 
на споживання, а не для інвестування. Проведення 
широкомасштабної приватизації державного майна 
в період 2016 р. має ряд значних ризиків. По-перше, 
це ризик низьких цін на об'єкти приватизації. Про-
даж майна буде проходити, по суті, в екстремальних 
умовах, тому ціна продажу об'єктів державного 
майна може виявитися в 3-5 разів нижче, ніж при 
звичайних умовах. По-друге, існує загроза недо- 
отримання бюджетом доходів внаслідок неналежної 
підготовки об'єктів до продажу через термінову не-
обхідність здійснення цього етапу приватизації. По-
третє, в разі відсутності чіткості і прозорості проце-
сів приватизації в 2015-2016 рр. можна очікувати 
посилення невдоволення населення. По-четверте, 
існують ризики, пов'язані з соціально-економічними 
наслідками приватизації в базових галузях еконо-
міки, особливо в енергетиці. Досвід зарубіжних 
країн показав, що в результаті приватизації ціни на 
енергію не знижувалися, як очікувалося, а збільшу-
валися (Болгарія, Росія). По-п'яте, є ризики, пов'я-
зані зі зниженням ефективності діяльності привати-
зованих підприємств (порівняно з доприватизацій-
ним періодом). 

Теза про те, що перехід до приватної власності 
автоматично забезпечує поліпшення фінансових ре-
зультатів роботи підприємств, в Україні не знахо-
дить свого підтвердження. Для мінімізації ризиків 
та підвищення ефективності приватизації та форму-
вання умов для активізації виробничої та інвести-
ційної активності приватизованих підприємств на її 
завершальному етапі група вчених з Інституту еко-
номіки та прогнозування НАН України під керівни-
цтвом В. Гейця пропонують: 

1. Приватизацію в 2016 р. потенційних об'єктів, 
де існують ризики недоотримання доходів бюджету, 
доцільно відстрочити, а приватизувати тільки інвес-
тиційно привабливі стратегічні об'єкти, відповідні 
ідеології запуску в Україні інвестиційно залежної 
моделі економічного зростання. 

2. Використовувати закордонний досвід по 
сплаті державі компенсацій у разі продажу об'єктів 
приватизації за заниженими цінами за прикладом 
Великобританії. 

3. Почати приватизацію об'єктів соціального 
призначення, які знаходяться на балансі органів ви-
конавчої влади і державного управління (відомчі ус-
танови медицини, санаторії тощо), тобто форма-
льно – у державній власності, але фактично комер-
ціалізувалися. 

4. Відновити діяльність позабюджетного Дер-
жавного фонду приватизації з метою акумулювати 
частину надходжень від приватизації майна та дохо-
дів від володіння державним майном (дивіденди,  
відсотки, орендна плата тощо) для фінансової під- 

тримки підприємств, що залишаються під держав-
ним контролем, з метою забезпечення їх модерніза- 
ції, що також відповідає ідеології інвестиційно за- 
лежною моделі економічного зростання. 

5. Для підвищення ефективності передпривати-
заційної підготовки та реструктуризації об'єктів 
приватизації передати повноваження з підготовки 
до продажу об'єктів виключно Фонду державного 
майна України та прискорити створення Українсь-
кого банку реконструкції та розвитку. 

6. Зберегти нормативною вимогою про обов'яз-
ковий передприватизаційний продаж пакета акцій 
підприємства на фондовому ринку. Скасування  
норми про обов'язковий продаж на фондових біржах 
пакетів акцій у розмірі 5-10% статутного капіталу 
акціонерного товариства до проведення конкурсу 
доцільне тільки для іноземних фондових майданчи-
ків, оскільки процедура допуску акцій на них (ліс- 
тингу) є надзвичайно витратною і вимагає значного 
часу. Разом з тим ця норма цілком прийнятна для  
вітчизняного фондового ринку, оскільки сприяє як 
його розвитку, так і більш об'єктивному визначенню 
справедливої вартості об'єктів. 

7. Заради активізації участі іноземних інвесто-
рів у приватизації об'єктів державної власності в Ук-
раїні доцільно спростити процедури репатріації ін-
вестицій та повернутися до проведення приватиза-
ційних процедур переважно на основі некомерцій-
них конкурсів, які передбачають фіксовану ціну 
продажу і максимальні інвестиційні зобов'язання в 
постприватизаційний період. 

8. Застосувати практику приватизації держав-
них об'єктів з використанням продажу акцій публіч-
них акціонерних товариств, у тому числі шляхом 
проведення ІРО і SPO як на зарубіжних, так і на віт-
чизняних фондових майданчиках. 

9. Важливо, щоб для майбутніх власників при-
ватизованих підприємств були сформовані вимоги з 
перспективами інвестиційно залежного характеру їх 
майбутнього функціонування та примноження кіль-
кості робочих місць, оскільки проблема безробіття в 
Україні стає все більш значущою. 

У сукупності все викладене має стати прологом 
нової моделі економічного зростання, оскільки 
з'явиться можливість уникнути так званих провалів 
у діяльності держави як власника, з одного боку, а з 
іншого – «провалів ринку», особливо в частині де- 
активізації до розширення інвестування, і мотивації 
до посилення монопольного контролю над власні-
стю і невиконання бізнесом зобов'язань перед дер-
жавою як у ході приватизації, так і після неї, якщо 
збережеться неконкурентний доступ до ресурсів 
держави. Проведення приватизації на викладених 
вище засадах дозволить подолати наслідки квазі- 
приватизації минулого, коли роздержавлення під 
контролем і при безпосередній участі в ньому дер-
жавного менеджменту дозволило останньому неле-
гально, а часто і легально, заволодіти приватними 
підприємствами і отримувати доходи, використову- 
ючи своє службове становище. На шляху до інвес-
тиційно залежної моделі економічного зростання 
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держава має займатися не тільки приватизацією, а й 
одночасно розширювати свою участь в інноваційно-
інвестиційній діяльності шляхом формування інсти-
тутів розвитку, які мають компенсувати упущення 
минулого. Інститути розвитку є одним із елементів 
інноваційної інфраструктури, природа діяльності бі-
льшості з яких ринкова, незважаючи на головну 
роль держави (як, наприклад, індустріальних пар-
ків). Завдання держави в питанні інститутів роз- 
витку як обов'язковий елемент сучасності двоїсте: з 
одного боку, орієнтація компаній, які залишаються 
у власності держави, виключно на використання 
інновацій, з іншого – воно повинно піклуватися про 
формування всієї сукупності інститутів розвитку. 
Через різнопланову практику їх формування Укра-
їна істотно відстає навіть від своїх східноєвропейсь-
ких партнерів і конкурентів одночасно. Для прик-
ладу: в Польщі функціонує понад 60 індустріальних 
парків, не кажучи вже про США, де їх понад 400 
тощо. 

Отже, сучасне інституційне середовище україн-
ської економіки не відповідає навіть звичайним ви-
могам часу, не кажучи вже про виклики другої пос-
піль кризи системного характеру. 

Ще більшою помилкою було вважати, що успіх 
досягається без напруженої праці і дотримання  
жорстких обмежень, у тому числі і в споживанні, як 
це відбувалося в Китаї. Реалізувати відповідну полі-
тику, не допускаючи стрімкого життя в борг, Укра-
їна так і не зважилася і протягом понад двадцяти ро-
ків незалежності так і не навчилася жити за кош-
тами. Тому її боргова залежність безперервно по- 
глиблювалась разом зі зростаючою залежністю від 
зовнішнього фінансування. В основу нинішньої по-
літики стабілізації в умовах дефіциту торгового ба-
лансу і розбалансованості державного бюджету, і 
нестабільності банківської системи покладено вико-
ристання зовнішнього фінансування неринкового 
характеру, оскільки доступ до світових фінансових 
ринків закритий (це є черговою ознакою квазіринко-
вості в Україні). 

Якщо країні не вдається домогтися істотного 
економічного зростання, а навпаки, є спад, то в кін-
цевому підсумку зростає і буде далі рости і боргове 
навантаження. Відзначимо, що в черговий раз до- 
сягти навіть такого незначного рівня зростання реа-
льних доходів населення, як в міжкризовий період, – 
за рахунок зовнішніх запозичень, використання в  
кінцевому споживанні нагромадженого основного 
капіталу в традиційних видах діяльності при висо-
кому рівні кореляційної залежності динаміки ВВП 
від кон'юнктури світових цін на такі основні товари 
українського експорту, як сталь, мінеральні добрива 
та зерно, і тільки частково інвестицій – неможливо. 
І навіть не слід очікувати післякризового підйому в 
економіці за рахунок збільшення експорту завдяки 
девальвації і зростання цінової конкурентоспро- 
можності українських товарів. У післякризовому 
зростанні попередніх років ключову роль грали кін-
цеві споживчі витрати, а не курсові коливання, оскі-

льки для української економіки не характерна синх-
ронність змін між девальвацією і зростанням екс- 
порту. У несинхронності ключову роль грали і гра-
тимуть, перш за все, умови торгівлі, слабкість тор-
гової політики в частині підтримки експорту і за-
няття нових ніш на світових ринках. І, звичайно, ни-
зька якість українських товарів і послуг і їх невідпо-
відність вимогам світових ринків, що не дозволяє 
розширити перелік експортних товарів за межі, 
окреслені сталлю, зерном, мінеральними добри-
вами. 

Позитивний вплив надасть політика поліп-
шення умов доступу на світові ринки, зокрема, за-
безпечення оперативної та прозорої діяльності укра-
їнської митниці, яка, за оцінками експертного сере-
довища, інституційно не відповідає ідеології спри-
яння просуванню українського експорту на зовнішні 
ринки. Крім того, в Україні досі відсутній фінансо-
вий інститут, який повинен був відповідати за під- 
тримку експорту. Слабкою, а по суті, багато в чому 
неринково орієнтованою є сьогодні українська логі-
стика. Не ринкові, а квазіринкові методи домінують 
в механізмах повернення валютної виручки в країну 
і можливості її використання для забезпечення екс-
портоорієнтованих виробництв необхідними імпор-
тними комплектуючими і сировиною. Незважаючи 
на те, що Україну визнали країною з ринковою еко-
номікою, що, скоріше, було актом політичної волі, 
ніж результатом реформ, свої фінансові проблеми 
наша держава теж вирішувала не ринковими, а ква-
зіринковими методами. Так, за наявними даними, 
тільки за період 2008-2014 рр. неринкове розмі-
щення ОВДП становила 356,1 млрд грн, або близько 
75% всіх розміщень [3]. Таким чином, внутрішні за-
ощадження виводили з потенційної сфери інвесту-
вання в сферу споживання. 

Підводячи підсумки дослідження тенденцій, 
причин та факторів поточної економічної кризи, від-
значимо, що економічна динаміка на 2016 очіку-
ється без істотних змін. 

Приріст ВВП у річному вираженні в стані пере-
вищити мінус 10%, промислове виробництво – мі-
нус 23-25%, інфляція (CPI) більш 32-35%, валютний 
курс – нижче 27 грн за дол. США, при інших рівних 
умовах [6]. Рівень життя населення країни опус-
титься нижче середньоафриканських значень 1700 
дол. США на душу населення на рік (з більш ніж  
4 тис.). 

У разі порушення цих «інших рівних» умов, ви-
кликаних в першу чергу сумнівними діями Націона-
льного банку України, падіння реального ВВП, ін-
фляція та валютний курс можуть перевищити на-
звані значення ще до жовтня 2016 р. 

Ревальвація гривні призведе до дефляційного 
згортання економіки, тобто до посилення зниження 
попиту і інфляційного тиску. Економіка поки не до-
сягла рівноважного валютного курсу, її девальвацій-
ний потенціал залишається значним. З огляду на не-
адекватні ситуації, що склалася, і сценарії трансмі-
сій в кризовій економіці з фіксованим валютним  
курсом, девальвація може посилитися і в кінці року 
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перевищити значення в 30 грн за долар США. Валю-
тний курс прогнозувати дуже складно тому Націо-
нальний банк перейшов в режим навіть не адмініст-
ративних, а «монархічних» інститутів. 

У 2016 р., в умовах посилення військово-полі-
тичних і природно-кліматичних загроз економіці 
України, робити прогнози набагато складніше, ніж в 
минулому. Однак орієнтирів ще досить. Взявши на-
прям в мінус, ВВП продовжить знижуватися і його 
від'ємне значення до мінус 10-12% в 2015 р. ймо- 
вірно зберігається. Питання про досягнення «дна» в 
падінні ВВП стає вкрай актуальним, оскільки країна 
вже наближається до межі виживання і стабільності 
в соціально-політичній і військово-політичній пло-
щинах. В умовах, що склалися, економічне зрос-
тання навіть на рівні + 10% вже означало би не так 
зростання, скільки відновлення економіки після  
масштабного депресивного стиснення. 

Навіть не почавши вирішувати питання ство-
рення інноваційних секторів економіки, здатних  
підхопити слабку традиційну економіку, яка воює, 
уряд України саме себе поставив перед загрозою ве-
ликих іміджевих ризиків для залучення іноземних 
інвестицій в Україну, а країну – на грань виживання. 
При цьому вкрай дивно, що урядом не тільки не за-
пущено жодного значного інноваційного проекту, 
не створено жодного високотехнологічного техно-
парку або промислового парку зі спеціальним режи-
мом державної підтримки, а й завдання створення 
таких не озвучується. 

Допомога Україні міжнародних фінансових ор-
ганізацій може стабілізувати на деякий час падіння 
економіки, однак цього вже недостатньо в разі пода-
льшого гальмування структурних, модернізаційних 
реформ. 

Таким чином, майбутнє економіки України ми 
бачимо в поглибленні саме ринкових трансформа-
цій і забезпеченні на їх основі успіху подальших де-
мократичних перетворень і технічної модернізації 
економіки України, яка дозволить знизити залеж-
ність країни від зовнішніх чинників, позначених в 
даній статті. І шлях цей передбачає, перш за все, по-
долання квазіринковості. 

 
5. Стратегія соціально-економічного  

 розвитку Донбасу 
 
В умовах стрімкої зміни геополітичних реалій і 

ведення військових дій на території Донецької обла-
сті особливої актуальності для економіки набуває 
пошук шляхів і механізмів реформування регіональ-
них економічних комплексів, визначення перспек-
тив диверсифікації регіональної економіки. Від ус-
пішного вирішення цих питань залежать перспек-
тиви створення нових робочих місць, рівень і дина-
міка заробітної плати, доходи місцевих бюджетів, а 
в кінцевому підсумку – соціально-економічна стабі-
льність в регіоні. 

Стратегія розвитку Донецької області на період 
до 2020 року розроблена на підставі Закону України 

«Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вере-
сня 2005 р. № 2850-IV, відповідно до Державної 
стратегії регіонального розвитку України на період 
до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 та до- 
свіду реалізації Стратегії економічного і соціаль-
ного розвитку Донецької області до 2020 року. 

Тенденції соціально-економічного розвитку об-
ласті: 

• розвиток реального сектору економіки; 
• соціальна та гуманітарна сфера; 
• фінансова ситуація і бюджетний процес; 
• розвиток малого і середнього підприємни- 

цтва; 
• розвиток внутрішньої торгівлі; 
• охорона навколишнього природного середо-

вища; 
• розвиток міст і районів області. 
Характеристика конкурентних переваг та об-

межень перспективного розвитку області (SWOT-
аналіз, SWOT-матриця): 

• стратегічні пріоритети розвитку області; 
• стратегічні, операційні цілі та завдання; 
• впровадження та моніторинг реалізації Стра-

тегії. 
Узгодженість Стратегії розвитку Донецької 

області з Державною стратегією регіонального  
розвитку до 2020 року. 

Загальним для всіх регіонів України є значне 
відставання від кращих і навіть середніх результатів 
у світі за показниками якості шкіл менеджменту і 
поширеності навчання персоналу в компаніях – на-
віть лідери в Україні не потрапили б в першу сотню 
глобального рейтингу. У той же час показник охоп-
лення вищою освітою у половини регіонів України 
конкурентоспроможний в світовому порівнянні. 

Але, в цілому, економіці України на сучасному 
етапі властивий розвиток за рахунок традиційних 
галузей, властивих країнам, які виступають як сиро-
винна база для розвиненого центру, технології 5-го і 
6-го технологічних укладів ще не отримали достат-
нього поширення і країна поки не може перейти до 
стандартів постіндустріального розвитку. 

Зараз українські компанії зіткнулися зі знижен-
ням попиту, а також з проблемами наявності креди-
тування, які підірвали їх зусилля, спрямовані на під-
тримку інноваційної діяльності. 

Економічні події останніх років, а також трива-
юче військове протистояння в східній частині Укра-
їни стали джерелом серйозних труднощів в області 
НТІ. Впровадження нових технологій вимагає вели-
ких інвестицій, які найближчим часом не можуть 
бути притягнуті в ці регіони. 

Пріоритетні галузі промисловості, які можуть 
забезпечити високий технологічний розвиток Укра-
їни: 

• машинобудування (виробництво авіаційної і 
ракетно-космічної техніки, транспортне машинобу-
дування, енергетичне машинобудування, сільсько-
господарське машинобудування); 
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• приладобудування (технічне переоснащення 
систем зв'язку і транспорту, реалізація енергозбері-
гаючих технологій, виробництво діагностичних си-
стем і медичної апаратури, виробництво елементної 
бази та комплектуючих); 

• розвиток оборонно-промислового комплексу 
(виробництво радіолокаційних систем, ракетних си-
стем широкого спектру призначення, засобів радіо- 
і космічного зв'язку); 

• розвиток гірничо-металургійного комплексу 
на базі ресурсозберігаючих, екологічно чистих тех-
нологій; 

• розвиток хімічної та нафтохімічної промисло-
вості (виробництво гумових і пластмасових виробів, 
хіміко-фармацевтичної промисловості); 

• інформаційні технології. 
 

Розвиток малого і середнього підприємництва 
 
Перевагою малого і середнього бізнесу є мобі-

льність, швидка адаптація, використання інновацій 
та новітніх технологій, що надає певні переваги в 
умовах ринкової економіки. Малий і середній бізнес 
забезпечує насичення ринку товарами і послугами, 
мобільно реагує на його кон'юнктуру, сприяє пози-
тивним економічним і соціальним тенденціям у  
розвитку регіону. 

На противагу попереднім рокам, з 2014 р. іс- 
тотно змінилися умови ведення бізнесу в регіоні в 
цілому, а особливо на територіях проведення анти-
терористичної операції і бойових дій. Це торкнулося 
безпосередньо всіх суб'єктів господарської діяльно-
сті і суспільства в цілому. 

Основні проблеми розвитку малого і серед-
нього підприємництва: 

• існування правових, економічних, адміністра-
тивних перешкод в реалізації прав на підприємни-
цьку діяльність; 

• нестабільність фінансової системи, девальва-
ція гривні; 

• зниження рівня інвестиційної привабливості 
Донецької і Луганської областей та України; 

• недосконалість нормативно-правового регу-
лювання підприємницької діяльності, складність ад-
міністративних процедур; 

• висока вартість кредитних ресурсів для суб'-
єктів малого та середнього підприємництва, низь-
кий рівень фінансово-кредитної підтримки суб'єктів 
підприємницької діяльності для реалізації іннова-
ційних проектів; 

• неналежне фінансування місцевих програм 
розвитку малого і середнього підприємництва; 

• обмеженість фінансових ресурсів для забезпе-
чення належної роботи центрів надання адміністра-
тивних послуг та дозвільних центрів, як їх складової 
частини, незавершеність реформування системи на-
дання адміністративних послуг; 

• недостатня ефективність роботи існуючих  
об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, 
нерозвиненість інноваційної інфраструктури; 

• недостатні можливості для пошуку нових ді-
лових партнерів і формування ділових зв'язків, по-
долання бар'єрів входу на нові ринки, стимулювання 
збуту і забезпечення конкурентоспроможності про-
дукції; 

• недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, які 
займаються підприємницькою діяльністю або бажа-
ють розпочати свою справу; 

• низька активність суб'єктів підприємництва 
щодо впровадження інновацій. 

 
Стратегічні пріоритети розвитку області 
 
Порівняльні переваги: 
• наявність вільних майданчиків, сировинних і 

рекреаційних ресурсів, наявність місцевих енерге-
тичних потужностей, розвинені міжрегіональні та 
міжнародні зв'язки, істотний економіко-господарсь-
кий, експортний потенціал; 

• перевагою області залишається імплементація 
механізмів, спрямованих на спрощення започатку-
вання та ведення підприємницької діяльності шля-
хом видачі дозвільних документів за принципом 
«єдиного вікна», забезпечення функціонування ме-
режі центрів надання адміністративних послуг; 

• потужний кадровий потенціал в сфері місце-
вого самоврядування, а також підстави таких гро-
мадських організацій, як «Центр законодавчих ініці-
атив» та Агентство регіонального розвитку «Дон-
бас»; 

виклики: 
• стабілізація суспільно-політичної ситуації, 

відновлення безпеки, життєдіяльності та економічна 
реабілітація регіону шляхом розробки та викорис-
тання ефективних організаційно-правових та фінан-
сових інструментів сприятиме подоланню такого іс-
нуючого в даний час проблемного аспекту розвитку 
регіону, як руйнування і пошкодження виробничих, 
інфраструктурних та житлових об'єктів; 

• поглиблення співпраці з країнами Європейсь-
кого Союзу після підписання угоди про асоціацію, 
відкриває додаткові можливості доступу до нових 
іноземних ринків, що буде супроводжуватися зрос-
танням конкурентного навантаження на вітчизняні 
підприємства і зростанням вимог до їхньої продук-
ції; 

ризики: 
• продовження на території області збройного 

протистояння буде супроводжуватися погіршенням 
соціально-гуманітарної та екологічної ситуації в ре-
гіоні, що є серйозною загрозою; 

• вплив на розвиток області таких загроз, як 
зниження економічної активності і погіршення інве-
стиційної привабливості регіону та України в ці-
лому; 

• недостатній рівень розвитку малого і серед-
нього підприємництва, нерівномірність розвитку в 
територіальному розрізі і за галузевою ознакою 
створюють додаткові ризики для сталого розвитку 
регіону в умовах наявності правових, економічних 
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та адміністративних перешкод у реалізації прав на 
підприємницьку діяльність. 

При розробці Стратегії області враховувалися 
пропозиції структурних підрозділів облдержадміні-
страції, територіальних підрозділів центральних ор-
ганів виконавчої влади, інститутів, представників 
громадськості, експертів і використані методоло- 
гічні матеріали проекту Європейського Союзу «Під-
тримка політики регіонального розвитку в Україні». 

Стратегічною метою реалізації Стратегії обла-
сті на базі системнодіяльнісного підходу визначено 
забезпечення захисту життя, прав і добробуту кож-
ного громадянина незалежно від місця проживання, 
зменшення негативних наслідків в економіці шля-
хом ефективного використання всіх інструментів і 
факторів її оновлення та модернізації, реалізацію ре-
гіоном власного потенціалу розвитку, посилення 
конкурентних позицій регіону. 

Стратегія області спрямована на визначення  
завдань і інструментів для вирішення соціальних 
проблем, підвищення рівня економічного потенці-
алу територій, продуктивності їх економіки, при- 
бутковості бізнесу і доходів населення і, як наслі-
док, створення умов для загального підвищення со-
ціальних стандартів, якості життя та розвитку біз-
нес-середовища. 

Стратегія області визначає принципи, цілі полі-
тики розвитку регіону та основні завдання, спрямо-
вані на досягнення зазначених цілей. 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 

 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ЗАСЛУЖЕНОМУ ДІЯЧУ НАУКИ І ТЕХНІКИ, ДОКТОРУ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОРУ МАКОГОНУ ЮРІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ – 70! 

 
Макогон Юрій Володимирович – доктор еконо-

мічних наук, професор, заслужений діяч науки і  
техніки України, віце-президент АЕН України, про-
фесор кафедри економіки та міжнародних еконо- 
мічних відносин Маріупольського державного уні-
верситету.  

Ю.В. Макогон народився 14 червня 1947 року у 
м. Краматорську Донецької області. З 1965 по 1970 
роки навчався у Краматорському індустріальному 
інституті за фахом «Машини і технологія обробки 
металів тиском», одержав диплом інженера-меха-
ніка. У період 1976–1980 років перебував на посаді 
начальника механо-складального цеху на виробни-
чому об’єднанні «Донецькгірмаш». Потім працював 
начальником дослідницького виробництва спеціаль-
ного конструкторсько-технологічного бюро Доне-
цького дослідницького заводу технологічного обла-
днання. З 1982 по 1989 роки Юрій Володимирович 
працював начальником виробництва, начальником 
планово-економічного відділу, головним економіс-
том Ясиноватського машзаводу ім. 60-річчя СРСР. 

У 1982 році закінчив заочну аспірантуру Кра-
маторського науково-дослідницького проектно-тех-
нологічного інституту машинобудування за фахом 
«Економіка, організація управління і планування на-
родного господарства (промисловості)». У 1987 році 
Ю. В. Макогон захистив кандидатську дисертацію 
за темою «Організація та управління дослідницьким 
виробництвом на підприємствах машинобуду-
вання».  

Науково-педагогічну діяльність Юрій Володи-
мирович Макогон розпочав у 1988 році як викладач 
в провідних вузах м. Донецька, спочатку за сумісни-
цтвом, а з 90-х років на постійній основі. 

З 1994 року завідує кафедрою «Управління тру-
довими ресурсами», займає посаду спочатку до- 
цента, а потім професора кафедри «Менеджмент 
ЗЕД» Донецького державного університету управ-
ління.  

У 1994 році захистив докторську дисертацію за 
темою: «Механізм регулювання зовнішньоеконо- 
мічної діяльності підприємств та організацій на ре-
гіональному рівні». 

З 1995 по 2016 рік Ю. В. Макогон завідував ка-
федрою міжнародної економіки Донецького націо-
нального університету, очолював Регіональну філію 
Національного інституту стратегічних досліджень у 
м. Донецьк, завідував сектором Інституту економіки 
промисловості НАН України. До вересня 2016 року 
очолював спеціалізовану вчену раду Д11.051.03 за 

спеціальностями 08.00.02 – світове господарство та 
міжнародні економічні відносини та 08.00.07 – де-
мографія, економіка праці, соціальна економіка і по-
літика у Донецькому національному університеті. 
Сьогодні Юрій Володимирович – голова спеціалізо-
ваної ради з присудження наукового ступеню кан-
дидата наук Маріупольського державного універси-
тету.  

Макогон Юрій Володимирович є відомим вче-
ним у галузі світової економіки та міжнародних еко-
номічних відносин, який зробив істотний внесок у 
розвиток економічної науки шляхом вирішення ак-
туальних проблем зовнішньоекономічної діяльності 
на регіональному та загальнодержавному рівнях.  

Вагомий внесок професор Ю. В. Макогон зро-
бив у розробку і виконання багатьох міжнародних 
наукових проектів: 

1. Проект ТЕМПУС – ТАСИС разом з універ-
ситетами Києва, Харкова, Сандерленду (Великобри-
танія), Салоніків й Олександрії (Греція). 

2. Проект, в рамках якого протягом десяти ро-
ків щорічно проводиться міжнародний науково-
практичний семінар «Проблеми розвитку зовніш-
ньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інве-
стицій: регіональний аспект». У роботі семінару бе-
руть участь представники державних та регіональ-
них органів, вищих навчальних закладів та науково-
дослідних організацій практично всіх областей Ук-
раїни та країн світу. 

3. Проект «Проблеми і перспективи розвитку 
співробітництва між країнами Південно-Східної Єв-
ропи в рамках Організації Чорноморського економі-
чного співробітництва», в межах якого щорічно про-
водяться міжнародні конференції. Підготовлені ре-
комендації направляються в Ділову раду ЧЕС, у ад-
міністрацію Президента України, у Верховну Раду, 
обласним державним адміністраціям, посольствам 
країн, учасників конференцій. 

Ю. В. Макогон  приймав участь у наукових 
конференціях, семінарах, школах та інших заходах 
більш ніж у 20 країнах світу, його наукові праці опу-
бліковані у Канаді, Німеччині, Великобританії, Сер-
бії, Болгарії, Латвії, Російській Федерації, Молдові 
тощо. 

Автор понад 500 наукових та 150 навчально-
методичних публікацій, має 14 авторських свідоцтв, 
є автором та співавтором 20 монографій. Під ке- 
рівництвом Юрія Володимировича підготовлено  
54 кандидати та 14 докторів економічних наук. 
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Ю. В. Макогон  входить до складу редакційної 
колегії журналів «The International Journal of 
Entrpreneurship and innovation» (Велика Британія), 
«Меркурій», «Діловий вісник» та інші. Член Націо-
нальної Спілки Журналістів України. 

Професора Ю. В. Макогона нагороджено Орде-
ном за заслуги ІІІ ступеня (2011 р.), Почесною гра-
мотою Верховної Ради України (2010 р.), Золотою 
медаллю ім. М. І. Туган-Барановського (2002 р.), 
знаком «Петро Могила» (2007 р.), знаком «Шахтар-
ська слава» (I, II, III ступенів), знаком «Відмінник 
освіти України» (1999 р.). У 2007 році Ю. В. Мако-
гон отримав звання Заслужений діяч науки і техніки. 
Серед відзнак вченого також: почесна нагорода «Зо-
лотий Скіф» («Пальма Мерцалова»), міжнародна на-
города «Орден Сократа» (Велика Британія, 1999 р.),  
орден Ломоносова (2008 р.), медалі «За сприяння в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

охороні Державного кордону України» (2009 р.), «За 
доблесну працю» (1970 р.), «Захисник Вітчизни» 
(1999 р.) та численні ювілейні медалі Радянського 
Союзу та України. У 2003 р. Юрій Володимирович 
став лауреатом міжнародної премії Сократа. 

Ю. В. Макогон – Почесний академік Академії 
наук вищої школи України (2014 р.), академік Ака-
демії економічних наук України (2007 р.), почесний 
професор Маріупольського державного універси-
тету та Приазовського державного технічного уніве-
рситету (м. Маріуполь), Донбаської державної ма-
шинобудівної академії (ДДМА) (м. Краматорськ), 
Харбінського університету комерції (Китай). У 2003 
році Ю. В. Макогона обрано почесним членом Ака-
демічної Ради Господарської Академії ім. Д. Ценова 
(Болгарія).  

 
Вчена рада Інституту економіки  

промисловості НАН України, 
 

Вчена рада Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 

 
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу», 
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До 70-річчя 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 
ЮРІЯ ВЛОДИМИРОВИЧА МАКОГОНА 

 
 
Є люди, про яких хочеться говорити безкі- 

нечно.  Особливо, якщо з такими людьми пощастило 
працювати не один рік! Це люди – епохи, люди – ле-
генди, люди – творці!  

До таких людей належить Юрій Володимиро-
вич Макогон – доктор економічних наук, професор, 
академік Академії економічних наук України, За-
служений діяч науки і техніки України, завідувач ка-
федри економіки та міжнародних економічних від-
носин Маріупольського державного університету, 
голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисер-
тацій в МДУ, член Ради Торгово-промислової па-
лати України, член Президії Донецької ТПП, почес-
ний професор ряду зарубіжних і українських уні- 
верситетів.  

Народився Юрій Володимирович 14 червня 
1947 року в м. Краматорськ Донецької області. З 
1965 по 1970 рік навчався у Краматорському індус-
тріальному інституті за фахом "Машини і техноло-
гія обробки металу тиском", одержав диплом інже-
нера-механіка. Протягом 1976-1980 років працював 
на посаді начальника механо-складального цеху на 
виробничому об’єднанні "Донецькгірмаш", пізні-
ше – начальником дослідницького виробництва спе-
ціального конструкторсько-технологічного бюро. З 
1982 по 1989 рік працював начальником виробниц-
тва, начальником планово-економічного відділу, го-
ловним економістом Ясиноватського машинобудів-
ного заводу ім. 60-річчя СРСР.  

Ю.В. Макогон – взірець поєднання науки з 
практикою. Кандидатську дисертацію "Організація 
та управління дослідницьким виробництвом на під-
приємствах машинобудування" захистив 1987 року. 
З 1988 по 1994 рік працював начальником відділу 
зовнішньоекономічних зв’язків Донецького облас-
ного управління статистики. У 1994 році захистив 
докторську дисертацію "Механізм регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності підприємств та орга-
нізацій на регіональному рівні", і в 1996 році отри-
мав звання професора.  

З 1988 року Юрій Володимирович почав викла-
дати в провідних вишах м. Донецька, а в 1994 році 
став завідувачем кафедри "Управління трудовими 
ресурсами" Донецького національного універси-
тету. Протягом 1995-2016 років очолював кафедру 
"Міжнародна економіка" ДонНУ. Нині – завідувач 
кафедри "Економіка та міжнародні економічні від-
носини" Маріупольського державного університету.  

Професор Ю.В.Макогон – видатний вчений у 
галузі світової економіки та міжнародних економіч-
них відносин, має 15 авторських свідоцтв, автор по- 

над 600 наукових та 200 навчально-методичних  
публікацій, у т.ч. є автором та співавтором 25 моно-
графій.  

А найголовніше – це та кількість вчених, яким 
Юрій Володимирович дав путівку в життя! Запо- 
чаткувавши в університеті кафедру міжнародної 
економіки, він першим на економічному факультеті 
ДонНУ створив повний цикл підготовки фахівців: 
"бакалавр – магістр – кандидат наук – доктор наук", 
в аспірантурі і докторантурі одночасно навчались 
десятки майбутніх знаних науковців.  

Про потужність наукової школи Юрія Володи-
мировича свідчить той факт, що під його керівни- 
цтвом підготували дисертації 62  кандидати та  
18 докторів наук, а у спецраді, яку очолював Юрій 
Володимирович у ДонНУ протягом п’ятнадцяти ро-
ків (2001-2016 рр.), здобувачами з різних країн світу 
було захищено 31 докторську і 233 кандидатських 
дисертації. Сьогодні естафету прийняв Маріуполь-
ський державний університет, де Ю.В. Макогон очо-
лив спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій.   

Беззаперечний науковий авторитет сприяв об-
ранню Юрія Володимировича віце-президентом 
Академії економічних наук України, де академіками 
стають вже його учні!  

Професора Макогона Ю.В. нагороджено Золо-
тою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського (2002 р.), 
міжнародною нагородою "Орден Сократа" (Велика 
Британія, 1999 р.),  почесною нагородою "Золотий 
скіф" (1999 р.), орденом Ломоносова (2008 р.), ін-
шими науковими відзнаками. Він є повним кавале-
ром ордену "Шахтарська слава" (2007 р.), нагоро-
джений медалями "За доблесну працю" (1970 р.), 
"Захисник Вітчизни" (1999 р.), "За сприяння в охо-
роні Державного кордону України", численними 
ювілейними нагородами.  

Значення для наукового світу особистості Юрія 
Володимировича є колосальним! Ним започатко-
вано проведення міжнародного науково-практич-
ного семінару "Проблеми розвитку зовнішньоеко-
номічних зв’язків і залучення іноземних інвести-
цій", який щорічно збирав у м. Святогірськ кращих 
вчених з усієї країни, близького та дальнього зарубі-
жжя і став візитівкою Донецького національного 
університету на довгі роки, міжнародної науково-
практичної конференції "Проблеми і перспективи 
розвитку співробітництва між країнами Південно-
Східної Європи в рамках Чорноморського економі-
чного співробітництва і ГУАМ", за право прийняти 
яку змагались вітчизняні і зарубіжні університети, і 
яка стала взірцем академічної мобільності (м. Варна, 
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м. Стамбул, м. Одеса та ін.). Дані наукові форуми 
виступали потужними майданчиками для апробації 
найсміливіших наукових ідей, справжньою школою 
професіоналізму для молодих науковців. а студент-
ська та аспірантська молодь мала можливість здійс-
нити перші наукові кроки на щорічних між- 
народних літніх школах, які відзначались надзви-
чайно широкою географію учасників (Велика Бри-
танія, США, Німеччина, Китай, Польща, Сербія, 
Болгарія, Грузія, Нігерія та багато інших країн)! 

Професор Макогон Ю.В. – один з авторів Стра-
тегії розвитку Донецької області до 2020 року, в  
рамках якої визначено шляхи і механізми реформу-
вання регіональних економічних комплексів, іден-
тифіковано перспективи диверсифікації регіональ-
ної економіки, наголошено, що стратегічні пріори-
тети розвитку Донецької області визначаються на- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

явністю вільних площадок, сировинних і рекреацій-
них ресурсів, місцевих енергетичних потужностей, 
розвинутими міжрегіональними і міжнародними 
зв’язками регіону, суттєвим економіко-господарсь-
ким, експортним потенціалом.   Юрієм Володими-
ровичем обґрунтовано необхідність створення Дер-
жавного агентства з питань відновлення Донбасу,   
розробки Державної цільової програми з віднов-
лення мирного життя, стабілізації ситуації і роз- 
витку економіки в Донецькій і Луганській областях.  

Дорогий Юрію Володимировичу! Прийміть 
найщиріші вітання від наукової громадськості, Ва-
ших колег, учнів! Впевнені, що 70 років – це лише 
початок чергового етапу реалізації Ваших грандіоз-
них планів та ідей! Щасливі, що доля надала можли-
вість бути з Вами поруч на даному шляху! 

З Ювілеєм, шановний Вчителю! 
 

Від імені Ваших учнів і колег, 
д.е.н., професор,  

академік Академії економічних наук 
С.П. Калініна.  
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