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УДК 339.138:332.834:69 
Г. Ю. Попова, 

кандидат економічних наук,  

Л. М. Токарева, 
Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 

м. Краматорськ 
 

КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГУ  
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОНБАСУ 

 
Постановка проблеми. Актуалізація проблем 

маркетингової діяльності будівельних фірм пов'я-
зана з тим, що пріоритетами будівельної галузі Дон-
басу є створення технологічного та наукового по- 
тенціалів переходу до інноваційного розвитку, роз-
ширення та структурування внутрішнього регіона-
льного попиту на продукцію і послуги будівництва. 
Недоліком системи планування маркетингу на бага-
тьох підприємствах будівельної галузі є недостатнє 
опрацювання методів і відсутність належного забез-
печення системи короткострокового планування 
збутової діяльності. 

Будівельна галузь може забезпечити впрова-
дження нових технологій у ЖКГ і базових галузях 
економіки, частково зняти соціальну напругу, яка 
викликана руйнуванням житлового фонду, об'єктів 
інфраструктури та промислових підприємств, забез-
печити створення робочих місць.   

Відновлення економіки Донецького регіону по-
требує розбудови території з урахуванням проблем, 
які пов’язані із безпосередньою близькістю зони бо-
йових дій. Як зазначає Е. Лібанова, необхідністю 
стають зміни системи розселення, будівництво но-
вих доріг і комунікацій, будівництво та ремонт 
об’єктів соціальної інфраструктури, житла, капіта-
ловкладення в інноваційні об’єкти та технології, 
стимулювання прискореного розвитку малого та се-
реднього бізнесу, що забезпечуватиме робочі місця 
для мешканців території та постачання населенню 
необхідних товарів та послуг [1]. 

Дійсне, воєнний конфлікт на Донбасі призвів 
до значної втрати виробничого потенціалу, частка 
якого залишилася під контролем влади України, а 
частка опинилася в неконтрольованих районах  
Донецької та Луганської областей. Як зазначає  
А. Колосов, індекс валового регіонального продукту 
(ВРП) у 2014 р. склав лише 65,85 і продовжив па-
діння в наступному 2015 р., склавши у сукупності до 
передвоєнного 2013 р. близько 8,75% [2, с. 5]. Обсяг 
загальних фінансових потреб на відновлення по- 
шкоджених об’єктів оцінюється приблизно в 200-
250 млрд грн, частина яких у розмірі більше 3 млрд 

грн вже надійшла на рахунки міст та районів. Але, 
за словами голови Донецької ОДА П. Жебрівського, 
«у нас є величезна проблема: будівельна галузь як 
така на Донеччині зруйнована. Свого часу в окупо-
ваному нині Донецьку були сконцентровані про- 
ектні інститути, усі ключові будівельні організації. 
Сьогодні ж ми на пальцях можемо перелічити буді-
вельні компанії, які мають обіговий капітал, техна-
рів, постійних працівників. Відповідно, маємо сумні 
випадки, коли на ті чи інші об’єкти просто не мо-
жемо знайти підрядника» [3]. 

Розробці питань відновлення економіки Дон-
басу присвячені публікації відомих фахівців, аналі-
тичні записки та монографії [4 – 11 та ін.], але пи-
тання розвитку будівельної галузі регіону висвітлені 
ще недостатньо. Удосконалення маркетингової дія-
льності у будівництві потребує окремого розгляду. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження  
факторів підвищення конкурентоспроможності під-
приємств будівельної галузі знаходиться в центрі 
уваги наукової громадськості. Наприклад, у роботі 
Л. Беззубко та В. Гордієнко зазначено, що будівель-
на галузь регіону потребує допомоги у створенні 
можливостей для фінансування її модернізації. Стан 
будівельної галузі через проведення АТО погір-
шився. Автори на основі детального вивчення та 
узагальнення статистичних даних про стан і резуль-
тати роботи підприємств будівельного комплексу 
Донецької області, доходять до висновку про те, що 
важливою проблемою є нестача інвестиційних ре-
сурсів для відновлення житлового фонду та ви- 
робничої і соціальної інфраструктури. Ще у 2015 р., 
за оцінками фахівців, потрібно було не менше  
3,5 млрд грн для відбудови міст і сіл Донецької об-
ласті, постраждалих у результаті розв’язаної війни. 
Відновлення житлового фонду у постраждалих 
регіонах може складатися з кількох компонентів, які 
залежно від ступеня пошкодження житла реалізу-
ються за двома окремими напрямами: по-перше, це 
нове будівництво у населених пунктах із високою 
питомою вагою зруйнованого житла; по-друге, 
відновлення будівель, техніко-технологічні характе- 

Соціально-економічні проблеми Донбасу 
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ристики якого є придатними для подальшої експлу-
атації [12, с. 77-85]. 

У публікаціях [13, 14] продовжена тема житло-
вого будівництва з позицій маркетингу. Стратегічні 
підходи до формування маркетингового механізму 
управління конкурентоспроможністю будівельних 
підприємств розглянуті в роботах [15, 16]. У той же 
час, як зазначає С. Іванов у своєму багатоплановому 
оглядовому дослідженні сучасних поглядів на про-
цеси модернізації в світі та Україні, існують певні 
труднощі у реалізації регіональної політики, у тому 
числі, розвитку будівельної галузі: по-перше, розви-
ток регіонів залишається вкрай асиметричним, що 
означає наявність суттєвих відмінностей у величині 
економічного ресурсу регіонів для подальшого роз-
витку; по-друге, дотаційність місцевих бюджетів 
свідчить про неефективність системи фінансового 
вирівнювання; по-третє, кошти Державного фонду 
регіонального розвитку повністю не освоюються, 
при цьому найменший рівень використання був у 
Запорізькій області (53,3%), Луганській (56,6%) та 
Донецькій (75,5%) областях [17, с. 150]. Далі С. Іва-
нов приділяє увагу питанням оновлення інструмен-
тів регулювання регіонального розвитку, удоскона-
лення механізмів їх використання, зміцнення інсти-
туцій, які опікуються питаннями регіонального роз-
витку. Автор визначає, що «місцеві знання та взає-
модії мають вирішальну роль у територіальних вбу-
дованих регіональних та національних інноваційних 
системах із диференціацією по регіонах. Економіч-
ний сенс довірчих відносин полягає в тому, що вони 
створюють умови для економії на трансакційних ви-
тратах, зокрема, на витратах пошуку інформації, ук-
ладання контрактів, контролю виконання, сприяють 
передачі неявних знань і тим самими впливають на 
розвиток інновацій» [17, с. 150]. Слід погодитися з 
С. Івановим і в тому, що «з точки зору створення до-
віри, регіон має перевагу перед країною в цілому. 
Територіальна система виробництва передбачає 
стан близькості як сприятливого чинника для спів-
праці між учасниками виробничого процесу. Гео- 
графічна і культурна близькість стає особливо важ-
ливою в умовах інноваційного розвитку, оскільки 
встановлені норми і стандарти застаріли, а накопи-
чені масиви інформації не можуть передати харак-
теристики інноваційних процесів, і з цього боку без-
посередню взаємодію, локальне спілкування і зага-
льний культурний досвід набувають вирішального 
значення для інформаційного обміну та розвитку 
інновацій» [17, с. 150]. 

Таким чином, розробка концепції інформацій-
ної прозорості, гласності як передумови ефективних 
комунікацій між будівельними фірмами та їхніми 
потенційними замовниками є актуальним продов-
женням дослідження перспектив регіонального роз-
витку в умовах децентралізації. 

Метою статті є розгляд концептуальних засад 
транспарентності як складової маркетингу будівель-
них підприємств Донбасу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття транспарентності поєднує низку якісних 
характеристик бізнесу та інформації, яку підприєм-
ство надає партнерам і користувачам: це прозорість, 
достовірність, зрозумілість, змістовність, дореч-
ність. Під транспарентністю економічних суб’єктів 
прийнято розуміти інформаційну прозорість (від 
англ. transparent – прозорий) або гласність, публіч-
ність середовища, в якому знаходиться суб’єкт та 
надає всім зацікавленим сторонам необхідну їм для 
прийняття раціональних рішень інформацію у відк-
ритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі [18, 
с. 264]. 

Фахівці зазначають, що у ширшому розумінні 
категорія транспарентності характеризує наявність 
ефективних комунікацій та взаємодії між підприєм-
ством, з одного боку, та постачальниками, покуп-
цями, місцевими органами влади, засобами масової 
інформації, громадськістю – з іншого. 

Існують об'єктивні умови ведення бізнесу в бу-
дівельній галузі, які формують вимоги до організації 
маркетингової діяльності. Стратегія маркетингу ба-
зується на вивченні цільових покупців і розробці 
найбільш ефективних методів задоволення їхніх по-
треб. Якщо мова йде про державні замовлення, то 
маркетингова діяльність будівельних фірм полягає в 
реалізації своїх конкурентних переваг через участь 
у тендерах і конкурсах на отримання підрядів. Самі 
конкурентні переваги – це більш низькі, ніж у інших 
претендентів, ціни на будівельну продукцію; більш 
висока якість, підтверджена позитивним досвідом 
виконання аналогічних робіт у минулому; імідж під-
приємства як дисциплінованого, надійного підряд-
ника; наявність кадрів, виробничих можливостей, 
оборотних активів; наявність у підприємства потен-
ціалу освоєння нових технологій у будівництві; на- 
явність сервісних гарантій післяпродажного обслу-
говування об'єктів. 

Однак наявність або відсутність тих чи інших 
конкурентних переваг у даний момент часу не є ви-
рішальними, оскільки необхідно «донести» до мож-
ливого замовника інформацію про потенційних під-
рядників. Тобто системна взаємодія з органами 
влади, якісні багатоканальні комунікації з місцевою 
громадою, фінансово-кредитними установами, кад-
ровими агенціями і центрами зайнятості, місцевими 
проектними організаціями і малими будівельними 
фірмами - потенційними субпідрядниками – визна-
чають маркетинговий потенціал підприємства буді-
вельної галузі. При цьому транспарентність стає 
ключовою складовою маркетингу, тому що тільки 
повнота і достовірність інформації забезпечать до-
віру контрагентів на локальному ринку. 
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Концепція транспарентності полягає в якісно 
новому підході до формування маркетингової полі- 
тики. Новизна визначається переходом від суто рек-
ламного специфічного подання інформації цільовим 
аудиторіям до системного іміджбілдингу будівель-
ної фірми на основі створення транспарентних  
внутрішнього та зовнішнього середовищ бізнесу. 
Єдиним обмежувачем доступу до інформації є коме-
рційна таємниця. Структурування масивів інформа-
ції з обмеженим доступом з метою забезпечення 
економічної безпеки фірми-підрядника – це тема 
для окремих системних досліджень. 

Концепція транспарентності як складова мар-
кетингу будівельного підприємства визначає вектор 

розвитку і реалізації його потенціалу і дозволяє по-
ступово вирішувати дві взаємообумовлені задачі: 
по-перше, в оптимальні терміни завершити процес 
відновлення житлового та виробничого фондів Дон-
басу, що сформує передумови для зниження соціа-
льної напруженості; по-друге, будівельна галузь 
може стати системоутворюючою і високоприбутко-
вою в структурі економіки регіону. 

На рис. 1 схематично представлений концепту-
альний підхід до формування маркетингової полі-
тики будівельних підприємств Донбасу на основі 
транспарентності їх бізнес-діяльності. 

Концепцію транспарентності бізнесу необхідно 
розглядати не тільки з точки зору інтересів буді- 
 

 

 
Рис. 1. Концепція транспарентності як складова маркетингової політики  

будівельних підприємств Донбасу  (складено авторами) 
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вельних підприємств, а й з позицій регіонального 
державного управління. В умовах значної просторо-
вої протяжності, неоднакового рівня розвитку міст 
Донецької області, багаторівневої системи управ-
ління формування ефективного ринку будівельних 
послуг досягається на основі постійного розвитку  
і вдосконалення застосовуваних механізмів держав-
ного регулювання ринкових процесів. Побудова 
стратегічного вектору локального рівня пов'язана як 
із завданнями відновлення економіки Донбасу, так  
і з розвитком муніципальних господарств. 

Локальний ринок будівельної галузі – це су- 
купність сегментів однотипних послуг, які розвива-
ються самостійно і взаємодіють один з одним. Стра-
тегія розвитку цього ринку визначається виходячи 
не тільки з його внутрішніх проблем, а й з урахуван-
ням властивостей і цільових установок розвитку по-
в'язаних з ним ринків, тобто систем, складовим еле-
ментом яких він є. Саме на локальному ринку реалі-
зація системного підходу забезпечить отримання си-
нергетичного ефекту від взаємодії різних його сег-
ментів, які розвиваються самостійно та забезпечу-
ють ефективне функціонування ринку будівельних 
послуг в цілому. 

Міським і районним адміністраціям Донець-
кого регіону доводиться вирішувати проблеми ре- 
конструкції старих промислових зон, розвитку ін-
фраструктури, здійснення житлового будівництва. 
Для цього потрібно створити юридичні, інститу-
ційні та економічні умови, в яких приватний сектор 
і держава зможуть виступати в якості партнерів, ін-
тереси яких належно захищені, а права гарантовані, 
що можливо в умовах транспарентності середовища 
ведення будівельного бізнесу. 

Будівельний комплекс Донецької області до по-
чатку збройного конфлікту був одним з найпотужні-

ших в Україні та забезпечував близько десятої час-
тини загального обсягу будівельних робіт у країні. 
Значні обсяги робіт виконувалися як з технічного 
переозброєння та реконструкції підприємств базо-
вих галузей економіки, так і на об’єктах житлового 
та соціально-культурного призначення, а також з бу-
дівництва та реконструкції доріг, благоустрою насе-
лених пунктів. У місті Донецьку та області існували 
інвестиційно-будівельні корпорації, які реалізову-
вали великі інвестиційні проекти у сфері будівни- 
цтва супермаркетів, торгово-розважальних та офіс-
них центрів, у житловому будівництві: Будівельний 
Альянс Донбасу, Донбаський інвестиційно-будіве-
льний консорціум, Альтком та ін. 

У даний час цілісність будівельного комплексу 
зберегти не вдалося, тому наявні потужності будіве-
льної індустрії не здатні освоїти весь обсяг робіт, не-
достатньо освоєна і природна ресурсна база будіве-
льних матеріалів. Тим не менш, будівельними під- 
приємствами області, які працювали за контрактами 
підряду, а також підприємствами, що виконували 
будівельні роботи господарським способом, у січні–
жовтні 2017 р. виконано будівельних робіт влас-
ними силами на суму 2,3 млрд грн (без урахування 
частини зони проведення АТО). Порівняно з січ-
нем–жовтнем 2016 р. обсяг будівельної продукції 
збільшився на 3,4%; у січні–вересні 2017 р. прийн-
ято в експлуатацію 33,2 тис. м² загальної площі  
житлових будинків [19]. За умови прозорості та  
ефективних маркетингових комунікацій між будіве-
льними фірмами та їх потенційними замовниками, в 
тому числі, державою, яка представлена регіональ-
ними та муніципальними органами влади, існують 
об'єктивні передумови створення і розвитку сучас-
ного будівельного кластеру в Донецькому регіоні 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Позиціонування та імідж будівельної фірми  

в умовах транспарентності бізнесу (складено авторами) 
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Транспарентність має бути основою позиціону-
вання будівельної продукції на ринку. У практиці 
маркетингу, як відомо, розрізняють реальне і оці- 
ночне позиціонування. Реальне – це ретроспектив-
ний аналіз продажів, оціночне – це прогноз. Якщо 
реальне позиціонування враховує не всі об'єктивні 
чинники або базується на спотвореній інформації, 
то й оціночний прогноз не буде об'єктивним. При 
цьому серед чинників, що визначають позицію буді-
вельної продукції на ринку, – не тільки ціна, якість, 
естетичність, екологічність, але й імідж фірми, який 
багато в чому залежить від прозорості і відкритості. 

Функціонування регіонального кластера як  
контуру управління передбачає достовірність і пов-
ноту інформації, наданої учасниками кластера один 
одному і зовнішнім користувачам. Транспарент-
ність бізнесу індукує формування синергетичного та 
мультиплікативного ефектів у даній сфері. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Концепція транспарентності (відкритості, 
прозорості) бізнесу органічно вписується в теорію 
регіональних інноваційних систем та відповідає су-
часним тенденціям: формування громадянського су-
спільства, децентралізації, необхідності протидії  
зовнішній агресії, боротьби з корупцією і політич-
ним лобіюванням. З точки зору маркетингу транспа-
рентність є базовою складовою комунікативної по-
літики, що актуалізує дослідження у напрямі сис- 
темної розробки її механізмів. 

 
Література 

1. Лібанова Е. М. Відродження Донбасу : 
оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні 
напрями державної політики. URL : http://history. 
org.ua/LiberUA/PrezVidnDonb_2015/ PrezVidnDonb_ 
2015.pdf. 2. Колосов А. М. Економічна блокада під-
приємств непідконтрольної частини Донбасу дає 
свої негативні наслідки. Економічний вісник Дон-
басу. 2017. № 3 (49). С. 4-10. 3. Конфедерація буді-
вельників України. На Донеччині розпочався «буді-
вельний бум». URL: http://kbu.org.ua/index.php? 
id=11. 4. Донбас і Крим : ціна повернення : моно-
графія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, 
Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. Київ : НІСД, 2015. 
474 с. 5. Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Петрова  
І. П. «Інноваційний лифт» як інструмент стимулю-
вання нових видів діяльності в малому бізнесі Дон-
басу. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 3 (49).  
С. 11-24. 6. Відродження Донбасу : оцінка соціа-
льно-економічних втрат і пріоритетні напрями дер-
жавної політики. Доповідь НАН України. Київ, 
2015. 167 с. URL : http://ief.org.ua/wp-content/ 
uploads/2015/10.pdf. 7. Світова гібридна війна : ук-
раїнський фронт : монографія  / за заг. ред. В. П. Гор-
буліна. Київ : Інститут стратегічних досліджень 
НАН України, 2017. 496 с. 8. Східноукраїнський 
конфлікт в контексті глобальних трансформацій : зб. 

статей. Вип. 2. Київ : Український інститут стратегій 
глобального розвитку і адаптації, 2016. 270 с. 9. Бу-
лєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Шляхи відновлення 
економіки України та Донбассу. Економічний вісник 
Донбасу. 2015. № 1 (39). С. 4-11. 10. Беззубко Л. В., 
Беззубко Б. І. Розробка стратегії відновлення Дон-
басу як складник державної політики України. Пуб-
лічне адміністрування : теорія та практика. 2017. 
№ 1 (17). С. 1-10. 11. Харазішвілі В.І., Ляшенко В.І., 
Шамілева Л.Л., Жихрева Ю.І. Модернізація еконо-
міки Донецької області: стратегічні сценарії реаліза-
ції з позицій сталого розвитку до 2020 року: наук. 
доп. / НАН України, Ін -т економіки пром-сті. Київ, 
2016. 119 с. 12. Беззубко Л. В., Гордієнко В. В.  
Оцінка розвитку будівельної галузі як основи відно-
влення територій Донецької області : збірник науко-
вих праць ДонНАБА. 2017. Вип. № 1 (6). С. 77-85. 
13. Добрянская В. В., Чурса Ю. В. Маркетинг в жи-
лищном строительстве. Молодий вчений. Економічні 
науки. 2015. № 2 (17). С. 59-63. 14. Тєлєтов О. С., 
Граділь А. А., Рудь М. П. Інноваційна маркетин-
гова діяльність у житловому будівництві. Марке-
тинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 33-46. 
15. Гребеньов Г. М. Формування напрямків підви-
щення ефективності маркетингового механізму уп-
равління конкурентоспроможністю будівельних 
підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 
2014. № 11. С. 395-400. 16. Гнатченко Є. Ю., Дріль 
Н. В. Маркетингова стратегія підприємств будівель-
ного комплексу. Науковий вісник Херсонського дер-
жавного університету. Серія Економічні науки. 
2014. Вип. 7, ч. 2. С. 162-164. 17. Іванов С. В. Мо-
дернізація України : сучасні погляди та можливості. 
Економічний вісник Донбасу. 2017. № 3 (49). – 
С. 146-152. 18. Дерій Ж. В., Завгородня Н. В. Тра-
нспарентність інноваційної діяльності як необхідна 
умова існування та розвитку харчової промислово-
сті України. Науковий вісник Ужгородського уніве-
рситету. Серія Економіка. 2016. Вип. 2 (47). Т 2.  
С. 264-267. 19. Веб-сайт Головного управління ста-
тистики у Донецькій. URL : http://www.do-
netskstat.gov.ua. 

 
Попова Г. Ю., Токарева Л. М. Концепція 

транспарентності як складова маркетингу 
будівельних підприємств Донбасу 

Узагальнено теоретико-методологічні засади 
розробки концепції інформаційної прозорості, глас-
ності як передумови ефективних маркетингових ко-
мунікацій в процесі дослідження перспектив регіо-
нального розвитку в умовах децентралізації. Сфор-
мульовано особливості її застосування у форму-
ванні маркетингової політики. Визначено специфіку 
переходу від суто рекламного подання інформації 
цільовим аудиторіям до системного іміджбілдингу 
будівельної фірми на основі створення транспа- 
рентного середовища бізнесу.  
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Проаналізовано об'єктивні можливості роз- 
витку сучасного будівельного кластера в Донець-
кому регіоні за умови прозорості та ефективних  
маркетингових комунікацій між будівельними фір-
мами та їх потенційними замовниками, в тому числі, 
державою, яка представлена регіональними та муні-
ципальними органами влади. Запропоновано пози-
ціонування будівельної продукції на ринку в умовах 
транспарентності бізнесу. 

Ключові слова: транспарентність, маркетинг, 
будівельний кластер, бізнес-середовище, ефективні 
комунікації. 

 
Попова Г. Ю., Токарева Л. Н. Концепция 

транспарентности как составляющая маркетин-
га строительных предприятий Донбасса 

Обобщены теоретико-методологические ос-
новы разработки концепции информационной про-
зрачности, гласности как предпосылки эффектив-
ных маркетинговых коммуникаций в процессе ис-
следования перспектив регионального развития в 
условиях децентрализации. Сформулированы осо-
бенности ее применения в формировании маркетин-
говой политики. Определена специфика перехода от 
чисто рекламного представления информации целе-
вым аудиториям к системному имиджбилдингу 
строительной фирмы на основе создания транспа-
рентной среды бизнеса. 

Проанализированы объективные возможности 
развития современного строительного кластера в 
Донецком регионе при условии прозрачности и эф-
фективных маркетинговых коммуникаций между 
строительными фирмами и их потенциальными за- 
 
 

казчиками, в том числе, государством, представлен-
ным региональными и муниципальными органами 
власти. Предложено позиционирование строитель-
ной продукции на рынке в условиях транспарентно-
сти бизнеса. 

Ключевые слова: транспарентность, маркетинг, 
строительный кластер, бизнес-среда, эффективные 
коммуникации. 

 
Popova G., Tokareva L. Concept of transpar-

ency as a component of marketing of Donbas con-
struction companies 

The theoretical and methodological principles of 
the concept of information transparency, publicity as the 
preconditions of effective marketing communications in 
the process of researching the prospects of regional de-
velopment in the conditions of decentralization are gen-
eralized. Formulated the peculiarities of its application 
in the formation of marketing policy. The specifics of 
the transition from purely advertising presentation of in-
formation to target audiences to the system building 
company image building on the basis of creation of a 
transparent business environment are determined. 

The objective possibilities of development of a 
modern building cluster in the Donetsk region are ana-
lyzed in the context of transparency and effective mar-
keting communications between construction compa-
nies and their potential reserves, including the state rep-
resented by regional and municipal authorities. Position-
ing of construction products on the market in the condi-
tions of business transparency is offered. 

Keywords: transparency, marketing, building clus-
ter, business environment, effective communication. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах Ук-

раїни проблеми сталого розвитку стоять дуже  
гостро через кризові явища в економіці як в цілому, 
так і регіонів країни, окремих галузей промислово-
сті, підприємств, а також через політичні реалії. 
Концепція сталого розвитку має бути відображен-
ням та забезпеченням вирішення суперечності сус-
пільства. Слід відзначити, що на даному етапі роз-
виток України має слідувати найважливішим прин-
ципам сталого розвитку, які було сформульовано в 
концепції 1992 року в Ріо-де-Жанейро. Отже, реалі-
зація стратегії сталого розвитку України повинна 
базуватися на усвідомленні того, що стан суспіль- 
ства і якість життя людей знаходяться під впливом 
економічної, соціальної та екологічної складових та 
їх взаємозв’язку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку національної економіки ставить 
перед Україною складне завдання щодо застосу-
вання концепції сталого розвитку з урахуванням ре-
алій сучасності, тенденцій розвитку світової спіль-
ноти, місця і ролі країни в ЄС та світі. За таких об-
ставин важливими аспектами є визначення та уза-
гальнення сутності поняття сталого розвитку й виді-
лення його особливостей щодо впровадження в умо-
вах України. 

Фундаментальні теоретичні аспекти концепції 
сталого розвитку (стратегії, моделі, принципи) ви-
світлили в наукових працях відомі зарубіжні вчені: 
Ден. і Дон. Медоуз, Й. Рандерс, Г. Дейлі, В. Беренс, 
Г. Одум, У Ростоу та ін. Теоретико-методологічні 
аспекти забезпечення сталого розвитку та механізми 
його реалізації ґрунтовно досліджено у наукових 
працях таких вітчизняних учених, як: О. Алимов, 
О. Амоша, В. Базилевич, І. Вахович, В. Геєць, 
Л. Гринів, Л. Жарова, М. Згуровський, Л. Мельник, 
О. Новікова, М. Хвесик, Є. Хлобистов, О. Шубрав-
ська та багато інших. Проте залишаються недостат-
ньо вирішеними і потребують подальшого дослі-
дження питання сталого розвитку у зв’язку зі змі-
нами світового суспільства. 

Метою статті є визначення та узагальнення 
сутності поняття сталого розвитку, основних прин-
ципів концепції, виявлення особливостей стратегії 
сталого розвитку України в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«sustainable development» має англійське похо-
дження і в перекладі означає «сталий розвиток». На 

перший погляд, у такому словосполученні присутня 
суперечність, оскільки розвиток передбачає зміну, а 
сталість – стабільність. Звідси, окремі дослідники 
піддають сумніву точність перекладу даного слово-
сполучення і стверджують, що більш точний перек-
лад цього словосполучення – «підтримуваний роз-
виток», тобто розвиток, який підтримує рівновагу. 

На сьогодні існують різні трактування сутності 
поняття сталого розвитку.  

Найпоширенішим визначенням сталого роз- 
витку є визначення, яке наведено в доповіді «Наше 
спільне майбутнє» Міжнародної комісії з навколиш-
нього середовища та розвитку ООН під керівни- 
цтвом Брундтланд в 1987 році: сталий розвиток – це 
такий розвиток, що задовольняє покоління теперіш-
нього часу, але не ставить під загрозу здатність май-
бутніх поколінь задовольняти свої власні потреби 
[1]. 

Розвиток ідей сталого розвитку продовжилося 
на Конференції Організації Об'єднаних Націй з  
навколишнього середовища і розвитку, яка відбу-
лася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Надалі уточ-
нення змісту поняття сталого розвитку було здійс-
нено в таких міжнародних актах, як: «Порядок ден-
ний на XXI століття» (1992), Декларація тисячоліття 
(2000), Йоганнесбурзька Декларація зі сталого роз-
витку (2002) [2, 3, 4].   

У той же час класичним визначенням сталого 
розвитку прийнято вважати трактування, що наве-
дено у Рамковому документі ООН «Порядок денний 
на ХХІ століття», як модель руху людства вперед, 
при якій досягається задоволення потреб ниніш-
нього покоління людей без позбавлення такої мож-
ливості майбутніх поколінь [2].  

Поняття «сталий розвиток» має велику кіль-
кість визначень. Кожен науковець, який досліджує 
сталий розвиток, має своє визначення цього поняття 
з акцентом на тих або інших аспектах, що пов'язано 
зі сферою його діяльності.   

В. Кухар визначає, що сталий розвиток – це  
розвиток, що самопідтримується, це ідеологія ро- 
зумної й обґрунтованої діяльності людини, яка живе 
у злагоді з природою та створює умови для кращого 
життя собі і наступним поколінням [5].  

На думку Л. Гринів сталий розвиток – це забез-
печення стабільного функціонування еколого-еко-
номічної системи через реалізацію ноосферної кон-
цепції [6].   

Економічна теорія та історія 
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Є. Хлобистов під сталим розвитком розуміє ме-
тодологічний орієнтир, який узгоджено з національ-
ною ситуацією, особливостями національного соці-
ально-економічного зростання, ментальністю [7]. 

З. Герасимчук відзначає сталий розвиток як 
процес забезпечення функціонування територіаль-
ної системи із заданими параметрами в певних умо-
вах, протягом необхідного проміжку часу, що веде 
до гармонізації факторів виробництва та підви-
щення якості життя сучасних і наступних поколінь 
за умови збереження і поетапного відтворення ці- 
лісності навколишнього середовища [8].  

В. Лось, А. Урсул вважають, що сталий розви-
ток повязаний з економічним зростанням, яке забез-
печує задоволення матеріальних і духовних потреб 
теперішніх і майбутніх поколінь при збереженні  
рівноваги історично сформованих екосистем [9]. 

Також можна погодитись з висловлюванням 
О. Шубравської, яка визначає, що сталий розвиток – 
це узгоджений розвиток економічних і соціальних 
процесів, а також навколишнього природного сере-
довища [10, с. 36]. 

О. Латишева додержується думки, що сталий 
розвиток пов’язано з досягненням економічної без-
пеки з урахуванням соціальної та екологічної скла-
дових потенціалу, збалансування яких досягається 
за допомогою системи ефективного управління та 
регулювання на різних ієрархічних рівнях [11, 
с. 218]. 

В Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 
представлено наступне визначення: «Сталий розви-
ток – це процес розбудови держави на основі узго-
дження і гармонізації соціальної, економічної та 
екологічної складових з метою задоволення потреб 
сучасних і майбутніх поколінь» [12]. 

Узагальнюючи результати дослідження різних 
трактувань поняття, на наш погляд, сталий розви-
ток – це економічне зростання, що не призводить до 
погіршення навколишнього середовища, та при 
цьому супроводжується вирішенням соціальних 
проблем і забезпеченням соціальної справедливості.  

За результатами проведеного аналізу літера- 
турних джерел відповідної тематики слід відзна-
чити, що в стратегіях сталого розвитку багатьох 
країн світу ведеться мова тільки про постійне зрос-
тання обсягів виробництва без визначення проблем, 
які можуть бути пов'язані з екологічними і соціаль-
ними вимірами розвитку. 

В структурі економіки України присутня до-
сить велика частка сировинних та енергоємних ви-
дів виробництв, що призводить до виснаження при-
родних ресурсів, знижки конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів, погіршення стану навколиш-
нього природного середовища, і все це поставило 
вимогу щодо переходу країни до моделі сталого  
розвитку.  

Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» 
було визначено основні принципи [12]: 

− збалансованості розвитку українського суспі-
льства – паритетність економічної, соціальної та 
екологічної складових, визнання неможливості три-
валого поступального розвитку суспільства в умо-
вах деградації природного середовища;  

− забезпечення екологічно та техногенно без- 
печних умов життєдіяльності населення;  

− утвердження гуманізму, демократії і загаль-
нолюдських цінностей, розвиток громадянського 
суспільства та залучення широких верств населення 
до державотворчих процесів;  

− підтримка і підвищення ролі всіх секторів 
громадянського суспільства та забезпечення віль-
ного доступу його членів до екологічної інформації 
та правосуддя для захисту своїх невід'ємних прав і 
свобод;  

− забезпечення еколого-економічної збалансо-
ваності розвитку окремих регіонів на фоні тісної  
міжрегіональної господарської взаємодії за умови 
узгодження із загальнонаціональними потребами та 
інтересами національної безпеки;  

− встановлення рівноправних взаємовигідних 
відносин з іншими державами для сприяння сталому 
розвитку всіх країн світу.  

Визначення особливостей та ключових аспек-
тів забезпечення сталого розвитку України з ураху-
ванням його економічних, соціальних та екологіч-
них проблем дозволило окреслити його основні цілі 
[12]: 

− економічне зростання – формування соціа-
льно-орієнтованої ринкової економіки, забезпе-
чення можливостей, мотивів і гарантій праці грома-
дян, якості життя, раціонального споживання мате-
ріальних ресурсів; 

− охорона навколишнього природного середо-
вища – створення громадянам умов для життя в  
якісному навколишньому природному середовищі з 
чистим повітрям, землею, водою, захист і віднов-
лення біорозмаїття, реалізація екологічного імпера-
тиву розвитку виробництва; 

− добробут – запровадження єдиних соціальних 
стандартів на основі науково обґрунтованих норма-
тивів бюджетної забезпеченості одного жителя з 
урахуванням регіональних особливостей; 

− справедливість – встановлення гарантій рів-
ності громадян перед законом, забезпечення рівних 
можливостей для досягнення матеріального, еколо-
гічного і соціального благополуччя;  

− ефективне (стале) використання природних 
ресурсів – створення системи гарантій раціональ-
ного використання природних ресурсів на основі до-
тримання національних інтересів країни та їх збере-
ження для майбутніх поколінь; 

− стабілізація чисельності населення – форму-
вання державної політики з метою збільшення три-
валості життя і стабілізації чисельності населення, 
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надання всебічної підтримки молодим сім’ям, охо-
рона материнства і дитинства; 

− освіта – забезпечення гарантій доступності 
для одержання освіти громадян, збереження інте- 
лектуального потенціалу країни; 

− міжнародне співробітництво – активна спів-
праця з усіма країнами і міжнародними організаці-
ями з метою раціонального використання екосис-
тем, гарантування безпечного і сприятливого май- 
бутнього. 

Цілі сталого розвитку широко сформульовані, і 
кожна з них конкретизована у великому переліку по-
казників, за допомогою яких може бути надана оці-
нка успіху в досягненні цілей сталого розвитку кра-
їни. 

Так, показниками сталого розвитку економіч-
ної складової можна вважати: 

− ВВП у розрахунку на душу населення, тис. 
грн; 

− Індекс промислового виробництва, відсот-
ків; 

− Індекс внутрішнього сукупного реального 
попиту, відсотків; 

− Індекс валового споживання, відсотків; 
− Індекс валового нагромадження основного 

капіталу, відсотків; 
− Частка видобувної галузі в обсягах промис-

лового виробництва, відсотків; 

− Частка обробної галузі в обсягах промисло-
вого виробництва, відсотків; 

− Обсяг сукупних інвестицій у основний капі-
тал, млн грн; 

− Коефіцієнт інтенсивності оновлення основ-
них фондів; 

− Обсяг науково дослідних та науково-техніч-
них робіт, млн грн; 

− Імпорт товарів і послуг, млрд доларів США; 
− Експорт товарів і послуг, млрд доларів 

США; 
− Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд 

доларів США.  
Але значна кількість показників, відсутність 

єдиних принципів щодо їх використання, брак до- 
стовірних статистичних даних створює проблеми з 
однозначності оцінок сталого розвитку різних країн. 
При цьому вищезазначені труднощі, які існують для 
однієї країни, можуть не існувати для іншої. Слід 
звернути увагу, що на практиці багатьма країнами 
при оцінці економічної складової сталого розвитку 
найчастіше використовується показник рівня ВВП 
на душу населення, який характеризує певний етап 
розвитку економіки.  

Оскільки найпоширенішим статистичним пока-
зником, який відображає економічне зростання, є 
ВВП на душу населення, то представимо динаміку 
даного показника в Україні порівняно з Польщею за 
останні 10 років (див. рисунок). 

 

 
Рисунок. Динаміка ВВП на душу населення України та Польщі, дол. США 

Примітка: побудовано за даними: [13, 14, 15]. 

 
Наведена динаміка ВВП на душу населення Ук-

раїни та Польщі показує, що за останні 10 років спо-
стерігається коливання цього показника як в Укра-
їні, так і в Польщі, що пов’язано з наслідками світо- 

вої фінансово-економічної кризи в (2008 році, 2015-
2016 роках). На превеликий жаль, доводиться конс-
татувати той факт, що абсолютна величина рівня 
ВВП на душу населення в Польщі перевищує цей 
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показник в Україні. Так, в 2016 році таке переви-
щення складає 5,7 раза, що говорить про високий рі-
вень економічного зростання Польщі. Згідно списку 
МВФ країн за номінальним ВВП на душу населення 
Польща посідає 56 місце в світі, як у той же час Ук-
раїна – 131 місце.  

На нашу думку, позитивним моментом при  
розробці Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 
стало порозуміння того, що розвиток держави здій-
снюється за допомогою реалізації широкого кола ре-
форм серед яких найголовніші [12]: 

Реформа системи національної безпеки та обо-
рони; 

Оновлення влади та антикорупційна реформа; 
Судова реформа; 
Реформа правоохоронної системи; 
Децентралізація та реформа державного управ-

ління; 
Дерегуляція та розвиток підприємництва; 
Реформа системи охорони здоров'я; 
Податкова реформа; 
Програма енергонезалежності; 
Програма популяризації України у світі та про-

сування інтересів України у світовому інформацій-
ному просторі. 

Отже, запорукою успішного розвитку України 
в контексті Стратегії сталого розвитку «Україна-
2020» має стати забезпечення економічного зрос-
тання, підвищення соціального добробуту та еколо-
гічної безпеки. На наш погляд, такий підхід до роз-
витку забезпечить вихід України на рівень світових 
стандартів. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Поняття сталого розвитку достатньо послі-
довно вивчено та узагальнено в науковій літературі, 
але сучасність постійно вносить свої корективи в 
його трактування. В Україні це поняття доволі часто 
продовжують вживати для визначення зростання 
показників економіки країни, регіонів, окремих га-
лузей промисловості, підприємств. При цьому за-
мало приділено уваги соціальній та екологічній 
складовим сталого розвитку, що вказує на недо- 
статнє розуміння справжньої сутності даного по-
няття, а саме збалансованість усіх його складових.  

Також, слід відзначити, що більшість існуючих 
стратегій сталого розвитку у світі за своєю суттю є 
теоретичними, а недолік конкретних заходів пояс-
нюється відсутністю необхідних фінансів на їх реа-
лізацію та інструментарію оцінки сталого розвитку, 
що потребує подальшого дослідження.  
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Исследована сущность понятия «устойчивое 
развитие» и уточнено его определение. Рассмот-
рены составляющие устойчивого развития и опреде-
лены их взаимосвязь и взаимозависимость, обосно-
вана целесообразность перехода страны к концеп-
ции устойчивого развития. Выделены цели и основ-
ные принципы формирования модели устойчивого 
развития Украины в современных условиях с уче-
том мирового опыта реализации такой концепции.  

Представлены показатели экономической со-
ставляющей, с помощью которых дается оценка до-
стижения целей устойчивого развития страны. Про-
иллюстрирована динамика статистического показа-
теля ВВП на душу населения на примере Украины и 
Польши. Сделаны соответствующие выводы отно-
сительно перспектив дальнейшего устойчивого раз-
вития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, концеп-
ция, цели и принципы, модель устойчивого разви-
тия, показатели экономической составляющей. 

 
 

Smyrnova I., Mykhailiuta Y. Sustainable devel-
opment in Ukraine: theoretical aspects 

The essence of the concept "sustainable develop-
ment" and clarified its definition. The components of 
sustainable development are considered and their inter-
communication and interdependence are certain, the ex-
pediency of transition of country is reasonable to con-
ception of sustainable development. The objectives and 
basic principles of formation of the model of sustainable 
development of Ukraine are selected in modern condi-
tions, taking into account the world experience. The in-
dexes of economic component, which assesses the sus-
tainable development goals of the country, are pre-
sented. The dynamics of statistical index of GDP is il-
lustrated per capita in Ukraine and Poland. Appropriate 
conclusions are drawn regarding the prospects for its 
further development. 

Keywords: sustainable development, concept, 
goals and principles, model of sustainable development, 
indexes of economic component. 
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ КЛАСТЕРИ В КОНТЕКСТІ  
РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
ТА ОКРЕМО ВЗЯТОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 

 
Постановка проблеми. Роль транспорту в сис-

темі національної економіки важко переоцінити. 
Транспорту належить особливе місце у розвитку 
всіх без винятку секторів економіки, забезпечуючи 
просування матеріальних потоків у макрологістич-
них ланцюгах. До основних видів транспорту нале-
жить наземний (залізничний, автомобільний, трубо-
провідний), водний (морський, річковий) та авіацій-
ний, що здійснюють перевезення як вантажів, так  
і пасажирів (окрім трубопровідного).  

Ефективність використання транспорту зале-
жить не тільки від технічного стану рухомого 
складу (автомобілів та причепів до них, локомотивів 
та вантажних і пасажирських вагонів, суден для  
транспортування вантажів та  пасажирів та ін.), але 
й транспортної інфраструктури (зокрема, автомобі-
льних і залізничних шляхів, трубопроводів та ком- 
пресорних систем), які потребують суттєвих інвес-
тицій у їх оновлення з метою забезпечення конку-
рентоспроможності на світових і вітчизняних рин-
ках транспортних послуг.  

Як зазначає академік О. Амоша [2], географічне 
положення України визначило її значущість як  
транзитера. Згідно з прогнозами, територією Укра-
їни можуть пройти 5 із 11 гілок надшвидкісного на-
земного транспорту Hyperloop, із яких три прокрес-
лені через Київ: перша з'єднає Китай, Європу та Ка-
наду, друга – Азію, Близький Схід, Європу та Півні-
чну Африку, а третя – Іспанію та Китай.  

Оскільки транспорт є ключовим фактором роз-
витку економіки, то це й зумовлює актуальність до-
слідження проблем функціонування цього сектора 
економіки та обґрунтування напрямів його удоско-
налення, зокрема, формування транспортно-логіс-
тичних кластерів економічних районів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часний стан, проблеми та шляхи розвитку транс- 
порту активно вивчають науковці як академічних  
і галузевих науково-дослідних установ, так і вищих 
закладів освіти.  

Розвиток транзитного потенціалу держави, пи-
тання транспортних систем, взаємодію різних видів 
транспорту на міжнародному, національному, регіо-
нальному рівнях досліджують М. Бідняк [3], В. Білі-
ченко [3], Т. Блудова [4], В. Гудкова [9], В. Кислий 

[30], О. Парубець [31], Є. Сич [30; 31] та ін. [38; 39]. 
Розвиток транспортної інфраструктури України, зо-
крема, транспортно-дорожнього комплексу вивча-
ють Н. Бондар [7], Н. Кудрицька [18], І. Садловська 
[27] та ін. 

Проблеми та шляхи розвитку автомобільного 
транспорту подані у монографіях О. Криворучко 
[17], С. Корецької [36], М. Кристопчук [36], Р. Ларі-
ної [36], В. Познаховського [36], А. Редзюка [1] та 
ін. Забезпеченню ефективної інноваційної діяльно-
сті при перевезенні як пасажирів, так і вантажів  
залізничним транспортом присвячені публікації  
Ю. Бараша [12], В. Дикань, В. Зубенка [10], А. Мо-
мот [12], В. Чорного [33] та ін. 

Взаємодія морського та річкового транспорту, 
розвиток морегосподарського комплексу України є 
предметом монографічних досліджень С. Боняр [5], 
Ю. Драпайло [13], О. Кібік [13], В. Котлубай [13; 
16], О. Подцерковного [13] та ін. 

Економіка цивільної авіації досліджується 
О. Борисюк [6], І. Дудником [6], В. Запорожцем [11], 
Ю. Кулaєвим [14], К. Марінцевою [19], Н. Полянсь-
кою, М. Шматком [11]. Трубопровідний транспорт, 
його ефективність вивчають В. Грудз [15], М. Ко- 
валко [15], О. Ковалко [15], В. Михалків [15],  
Д. Тимків [15], Л. Шлапак [15] та ін.  

Проблеми транспортного менеджменту і транс-
портного маркетингу та напрями їх вирішення, фор-
мування і функціонування транспортно-логістичних 
систем, зростання ролі транспортного фактора в за-
безпеченні конкурентоспроможності продукції ви-
кладено у монографіях Л.  Болдирєвої [21], В. Пере-
бийноса [21-23], О. Перебийноса [23], О. Помаза 
[22].  

Організаційно-економічному обґрунтуванню 
системного оновлення та ефективного викорис-
тання транспортних засобів у агропромисловому 
комплексі присвячені наукові публікації І. Бурков-
ського [8], І. Кушнір [8], А. Петрик [8], М. Пугачова 
[26], І. Червена [8], О. Шебаніної [8], транспортному 
плануванню та створенню транспортних моделей 
міських населених пунктів – роботи М. Якимова 
[37]. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні тен- 
денцій розвитку транспорту як системної складової  

Міжнародна та регіональна економіка 
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національної економіки, обґрунтуванні напрямів 
удосконалення її транспортного забезпечення на ма-
кро-, мезо- та мікрорівні, зокрема, формування  
транспортно-логістичних кластерів економічних 
районів. 

Тенденції обсягу перевезення вантажів та  
вантажообороту і транспортних витрат. Ста-
тистика, як відомо, ґрунтується на принципі порів-
няння фактологічного матеріалу. Втім, певною пе- 

решкодою для макроекономічного аналізу є складна 
соціально-політична обстановка, яка склалася 
останніми роками в Україні. З огляду на зазначене 
статистична інформація за 2014-2016 рр., що вико-
ристовується в даній публікації, наведена і розрахо-
вується без урахування АРК, м. Севастополя та зони 
АТО (табл. 1-9). 

Обсяги перевезення вантажів в Україні за ви-
дами транспорту наведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Перевезення вантажів в Україні за видами транспорту, млн т 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Транспорт 1853 1837 1623 1474 1542 
наземний 1845 1831 1617 1468 1535 
залізничний 457 444 386 350 343 
автомобільний 1260 1261 1131 1021 1085 
трубопровідний 128 126 100 97 107 
водний 8 6 6 6 7 
морський 4 3 3 3 3 
річковий 4 3 3 3 4 
авіаційний 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Джерело: статистичні дані [35, с. 165]. 
 
Аналіз даних табл. 1 підтверджує сталу тенден-

цію пріоритетного розвитку наземного транспорту  
в Україні, яким у 2016 р. перевозилося 99,6% ванта-
жів. Домінуючу роль (як і в попередні роки) відігра-
ють автомобільний транспорт (70,4%) та залізнич-
ний транспорт (22,2% загального обсягу вантажопе- 

ревезень). Втім, у 2016 р. порівняно з попереднім ро-
ком залізницею перевезено на 2% вантажів менше, а 
автомобілями їх транспортовано на 6,3% більше. 

Внесок окремих видів транспорту у забезпе-
чення вантажообороту поданий у табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Вантажооборот в Україні за видами транспорту, млрд ткм 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Транспорт 412,6 399,6 353,6 334,7 344,2 
наземний 406,9 394,7 348,0 329,1 340,0 
залізничний 237,7 224,4 210,2 195,1 187,6 
автомобільний 57,5 58,7 56,0 53,3 58,0 
трубопровідний 111,7 111,6 81,8 80,7 94,4 
водний 5,3 4,6 5,4 5,4 4,0 
морський 3,6 3,2 4,1 3,9 2,5 
річковий 1,7 1,4 1,3 1,6 1,5 
авіаційний 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Джерело: статистичні дані [35, с. 165]. 
 
Аналогічні тенденції спостерігаються й для 

освоєння вантажообороту тими чи іншими видами 
транспорту (табл. 2). Так, наземним транспортом у 
2016 р. забезпечувалося 98,7% сукупного вантажо- 
обороту. Однак тут на першому місці вже залізнич-
ний транспорт (54,5% загального обсягу), на дру-
гому у такому рейтингу – трубопровідний транспорт 
(27,4%), автомобільний – на почесному третьому  
місці (16,9%).  

Від початку 2017 р. транспортні перевезення 
суттєво додали. У січні – жовтні вантажооборот на 
6,9% перевищував показники за ті самі місяці 

2016 р. Але потім стало помітним певне гальму-
вання темпів приросту, який за перше півріччя 
2017 р. становив 9,1%. Причому по залізничному 
транспорту сповільнення було ще виразнішим: із 
6,1% за перше півріччя до 2,5% за результатами 10 
місяців. А отже, в останні місяці порівняно із ситуа-
цією рік тому, ймовірно, зменшуються й переве-
зення. 

Для повної характеристики видів транспорту 
важливо мати інформацію про середні віддалі пере-
везення вантажів (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Середня віддаль перевезення вантажів в Україні 

за видами транспорту, км 
 2012 2016 2016 р. у % 

до 2012 р. 
Транспорт 222,7 223,2 100,2 
залізничний 520,1 546,9 105,2 
автомобільний 45,6 53,5 117,3 
трубопровідний 872,6 882,2 101,1 
морський 900,0 833,2 92,6 
річковий 425,0 375,0 88,2 

Джерело: розраховано за даними [35, с. 165]. 
 
Такі тенденції серед конкуруючих видів транс-

порту зумовлені різними віддалями перевезень. 
Якщо у 2016 р. середній радіус перевезень вантажів 
автомобільним транспортом (за нашими підрахун-
ками) склав 53,5 км, то залізничним – в 10 разів бі-
льше (546,9 км). Досить значні (як для нашої дер-
жави) віддалі перевезень іншими видами транс- 
порту: трубопровідним – 882 км, морським – 833 км, 
річковим – 375 км. За 2012-2016 рр. в цілому середня 
віддаль перевезення вантажів в Україні майже не 
змінилася. Втім, при скороченні відстані вантажопе-
ревезень річковим транспортом на 11,8%, а морсь-
ким – на 7,4% зросла середня віддаль перевезення 
вантажів наземним транспортом: трубопровідним – 
на 1,1%, залізничним – на 5,2%, автомобільним – на 
17,3%. 

У досліджуваному періоді зменшення обсягів 
вантажоперевезень залізничним транспортом су-
проводжувалося і зміною структури вантажів 
(табл. 4). 

Зокрема, відбулося скорочення питомої ваги 
перевезень таких промислових вантажів, як вугілля  
 

та кокс (разом на 5,7 в.п.), нафта та нафтопродукти 
(на 1,5 в.п.). Водночас зросла питома вага  залізнич-
них перевезень хліба (на 4,0 в.п.), руди (на 3,5 в.п.), 
деяких інших вантажів (цементу, хімічних вантажів  
та мінеральних добрив, лісу). Судячи з результатів 
аналізу виробництва зазначених матеріалів, на зміну 
структури перевезень залізничним транспортом 
вплинули динаміка обсягів виробництва і частко-
во – напрямків вантажопотоків та деякий перерозпо-
діл вантажоперевезень між окремими видами транс-
порту. 

Таблиця 4 
Питома вага вантажів, перевезених залізничним 

транспортом в Україні, % 
 2012 2016 2016 р. до 

2012 р., в.п. 
Вугілля 26,7 21,3 -5,4 
Кокс 2,6 2,3 -0,3 
Нафта та нафто- 
продукти  5,9 4,4 -1,5 
Чорні метали 8,5 8,5 0,0 
Ліс 0,9 1,2 0,3 
Зерно 5,3 9,3 4,0 
Руда 19,0 22,5 3,5 
Цемент 1,3 1,8 0,5 
Хімічні та мінера-
льні добрива  2,8 3,2 0,4 
Інші вантажі 26,9 25,7 -1,2 
усі вантажі 100,0 100,0 х 

Джерело: розраховано за даними [35, с. 165]. 
 
Актуальним питанням (як для вантажовласни-

ків, так і перевізників) є тарифи на перевезення та їх 
співставлення з індексами цін виробників продукції   
(табл. 5). 

Таблиця 5 
Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом та транспортування вантажів 
трубопроводами, індекс цін виробників продукції та індекс споживчих цін, % до попереднього року 
 2013 2014 2015 2016 
Індекс тарифів на вантажні перевезення залізнич-
ним транспортом 105,6 111,6 137,7 112,1 
Індекс тарифів на транспортування вантажів тру-
бопроводами 98,5 100,0 125,5 105,1 
Індекс цін виробників промислової про- 
дукції 99,9 117,1 136,0 120,5 
Індекс цін реалізації продукції сільського госпо-
дарства 97,1 124,3 154,5 109,0 
Індекс цін на будівельно-монтажні роботи 105,6 109,5 127,1 109,2 
Індекс споживчих цін 99,7 112,1 148,7 113,9 

Джерело: складено за даними [35, с. 95, 103]. 
 
При порівнянні індексів тарифів і цін (табл. 5)  

періоду 2014-2016 рр. з 2013 р. варто, на наш погляд, 
зважити перш за все на інфляційний чинник, зумов-
лений різкою зміною курсу долара на початку 
2014 р. Очевидно, саме цей фактор зумовив дина- 
міку тарифів і цін у наступному періоді, особливо у 
2015 р. Якщо щорічне (у 2014-2016 рр.) зростання 

цін на будівельно-монтажні роботи та підвищення 
тарифів на транспортування вантажів трубопрово-
дами (нафти і газу) складало 100,0-127,1%, то про-
мисловці та аграрники щороку піднімали їх на 
109,0-154,5%. Варто врахувати, що на цю динаміку 
цін вплинула й транспортна складова у собівартості 
промислової та сільськогосподарської продукції, 
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адже індекси тарифів на вантажні перевезення за- 
лізничним транспортом щороку складали 111,6-
137,7%. 

Ураховуючи, що різке зростання валютного  
курсу у 2014 р. зумовило аналогічне підвищення цін 
на імпортні товари, а ціни виробників промислової 
та сільськогосподарської продукції теж зросли, то за 
цих умов характерною є тенденція щорічного (у до-
сліджуваному періоді) зростання індексу спожив-
чих цін на 112,1-148,7%. Звідси напрошується ви-
сновок про прямий зв’язок управління витратами на 
транспорті з витратним механізмом в інших секто-
рах національної економіки та кореспондування цих 
витрат з рівнем добробуту населення.  

Динаміка наявності рухомого складу транспо-
рту. До важливих напрямів мінімізації витрат на 
транспортну роботу, на наш погляд, належить опти-
мізація рухомого складу. Дані про наявний рухомий 
склад в Україні за видами транспорту та призначен-
ням наведений у табл. 6. 

 

Таблиця 6 
Рухомий склад в Україні за видами транспорту 

та призначенням, на кінець року, од. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Тепловози 2424 2320 2152 2151 2151 
Електровози 1824 1765 1765 1720 1720 
Вантажні ва-
гони, тис. 125,2 116,1 111,5 107,9 104,2 
Річкові судна  2040 2040 1261 1321 1312 
Морські судна 910 910 2414 2485 2491 
Літаки і верто-
льоти 337 269 222 196 208 

 

Прим.: кількість річкових і морських суден, що на-
лежать підприємствам усіх галузей економіки, включає й 
непридатні до експлуатації. 

Джерело: статистичні дані [35, с. 170]. 
 
 

Вочевидь, наведені в табл. 6 дані про наявний 
рухомий склад не віддзеркалюють його технічного 
стану та рівня експлуатації. Певним чином про рі-
вень технічного розвитку транспорту можуть свід-
чити дані про списання транспортних засобів (як 
правило, списується техніка, що не придатна до по-
дальшого використання, або ж морально і фізично 
застаріла, тобто з низькими техніко-експлуатацій-
ними параметрами).  

Зокрема, згідно статистичних даних [20, с. 170], 
у 2016 р. в сільськогосподарських підприємствах 
України списано 1305 вантажних та вантажно-паса-
жирських автомобілів, що склало 1,5% до наявності 
на початок року. Це середній показник. Втім, у сіль-
ськогосподарських підприємствах Закарпатської об-
ласті списано 7,6% наявних транспортних засобів, 
Івано-Франківській – 4,6, Житомирській – 3,4%. 

Якщо ж вести мову про забезпечення сільсь-
кого господарства транспортними засобами, то вар-
то звернути увагу на фермерські господарства. Так, 
згідно статистичних даних [29, с. 75, 171],  у 2016 р. 
в 33682 таких господарствах було 14002 вантажних 
та вантажно-пасажирських автомобілі, тобто 2,4 ав-
томобілі з розрахунку на одне фермерське господар-
ство. Це означає, що 58,4% господарств, не маючи 
транспортних засобів, змушені користуватися тран-
спортними послугами сторонніх організацій.  

Зважаючи на низький інвестиційний потенціал 
фермерських господарств, на наше переконання,  
важливим є створення в регіонах транспортних сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів і 
виділення з обласних бюджетів відповідних коштів 
на придбання вантажних автомобілів для цих коопе-
ративів. 

Актуальні питання розвитку річкового транс-
порту. Розвиток та удосконалення шляхової мережі 
теж належить до факторів удосконалення транс- 
портної інфраструктури, що прямим чином вплива-
ють на економічність перевезень (табл. 7). 

 
Таблиця 7 

Довжина шляхів сполучення загального користування в Україні, тис. км 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Експлуатаційна довжина залізничних колій 21,6 21,6 20,9 21,0 21,0 
Експлуатаційна довжина річкових судноплавних шляхів 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 
Довжина автомобільних доріг  169,7 169,6 163,0 163,0 163,0 
у тому числі із твердим покриттям 166,1 166,1 159,5 159,4 159,5 

Джерело: статистичні дані [35, с. 171]. 
 
Варто звернути увагу на такий важливий резерв 

мінімізації транспортних витрат, як використання 
річкового транспорту. За даними [32], якщо у 
1991 р. в Україні експлуатувалося 4 тис. км судно- 
плавних водних шляхів, то в 2016 р. їх довжина ско-
ротилася до 1,5 тис. км. Якщо у 1991 р. водними 
шляхами країни було перевезено 60 млн т вантажів, 
то у 2015 р. — всього 3,6 млн т. Так, р. Десна зав- 
довжки 1130 км, яка до 1960-х років була судно- 
плавною аж до Новгород-Сіверська (близько  

537 км), – нині стала несудноплавною. Південний 
Буг також зник із судноплавної карти. Не відповідає 
міжнародним зобов’язанням глибина Дніпра.  

Важливо, що до оновлення річкового флоту та 
річкових судноплавних шляхів підключився вели-
кий приватний бізнес, зокрема, ТОВ СП "Нібулон". 
Компанія збудувала власний флот для внутрішніх 
водних шляхів (66 суден)  та сформувала 11 транс-
портних підприємств на річках. Повернула країні 
134 км судноплавного шляху, виконала за власний 
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кошт днопоглиблення по річці Південний Буг. Збу-
дувала унікальний СДС-15, здатний виконати дно-
поглиблення річок у місцях залягання скельних гру-
нтів. Самостійно щороку перевозить річками понад 
2 млн т вантажів. У національну транспортну сис-
тему України інвестовано понад 1,7 млрд дол. США, 
створено тисячі нових робочих місць [32].   

Водночас, у галузі є проблемні питання, що  
підлягають державному регулюванню. Так, у Європі 
взагалі немає акцизного збору на моторне пальне 
для річкового флоту. Якщо у США акцизний збір 
становить 70 дол./т, то в Україні — 139 євро/т. Дис-
кусійною також є обґрунтованість портових зборів. 
Наприклад, лише за прохід від Миколаєва до Оча-
кова (44 морських милі) витрати на оплату послуг 
становлять близько 4,85 дол./т. За оцінками експер-
тів Світового банку [32],  економічно обґрунтований 
розмір портових зборів у Миколаєві має не переви-
щувати 1,85 дол.  

Ми погоджуємося з пропозицію скеровувати 
частину суми портових зборів на розвиток транс- 
портної інфраструктури населених пунктів (автомо-

більних шляхів, шляхопроводів, мостів тощо) та ут-
римання і розвиток інфраструктури річкового тран-
спорту загального користування (поглиблення суд-
нових ходів, ремонт і модернізацію шлюзів тощо).  

Транспортно-логістичний кластер як перспек-
тивний напрям удосконалення транспортної сис-
теми економічного району. Підхід до розвитку  
транспорту, як показують в тому числі і наші дослі-
дження, має бути системним, тобто передбачати  
розвиток транспортної системи України на макро-, 
мезо- та мікрорівні. На мезорівні (рівні економіч-
ного району) це доцільно, зокрема, шляхом ство-
рення транспортно-логістичних кластерів. 

Важливу роль транспортної системи Придніп-
ровського економічного району (у складі Дніпропе-
тровської, Запорізької та Кіровоградської  облас-
тей), зокрема, автомобільного транспорту, характе-
ризують дані, наведені у табл. 8-9. 

Зокрема, питома вага Придніпровського еконо-
мічного району в перевезенні вантажів автомобіль-
ним транспортом (табл. 8) становить близько тре-
тини загальнодержавного обсягу (знаходиться в до-
сліджуваному періоді у межах 32,4-38,8%). 

 
Таблиця 8 

Перевезення вантажів автомобільним транспортом у Придніпровському економічному районі 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Україна, млн т 1259,7 1260,8 1131,3 1020,6 1085,2 
Дніпропетровська 
область, млн т 345,1 376,1 361,7 300,4 284,1 
Запорізька область, млн т 51,4 35,1 31,4 28,5 29,0 
Кіровоградська область, 
млн т 30,7 34,2 45,7 43,8 38,8 
Придніпровський економі-
чний район, всього, млн т 427,2 445,4 438,8 372,7 351,9 
Питома вага Придніпровсь-
кого економічного району, 
% до загальнодержавного 
обсягу 33,9 35,3 38,8 36,5 32,4 

Джерело: статистичні дані [35, с. 166], власні розрахунки. 
 
 

Таблиця 9 
Вантажооборот автомобільного транспорту у Придніпровському економічному районі 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Україна, млн ткм 57452,9 58683,1 55963,5 53293,4 58047,9 
Дніпропетровська 
область, млн ткм 3738,0 3730,1 3798,3 3641,6 4421,4 
Запорізька область, млн ткм 1841,7 1633,9 1409,5 1278,4 1383,4 
Кіровоградська область, 
млн ткм 1089,1 1214,8 2051,2 1738,8 1195,0 
Придніпровський економіч-
ний район, всього, млн ткм 6668,8 6578,8 7259,0 6658,8 6999,8 
Питома вага Придніпровсь-
кого економічного району, 
% до загальнодержавного 
обсягу 11,6 11,2 13,0 12,5 12,1 

Джерело: статистичні дані [35, с. 167], власні розрахунки. 
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Зважаючи на коротші віддалі перевезень ванта-
жів автомобільним транспортом у Придніпровсь-
кому економічному районі, зумовлені специфікою 
транспортних послуг у промисловості, зокрема, гір-
ничо-рудній, питома вага цього економічного рай-
ону у структурі вантажообороту автомобільного 
транспорту держави менша за питому вагу в обсягах  
перевезених вантажів (табл. 9). 

Проект «Концепції створення кластерів в Укра-
їні» (свого часу був розроблений Кабінетом Мініст-
рів України ще у 2008 р., але на жаль, так і не набрав 
чинності) визначає такі види кластерів: виробничі, 
інноваційно-технологічні, туристичні й транспорт-
но-логістичні. Згідно з цим проектом транспортно-
логістичні кластери включають у себе комплекс ін-
фраструктури і компаній, які спеціалізуються на 
зберіганні, супроводженні та доставці вантажів. Пе-
редбачено, що такий кластер може включати також 
організації з обслуговування об’єктів портової ін-
фраструктури, транспортні компанії, логістичні 
комплекси та ін. 

Як показало наше дослідження, такий транс- 
портно-логістичний кластер, як потенційну «точку 
зростання» доцільно створити в Придніпровському 
економічному районі (у складі Дніпровської, Запо-
різької та Кіровоградської областей) як одному із 
центральних (як в економічному, так і в географіч-
ному значеннях) регіоні країни, оскільки має вигід-
не географічне положення, є перехрестям залізнич-
них та автомобільних доріг, які сполучають північ і 
південь та захід і схід країни.  

Транспортна система Придніпровського еконо-
мічного району представлена майже усіма видами 
транспорту (за виключенням морського, та дуже 
слабо авіаційним). Ядром транспортно-логістич-
ного кластера може стати м. Дніпро із Придніпров-
ською залізницею та її інфраструктурою, річковим 
портом, міжнародним аеропортом, перетином авто-
мобільних доріг у різних напрямках. Членами клас-
тера в інших областях можуть бути: відділення міс-
цевої залізниці, автотранспортні та транспортно-
експедиційні підприємства, міжміські автобусні  
вокзали (станції), річкові порти, аеропорти, підпри-
ємства шляхового господарства, підприємства, що 
забезпечують технічне обслуговування рухомого 
складу та ін. 

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень.  

1. Важливим чинником забезпечення конкурен-
тоспроможності України є її значний транзитний по-
тенціал. Дослідженнями підтверджена стала тен- 
денція пріоритетного розвитку наземного транс- 
порту в Україні, зокрема, залізничного та автомо- 
більного. Та, на жаль, підтвердила слабкий розвиток 
авіаційного. 

2. Обґрунтований прямий зв’язок витрат на  
транспортні цілі з витратами інших секторів націо- 

нальної економіки та кореспондування цін з рівнем 
добробуту населення, що доцільно враховувати при 
макроекономічному програмуванні соціально-еко-
номічного розвитку країни.  

3. Зважаючи на низький інвестиційний потен-
ціал фермерських господарств важливим є ство-
рення в регіонах транспортних сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів і виділення з об- 
ласних бюджетів відповідних коштів на придбання 
вантажних автомобілів та сільськогосподарської  
техніки для цих кооперативів. 

4. Важливим резервом мінімізації транспорт-
них витрат є використання річкового транспорту. 
Доведена доцільність удосконалення державного 
регулювання його розвитку, зокрема, шляхом унор-
мування акцизного збору на моторне пальне для  
річкового флоту, встановлення економічно обґрун-
тованого розміру портових зборів, використання  
частини його на розвиток транспортної інфраструк-
тури населених пунктів та утримання і розвиток ін-
фраструктури річкового транспорту загального ко-
ристування.  

5. Встановлено, що у Придніпровському еконо-
мічному районі є відповідна транспортно-логіс- 
тична інфраструктура, яка може стати основою  
формування регіонального транспортно-логістич-
ного кластера. Зазначене може стати основою як по-
дальших досліджень розвитку транспорту в системі 
національної економіки, так і зразком для створення 
відповідних кластерів (як потенційних точок зрос-
тання) в інших економічних районах України.  

6. Визначено слабкий розвиток авіаційного  
транспорту та значний потенціал для розвитку як па-
сажирської авіації, так ще більше вантажної авіації. 

7. Окрім розвитку високоінтелектуальних сек-
торів української економіки потужною конкурент-
ною перевагою України залишається транзитний 
потенціал, який у світлі останніх геополітичних змін 
потребує активних урядових зусиль для адаптації до 
нових умов. Вочевидь, поступово зменшуватиметь-
ся значення напрямку Схід — Захід, який тради-
ційно був ключовим для отримання країною вигід 
від транспортування енергоносіїв і вантажів. Дуже 
багато також залежатиме від здатності уряду та ке-
рівництва Нафтогазу знайти новий формат транс- 
портування газу українською ГТС уже європейсь-
кими компаніями після завершення чинного конт- 
ракту на його транспортування Газпромом. 2018 та 
2019 роки матимуть у цьому вирішальне значення. 
Хай там як, а конфронтація з Росією змушуватиме 
ключових зацікавлених гравців мінімізувати ризики 
та принаймні диверсифікувати традиційні марш-
рути. Тому ще більших зусиль уряду потребує під- 
тримка альтернативних напрямів використання  
транзитного потенціалу України. Зокрема, це стосу-
ється розвитку інфраструктури для збільшення  
транзитного потоку за напрямками Північ – Південь 
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та Північний Захід – Південний Схід. Останній, ві-
домий також як ЄАНТК, здатний перетворити Укра-
їну на важливого вигодоотримувача від транспорт-
ного потоку Шовковим шляхом в межах китайської 
ініціативи «Один пояс – один шлях» із країн Каспій-
сько-Кавказького регіону та Ірану до Польщі, Ні- 
меччини, країн Бенілюксу й у зворотному напрямку. 
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Іванов С. В. Транспортно-логістичні клас-

тери в контексті розвитку транспортної системи 
України та окремо взятого економічного району 

Підтверджена стала тенденція пріоритетного 
розвитку наземного транспорту в Україні, зокрема, 
залізничного та автомобільного. Обґрунтований 
прямий зв’язок транспортних витрат з витратами ін-
ших секторів національної економіки та кореспон-
дування їх з рівнем добробуту населення. Доведено 
доцільність створення в регіонах транспортних сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів і 
виділення з обласних бюджетів відповідних коштів 
на придбання вантажних автомобілів для цих коопе-
ративів. Встановлено необхідність удосконалення 
державного регулювання  розвитку річкового тран-
спорту. Обґрунтовано можливість формування у 
Придніпровському економічному районі регіональ-
ного транспортно-логістичного кластера. 

Ключові слова: національна економіка, транс-
порт, транспортні сільськогосподарські обслугову-
ючі кооперативи, транспортно-логістичні кластери. 

 
Иванов С. В. Транспортно-логистические 

кластеры в контексте развития транспортной си-
стемы Украины и отдельно взятого экономиче-
ского района 

Подтверждена стабильная тенденция приори-
тетного развития наземного транспорта в Украине, 
в частности, железнодорожного и автомобильного. 
Обоснована прямая связь транспортных издержек с 
издержками в других секторах национальной эконо-
мики и корреспондирование их с уровнем благосо-
стояния. Доказана целесообразность создания в ре-
гионах транспортных сельскохозяйственных обслу-
живающих кооперативов и выделения из областных 
бюджетов соответствующих средств для приобрете-
ния грузовых автомобилей с этой целью. Установ-
лена необходимость усовершенствования государ-
ственного регулирования развития речного транс-
порта. Обоснована возможность формирования в 
Приднепровском экономическом районе транс-
портно-логистического кластера. 

Ключевые слова: национальная экономика, 
транспорт, транспортные сельскохозяйственные об-
служивающие кооперативы, транспортно-логисти-
ческие кластеры. 

 
Ivanov S. Transport and logistic clusters in the 

context of the transport system development of 
Ukraine and special economic region 

A stable trend of priority development of land 
transport in Ukraine, in particular, railway and road, has 
been confirmed. The direct correlation of transport costs 
with costs in other sectors of the national economy and 
their correspondence with the level of well-being are 
justified. The feasibility of creating transport service co-
operatives in the regions and allocating appropriate 
funds from the regional budgets for the purchase of 
trucks for this purpose has been proved. The need to im-
prove the state regulation of the development of river 
transport is established. The possibility of forming a 
transport and logistics cluster in the Dnipro economic 
region is substantiated. 

Keywords: national economy, transport, transport 
agricultural service cooperatives, transport and logistics 
clusters. 
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ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Вихід економіки Укра-

їни із затяжної системної економічної кризи зумов-
лює необхідність розробки нових економічних та ін-
ституційних механізмів державного регулювання. 
За роки незалежності у вітчизняній економіці сфор-
мувались неефективні для ринку адміністративні  
бар'єри, що обумовили виникнення і поширення та-
ких негативних явищ як тіньова економіка, ренто- 
орієнтована поведінка, бюрократія. 

За таких умов важливим напрямом запрова-
дження в Україні європейської бізнес-моделі є якіс-
на політика дерегуляції. В умовах зовнішньої агресії 
проти України політика дерегуляції має зосереджу-
ватися на створенні сприятливого бізнес-клімату, 
розвантаженні сектору малого й середнього підпри-
ємництва від надмірного адміністративного тиску, 
зважаючи на його високий потенціал у створенні но-
вих робочих місць та забезпеченні самозайнятості. 

На відміну від великих підприємств, що мають 
доступ до ресурсів, які можуть певним чином ком-
пенсувати несприятливий бізнес-клімат, малі та се-
редні підприємства (МСП) зацікавлені в поліпшенні 
регуляторного середовища та інвестиційного клі-
мату, оскільки в довгостроковій перспективі ці фак-
тори значним чином збільшують шанси МСП на ви-
живання та зростання. Однак МСП не вистачає ре-
сурсів та ефективного діалогу з владою; вони стика-
ються із сильною конкуренцією, нестабільним регу-
ляторним середовищем, бюрократією.   

Запроваджена реформа дерегуляції залиша-
ється заручником вад існуючої державної регуля- 
торної та економічної політики. Позитивні кроки, 
що анонсуються і здійснюються урядом, гальму-
ються їх вибірковістю у практичній площині та ха-
рактеризуються нездатністю системно впливати на 
трансформацію економіки. Підприємництво внаслі-
док встановлених нині практик ведення бізнесу і ре-
гулювання підприємницької діяльності, втрачає по-
тенціал до стрімкого зростання власних масштабів і 
ефективності функціонування [1, с. 5].  

Проблема надмірного державного регулюван-
ня, недосконалість механізмів державної регулятор-
ної політики, високий рівень невизначеності ринко-
вого середовища, необхідність проведення дерегу-
ляції економіки та прийняття низки першочергових 
заходів для можливості економічного розвитку під- 

приємницької діяльності в Україні широко обгово-
рюються в політичному і науковому колах та бізнес-
середовищах. Необхідно створити таке регуляторне 
поле, що з одного боку не обтяжує бізнес, але з ін-
шого – дозволяє забезпечити необхідний рівень без-
пеки для громадян, створити рівні умови конкурен-
ції. Для цього потрібна, передусім, політична воля 
влади і усвідомлення необхідності встановлення 
прозорих правил для організації і ведення бізнесу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню по-
літики дерегуляції економіки останнім часом приді-
ляється все більше уваги у наукових працях зару- 
біжних і вітчизняних дослідників. Серед авторів, що 
займаються даною проблематикою можна виокре-
мити Г. Башнянина [2], А. Бочі [3], А. Бутенка [4],  
З. Варналія [5], Ю. Іванова [6], Д. Ляпіна [7], І. Па-
деріна [8, 9], Н. Шлафман [4], Н. Юріну [10] та ін.  
У роботах цих авторів, у тому числі на матеріалах 
міжнародних рейтингів та прикладних досліджень, 
виконаних на великому емпіричному матеріалі, опи-
сані проблеми надмірного втручання держави в роз-
виток вітчизняного бізнесу, практика дерегуляції 
економіки, зниження адміністративних бар’єрів, за-
пропоновані деякі заходи щодо вдосконалення ме-
ханізмів дерегуляції економіки. Існуючі в наукових, 
політичних і бізнес-колах дискусії стосовно проб-
лем реалізації дерегуляції визначають потребу пода-
льшого дослідження доцільності застосування та ре-
зультативності процесів дерегуляції. 

Метою даної статті є дослідження тенденцій 
та визначення проблем практичної реалізації заходів 
дерегуляції підприємницької діяльності, спрямова-
них на зменшення державного втручання в розвиток 
вітчизняного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Умови для здійснення підприємницької діяльності в 
Україні не відрізнялися особливими перевагами від 
інших європейських країн. Крім того, розрив еконо-
мічних відносин з Російською Федерацією, тимча-
сова анексія Криму та військові дії на сході країни 
значно ускладнили ситуацію та виступили своєрід-
ним каталізатором соціальних і політичних кон- 
фліктів, загостривши довгострокові економічні про-
блеми. За даними Державної служби статистики 
значно зріс та лишається високим рівень безробіття 
(9,3% населення віком 15-70 років в середньому за 
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2016 р.), експорт товарів та послуг продовжує де-
монструвати негативну динаміку – за результатами 
2016 р. скорочення становить 3,6% (порівняно з 
2015 р. за методологією платіжного балансу) [11]. 

Економіка України у 2016 р. зросла на 2,3%, се-
ред іншого, в основному за рахунок високого вро-
жаю, який зумовив прискорення економічного зрос-
тання до 4,8% у четвертому кварталі. Рішучі рефор-
ми, проведені у 2014 та 2015 рр., допомогли стабілі-
зувати економіку та поліпшити інвестиційний клі-
мат. У результаті, зростання ВВП склало 2,3% у 
2016 р., а також 2,3% у II кварталі 2017 р. порівняно 
з аналогічним періодом 2016 р., що залишається по-
мірним порівняно із 16% кумулятивного падіння 
протягом попередніх років [12].  

Як наслідок, інвестиційний клімат у країні іс- 
тотно не змінюється на краще. Державна служба 
статистики показує, що загальний обсяг прямих іно-
земних інвестицій в економіку України за 6 місяців 
2017 р. виріс лише на 2,6 млрд дол., або на 5,8%. По-
казники прямих іноземних інвестицій за січень-чер-
вень 2017 р. на 5,2 млрд дол. нижче, ніж за анало- 

гічний період 2016 р. [13]. При цьому якщо зі списку 
найбільших інвесторів України показник прямих 
іноземних інвестицій за 6 місяців 2016 р. значно зріс 
тільки у Росії, то у аналогічному періоді 2017 р. цей 
показник помітно зріс у Кіпру, Великої Британії та 
Нідерландів. За оцінками аналітиків Міжнародного 
фонду Блейзера, зростання економіки України при 
сприятливих умовах для інвесторів можна очікувати 
на рівні 7-10% [12]. 

Іноземні бізнесмени не відмічають особливих 
позитивних змін у напрямі поліпшення бізнес-клі-
мату в Україні. Інвестори нарікають на проблеми ко-
рупції, бюрократії, непрозорість проведення дер- 
жавних тендерів та труднощі з відкриттям бізнесу. 
Вони вказують, зокрема, і на існуючу в державі тя-
ганину під час оформлення необхідних документів. 
Так, за даними дослідження «Інвестиційний клімат 
України - 2016. Яким його бачить американський ін-
вестор?» для 39% респондентів надмірне регулю-
вання бізнесу є серйозною/істотною проблемою, 
проте для 38% опитаних осіб це не є проблемою вза-
галі (рис. 1). 

 
  

Рис. 1. Оцінка американськими інвесторами надмірного регулювання бізнесу в Україні [14] 
 
Інвестори переймаються надмірним регулю-

вання бізнесу шляхом занадто частих інспекцій 
держорганами; недобросовісною конкуренцією на 
ринку з боку державних підприємств; складними 
процедурами банкрутства і ліквідації бізнесу; а та-
кож обтяжливим законодавством щодо відкриття  
бізнесу (46%) [14]. З іншого боку, дешевизну праці 
кваліфікованих кадрів, як і обмеження при наймі або 
звільненні персоналу, респонденти не вважали про-
блемою, бо по суті ці фактори є конкурентними пе-
ревагами України. 

В умовах глибокої кризи фінансової системи 
України, коли офіційний показник інфляції продов- 
жує стрімко зростати, а національна валюта щодо 

долара падати, ведення бізнесу в Україні стає спра- 
вою дедалі складнішою. Так, динаміка кількості під-
приємств протягом 2014-2016 рр. є спадною і особ-
ливо активно стагнація економіки відчутна у сфері 
малого та середнього бізнесу (табл. 1).  

У 2016 р. в Україні налічувалось лише 0,4 тис. 
великих підприємства (або 0,13% загальної кілько-
сті підприємств). Решта підприємств – це середні 
(14,9 тис.) та малі (291,1 тис., в тому числі мікропід-
приємства – 247,6 тис.). Кількість великих і  серед-
ніх підприємств у 2015 р. скоротилася на 20% та 
4,4% відповідно порівняно з 2014 р., а у 2016 р. кі-
лькість великих підприємств залишалася без змін, а 
середніх і малих скоротилася на 2,0% та 11,2% від-
повідно порівняно з 2015 р. 
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Таблиця 1 
Динаміка кількості підприємств з розподілом за їх розміром в Україні протягом 2014-2016 рр.* 

 Великі Середні Малі з них мікропідприємства 
 тис.од. приріст, % тис.од. приріст, % тис.од. приріст, % тис.од. приріст, % 

2014 0,5 - 15,9 - 324,6 - 278,9 - 
2015 0,4 -20,0 15,2 -4,4 327,8 1,0 284,2 1,9 
2016 0,4 0 14,9 -2,0 291,1 -11,2 247,6 -12,9 

* Розраховано за даними [15]. 
 
Більше 2 000 компаній оголосили про банкрут-

ство та розпочали процес ліквідації в 2014, 2015 та 
2016 рр. (база даних Вищого Господарського Суду 
України). У той же час в 2015 р. зросла кількість  
мікропідприємств на 5,3 тис. одиниць (1,9%) і до- 
сягла 284,2 тис. підприємств. Таке зростання кілько-
сті мікропідприємств частково можна пояснити  
певним «подрібненням» впродовж останніх років як 
середніх, так і малих підприємств. У 2016 р. кіль-
кість мікропідприємств скоротилася на 36,6 тис. 
одиниць (-12,9%) порівняно з 2015 р. і досягла 247,6 
тис. підприємств. У цьому випадку зменшення кіль-
кості мікропідприємств частково можна пояснити 
злиттям або об'єднанням підприємств, а також від-
ходом їх частини в тінь. Кількість найманих праців-
ників мікропідприємств з 2014 по 2016 р. не зміню-
валася і складала 0,6 тис. осіб [15].  

Показово, що з усієї сукупності малих підпри-
ємств у 2016 р. лише 43,5 тис. (або 1 з 10) не відно-
сились до мікропідприємств. Це свідчить про запро-
вадження для мікропідприємств порівняно приваб-
ливіших умов ведення бізнесу, які переважно визна-
чаються застосуванням диференційованого підходу 
в застосуванні спрощеної системи оподаткування, а 
також більшою «гнучкістю» мікробізнесу до дивер-
сифікації видів діяльності в критичних умовах. 

Як позитивний результат реформ, що прово-
дяться в країні, у 2016-2017 рр. спостерігається тен-
денція до зменшення питомої ваги збиткових під- 
приємств у загальній їх кількості. За січень-серпень 
2017 р. частка збиткових підприємств порівняно з 
відповідним періодом 2016 р. зменшилась на 3,4 в.п. 
і становила 31,2%. Ними допущено 83,7 млрд грн 
збитків, що на 32,6% менше, ніж за I півріччя 
2016 р., що свідчить про сприятливі тенденції для 
підприємницького клімату в Україні [16]. 

Кризовий стан економіки завжди корелюється з 
розміром її тіньового сектору, тож рівень тінізації 
бізнесу в Україні починає дуже повільно зменшува-
тися. На думку аналітиків, ситуація ускладнюється 
в тому числі й за рахунок посилення фіскального та 
адміністративного тиску в середині країни. Як і ра-
ніше наявний бізнес-клімат створює переваги лише 
для нелегального підприємництва, відтак у січні-бе-
резні 2017 р. рівень тіньової економіки склав 37% 
від офіційного ВВП, що на 6 в.п. менше за показник 
І кварталу 2016 р. Детінізація економіки стала мож-
ливою як результат: збереження тенденції 2016 р. до 

економічного зростання на тлі досягнутої макроеко-
номічної стабільності; зростання рівня заробітної 
плати в економіці (з початку 2017 р. мінімальну за-
робітну плату встановлено на рівні 3200 грн проти 
1600 грн  у 2016 р.), що поряд із послабленням ін-
фляційного фону підвищило купівельну спромож-
ність населення і стимулювало споживчу активність 
та оборот роздрібної торгівлі; поліпшення бізнес-
клімату в умовах проведення політики дерегуляції 
підприємницької діяльності та збереження віднос-
ної цінової та курсової стабільності, що сприяло  
зміцненню довіри інвесторів до вітчизняної еконо-
міки [17]. 

Одним із напрямів оцінки результативності де-
регуляції є аналіз позицій України у світових рей- 
тингах. Для зіставлення країн світу по різних аспек-
тах їх розвитку в міжнародній практиці використо-
вується велика кількість індексів і показників, які 
розраховуються різними міжнародними організаці-
ями, фондами і консалтинговими компаніями. Крім 
того, такі співставлення дозволяють визначити про-
блеми розвитку країн світу, як ті, що відносяться до 
глобальних, так і специфічні для кожної держави. 
Характеристику сприятливості підприємницького 
середовища, що відображає характер і успішність 
реформ в Україні можна здійснити на основі ряду 
міжнародних рейтингів (табл. 2). 

Результатом дерегуляції економіки є зростання 
економічної свободи суб’єктів господарювання. До-
слідження міжнародних експертів і оцінка рейтингів 
доводять, що у країнах з більшим рівнем економіч-
них свобод рівень добробуту є вищим. Незапереч-
ним залишається факт, що для забезпечення стій-
кого економічного розвитку країни визначальним 
стає забезпечення верховенства права, захисту при-
ватної власності та розвинутого інституційного се-
редовища, відкрита політика щодо зовнішньої тор-
гівлі та інвестицій [18].  

Рейтинги України є низькими і характеризують 
її як країну з обмеженими свободами. Узагальню-
ючи оцінки різних рейтингів, дослідження вітчизня-
них і закордонних авторів можна сформувати ос- 
новні чинники обмеження економічної свободи в 
Україні, що стримують розвиток ринкового середо-
вища і спричиняють неефективність державної по-
літики. Основними серед них є: обмеження свобод 
підприємницької діяльності (наявність бюрократії, 
корупції, зарегульованість дозвільних процедур, 
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складність процедури банкрутства); обмеження ін-
вестиційної свободи; слабкий захист прав власності; 
сфера свобод трудових відносин відзначається зни-
женням зайнятості та погіршенням умов праці, ни-

зький рівень захисту трудових прав; обмеження фі-
скальної свободи проявляється у зростанні податко-
вого тягаря, складній процедурі адміністрування по-
датків, неефективності перерозподілу.  

 
Таблиця 2 

Положення України у світових рейтингах (2011-2017 рр.) 
 Назва рейтингу 

 Індекс  
економічної  
свободи 

Індекс  
процвітання  

Інституту Legatum

Індекс глобаль-
ної конкуренто-
спроможності 

Індекс  
сприйняття  
корупції 

Рейтинг  
легкості ведення 

бізнесу 
2011 163 74 82 152 149 
2012 163 71 72 144 152 
2013 161 64 84 144 137 
2014 155 63 76 142 112 
2015 162 70 79 130 96 
2016 162 107 85 131 83 
2017 … … … … 80 

Країни поряд з 
Україною  
в 2016-2017 рр.  

Еквадор,  Болівія, Ос-
трови Соломона, Де-
мократична Респуб-
ліка Конго, Чад   

Індія, Ліван, Сене-
гал, Замбія, Танза-
нія,  Малаві  

Чорногорія, 
Кіпр, Намібія,  
Греція, Алжир, 
Гондурас 

Іран, Казахстан, 
Непал, Росія, 
Гватемала, Кир-
гизстан  

Туніс, Китай, 
Сан-Марино, Бос-
нія і Герцеговина, 
В'єтнам 

 
Відсутність поліпшення індексу економічної 

свободи у 2016 р. (162 місце) [18] порівняно з попе-
реднім роком пов’язано з погіршеннями у захисті 
прав власності, управлінні державними витратами 
та інвестиційній свободі. Підвищення рівня еконо-
мічної свободи в Україні залежить від здійснення 
реформ, направлених на подолання цих слабких сто-
рін. 

Індекс процвітання дозволяє оцінити зміни у 
восьми категоріях: стан економіки, соціальної 
сфери, державного управління, можливості для роз-
витку підприємництва, охорона здоров’я, персона-
льна свобода та безпека громадян у їхніх державах 
на основі результатів опитувань громадян країн. Ук-
раїна має низький рейтинг (107 місце у 2016 р.) за 
Індексом процвітання і він з роками погіршується 
відносно економічної ситуації, державного управ-
ління, охорони здоров’я, особистої безпеки. Резуль-
тати опитувань показують недовіру до влади, не-
сприятливість підприємницького середовища. Рі-
вень інноваційної активності залишається дуже ни-
зьким. Хоча оцінки громадянських свобод оціню-
ються як посередні, лише 10% громадян зверта-
ються зі скаргою до офіційних осіб, що вказує на 
дуже низький рівень громадянської свободи. 81,5% 
опитаних вважають владу корумпованою [19]. 

У глобальному рейтингу країн світу за показни-
ком економічної конкурентоспроможності Україна 
продовжує втрачати позиції. Так, за Індексом глоба-
льної конкурентоспроможності 2016-2017 Україна 
посіла 85 місце серед 138 країн світу, втративши  
за рік шість позицій (у попередньому рейтингу 
займала 79 позицію) [20]. Росія посіла 43 місце  
в цьому рейтингу, покращивши свої позиції на  
2 пункти (табл. 3). 

Таблиця 3 
Позиції України та деяких країн світу  
за Індексом глобальної конкурентоспро- 

можності 2016-2017 
Країна 2012-

2013 
(з 144  
країн)

2013-
2014 
(з 148 
країн)

2014-
2015 
(з 144 
країн) 

2015-
2016 
(з 140 
країн) 

2016-
2017 
(з 138 
країн)

Україна 73 84 76 79 85
Грузія 77 72 69 66 59
Туреч-
чина 43 44 45 51 55
Росія 67 64 53 45 43
Польща 41 42 43 41 36

 

Згідно з даними дослідження, Україна погір-
шила свої позиції у 7 з 12 основних показників. Най-
більше країною втрачено (мінус 17 пунктів) за скла-
довою «Ефективність ринку праці», по 9 пунктів 
втрачено за показниками, що характеризують розви-
ток фінансового ринку країни та охорону здоров’я  
і початкову освіту [20]. На останніх позиціях Укра-
їна в Індексу глобальної конкурентоспроможності 
за міцністю банків, регулюванням фондових бірж, 
інфляційними змінами. Негативними факторами для 
ведення бізнесу у нашій країні визначено (в порядку 
зменшення): корупцію, політичну нестабільність, 
інфляцію, неефективну державну бюрократію, 
ускладнений доступ до фінансів, часту зміну урядів, 
високі податкові ставки, складність податкового за-
конодавства, регулювання валютного ринку, невід-
повідну якість інфраструктури, обмежувальне регу-
лювання ринку праці, недостатню здатність до інно-
вацій, злочинність та крадіжки, погану етику робо-
чої сили, низьку якість охорони здоров’я та недо- 
статню освіченість працівників. 
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За оцінками Індексу сприйняття корупції 
(Transparency International) Україна оцінюється як 
одна з найбільш корумпованих країн світу. Саме ко-
рупція вважається однією з ключових причин упо- 
вільнення зростання МСП, низької диверсифікації 
економіки і експорту, та низького рівня продуктив-
ності. У всесвітньому рейтингу СРІ Україна у 
2016 р. зайняла 131 місце зі 176 країн [21]. У 2015 р. 
Україна зайняла 123 місце з 167 країн. Підприємства 
стикаються з корупцією на регулярній основі в пи-
таннях ліцензування, оподаткування, перевірок,  
митних процедур тощо. 

Згідно дослідженням, серед європейців про-
блему корупції вважають найболючішою жителі 
Словенії (59%), Косово (65%), Іспанії (66%), Мол-
дови (67%). Україна на п'ятому місці. Головною 
проблемою в країні корупцію вважають лише 56% 
населення. Також в Україні найвищий рівень недо-
віри до влади – 86%. Такий відсоток дотримується 
думки, що антикорупційні дії ведуться погано. Утім, 
антикорупційний настрій в Україні все ж таки зріс. 
Відмовитися давати хабарі готовий кожен третій ук-
раїнець, 9% готові повідомляти про корупцію, 6% 
голосуватимуть за добропорядних кандидатів і пар-
тії, 7% готові вголос обговорювати проблему ко- 

рупції, 2% – вступити в антикорупційну організа-
цію, а 1% – бойкотувати нечесний бізнес [21]. 

Рейтинг легкості ведення бізнесу (Doing 
Business) дозволяє об'єктивно оцінити законодав-
ство, пов'язане з регулюванням бізнесу, і його засто-
сування в 190 країнах. Крім того, оскільки Україна 
украй обмежена у своїй рекламі серед інвесторів і 
позиціонуванні конкретних можливостей для інвес-
тування, Doing Business може бути основним джере-
лом інформації, на підставі якого нашу країну мо-
жуть включити в список потенційних країн для роз-
міщення інвестицій. 

За останні роки спостерігається покращення 
позицій України щодо рейтингу цього проекту. Про-
сування в щорічному рейтингу є важливим індика-
тором, за яким потенційні інвестори оцінюють про-
грес українських реформ і відношення влади до біз-
несу. За підсумками рейтингу Україна за 2016 р. по-
ліпшила свої позиції на 1 пункт (до 80 місця із 190 
країн) [22]. Проте по відношенню до інших країн-
членів ЄС, пострадянських країн 80 місце в рей- 
тингу свідчить про необхідність продовження ре-
форм за всіма напрямами, що аналізуються. Так, 
Польща знаходиться на 24 місці, Німеччина – на 17, 
РФ – на 40 (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Позиції деяких країн – членів ЄС, Росії та України у рейтингу «Ведення бізнесу» у 2012-2017 рр. 
Країна 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Країни нові-члени ЄС 
Литва 21 20 24 17 27 27 
Польща 24 25 32 45 55 62 
Чеська республіка 27 36 44 75 65 64 

Країни старі-члени ЄС 
Німеччина 17 15 14 21 20 19 
Нідерланди 28 28 27 28 31 31 
Бельгія 42 43 42 36 33 28 

Країни пострадянського простору 
Білорусь 37 44 57 63 58 69 
Російська Федерація 40 51 62 92 112 120 
Киргизька республіка 75 67 102 68 70 70 
Україна 80 83 87 112 137 152 

 
При цьому, декілька пострадянських країн опи-

нилися в поточному рейтингу серед лідерів, які по-
казують найбільш помітне зростання індикатора 
Doing Business в 2016-2017 рр.: Казахстан, Білорусь, 
Грузія. 

Серед успіхів України щодо рейтингу «Ве-
дення бізнесу-2017» – покращення захисту прав мі-
норитаріїв (зростання з 101-ї до 70-ї позиції), а та-
кож запровадження можливості платити судовий 
збір в електронному форматі.  

Попри те, що Україна піднялася з 93 на 81 по-
зицію за показником забезпечення виконання кон- 
трактів, але цей показник залишається неефектив-
ним, а судове врегулювання не є дієвим. У першу 
чергу це пояснюється відсутністю судових засідань 

по дрібним тяжбам, обмеженою кількістю і тривалі-
стю відстрочок, а також відсутністю електронних 
процедур. Реалізація судових рішень відбувається 
часто дуже повільно. Закон України «Про виконавче 
провадження» від 02.06.2016 р. № 1404 (прийнятий 
у листопаді 2016 р.) [23] передбачає можливість за-
лучення приватних виконавців. Крім того, це потре-
буватиме нарощування потенціалу державних орга-
нів і забезпечення належного фінансування. 

Країні вдалося скоротити час, необхідний для 
реєстрації платників податків ПДВ, був також ска-
сований збір за реєстрацію бізнесу. Доступними, за 
оцінками міжнародних експертів, є процедури отри-
мання кредитів, ймовірно внаслідок наявності між-
народного кредитування та фінансових ресурсів різ- 
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них міжнародних фінансових організацій. Деякі вже 
реалізовані реформи, такі як зниження єдиного соці-
ального внеску, єдине вікно на митниці, спрощення 
у сфері реєстрації, будуть відбиті тільки в рейтингу 
наступного року.  

Разом з тим Україна опустилася за показни-
ками: отримання дозволу на будівництво, реєстрація 
власності, отримання кредитів, оподаткування, між-
народна торгівля і дозвіл неплатоспроможності. 
Процедура неплатоспроможності залишається не- 
ефективною, що знаходить своє відображення в 
148 місці України (за показником «Врегулювання 
процедури неплатоспроможності»). Процедура бан-
крутства є дорогою і складною і, як правило, означає 
ліквідацію суб’єкта господарювання. 

Крім того залишаються такі проблеми, як  
значна кількість процедур і часу на реєстрацію біз-
несу порівняно з іншими країнами; складний доступ 
до фінансування для МСП; значний рівень податко-
вого навантаження, незважаючи на позитивну дина-
міку; зменшення частки поверненого капіталу кре-
диторами; високі витрати підприємств під час про-
цедури банкрутства (42% від статутного капіталу); 
високі витрати на процес отримання дозволу на бу-
дівництво (15,2% від вартості товарного складу); 
значний час і вартість оформлення експорту та ім-
порту; зниження активності підприємств на зовніш-
ніх ринках через погіршення кон’юнктури на світо-
вих ринках, фінансовий стан підприємств та неспри-
ятливий діловий клімат в Україні тощо.  

Результати позицій України у міжнародних 
рейтингах показали, що основними причинами ни-
зької ефективності державного регулювання еконо-
міки є: недосконалість, часта зміна і суперечливість 
законодавства, повільне здійснення економічних ре-
форм, відсутність взаємодії та узгодженості між 
учасниками регуляторного процесу, зарегульова-
ність дозвільних процедур, відсутність зацікавлено-
сті місцевої влади у підтримці господарюючих 
суб’єктів (в силу незначної частки податкових над-
ходжень до доходів відповідних рівнів), фіскальний 
характер вітчизняної податкової системи, адмініст-
ративні бар'єри і корупція. 

Соціально-економічний розвиток країни потре-
бує інтенсифікації ділової активності суб’єктів гос-
подарювання як на внутрішніх, так і на міжнародних 
ринках із появою інноваційної продукції, технології, 
розширенням ринків, що передбачає введення необ-
хідних правових регуляторів (законів, правил, умов, 
обмежень та ін.). З іншого боку, відбувається по- 
стійне відставання правової бази від прискорених 
процесів перетворення ринкового середовища, що 
вимагає лібералізації або дерегулювання економіч-
ної діяльності з метою забезпечення сталого роз- 
витку ринку в умовах, що змінюються [24]. 

Заходи з дерегуляції підприємницької діяльно-
сті, які були спрямовані на покращення бізнес-клі- 

мату дозволили зекономити підприємцям у 2016 р. 
понад 10 млрд грн [25]. Проте, за результатами  
опитування «Щорічна оцінка ділового клімату: 
2015/2016» 73,2% керівників малих та середніх під-
приємств не відчули впливу дерегуляції на ведення 
власного бізнесу. При цьому про погіршення умов 
діяльності повідомили 17,0% респондентів, тоді як 
про покращення – майже вдвічі менше – 9,8% [26].  

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна 
зробити висновок, що дерегуляція підприємницької 
діяльності є пріоритетним напрямом сучасної еко-
номічної політики держави. Для цього здійсню-
ються якісні зміни в системі державного регулю-
вання підприємницької діяльності шляхом вклю-
чення механізмів дерегуляції та зменшення регуля-
торного тиску на підприємництво. Пріоритетом ре-
форми дерегуляції є активізація підприємницької ді-
яльності через усунення корупції та бюрократизації.  
Це дозволяє відновити позитивну динаміку еконо- 
мічного розвитку та покращить умови ведення біз-
несу в Україні. 

Однак, незважаючи на позитивні зрушення за 
цим напрямом, залишаються невирішені проблеми в 
законодавчому забезпеченні напрямів дерегулю-
вання, дотриманні норм закону на регіональному, 
місцевому рівнях, значний рівень корупції та бюро-
кратизації тощо [27]. Зважаючи на це, вдалим з точ-
ки зору ефективності державного управління є раці-
ональне співвідношення заходів державного регу-
лювання та дерегулювання економіки.  

З метою усунення проблем, виявлених у ході 
аналізу реалізації дерегуляційної реформи доцільне 
здійснення низки заходів: гармонізування та узго-
дження завдань дерегуляції з пріоритетами про- 
грамних документів, міжнародних оцінок та потреб 
бізнесу й громадськості; забезпечення суттєвого 
підвищення якості регулювання економіки за раху-
нок виконання всіх норм Закону України «Про за-
сади регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», зокрема виключної пріоритетності здій-
снення якісної та кількісної оцінки регуляторного 
впливу щодо всіх без винятку проектів регулятор-
них актів; здійснення радикального перегляду тех-
нології надання адміністративних послуг на основі 
методології раціоналізації бізнес-процесів; поси-
лення заходів антикорупційної спрямованості за ра-
хунок розширення сфери проведення антикорупцій-
ної експертизи нормативно-правових актів та їх про-
ектів; забезпечення ефективної взаємодії органів 
влади, бізнесу, науки та громадськості, широкого 
громадського обговорення дерегуляційної реформи 
в Україні, відкритість для інституцій громадянсь-
кого суспільства, наукових установ процесів роз- 
робки відповідних нормативних актів, моніторингу 
та оцінки ефективності їх виконання. 

Необхідними є якісні зміни в системі держав-
ного регулювання за рахунок включення механізмів 
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дерегулювання та зменшення регуляторного тиску 
на підприємництво. Доцільним є запозичення євро-
пейського підходу до планування політики підпри- 
ємницької діяльності, який базується на тому, що ці-
льовими орієнтирами планів дій є обмежена кіль-
кість чітко виписаних кроків, що спрямовані на до-
сягнення обмеженого переліку цілей за певним на-
прямом. Пріоритетом реформи дерегуляції має 
стати активізація підприємницької діяльності через 
усунення корупції та бюрократизації. Цей шлях до-
зволить відновити позитивну динаміку економіч-
ного розвитку та поліпшити умови ведення бізнесу 
в Україні. 
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Статтю присвячено оцінці процесів дерегуляції 
підприємницької діяльності в Україні. Наводяться 
результати аналізу впливу процесів дерегуляції на 
розвиток підприємств і в цілому на економіку Укра-
їни. Досліджується вітчизняна практика дерегуляції 
підприємницької діяльності за допомогою світових 
рейтингів і показників. Визначаються проблеми 
практичної реалізації заходів дерегуляції підприєм-
ницької діяльності, спрямованих на зменшення дер-
жавного втручання в розвиток вітчизняного бізнесу.  

Ключові слова: дерегуляція, підприємницька ді-
яльність, державне регулювання, реформи, інвести-
ційний клімат, рейтинги, тенденції розвитку, мале і 
середнє підприємництво, ведення бізнесу. 

 
Ляшенко В. И., Толмачева А. Ф. Оценка про-

цессов дерегуляции предпринимательской дея-
тельности в Украине 

Статья посвящена оценке процессов дерегуля-
ции предпринимательской деятельности в Украине. 
Приводятся результаты анализа влияния процессов 
дерегуляции на развитие предприятий и в целом на 
экономику Украины. Исследуется отечественная 
практика дерегуляции предпринимательской дея-
тельности с помощью мировых рейтингов и показа-
телей. Определяются проблемы практической реа-
лизации мер дерегуляции предпринимательской де- 
 
 

ятельности, направленных на уменьшение государ-
ственного вмешательства в развитие отечественного 
бизнеса.  

Ключевые слова: дерегуляция, предпринима-
тельская деятельность, государственное регулиро-
вание, реформы, инвестиционный климат, рей-
тинги, тенденции развития, малое и среднее пред-
принимательство, ведение бизнеса. 
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Deregulation processes of entrepreneurial activity in 
Ukraine 

The article is sanctified to the assessment of dereg-
ulation processes of entrepreneurial activity in Ukraine. 
Results over of analysis of influence of deregulation 
processes are brought on development of enterprises and 
on the whole on the economy of Ukraine. Home practice 
of deregulation of entrepreneurial activity is investi-
gated by means of the world rating and indexes. The 
problems of practical realization of measures of deregu-
lation of entrepreneurial activity are determined, sent to 
diminishing of state interference with development of 
home business.  
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ing, progress trends, small and medium business, doing 
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ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОКРУГІВ  
ТА ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Нагальним є признати 

і підтвердити: у сучасних умовах господарювання 
як техніко-технологічний та виробничо-господарсь-
кий рівень результативності функціонування регіо-
нальних соціально-економічних систем та націона-
льного господарства, у цілому, так і соціально-еко-
номічний, демографічний і технологічний розвиток 
держави та її регіонів – обумовлює нагальну по- 
требу у розробленні та запровадженні у практику 
управління концепції перебудови регіональної кар-
ти України на засадах використання у вихідних її до-
мінантах усталених в країнах-членах ЄС економіко-
статистичних принципів класифікації територій1. 
При цьому, на авторське переконання, раціоналіза-
ція просторової організації природно-виробничих і 
соціально-економічних систем в Україні уможли-
вить генерування умов і передумов задля забезпе-
чення переходу держави до сталого розвитку у сти-
слі терміни.  

У цій відповідності засвідчимо, що врахування 
принципів, при формуванні нової регіональної кар-
ти держави, за форматом NUTS-ІІ, які передбачені 
вимогами, викладеними в Угоді про асоціацію Ук-
раїни з країнами-членами ЄС2 [1], убезпечить пере-
форматування територіального простору України за 
десятьма-вісьма територіальними господарськими 
округами, побудованими за каскадним форматом 
організації соціально-економічної, виробничо-гос-

                                                        
1 Тобто, усталених на європейській території економіко-статистичних положень NUTS – системи Nomenclature of 

Territorial Units for Statistical Purposes. 
2 Засвідчимо про таке: виконання зазначеного обумовлено базовими вимогами, передбаченими статтею 267 

Розділу IV, що репрезентовано у частині 2 глави 10 Угоди, де зазначено наступне: «Для цілей застосування положень 
цієї статті та статті 262 цієї Угоди, Сторони визнають, що протягом перших п’яти років після набрання чинності 
цією Угодою будь-яка державна допомога, надана Україною, буде оцінюватись з урахуванням того, що Україна має 
розглядатися як територія, ідентична до тих територій Європейського Союзу, які описані у статті 107 (3) (a) До-
говору про функціонування Європейського Союзу; (b) Протягом чотирьох років з дати набрання чинності цією Угодою 
Україна має надати Європейській Комісії показники валового внутрішнього продукту на душу населення, які гар-
монізовані до рівня NUTS-ІІ. Орган, визначений у пункті 1 цієї статті, та Європейська Комісія мають спільно оцінити 
відповідність регіонів України, а також надання відповідної максимальної інтенсивності допомоги для того, щоб 
скласти регіональну карту згідно з відповідними керівними економіко-статистичними принципами ЄС». 

3 Міждисциплінарний напрям наукових досліджень, що вивчає процеси життєдіяльності людських спільнот і ко-
мунікативних зв'язків у територіальній площині, у межах регіонів, що історично склалися; аналізує взаємодію гео-
графічних, суспільно-політичних, соціальних, економічних, демографічних, екологічних, соціокультурних та інших 
процесів у регіональному вимірі.  

подарської, міжрегіональної та міжгалузевої взаємо-
дії. Реалізація на практиці вказаного євроінтеграцій-
ного формату просторової організації держави та її 
регіонів і дозволить сформувати достатні організа-
ційно-економічні, технологічні, медико-соціальні, 
природо-ресурсні та виробничо-господарські умови 
для збереження еволюційної стійкості соціально-
економічних вимірів функціонування макро- регіо-
нів, досягти збалансованості функціонування реаль-
ного сектору і при раціоналізації освоєння і транс-
формації соціального, демографічного, природно-
ресурсного та інших видів потенціалу каскадів, ре-
гіонів та територіальних громад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню питань щодо удосконалення адміністра-
тивно-територіального устрою державних утворень 
(у тому числі й України) присвячують свої праці чи-
мало вчених-економістів. Так, зокрема, у площині 
розвитку історичної регіоналістики відомими є роз-
робки3: В. Антоновича, Д. Багалія, М. Грушевсь-
кого, О. Колотієвського, О. Шпенглера, А-Дж. Той-
нбі та інших [2; 3; 4]. Серед українських дослідни-
ків, які приділяють особливу увагу реформуванню 
економічного простору нашої держави: О. Алимов, 
О. Амоша, М. Долішній, М. Паламарчук, Л. Шевчук 
та інші.  

Поряд із цим, проблеми районування території 
України висвітлювались у наукових працях таких  
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вчених, як А. Ващенко, К. Воблий, І. Горленко, 
О. Дібров, М. Долішній, Ф. Заставний, Л. Карець-
кий, С. Мохночук, М. Пістун, В. Поповкін, О. Шаб-
лий та інші.  

Використовуючи різні підходи авторами були 
висловлені особисті пропозиції стосовно раціоналі-
зації системи районування території України та удо-
сконалення адміністративно-територіального уст-
рою. Тож, їх пропозиції відрізняються характер-
ними відмінностями, які пояснюються та обумов-
лені індивідуальною оцінкою й добором ключових 
факторів, які були прийняті дослідниками за основу 
при виділенні певної території в регіон. 

Так, зокрема, за обґрунтуваннями М. Паламар-
чука, наприклад, територію України запропоновано 
поділити на три економіко-географічні райони: До-
нецько-Придніпровський (8 областей), Південно-За-
хідний (13 областей), Південний (3 області та Авто-
номна Республіка Крим). Іншим дослідником,  
М. Пістуном враховані інший пріоритетний ком-
плекс факторів1, що впливає на адміністративно-те-
риторіальний поділ території України. У відповід-
ності до такого підходу ним виділено 9 економіко-
географічних регіонів України: Столичний (або Ки-
ївський), Центральний, Придністровський, Донець-
кий, Подільський, Північно-Східний, Карпатський, 
Північно-Західний (Волинський), Причорноморсь-
кий. В. Поповкін на території України також виділяє 
9 природно-економічних районів: Карпатський, По-
ліський, Київський, Подільський, Північний, Хар-
ківський, Придніпровський, Південний, Донецький. 
Слід вказати, що у роботах М. Долішного запропо-
новано виділити на території нашої держави на- 
ступні 6 регіонів: Центральний, Західний, Донеч-
чина, Придніпров'я, Причорномор'я та Харківщина 
[5 – 8]. Тож, у попередніх дослідженнях і розробках 
науковцями, більшою мірою визначувалось та під-
сумовувалося про те, що: 

– формалізовані за їхнім доробком і обґрунту-
ваннями економіко-географічні райони у майбут-
ньому мають стати основою для утворення в Україні 
нових, значно більших за площею адміністративних 
областей; 

– районування та адміністративно-територіа-
льне реформування пов'язані з загальним станом ок-
ремих галузей національного господарства, з наяв-
ністю та масштабами освоєння природного, техно-
логічного та ресурсного потенціалу; 

– при економіко-географічному районуванні 
мають використовуватися об'єктивні показники со-
ціального, демографічного, технологічного, при-
родо-ресурсного та економічного змісту за тривалий 
період часу, що і дозволяє всебічно оцінити ключові 
фактори, які і мають вагомий вплив на виділення ок-
ремої території в певний регіон, область тощо.  
                                                        

1 А саме: рівень соціально-економічного розвитку території, просторова диференціація природи, національно- 
історичні, соціальні, інфраструктурні та культурно-етнографічні особливості, політичні фактори. 

Однак, з огляду на кардинальні зміни та транс-
формації, які відбуваються наразі в межах націона-
льної соціально-економічної системи, нарощення 
масштабів як екологічних та техногенних ризиків 
сталому розвитку, так і загроз українському держа-
вотворенню у цілому, проблема розбудови нової ре-
гіональної карти України – стала першорядною і на-
гальною. 

Мета статті. З огляду на зазначене, метою 
статті є – розробка та обґрунтування теоретико-ме-
тодологічних засад формування регіональної карти 
за форматом територіальних природно-господарсь-
ких округів і практичних рекомендацій щодо її за-
провадження задля забезпечення екологічної рівно-
ваги, економічної ефективності використання при-
родо-ресурсного потенціалу та соціальної справед-
ливості в Україні. При цьому формування в Україні 
нової регіональної карти має бути спрямоване на  
розбудову формату, спроектованого у відповідності 
до вимог, передбачених у базових положеннях 
Угоди про асоціацію України з країнами-членами 
ЄС. 

Задля розв’язання проблеми у досліджені вико-
ристано такі методи та теоретичні підходи: систем-
ного комплексного аналізу, абстрактно-логічний, 
факторний, графоаналітичний, економічного ана-
лізу, економіко-статистичний, фрактальних графів, 
геометричної економетрики, побудови морфологіч-
них матриць, послідовних випадковостей, диферен-
ціального числення, економіко-математичного мо-
делювання, інтерпретаційного проектування. Доці-
льність їхнього застосування обумовлено врахуван-
ням у розробці широкої кількості факторів і чинни-
ків впливу на більшість потенційно-факторних оз-
нак, які формують масштаби стратегічного потенці-
алу України.  

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, 
що об’єктивне розв’язання поставленої у даному до-
слідженні багатоаспектної і міждисциплінарної про-
блеми (надзвичайно важливої для України) передба-
чало сформулювання та поступове вирішення ці-
лого комплексу науково-прикладних завдань. А 
саме: 

розроблення ціннісно-орієнтованої концепції 
формування, нарощення, трансляції та раціоналіза-
ції освоєння як природо-ресурсного, так і стратегіч-
ного потенціалу в регіонах держави, у цілому (поряд 
із визначенням і розвитком понятійно-категоріаль-
ного апарату); 

обґрунтування та визначення послідовності за-
провадження у практику технологій ціннісно-орієн-
тованого управління забезпеченням результативно-
сті функціонування територіальних природно-гос-
подарських округів (ТПГО);  
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формування та реалізація комплексу заходів, 
важелів і регуляторів щодо убезпечення генеру-
вання в межах ТПГО системних ознак до сталого 
природокористування та підвищення рівня і якості 
життя населення;  

розробка методичних підходів до оцінювання-
прогнозування результативності макроекономіч-
ного регулювання соціально-економічного розвитку 
новостворених ТПГО та нарощення у їхніх межах 
масштабів стратегічного потенціалу та потенціалу 
сталого розвитку;  

визначення кількості та формату ТПГО і пріо-
ритетних напрямів (параметрів) їхнього соціаль-
ного, економічного, технологічного, демографіч-
ного і суспільно-політичного розвитку задля раціо-
налізації просторової організації природно-вироб-
ничих систем та ін.  

Тож, цю низку завдань і було сформульовано та 
визнано пріоритетними, однак їхнє розв’язання ви-
магало детального вивчення та адаптованого засто-
сування принципів і методологічних підходів із різ-
них галузей знань. У відповідності до зазначеного, 
при ідентифікації складових стратегічного потенці-
алу (і, відповідно, для різних регіонів держави) було 
застосовано у розробці вихідні положення теорій: 
історичної регіоналістики; районування територій 
та адміністративно-територіального поділу держав-
них утворень; розвитку продуктивних сил і регіона-
льної економіки; економіки природокористування 
та сталого розвитку; комплексної оцінки та управ-
ління природними ресурсами; соціальної медицини; 
управління розвитком стратегічного потенціалу 
держави та її регіонів (як у цілому, так і когнітивно-
інформаційного потенціалу, зокрема); оцінювання 
національного багатства; формування каскадів регі-
ональних соціально-економічних систем; макросис-
темної еволюції економіки; оцінювання та прогно-
зування потенціалу сталого розвитку; інституціона-
льної економіки; ціннісно-орієнтованого управ-
ління розвитком складних систем; супрематизму в 
економіці; територіальної кластеризації економіки 
тощо. 

Вважаємо за доцільне вказати, що, на авторське 
переконання, територіальний природно-господарсь-
кий округ (ТПГО) – це нова територіальна одиниця 
(макро- регіон) України, яка утворюється за рахунок 
інкорпорації до її єдиного формату обмеженої кіль-
кості суміжних і споріднених за визначальними ха-
рактеристиками, соціально-економічними, демогра-
фічними, медико-соціальними і виробничо-госпо-
дарськими показниками регіонів. При цьому архі- 
тектоніку ТПГО виконано з урахуванням реалізації 
в Україні сучасної політики децентралізації та про-
понується здійснити з урахуванням регіональної ди-
ференціації національного багатства за каскадним 
форматом організації суспільно-політичної, ресурс-

но-функціональної, виробничо-господарської, між-
регіональної та міжгалузевої взаємодії. Вказане реа-
лізовано з метою: підвищення результативності ре-
гіонального і місцевого управління; раціоналізації 
освоєння стратегічного потенціалу регіонів, у ці-
лому та природо-ресурсного, економічного, соціаль-
ного, управлінського, медичного, екологічного і ви-
робничого потенціалів зокрема. 

Поряд із цим, посвідчимо і про те, що розбу-
дову сучасних ТПГО та розмежування територіаль-
ного простору держави здійснено за 10 комплек-
сами. Структурно-функціональний контент остан-
ніх обґрунтовано за використання економіко-стати-
стичних, демографічних і фінансово-економічних 
принципів, усталених у країна ЄС положень за фор-
матом NUTS-ІІ  (два з формалізованих ТПГО є, на-
разі, тимчасово окупованими – це Кримський і До-
нецький). При цьому, за вимогами Угоди: кількість 
населення повинна складати (для NUTS-II) 3,6 –  
4,6 млн чоловік, а площа становити 50,0 – 80,0 тис. 
кв. км. Тож, кожен із спроектованих ТПГО займа-
тиме, приблизно, однакову територію, матиме від-
повідно вимог масштаби розвиненості стратегічного 
потенціалу (у тому числі, і відповідні масштаби при-
родо-ресурсного, матеріального, медико-соціально-
го, інфраструктурного, виробничо-господарського 
та інших потенціалів регіонів, інкорпорованих до 
цієї територіальної одиниці) 

Відтак, засвідчимо, що не відхиляючи тради-
ційні підходи до результативності функціонування 
регіональних соціально-економічних систем, авто-
рами запропоновано новий концепт формування та 
реалізації дії системи сучасних ТПГО (рис. 1). Їхнє 
врахування у процесі розбудови нових територіа-
льно-адміністративних одиниць України і убезпе-
чить: 

а) переформатування територіального про- 
стору за десятьма (наразі, розглядається – за вісьма) 
територіальними природно-господарськими окру-
гами;  

б) формування достатніх організаційно-еконо-
мічних, технологічних, природо-ресурсних, вироб-
ничо-господарських інформаційних умов для збе- 
реження еволюційної стійкості, збалансованості  
функціонування; 

в) підвищення рівня і якості життя населення 
України. 

Таким чином, авторами статті запропоновано 
до сформування на теренах нашої держави десяти 
ТПГО, складові яких репрезентовано у табл. 1. 

Поряд із цим, задля розроблення, у подаль-
шому, комплексу підстратегій соціально-економіч-
ного розвитку на перспективу до 2030 року, перелік 
ТПГО розмежовано за двома ознаками (їх віднесено 
до двох типів – бінарної спрямованості та масштаб- 
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Рис. 1. Вихідні положення ціннісно-орієнтованої концепції формування територіальних природно-
господарських округів в Україні за каскадним форматом організації міжрегіональної взаємодії 

 
Таблиця 1 

Структура територіальних природно- 
господарських округів України* 

Територіальний 
природно-господар-

ський округ 

Тип ТПГО Області, які включено 
до ТПГО 

Івано-Франківський Бінарної 
спрямовано-
сті ТГО 

Івано-Франківська, Закар-
патська, Чернівецька, Тер-

нопільська 
Вінницький Вінницька, Житомирська, 

Хмельницька 
Черкаський Черкаська, Кіровоград-

ська, Полтавська 
Тимчасово окуповані ТГО 

Кримський, 
Донецький 

Бінарний фо-
рмат 

АРК, м. Севастополь 
Донецька, Луганська 

Київський Масштабної 
інваріантної 
спрямовано-

сті 

Київська, Чернігівська, 
м. Київ 

Львівський Львівська, Волинська, 
Рівненська 

Одеський Одеська, Миколаївська, 
Херсонська 

Харківський Харківська, Сумська, 
Дніпропетровський Дніпропетровська, Запо-

різька 
Примітка: * Кримський та Донецький ТПГО – є 

тимчасово окупованими територіями.  
 

ної інваріантної спрямованості1), розмежування 
яких передбачало врахування цілого комплексу си-
стемоутворюючих факторів і детермінант (рівень  
і якість життя населення; раціональність освоєння 
природо-ресурсного потенціалу; рівень результа- 

                                                        
1 У статті наведено лише окремий перелік з проаналізованого складу основних макропоказників за ТПГО. Дета-

льні розрахунки медико-соціальні. екологічні та економіко-статистичні виміри за 49 різної природи потенціалами ре-
гіонів (зі складу стратегічного потенціалу України, у цілому) значно перевантажили б викладення результатів даного 
дослідження і ускладнили б  їх сприйняття науковою спільнотою. 

тивності регіонального управління; спрямованість і 
активність виробничо-господарської та зовнішньо-
економічної діяльності; сприйнятливість до іннова-
ційних зрушень тощо).  

 
Таблиця 2 

Окремі макропоказники розвитку ТПГО  
в Україні на початок 2017 року* 

ТГО Насе-
лення, 
млн. 
осіб 

ВРП, 
млрд 
грн 

ВРП на 
душу 
нас., 

млн грн 

Реал. 
пром. 
продук-
ції, млрд 

грн 

Індекс 
про-
мис. 
про-
дук. 

Площа, 
тис. кв. 
км 

Бінарної спрямованості ТГО 
Івано-Фран-
ківський 4,6 129, 0 28,0 68,9 102,2 48,6 
Вінницький 4,1 169,4 41,1 101,7 105,5 77,0 
Черкаський 3,7 185,2 50,1 149,6 108,9 74,3 

Масштабної інваріантної спрямованості ТГО 
Дніпропет-
ровський 5,0 307,4 61,8 415,5 95,3 59,1 
Київський 5,7 592,9 104,4 225,4 105,5 59,8 
Львівський 4,7 161,6 34,1 104,2 101,4 62,1 
Одеський 4,6 180,4 39,3 101,5 107,4 86,4 
Харківський 3,8 169,8 44,6 146,7 98,7 55,2 

Джерело * узагальнено та систематизовано у таб-
личному вигляді за даними [8; 9]. 

 
Візуалізацію процесів інкорпорації різної при-

роди потенціалів трьох областей до єдиного фор-
мату Одеського ТПГО (в якості прикладу) наведено 
на рис. 2. 
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Слід підтвердити, що огляду на проведений 
аналіз щільності міжрегіональних взаємозв’язків 
(для прикладу, представлено на рис. 2 свідчення по 
Одеському ТПГО) слід підтвердити про таке: наразі, 
взаємодія існує, більшою мірою, лише на рівні вико-
ристання матеріальних потенціалів. Признаємо, що 
масштаби національного багатства за регіонами та 
промислового потенціалів [10; 11] (див., площина 1 
на фрактальному графі, рис. 2), обсяги освоєння де-
мографічного, соціального, інвестиційного (див., 
площина 3 на фрактальному графі, рис. 2), і потен-
ціалу сталого розвитку, у цілому, формалізовано з 
урахуванням доробку, репрезентованого у [12; 13]). 
Проте, як відомо, досягнення соціальної справедли-

вості, забезпечення соціальної, економічної, техно-
логічної, екологічної безпеки – є не можливим без 
реалізації потенціалів системно-універсального  
функціонування (управлінського, наукового, кадро-
вого тощо), які, нажаль, є не реалізованими у регіо-
нальних соціально-економічних системах та й між-
регіональна взаємодія, майже, відсутня (див., пло-
щина 4 на фрактальному графі. рис. 2).  

Зазначені виміри можна спостерігати – на візу-
алізації масштабів розвиненості усіх чотирьох груп 
потенціалів зі складу стратегічного (на прикладі 
Одеського ТПГО) – на рис. 3, що репрезентовано ав-
торами за результатами економіко-статистичних  
розрахунків (2014 – 2018 рр.) 

 

 
Рис. 3. Імітаційне проектування та візуалізація масштабів розвиненості різної природи  

потенціалів Одеського ТПГО (за період 2014 – 2018 рр.) 
 
Відтак, як видно з даних на рис. 3, найменші 

значення мають потенціали системно-універсаль-
ного функціонування (суб’єкти управління та за-
ходи, які ними проводяться та зініціюються – є не 
дієвими і низько результативними) та глобальні.  
Факторні поступово (протягом 2014 – 2018 рр.) зни-
жувалися (саме за досліджуваний період) за рахунок 
суттєвого падіння вимірів інвестиційного, екологіч-
ного, медико-соціального та економічного. Матері-
альні потенціали (оскільки, мають певний опір до 
негативних трансформацій та «спротив» до нераціо-
нального видобутку / освоєння), поки що, залиша-
ються у сталими (протягом 2014 – 2018 рр.).  

Взагалі, масштаби стратегічного потенціалу 
ТПГО перевищують значення потенціалу сталого 
розвитку (див., рис. 3) Одеського макро регіону, 

отже, при інкорпорації до даного формату трьох об-
ластей (Одеської, Миколаївської та Херсонської), є 
перспективи до активізації та нарощення темпів со-
ціально-економічного розвитку (однак, за умови 
ущільнення виробничо-господарської, міжрегіона-
льної та міжгалузевої взаємодії при стимулюван- 
ні розвитку потенціалів системно-універсального 
функціонування).  

У цій відповідності зазначимо: об’єктивного 
варіанту розв’язання цієї багатоаспектної проблеми 
у площині забезпечення позитивної динаміки при 
переформатуванні регіональної карти держави за  
каскадним форматом - можна досягти лише за на- 
слідками вирішення завдань у багатошаровому про-
стору потенціалу сталого розвитку (рис. 4).  
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Рис. 4. Багатошаровий просторовий контент потенціалу сталого розвитку  

Одеського територіального природно-господарського округу 
 
У цій відповідності, авторами було обґрунто-

вано замкнений цикл (за чотирма етапами) із розро-
блення і поступового реалізації комплексу когніти-
вно-інформаційних заходів та інструментарію з ма-
кроекономічного регулювання соціально-економіч-
ного розвитку ТПГО з перевіркою їх на адекватність 
реальним процесам (різним за природою), які відбу-
ваються, наразі, в державі (рис. 5). Ця інноваційна 
замкнена схема (у чотири етапи) дозволяє об’єкти-
вно умотивувати новий формат диференціації регіо-
нів у контексті досягнення ефективності функціону-
вання, соціальної справедливості та екологічної без-
пеки в державі.  

Тож, певним чином підсумовуючи результати 
даної науково-прикладної розробки, визнаємо, що 
авторами у статті було: 

розвинено вихідні положення теорії сталого ро-
звитку, її понятійно-категоріального апарату на за-
садах реалізації ціннісно-орієнтованої концепції фо-
рмування територіальних природно-господарських 
округів задля забезпечення рівноваги в державі між 
компонентами системи: природа – економіка – со-
ціум; 

систематизовано економічні умови та комплекс 
чинників ідентифікації ключових  складових потен-
ціалу сталого розвитку України та її регіонів; 

розроблено інноваційну схему диференціації 
регіонів та обґрунтовано формат нової регіональної 
карти України з урахуванням вимог, передбачених в 
Угоді про асоціацію з ЄС щодо досягнення ефекти-
вності функціонування, соціальної справедливості 
та екологічної безпеки в нашій державі; 

визначено економічну сутність базових показ-
ників-індикаторів результативності управління роз-
витком стратегічного потенціалу і потенціалу ста-
лого розвитку територіальних природно-господар-
ських округів задля формалізації макроекономічної 
моделі оцінювання-прогнозування їх соціально-еко-
номічного розвитку в ресурсних обмеженнях; 

розроблено замкнений алгоритму побудови та 
реалізації оптимальної для України моделі перефор-
матування адміністративно-територіального устрою  
за використання домінант ціннісно-орієнтованої 
концепції формування ТПГО. 

Висновки. У підсумку визнаємо об’єктивним 
наступне твердження: 

для України як державно організованого  
довкілля, наявні зовнішні та внутрішні геоеконо- 
мічні, геополітичні, суспільно-політичні та просто-
рові зрушення, соціальна переорієнтація, глобаліза-
ція та транс націоналізація економічних і ресурсно-
функціональних обмінів при зниженні рівня резуль- 
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Рис. 5. Замкнена схема перевірки на адекватність реальним процесам концептуально- 

аналітичної моделі нової регіональної карти України за форматом  
територіальних природно-господарських округів 

 
тативності державного та регіонального управ-
ління – вказують на нагальну необхідність прове-
дення докорінних змін у площині формування нової 
регіональної карти (за форматом територіальних 
природно-господарських округів) задля: а) оптимі-
зації масштабу природно-економічного простору;  
б) раціоналізації освоєння природо-ресурсного по-
тенціалу регіонів; в) нагального гарантування соціа-
льної безпеки й підвищення рівня і якості життя на-
селення – і, відповідно, забезпечення надійності 
українського державотворення. При  цьому, вста- 
новлено, що Україна – є державним утворенням з не-
достатньо розвиненою системою управління регіона-
льною економікою і її територіальними комплек-
сами. Тож, переконані, що проблема більшою мірою 
становить не у відсутності як відповідного виміру ді-
євості у «вертикалі», яка опікується проблеми забез-
печення збалансованого функціонування національ-
ного господарства чи у поганій підпорядкованості ре-
гіональних корелянтів –  «центру». А саме, у низьких 
рівнях результативності управління регіональним со-
ціально-економічним розвитком (про що наголошу-
валося авторами у статті [14]), соціальним захистом і 
професіоналізму суб’єктів різного рівня, які опіку-
ються проблемами забезпечення переходу до сталого 
розвитку держави та її регіонів.  
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Микитенко В. В., Микитенко Д. О. Фор-

мування територіальних природно-господарсь-
ких округів та переформатування соціально-еко-
номічного простору України 

У статті сформульовано та обґрунтовано мето-
дологічні засади формування нової регіональної 
карти України за форматом територіальних при-
родно-господарських округів, що передбачало 
врахування положень Угоди про асоціацію України 
з країнами-членами ЄС. Запропоновано запро-
вадження територіальної кластеризації в державі на 
засадах реалізації усталених у країнах ЄС принципів 
NUTS. Розвинено вихідні положення теорії сталого 
розвитку та її понятійно-категоріального апарату, 
що базуються  на домінантах авторської ціннісно-
орієнтованої концепції формування територіальних 
природно-господарських округів, розробленої задля 
забезпечення рівноваги в державі між компонен-
тами системи: природа – економіка – соціум. Систе-
матизовано економічні умови та комплекс чинників 
ідентифікації ключових складових потенціалу ста-
лого розвитку України та її регіонів. Розроблено ін-
новаційну схему диференціації регіонів у контексті 
досягнення ефективності функціонування, соціаль-
ної справедливості та екологічної безпеки в державі. 
Розроблено замкнений алгоритму побудови та ре-
алізації оптимальної для України моделі переформа-
тування адміністративно-територіального устрою. 

Ключові слова: регіональна карта, територіаль-
ний природно-господарський округ, потенціалу ста-
лого розвитку, стратегічний потенціал.  

Микитенко В. В., Микитенко Д. А. Формиро-
вание территориальных природно-хозяйствен-
ных округов и переформатирование социально-
экономического пространства Украины 

Сформулированы и обоснованы методологиче-
ские основы формирования новой региональной 

карты Украины по формату территориальных при-
родно-хозяйственных округов, что предусматри-
вало положения Соглашения об ассоциации Укра-
ины со странами-членами ЕС. Предложено к введе-
нию территориальную кластеризацию на основе ре-
ализации принятых в странах ЕС принципов NUTS. 
Развито исходные положения теории устойчивого 
развития и ее понятийно-категориальный аппарат, 
основанные на доминантах ценностно-ориентиро-
ванной концепции формирования территориальных 
природно-хозяйственных округов, разработанной 
для обеспечения равновесия в государстве между 
компонентами системы: природа - экономика - со-
циум. Систематизированы экономические условия и 
комплекс факторов идентификации ключевых со-
ставляющих потенциала устойчивого развития 
Украины и ее регионов. Разработана инновационная 
схема дифференциации регионов в контексте дости-
жения эффективности функционирования округов, 
социальной справедливости и экологической без-
опасности в государстве. Сформирован замкнутый 
алгоритм построения и реализации оптимальной для 
Украины модели переформатирования администра-
тивно-территориальной организации. 

Ключевые слова: региональная карта, террито-
риальный природно-хозяйственный округ, потен-
циал устойчивого развития, стратегический потен-
циал. 

 

Mykytenko V., Mykytenko D. Formation of ter-
ritorial natural-economic countries and re-for-
mation of social and economic space of Ukraine 

The methodological basis for the formation of a 
new regional map of Ukraine in the format of territorial 
natural economic districts was formulated and justified, 
which provided for the provisions of the Agreement on 
the Association of Ukraine with the Member States of 
the EU. Territorial cauterization is proposed for intro-
duction based on the implementation of the NUTS prin-
ciples adopted in the EU countries. The initial provi-
sions of the theory of sustainable development and its 
conceptual-categorical apparatus are based on the dom-
inants of the value-oriented concept of the formation of 
territorial natural economic districts designed to ensure 
the balance in the state between the components of the 
system: nature - economy - society. Economic condi-
tions and a complex of factors of identification of key 
components of the sustainable development potential of 
Ukraine and its regions are systematized. An innovative 
scheme for differentiating regions in the context of 
achieving efficient functioning of districts, social justice 
and environmental safety in the state was developed. A 
closed algorithm for constructing and implementing the 
optimal for Ukraine model of reformatting the adminis-
trative territorial organization was formed. 

Keywords: Regional card, territorial natural and 
economic district, potential for sustainable develop-
ment, strategic potential. 
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РОЗВИТОК СТРАТЕГІЙ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Старопромислові регіони є найбільш уразливими 
усфері накопичення потенційних загроз і небезпек. 
В якості визначення старопримислового регіону 
(СПР) пропонується застосовувати наступне ‒ «це 
промисловий регіон чи його частина (район, місто 
обласного, республіканського значення в Автоном-
ній Республіці Крим, окремі населенні пункти) з 
надмірною концентрацією підприємств важкої інду-
стрії та складним екологічним станом» (авторське 
визначення). Спираючись на наявні визначення ста-
ропромислових регіонів, особливості соціально-
економічного розвитку до старопромислових регіо-
нів в Україні можливо віднести Дніпропетровську, 
Донецьку, Запорізьку та Луганську області. 

Саме в таких регіонах України особливого зна-
чення набуває розвиток стратегічного планування 
на регіональному та місцевому рівнях, оскільки ці 
регіони потребують структурних перетворень з опо-
рою на розвиток нових галузей. Тут можливо пого-
дитися з висновком О. Снігової, що саме нечітка 
стратегічна позиція стосовно старопромислових ре-
гіонів зумовлює високий ризик подальшої експлуа-
тації застарілих економічних структур цих регіонів 
за рахунок концентрації зусиль на сприянні модер-
нізації та технічному переоснащенню підприємств 
металургійного, машинобудівного, енергетичного й 
хімічного комплексів [1]. 

Актуальність даного дослідження пов’язана та-
кож з тим фактом, що на території двох старопроми-
слових регіонів (Донецька та Луганська області)  
відбувається військовий конфлікт, який супро- 
воджується значними витратами матеріального та 
людського потенціалу. Дане дослідження стратегій 

старопромисловових регіонів виконувалося у рам-
ках роботи з державно-бюджетної науково-дослід-
ної роботи «Соціально-економічні основи віднов-
лення території Донецької області на підставі роз- 
витку будівельної та екологічної складової, як запо-
руки сталого розвитку». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та 
виділення невирішених питань. Дослідженню 
особливостей розвитку старопромислових регіонів 
присвячено значну кількість наукових праць. Розви-
ток Донецької області як старопромислового регі-
ону постійно знаходився в центрі уваги науковців 
Інституту промисловості НАН України (О. Амоші, 
В. Ляшенка, О. Новікової, Р. Прокопенка та інших). 
Значний внесок у аналіз розвитку Луганської обла-
сті внесли вчені Луганської філії Інституту еконо-
міко-правових досліджень НАН України (І. Заблод-
ська, Ю. Рогозян та інші). Комплексне дослідження 
соціально-економічного розвитку непідконтроль-
них територій представлено змістовною публіка-
цією «Окупований Донбас: економіка, демографія, 
групи впливу. Стратегії для України» [2]. Також се-
ред публікацій, присвячених стратегіям розвитку 
старопромислових регіонів слід виділити визна-
чення Я. Жалилом [3] шести вихідних позицій для 
розробки стратегії майбутнього Донецької області,  
серед яких найбільш важливим зазначається крах 
сформованої в регіоні моделі розвитку – моделі роз-
витку сторопромислових регіонів.  

Метою проведених досліджень є характерис-
тика стратегій розвитку старопромислових регіонів 
України. 

Основні результати дослідження. Порівня-
льна характеристика стратегій регіонального роз- 
витку СПР до 2020 р. представлена у табл. 1 

 

Таблиця 1 
Загальна характеристика стратегій регіонального розвитку СПР до 2020 р. 

СПР Головна мета стратегії (місія) Стратегічні цілі 

1 2 3 
Дніпропет-ров-
ська область [4] 

Стратегічна місія – примножити економічне багатство області та конвер-
тувати його в комфортні та безпечні умови проживання її мешканців.  
Стратегічне бачення – провідний регіон України, де економічне зрос-
тання є інструментом перетворень області у край, де людям комфортно та 
безпечно жити і працювати, де для жителів міських та сільських терито-
рій відкриті умови для самореалізації, а збереження довкілля є природ-
ною потребою людини  

1. Зменшення економічних дисбалансів.
2. Розвиток сільських територій. 
3. Екологічна безпека. 
4. Розвиток людського капіталу 

Донецька  
область 
(нова редакція) 
[5] 
 

Забезпечення захисту життя, прав та добробуту кожного громадянина не-
залежно від місця проживання, зменшення негативних наслідків в еконо-
міці шляхом ефективного використання усіх інструментів та чинників її 
відновлення і модернізації, реалізація регіоном власного потенціалу роз-
витку, посилення конкурентних позицій регіону 

1. Економічний розвиток та підвищення зайня-
тості населення. 
2. Підвищення спроможності  
місцевого самоврядування. 
3. Людський розвиток, надання якісних соціа-
льних послуг та вирішення питань ВПО. 
4. Розбудова безпечного суспільства 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 

Луганська  
область [6] 

Мета Стратегії – створення умов для вирішення нагальних проблем, за-
безпечення захисту життя, прав та добробуту кожного громадянина неза-
лежно від місця проживання, запровадження дієвих заходів щодо підви-
щення рівня конкурентоспроможності та енергозбереження; відновлення 
та розвиток інфраструктури, створення нових робочих місць; переорієн-
тація та перехід на нові ринки збуту регіональної продукції; покращання 
екологічної ситуації; розвиток людського потенціалу в області. 
Місія стратегії – досягнення балансу інтересів населення, бізнесу і влади 
(регіональної/місцевої) 

1. Територіальна соціально-економічна інтег-
рація.  
 2. Підвищення рівня конкурентоспроможно-
сті. 
3. Розвиток людського потенціалу та соціальна 
справедливість 
 

Запорізька об-
ласть [7] 

Стратегічне бачення – історико-культурна столиця південно-східного ре-
гіону України, екологічно безпечний, інвестиційно привабливий регіон, з 
високотехнологічними індустріальним та аграрним комплексами, висо-
ким освітньо-науковим потенціалом, з широким спектром курортно-ту-
ристичних послуг.  
Місія – спрямування об’єднаних зусиль влади, бізнесу та громади на збе-
реження та розвиток потенціалу, традицій і цінностей Запорізької області 
задля поліпшення життя мешканців кожної громади регіону 

1. Запорізький край – регіон з високим рівнем 
та якістю життя населення. 
2. Запорізький край – інвестиційно приваблива 
територія з розвинутим індустріальним ком-
плексом та інфраструктурою. 
3. Запорізький край – регіон розвинутих сіль-
ських територій. 
4. Запорізький край – регіон екологічної без-
пеки та збереження природних ресурсів 

 
Визначимо деякі особливості розробки страте-

гій старопромислових регіонів, нові явища у страте-
гічному плануванні, які з’явилися останніми ро-
ками. Так, у Стратегіях розвитку Донецької, Запорі-
зької та Дніпропетровської  областях до 2020 р. здій-
снена спроба узгодженості стратегічних та опера- 

ційних цілей з відповідними цілями Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року. 
У табл. 2 наведена подібна система узгодженості 
стратегічних цілей Стратегії розвитку Донецької об-
ласті та Державної стратегії регіонального розвитку. 

 
Таблиця 2 

Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку Донецької області  
на період до 2020 року (нова редакція) із стратегічними цілями  

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [5] 

Стратегічні цілі Державної стратегії регіо-
нального розвитку 

Стратегічні цілі розвитку (Донецька область) 
Економічний роз-
виток та підви-
щення зайнятості 

населення 

Підвищення 
спроможності мі-
сцевого самовря-

дування 

Людський розвиток, на-
дання якісних соціальних 
послуг та вирішення пи-

тань ВПО 

Розбудова 
безпечного  
суспільства 

Підвищення рівня конкурентоспроможно-
сті регіонів Х Х х Х 

Територіальна соціально-економічна інтег-
рація і просторовий розвиток х х Х Х 

Ефективне державне управління 
у сфері регіонального розвитку Х Х х х 

 

Примітка: Позначкою “Х” зазначено повне узгодження стратегічних/операційних цілей Державної стратегії регі-
онального розвитку на період до 2020 року стратегічним /операційним цілям розвитку Донецької області на період до 
2020 року (нова редакція 2016 року); позначкою “х” зазначено загальну узгодженість. 

Стратегія Запорізької області, крім власних ці-
лей розвитку регіону, містить цілі, які відповідають 
цілям та строкам реалізації Державної стратегії ре-
гіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-
2020), у частині завдань і заходів, що передбачають 
спільні дії центральних та місцевих органів вико- 
навчої влади, органів місцевого самоврядування. У 
стратегіях Запорізької області також здійснена узго-
дженість стратегічних цілей з ключовими секторами 
розвитку (табл. 3). 

У Стратегії розвитку Луганської області [6] за-
значено, що вона є стратегією збалансованого роз-
витку, яка враховує інтереси населення, бізнесу і 
влади. Взаємоузгодження процесу планування та ре-
алізації стратегічного розвитку забезпечуватиметь-
ся через застосування двох схем координації – гори-
зонтальної – на регіональному рівні органів вико- 
навчої влади та вертикальної – на рівні регіональних 

та місцевих органів виконавчої влади, а також орга-
нів місцевого самоврядування різних територіаль-
них рівнів, недержавних інституцій – громадських 
організацій та об’єднань підприємницьких струк-
тур, причетних до регіонального розвитку. 

До позитивних моментів розробки стратегій об-
ластей слід віднести наявність цифрових показників 
оцінки реалізації Стратегії за роками у розрізі декі-
лькох сценаріїв:  

1) песимістичний: більшість зовнішніх загроз і 
багато внутрішніх проблем «спрацюють» і ці ризики 
настануть з високою імовірністю, значно погіршать 
наявну ситуацію незважаючи на зусилля з упрова-
дження Стратегії; 

2) інерційний або трендовий: усе в зовніш-
ньому оточенні «йде, як сьогодні», зовнішні можли- 
вості та загрози, що виникають, взаємно компенсу-
ються; 
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Таблиця 3 
Узгодженість стратегічних цілей стратегії Запорізької області з секторами розвитку [7] 

Сектори 

Стратегічні цілі (Запорізька область) 
1. Запорізький 
край – регіон з 
високим рівнем 
та якістю життя 

населення 

2. Запорізький край – інвес-
тиційно приваблива терито-
рія з розвинутими індустріа-
льним комплексом та інфра-

структурою 

3. Запорізький 
край – регіон роз-
винутих сільсь-
ких територій 

4. Запорізький 
край – регіон еко-
логічної безпеки та 
збереження приро-
дних ресурсів 

Економіка й торгівля х X Х х 
Промисловість та інфраструктура х X X Х
Сільське, лісове господарство, хар-
чова промисловість х X X х 

Транспорт і дороги х Х Х  
Екологія і природні ресурси x х х Х
Освіта й молодь Х х Х  
Здоров’я, соціальний захист, сім’я й 
дитина Х  X х 

Культура й туризм х Х Х х 
Обмін інформацією Х Х Х Х
Комунальне господарство Х х х х 
Територіальний розвиток,  
земля й кадастр X Х Х х 

Примітка: Велика буква «X» означає більшу узгодженість / зв’язок, аніж маленька «x». 
 
3) оптимістичний: демонструє позитивну дина-

міку, яка буде можлива за умови успішної реалізації 
Стратегії, докладання зусиль «з середини системи» 
або через вдалий збіг обставин і підтримку сильних 
сторін регіону зовнішніми можливостями.  

При розробці стратегії Донецької області (нова 
редакція) [5] визначені: 

- базовий сценарій стратегічного бачення роз-
витку Донецької області, під яким розуміється роз-
виток території області, яка знаходиться під контро-
лем Уряду України,  відповідно до тенденцій соціа-
льно-економічного розвитку країни; 

- оптимістичний (традиційний) сценарій реалі-
зації стратегічного бачення розвитку Донецької об-
ласті – це розвиток за умови повернення усіх тери-
торій Донецької області під контроль Уряду Укра-
їни; 

- песимістичний (реалістичний) сценарій реалі-
зації стратегічного бачення розвитку Донецької об-
ласті – це розвиток за умов загострення бойових дій 
та активізації міграції населення і подальшого руй-
нування інфраструктури. 

При розробці стратегії Дніпропетровській об-
ласті [4] визначалося місце області серед областей-
сусідів найбільш економічно розвиненими (з найбі-
льшими обсягами регіональної економіки) – Доне-
цька, Запорізька, та Харківська області. Ці області є 
потенційними конкурентами Дніпропетровської об-
ласті за інвестиційні ресурси і водночас можливими 
головними споживачами продукції економічної дія-
льності суб’єктів, розміщених у Дніпропетровській 
області. Аналіз розвитку Дніпропетровщини здійс-
нено порівняно з регіонами-сусідами та регіонами 
Польщі (Сілезьке воєводство) та Російської Федера-
ції (Кемеровська та Саратовська області), які мають 
близькі показники урбанізації та економічної струк-
тури. Це дозволило зробити висновок, що Дніпро- 

петровська область, після міста Києва, є абсолют-
ним лідером серед економік українських регіонів, 
що створює добрі стартові умови для наступного  
циклу стратегічного планування. Проведене дослі-
дження соціально-економічного стану Дніпропет-
ровської області та отримані порівняльні характери-
стики з регіонами-сусідами та регіонами, які нале-
жать до однієї групи будуть основою оцінки резуль-
татів виконання Стратегії. 

Стратегія Дніпропетровської області [4] відпо-
відає принципам збалансованого розвитку та спря-
мована на використання його сильних сторін та  
можливостей, адже в ній розглядаються шляхи за-
безпечення соціальної інтеграції, а також поліп-
шення стану довкілля. Одним з інструментів забез-
печення збалансованості Стратегії розвитку Дніпро-
петровської області до 2020 року стало застосування 
в процесі її розроблення стратегічної екологічної 
оцінки (СЕО). СЕО – це системний і запобіжний 
процес, що здійснюється з метою аналізу потенцій-
ного впливу на довкілля документів стратегічного 
характеру, а також з метою інтегрування результатів 
оцінки в процес прийняття рішень. Було визначено, 
що реалізація Стратегії не повинна призвести до по-
яви нових негативних впливів на довкілля якщо під 
час її реалізації будуть належним чином враховані 
природоохоронні вимоги. За підсумками СЕО було 
підготовлено Звіт про проведення Стратегічної еко-
логічної оцінки Стратегії розвитку Дніпропетровсь-
кої області на період до 2020 року, з якого можна 
зробити такі висновки: 

1) стратегія розвитку Дніпропетровської обла-
сті на період до 2020 року враховує принцип еколо-
гічної збалансованості і в цілому орієнтована на  
зменшення антропогенного впливу на довкілля; 

2) у стратегії обрано інерційний сценарій роз-
витку. З огляду на складну екологічну ситуацію в 
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області цей сценарій не може розглядатися як най-
більш оптимальний з точки зору зменшення впливу 
на довкілля. Разом з тим, з огляду на соціально-еко-
номічну ситуацію в області та наявні фінансові  
можливості для реалізації Стратегії цей сценарій є 
найбільш реалістичним; 

3) цілі Стратегії узгоджуються з національними 
та регіональними екологічними цілями.  

Все це дозволяє зробити висновок, що моніто-
ринг екологічних індикаторів ефективності впрова-
дження Стратегії є важливою формою контролю 
того, який фактичний вплив на довкілля матиме 
Стратегія, та необхідною передумовою забезпе-
чення збалансованості розвитку області. У Стратегії 
Дніпропетровської області зазначено, що обов’язко-
вою умовою забезпечення моніторингу реалізації 
Стратегії є застосування системи індикаторів, які 
використовуються для визначення результативності 
реалізації державної стратегії регіонального роз- 
витку на період до 2020 року. Запропонована Уніфі-
кована система індикаторів для Державної стратегії 
регіонального розвитку-2020, регіональних страте-
гій розвитку, а також Планів їх реалізації. 

Стратегічною метою реалізації Стратегії роз- 
витку Донецької області на період до 2020 року [5] 
на базі системно-діяльнісного підходу визначено за-
безпечення захисту життя, прав та добробуту кож-
ного громадянина незалежно від місця проживання, 
зменшення негативних наслідків в економіці шля-
хом ефективного використання усіх інструментів та 
чинників її відновлення і модернізації, реалізацію 
регіоном власного потенціалу розвитку, посилення 
конкурентних позицій регіону. Стратегія області ви-
значає принципи, цілі політики розвитку регіону та 
основні завдання, спрямовані на досягнення зазна-
чених цілей. 

На наш погляд, представляється дискусійним 
положення Я. Жаліло, який зазначав, що побудова 
та реалізація стратегії майбутнього мають відбува-
тися на програмних засадах, розроблених на умовах 
максимальної інклюзивності [3]. Але, закордоном 
накопичено значний досвід перебудови старопроми-
слових регіонів, який необхідно максимально врахо-
вувати при розробці стратегій. Це насамперед стосу-
ється використання досвіду модернізації Рурського 
району (ФРН). Основними напрямами реструктури-
зації економіки регіону були: 

• модернізація інших «старих» галузей промис-
ловості; 

• розвиток вищої освіти; 
• створення технологічних центрів і на їх ос-

нові– наукомістких виробництв; 
• поліпшення навколишнього середовища. 
Промислова модернізація охопила більшість 

металургійних і хімічних заводів, підприємств важ-
кого машинобудування. Були ліквідовані еколо- 
гічно брудні виробництва, радикально оновлений 
асортимент продукції, зменшені промислові терито-

рії. Створено 5 нових університетів з метою скоро-
чення молодіжного безробіття, обмеження еміграції 
з регіону і залучення нових кадрів. У результаті  
до середини 1990-х років Рурський регіон в основ-
ному завершив модернізацію і процес докорінної ре- 
структуризації господарства. Хоча Рур, як і раніше, 
залишається найбільшим вугільним басейном Німе-
ччини і Західної Європи, частка зайнятих у вугільній 
промисловості становить зараз 4,5% [8].  

Висновки дослідження. Сучасне стратегічне 
планування має здійснюватися шляхом модернізації 
економіки старопромислових регіонів, розвитку но-
вих наукоємних галузей на основі ресурсів регіону з 
використанням принципів сталого розвитку.  

Донецька та Луганська області будуть мати 
свої особливості в розробці регіональних стратегій, 
це пов’язано із військовим конфліктом, який відбу-
вався на їх територіях. Стратегії відновлення Доне-
цької та Луганської областей мають бути орієнто-
вані на відновлення економіки, екології та соціаль-
ного розвитку територій на принципах сталого роз-
витку,  

Потрібні сценарії, які б забезпечили поетапне 
повернення окупованих територій Донбасу під кон-
троль України. Представляє інтерес пропозиція вче-
них щодо використання демілітаризованих вільних 
економічних територій (ДеВЕТ). Економічний блок 
цієї пропозиції передбачає відновлення діяльності 
підприємств, зареєстрованих у відповідності до за-
конодавства України, відділень українських банків; 
Державної фіскальної служби України тощо [2]. 
Слід також зазначити, що специфіку в розробці 
стратегій розвитку будуть мати і ряд територій у ре-
гіонах залежно від їх типу. Тут можливо застосову-
вати типологію територій, яку запропонували вчені 
ІЕП НАН України. 

Використання прийому типології територій 
при розробці даної стратегії дозволить розробити за-
гальні підходи до вирішення актуальних проблем. 
При виділенні типів територій, які відчули вплив 
військового конфлікту можливо враховувати пропо-
зиції вчених Інституту економіки промисловості 
НАН України [9-12], які виділили: 

– неконтрольовані території Донецької області 
(окремі райони Донецької та Луганської областей, 
які тимчасово фактично вийшли із зони політич-
ного, правового, економічного, інформаційного 
простору України ). Для цих територій головною за-
дачею є повернення в український національний 
простір під державний контроль України;  

– території, на яких велися бойові дії (у тому 
числі ті, які певний час були окуповані, але згодом 
були звільнені та наразі перебувають під контролем 
України) та ті, що розташовані в зоні зіткнення. Ці 
території потребують невідкладної допомоги дер-
жави та суспільства, а підконтрольність Україні  
формує можливості для їх відновлення та встанов-
лення миру на них; 
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– усі інші території Донецької та Луганської об-
ластей, що географічно є прилеглими до окупованих 
та деокупованих територій і також зазнали певних 
економічних втрат унаслідок розриву господар- 
ських зв’язків з окупованою територією, руйну-
вання виробничої і транспортної інфраструктури та 
на яких значною мірою сконцентрувались ВПО. 
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Беззубко Л. В., Беззубко Б. І. Розвиток стра-
тегій старопромислових регіонів 

У статті аналізуються стратегії соціально-еко-
номічного розвитку старопромислових регіонів Ук-
раїни (Донецька область, Луганська область, Дніп-
ропетровська область, Запорізька область). Сучасне 
стратегічне планування повинно здійснюватися 
шляхом модернізації економіки старопромислових 
регіонів, розвитку нових наукоємних галузей на ос-
нові ресурсів регіону з використанням принципів 
сталого розвитку. Донецька та Луганська області бу-
дуть мати свої особливості в розробці регіональних 
стратегій. Ці особливості пов’язані із військовим 
конфліктом, що відбувається на їх територіях. 

Ключові слова: стратегія, соціально-економіч-
ний розвиток, старопромислові регіони, віднов-
лення регіону. 

 
Беззубко Л. В., Беззубко Б. И. Развитие стра-

тегий старопромышленных регионов 
В статье анализируются стратегии социально-

экономического развития старопромышленных ре-
гионов Украины (Донецкая область, Луганская об-
ласть, Днепропетровская область, Запорожская об-
ласть). Современное стратегическое планирование 
должно осуществляться путем модернизации эконо-
мики старопромышленных регионов, развития но-
вых наукоемких отраслей на основе ресурсов реги-
она с использованием принципов устойчивого раз-
вития. Донецкая и Луганская области будут иметь 
свои особенности в разработке региональных стра-
тегий. Эти особенности связаны с военным кон-
фликтом, происходящим на их территориях. 

Ключевые слова: стратегия, социально-эконо-
мическое развитие, старопромышленные регионы, 
восстановление региона. 

 
Bezubko L., Bezzubko B. Development of strat-

egies of old industrial regions 
The strategies for socio-economic development of 

the old industrial regions of Ukraine (Donetsk region, 
Lugansk region, Dnipropetrovsk region, Zaporizhzhya 
region) are analyzed in the article. The modern strategic 
planning should be carried out by modernizing the eco- 
nomy of old industrial regions, developing new science 
intensive industries based on the resources of the region 
using the principles of sustainable development. Do-
netsk and Lugansk regions will have their own peculiar-
ities in the development of regional strategies. These 
features are associated with the military conflict in east-
ern Ukraine. 

Keywords: strategy, socio-economic development, 
old industrial regions, restoration of the region. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ  

ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ 
 
Постановка проблеми. Пошук найбільш сус-

пільно ефективної соціально-орієнтованої моделі 
публічного управління, яка має на меті забезпечення 
збалансованого розвитку країни і суспільства, обу-
мовлює чітке розуміння комплексу організаційних 
засад, сучасних форм і засобів впливу, спрямованих 
на розвиток людського капіталу та забезпечення со-
ціальних стандартів життя, добробуту і злагоди в су-
спільстві. Отже, необхідно дослідити проблеми, 
пов’язані з втіленням концепції сталого розвитку в 
Україні та визначити основні напрями їх вирішення. 

Аналіз останніх досліджень. Концепція ста-
лого розвитку має глобальний характер. В умовах 
формування нового способу виробництва і глобаль-
ної інтеграції спроби обмежити дану концепцію ву-
зькими рамками регіону, підприємства, галузі і на-
віть окремо взятої національної економіки неви- 
правдані. Ідеї, принципи, стратегії та механізми ре-
алізації концепції сталого економічного розвитку 
досить глибоко і послідовно вивчені й узагальнені  
в науковій літературі. Так, дослідженню процесів 
сталого розвитку присвячено ряд наукових праць та-
ких зарубіжних вчених, як: Е. Домар, А. Маршалл, 
Дж. Робінсон, П. Самуельсон, Р. Солоу, Р. Харрод та 
Й. Шумпетер. Дослідженням цього питання займа-
лись і вітчизняні вчені, а саме: М. Кондратьєв у 
праці "Проблеми економічної динаміки", В. Леон-
тьєв у роботі "Майбутнє світової економіки", О. По-
пов, Л. Українська, Ю. Ущаповський [1, с.45], В. Ля-
шенко [11-14], Ю. Харазішвілі, Є. Котов. 

Мета статті: дослідити концепцію сталого  
розвитку зарубіжних країн та зрозуміти чи можливо 
реалізувати її в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Науково-технічний прогрес не стоїть на місці та  
з кожним новим днем в Україні зростає кількість  
фабрик та заводів, які виготовляють все для того, 
щоб забезпечити жителям країни гідне існування. 
Але разом з тим є інша сторона медалі – при будь-
якому виробництві є відходи, котрі, якщо не утилі-
зувати, забруднюють навколишнє середовище. 
Тому, щоб запобігти небажаним наслідкам у 2015 р. 
на Саміті ООН затвердили орієнтири досягнення 
Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) [2]. 

Розробка ідеї сталого розвитку почалася восени 
1983 р., коли згідно з резолюцією 38/361 Генераль- 

ної Асамблеї ООН було створено Міжнародну Ко-
місію у справах навколишнього середовища та роз-
витку. За визначенням Комісії ООН зі сталого роз-
витку (1992 р.), його мета – задовольняти потреби 
сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здат-
ність майбутніх поколінь задовольняти свої по- 
треби. Теорія сталого розвитку є альтернативою па-
радигмі економічного зростання, яка ігнорує еколо-
гічну небезпеку від розвитку за екстенсивною мо-
деллю [3, с. 7]. 

Розглянемо цілі сталого розвитку. Цілі сталого 
розвитку (ЦСР), яких на сьогодні дотримуються всі 
країни світу, встановлюють власні показники роз- 
витку і включають 17 цілей і 169 конкретних зав-
дань. Перелік ЦСР був офіційно затверджений на за-
сіданнях Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня 
2015 р.: 

 Подолання бідності у всіх її формах та усюди. 
 Подолання голоду, досягнення продовольчої 

безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому 
розвитку сільського господарства. 

 Забезпечення здорового способу життя та 
сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці. 

 Забезпечення всеохоплюючої і справедливої 
якісної освіти та заохочення можливості навчання 
впродовж усього життя. 

 Забезпечення гендерної рівності, розширення 
прав і можливостей усіх жінок та дівчаток. 

 Забезпечення наявності та раціонального ви-
користання водних ресурсів і санітарії для всіх. 

 Забезпечення доступу до недорогих, надій-
них, стійких і сучасних джерел енергії для всіх. 

 Сприяння поступальному, всеохоплюючому 
та сталому економічному зростанню, повній і про-
дуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. 

 Створення стійкої інфраструктури, сприяння 
всеохоплюючій і сталій індустріалізації та іннова-
ціям. 

 Скорочення нерівності всередині країн і між 
ними. 

 Забезпечення відкритості, безпеки, життє-
стійкості й екологічної стійкості міст і населених 
пунктів. 

 Забезпечення переходу до раціональних мо-
делей споживання і виробництва. 
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 Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби 
зі зміною клімату та його наслідками. 

 Забезпечення та раціональне використання 
океанів, морів і морських ресурсів в інтересах ста-
лого розвитку. 

 Захист та відновлення екосистем суші та 
сприяння їх раціональному використанню, раціона-
льне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 
припинення і повернення назад (розвертання) про-
цесу деградації земель. 

 Сприяння побудові миролюбного й відкри-
того суспільства в інтересах сталого розвитку, забез-
печення доступу до правосуддя для всіх і створення 
ефективних, підзвітних та заснованих на широкій 
участі інституцій на всіх рівнях. 

 Зміцнення засобів здійснення й активізація 
роботи у рамках Глобального партнерства в інтере-
сах сталого розвитку [4]. 

Ці ідеї, як і відповідний категоріальний апарат, 
будуть розвиватися й надалі, торуючи шлях до но-
вих знань і нового досвіду щодо переходу людської 
цивілізації на засади сталості. Адже йдеться про гло-
бальні загрози, що постали перед людством, і які не 
можна «зняти» зусиллями обмеженого кола навіть 
найвидатніших науковців, практиків, менеджерів, 
політиків. Цивілізація може бути врятована лише 
через співпрацю і солідарність мільйонів людей, з 
їхньою активністю, наполегливістю і, головне, – з 
їхнім розумінням невідкладності, масштабності та 
глибини суспільних перетворень, що приведуть до 
сталого розвитку людства [5]. 

Розглянемо сталий розвиток на прикладі  
успішної країни Швеції та менш успішної країни 
Молдови. 

Так розглянемо зміст Національної стратегії 
сталого розвитку Швеції [6] (див. таблицю). 

 
Таблиця 

Зміст Національної стратегії сталого розвитку Швеції 

Основні сфери Мета 

Майбутнє 
навколишнє 
середовище 
 

• Нетоксичне навколишнє середовище, збалансоване морське середовище, процві-
таючі прибережні території та групи остовів збереження біологічної різноманітно-
сті 

• Ефективне використання енергії та транспорту, політика комплексних виробів 
і матеріально ефективних циклів, ефективне управління водними та земельними 
ресурсами 

Обмеження  
у зміні клімату 
 

• У період 2008-2012 рр. Знизити викиди СО2 на 4% порівняно з 1990 р., а до 
2050 р. – загальний викид СО2 на душу населення в рік має бути нижче на 4,5 т. 

• Затвердити програму співпраці з компаніями з виробництва машин, відповідно до 
існуючої структури енергетики і транспорту, підвищити податки на викиди вугле-
кислого газу й понизити податки на використання робочої сили, підвищити суспі-
льну обізнаність 

Населення  
та його здоров’я 
 

• Мотивувати працю людей старшого покоління, проголосити мобільність праці та 
можливості знайти роботу. Гарантувати економічну безпеку в разі утрати доходу. 

• Розгляд пропозицій парламентського комітету щодо забезпечення можливості по-
дальшої праці людям пенсійного віку, затвердити план дій здоров’я і праці 

Соціальна 
справедливість, 
добробут  
і безпека 
 
 

• Поділити навпіл доходи між 1999 і 2004 рр. Скоротити рівень злочинності і підви-
щити індивідуальну безпеку. Стимулювати молодіжну політику виховання в гар-
ному і безпечному середовищі. Проголосити політику тендерної рівності. 

• Новий Соціальний Акт, затверджений парламентом в 2001 р.: інтегрований підхід 
до зниження рівня злочинності, включити пріоритети зі зниження тендерної не-
рівності та проголошення рівних прав національних меншин у всі сфери політики. 
Конвенція прав дитини, затверджена в 2002 р. 

Зайнятість  
і навчання  
в досвідченому 
суспільстві 
 

• Стати провідною нацією в галузі досліджень для внеску до сталого розвитку, за 
допомогою розподілу фінансових ресурсів, гарантуючи більш соціальний набір 
кадрів і підтримуючи міждисциплінарні курси сталого розвитку на академічному 
рівні. 

• Впровадити план дій для освіти у сфері сталого розвитку, підтримувати наукові 
проекти і дослідження в сфері інновацій, зайнятості, соціальних досліджень, 
навколишнього середовища, сільського господарства, планування просторового 
розвитку 
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Дійсно, у Швеції спостерігається високий стан-
дарт якості життя: середня тривалість життя шведів 
є однією з найвищих у світі (для чоловіків – 76 років, 
для жінок – 82).  

Стереотип про ще біднішу від України Мол-
дову поволі відходить у минуле. У сусідній країні 
вже зараз вищі «за курсом» заробітні плати, значно 
динамічніша економіка, збалансованіший бюджет, 
стабільніша валютно-фінансова ситуація. Це аж ніяк 
не означає, що в найменш розвиненій країні Європи 
все стало добре, як і не заперечує неабиякого невдо-
волення молдован корупцією чи прірвою в доходах 
та стандартах життя не лише з найбагатшими краї-
нами ЄС, а й із сусідньою Румунією. Проте дає при-
від придивитися й до певних успіхів у сусідній кра-
їні, що особливо добре помітні на тлі України. 

Після кризи 2008-2009 рр. економіка Молдови 
розвивалася найдинамічніше в Європі. Валовий  
внутрішній продукт (ВВП) країни в 2015 р. у розра-
хунку на одного жителя був на 32,2% вищим від  
рівня докризового 2007 р. Для порівняння: в Україні 
цей показник за той самий час, навпаки, впав на 
17,6% і відрив від Молдови сягнув 1,6 раза. Тепер, 
щоб здолати його без економічної катастрофи в су-
сідів бодай до 2030 р., у нас щорічні темпи зрос-
тання мають бути принаймні на 2-3% вищі, ніж у 
Молдові [7]. 

Розглянувши цей приклад, можна зауважити, 
що досвід із розроблення та реалізації комплексних 
і цільових програм, а також стратегій управління  
різними сферами економічної діяльності на пер- 
спективу свідчать, що до цього часу вони викону-
ються максимум лише на 30%. При  цьому визначені 
в їх межах показники та цілі не досягнуті, а завдання 
не завершені. 

Причина такого стану є більш ніж очевидною: 
з часу виникнення нашої країни як політичної фор-
ми організації суспільства проблема досягнення до-
статніх параметрів сталого розвитку пов’язувалася 
насамперед із: 

• залученням фінансових ресурсів; 
• розробленням та введенням у практику госпо-

дарювання ілюзорних і недієвих механізмів макро- 
економічного регулювання; 

• запровадженням «загального стану недоско-
налості» держави; 

• використанням «дипломатичних» можливос-
тей і силового ресурсу при корегуванні політичними 
силами змісту концептуальних засад забезпечення 
сталого розвитку України [8]. 

Висновки та перспективи подальших до- 
сліджень. Результати проведеного дослідження да-
ють підстави для такого висновку. Щоб наша країна, 
Україна, мала подальший розвиток у сталому роз- 
витку, їй треба дотримуватись, насамперед, цілей 
сталого розвитку, а саме: покращення життя для 
людства, подолання бідності, голоду, підвищення 

рівня життя та безпеки, також покращувати еколо-
гію в країні, встановлювати та покращувати Глоба-
льне партнерство в інтересах сталого розвитку. 

Гармонізація ставлення суспільства до природи 
на теренах України і перехід до сталого розвитку по-
требують консолідації українського суспільства, ус-
відомлення громадянами і керівництвом держави 
своєї єдності, чіткого визначення національних 
стратегічних інтересів країни та реалізації політики 
сталого розвитку щодо їх практичного забезпечення 
[9]. 

Досягти сталого розвитку регіонів та країни в 
цілому можливо лише на основі реалізації довго-
строкової програми переходу економіки України на 
інноваційну модель розвитку та її конкретизації на 
регіональному рівні, що базується на використанні 
принципово нової техніки, сучасної технології та за-
лученні робочої сили нової якості. Однак держава не 
здійснює підтримку інноваційного розвитку регіо-
нів, не стимулює інноваційну діяльність підпри-
ємств. 
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лого розвитку, її реалізації та можливості адапта-
ції до вітчизняних умов 

Представлено загальноприйняті цілі концепції 
сталого розвитку. Розглянуто на прикладі країн Єв-
ропейського Союзу, а саме Швеції та Молдови, їх 
розвиток сталого розвитку і країни в цілому. Вста-
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реалізації концепції сталого розвитку, а саме її ці-
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ОБСЯГУ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ  

З ОБЛІГАЦІЯМИ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ ЯК ОСНОВНОГО  
ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Фондовий ринок – це 

складний механізм розподілу та перерозподілу капі-
талу, який забезпечує концентрацію інвестиційних 
ресурсів, що є необхідною умовою стійкого розвит-
ку національної економіки. Поєднуючи продавців та 
покупців фондових інструментів, він здійснює пере-
лив вільних грошових коштів приватних та інститу-
ціональних інвесторів в реальний сектор економіки, 
що забезпечує розробку та впровадження інновацій-
них технологій, підвищення рівня ефективності ви-
користання ресурсів та продуктивності праці. Транс-
формуючи заощадження в капітал, та спрямовуючи 
його в перспективні економічні галузі, фондовий ри-
нок виступає важливим елементом державної полі-
тики, спрямованої на стійке економічне зростання. 

На жаль, фондовий ринок України не виконує 
належним чином навіть ґрунтівні функції інфра-
структурного елементу фінансової системи. Непри-
родно довгий період становлення змінився відвер-
тою стагнацією, що проявляється, в першу чергу, у 
практично повній відсутності приватного інвестора, 
а в другу – у відсутності вільного обігу фондових ін-
струментів залучення капіталу – акцій.  

Саме тому дослідження проблем розвитку фон-
дового ринку України є актуальним і своєчасним: 
без використання цього економічного механізму пе-
рехід від економіки первинного сектору виробни- 
цтва (з превалюванням добувної, обробної та сіль- 
ськогосподарської галузей) до економіки інновацій-
ного типу є неможливим. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам ста-
новлення та розвитку фондового ринку України 
присвячено низку робіт провідних вітчизняних вче-
них, серед яких варто відзначити дослідження:  
Г. Азаренкової, Т. Гужви, А. Калини, М. Карліна,  
В. Корнєєва, Н. Костіної, М. Кутузової, Д. Лук’я- 
ненка, І. Лютого, О. Мозгового, В. Смагіна, І. Шко-
дінової й ін. [1 - 12]. Втім, досліджень з даної про-
блематики все ще недостатньо. 

Метою статті є дослідження сучасного стану 
фондового ринку України на основі динаміки обсягу 
біржових контрактів з облігаціями внутрішньої 
держпозики як основного фінансового інструменту 
вітчизняного фондового ринку. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб 
оцінити загальну динаміку розвитку фондового  
ринку та наявність сезонних коливань, а також піді- 

брати адекватний прогностичний інструментарій, 
доцільно обрати найбільш популярний фінансовий 
інструмент, що котирується на фондовій біржі кра-
їни.  

Найбільш показово загальну динаміку фондо-
вого ринку України відбиває динаміка облігацій 
внутрішньої державної позики (ОВДП), які станов-
лять, як було показано в статті [13], від 87,12% в 
2015 р. до 89,1% в 2016 р. від загального обсягу бір-
жових контрактів з фінансовими інструментами на 
вітчизняних організаторах торгівлі. 

Як показав аналіз, представлений в статті [13], 
у 2014-2016 рр., на фондовому ринку України ОВДП 
за обсягом торгів посідали перше місце. Це зумов-
лено тим, що, в порівнянні з акціями або з облігаці-
ями підприємств, вони є низькоризиковими фінан-
совими інструментами, оскільки ризик дефолту 
(втрати можливості погашення боргових зобов'я-
зань держави) України достатньо низький і прямує 
до нуля. Ще одна причина полягає в тому, що акції 
продаються тільки тоді, коли емітуються, тобто на 
первинному ринку, а на вторинному ринку України 
в сучасних умовах майже нема вільного обігу. Бі-
льше того, навіть на первинному ринку акції еміту-
ються здебільшого не для того, щоб залучити капі-
тал, а в якості механізму продажу бізнесу. 

Слід відзначити, що у 2016 р. інвестори част-
ково переключили свою увагу з ОВДП на депозитні 
сертифікати НБУ. Випускаючи у обіг депозитні сер-
тифікати, НБУ прибирав з валютного ринку зайву 
гривню, для того щоб стримати інфляцію. Це зумов-
лено тим, що на фондовому ринку України основ-
ними трейдерами є інституційні інвестори, а саме – 
банки. На них припадає близько 74% усіх обсягів  
торгів на фондових біржах України. Банкам значно 
вигідніше вкладати грошові кошти у депозитні сер-
тифікати, ніж ризикувати, видаючи кредити, або ку-
пувати ОВДП, у яких термін погашення значно дов-
ший, ніж у депозитних сертифікатів. 

Вітчизняний фондовий ринок в досліджувані 
роки перебуває у стані невпинної рецесії. Зокрема, 
це має наслідком зниження доходів організаторів 
торгів, що призвело до збитковості більшості укра-
їнських фондових бірж та скорочення їх чисельності 
у 2017 р. Припинення діяльності УМФБ, КМФБ і ФБ 
«Універсальної» залишило на ринку 5 операторів. 
Втім, якщо врахувати відсутність торгів на УМВБ і 

Фінанси 
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епізодичний характер укладення угод на «ІН-
НЕКС», реально в Україні залишилося три регу- 
лярно функціонуючі фондові біржі, дві з яких сис- 
темно збиткові [13]. 

Таким чином, для відновлення розвитку укра-
їнського фондового ринку серед іншого слід звер-
нути увагу на питання забезпечення стабільного  
функціонування вітчизняних організаторів торгів. 

Як зазначають С. Єлецьких та К. Петрищева, 
первинним фактором для досягнення стабільного 
функціонування, платоспроможності, фінансової 
стійкості, ліквідності, прибутковості діяльності 
суб’єкта господарювання за умови припустимого  
рівня ризику є ефективне управління наявними фі-
нансовими ресурсами [14]. 

Для того, щоб ефективно управляти наявними 
фінансовими ресурсами, необхідно забезпечити до-
статньо точне прогнозування грошових потоків,  
що є можливим за умови використання моделей  
адаптивного прогнозування. Останні дозволяють 
достатньо точно спрогнозувати обсяг попиту на той 
чи інший фінансовий інструмент на фондовій біржі,  
що є особливо актуальним для організаторів торгів.   

Адаптивні прогнозні моделі дозволяють більш 
адекватно реагувати на різку волатильність ціни, 
внаслідок чого можливо зменшити ризики збитків, а 
також на коливання обсягів попиту (що впливає на 
дохід бірж-організаторів торгів). Такі методики до-

вели свою корисність у сфері прогнозування ціно-
вих трендів, динаміки обсягів продажу та інших еко-
номічних показників, що можна представити у ви-
гляді часового ряду. Для того, щоб підібрати аде- 
кватну модель адаптивного прогнозування, слід ви-
значити наявність чинника сезонності, оскільки в 
останньому випадку рекомендується використову-
вати спеціальні методи Холта-Вінтера (Holt C.C., 
Winter P.R.) та Тамара (Thamara T.), що використо-
вуються для трендів з вираженим сезонним чинни-
ком [15]. 

Для того, щоб оцінити наявність чинника се-
зонності в динаміці торгів облігаціями внутрішньої 
держпозики, проведемо аналіз динаміки ОВДП на 
фондовому ринку України у щомісячному розрізі 
(таблиця, рис. 1-3) за даними офіційного сайту На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ри-
нку (НКЦПФР) [16]. 

Якщо розглядати річний обсяг торгів як ади- 
тивну модель місячних обсягів, тоді обсяг торгів 
ОВДП в кожному місяці ми можемо розглядати як 
чинники впливу на загальнорічний обсяг торгів.  

Тоді, аналізуючи загальнорічну динаміку пері-
одів 2014-2015 рр. та 2015-2016 рр., ми можемо оці-
нити вплив зміни обсягу за сезонним чинником  
(різниця між обсягом конкретного місяця аналізова-
ного року та аналогічного періоду попереднього) на 
річну динаміку показника.  

Таблиця 
Динаміка обсягу біржових контрактів з ОВДП на українському фондовому ринку, млн грн 

Фактор- 
період  
року 

2014 р. 2015 р. 2016 р. Темп при-
росту 2014-
2015 рр., %

Темп при-
росту 2015-
2016 рр., %

Струк-
тура 

2014 р., 
% 

Вплив фактор-
періоду на зага-
льно-річний 
темп приросту 
2014-2015 рр. 

Струк-
тура  

2015 р., % 

Вплив фактор-
періоду на зага-
льно-річний 
темп приросту 
2015-2016 рр.

Січень 37428,99 24472,39 6 583,24 - 34,62% -73,1% 6,77 -2,34% 9,66 -7,06%
Лютий 41 984,87 43 952,25 12 961,94 4,68% -70,51% 7,59 0,35% 17,35 -12,22%
Березень 17 086,07 32 726,30 15 040,32 91,53% -54,04% 3,09 2,83% 12,92 -6,98%
Квітень 15 769,96 27 201,23 21 459,26 72,49% -21,11% 2,85 2,07% 10,74 -2,26%
Травень 43 759,01 23 463,46 13 577,14 -46,38% -42,14% 7,9 -3,67% 9,26 -3,9%
Червень 30 285,12 20 549,40 23 236,40 - 32,15% 13,55% 5,4 -1,76% 8,11 1,1%
Липень 29 551,24 13 802,24 18 799,39 - 53,29% 36,21% 5,3 -2,85% 5,45 1,96%
Серпень 120 894,80 12 886,84 17 662,50 - 89,34% 37,06% 21,85 -19,52% 5,09 1,88%
Вересень 86 141,52 10 453,88 18 219,90 - 87,86% 74,29% 15,57 -13,68% 4,13 3,05%
Жовтень 50 557,72 5 903,03 19 392,99 -88,32% 228,53% 9,14 -8,07% 2,33 5,31%
Листопад 34 950,37 9 985,41 22 282,02 -71,43% 123,15% 6,31 -4,51% 3,94 4,84%
Грудень 44 881,67 27 923,32 22 042,05 - 37,79% -21,06% 8,12 -3,07% 11,02 -2,32%
Разом  553 291,34 253 319,74 211 257,15 -54,22% -16,6% 100 -54,22% 100 -16,6%

* За даними НКЦПФР. 
 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу біржових контрактів за ОВДП України за 2014 р., млн грн 
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Рис. 2. Динаміка обсягу біржових контрактів за ОВДП України за 2015 р., млн грн 

 

 
Рис. 3. Динаміка обсягу біржових контрактів за ОВДП України за 2016 р., млн грн 

 

Для цього темп приросту аналізованого місяця 
у відношенні до відповідного місяця попереднього 
(базового) року помножується на його структурну 
вагу у річному обсязі торгів ОВДП за попередній 
рік.  

При цьому частка обсягів торгів кожного мі-
сяця у загальнорічному  обсязі розглядається як сила 
впливу кожного місяця на загальнорічний обсяг. 
Тоді вплив кожного фактор-місяця на загальнорічне 
відхилення аналізованого року буде визначатись 
шляхом множення темпів приросту показника в ана-
логічних періодах аналізованого та попереднього 
року на силу впливу кожного місяця в річній струк-
турі попереднього року. 

На рис. 1-3 представлено динаміку обсягу бір-
жових контрактів за ОВДП України за 2014-2016 рр. 
Як свідчить аналіз, протягом досліджуваного пері-
оду (2014-2016 рр.) спостерігається від’ємна дина-
міка обсягів торгів облігаціями внутрішньої держ- 
позики. На це вплинула не тільки загальна криза  
фондового ринку, але і поява альтернативного варі-
анту вкладення коштів – депозитних сертифікатів 
НБУ. Втім, НБУ не буде постійно застосовувати 
сертифікати як один із засобів монетарної політики, 
отже слід очікувати, що ОВДП повернуть собі пер-
ше місце в структурі торгів. 

Зниження обсягу торгів ОВДП у 2015 р. від- 
носно до 2014 р. на 54,22% було здебільшого  
зумовлено падінням серпневих показників обсягу 
торгів майже вдесятеро (вплив серпня становив  
-19,52%), а також вересневих на 87,86% (вплив ве-
ресня склав -13,68%). Тенденція зберігалась і в  
жовтні – торги порівняно з аналогічним періодом  
2014 р. також зменшились на порядок, але струк- 

турний вплив був меншим (-8,07%), оскільки сила 
структурного впливу становила лише 9,14% (проти 
21,85% серпня та 15,57% вересня). Разом, негатив-
ний вплив зазначених трьох місяців здебільшого і 
зумовив загально річне падіння (їх загальний нега-
тивний вплив становить - 41,27% за адитивною  
факторною моделлю). Незначний позитивний вплив 
лютого, березня та квітня повністю поглинається 
цим осіннім падінням. 

В 2016 р. обсяги торгів облігаціями внутріш-
ньої держпозики продовжували скорочуватись, хоча 
й меншими темпами, і загальнорічне падіння склало 
16,6%. При цьому максимальний негативний вплив 
спостерігається за фактор-періодами лютого, січня 
та березня (і складає, відповідно, -12,22%; -7,07%;  
-6,98%), а максимальний позитивний вплив забезпе-
чують, навпаки, жовтень, листопад та вересень 
(5,31%; 4,84%; 3,05% відповідно).  

Висновки. Таким чином, фактору сезонності у 
загальнорічних коливаннях ОВДП не спостеріга-
ється, що слід врахувати під час вибору методики 
адаптивного прогнозування, що є предметом пода-
льшого дослідження. Єдиний сезонний момент: це 
значне скорочення обсягу торгів у січні проти  
грудня, що зумовлено традиційним січневим зни-
женням банківської активності, адже саме банки ви-
ступають головним інституційним покупцем на віт-
чизняному фондовому ринку. 

Для цілей прогнозування динаміки фондового 
ринку можливо використовувати методи та модифі- 
кації Брауна (Brown R.G.), Чоу (Chow W.M.), Трігга 
та Ліча (Trigg D.W., Leach A.G.), Шоуна (Shone 
M.L.), Льюїса (Lewis C.D.), застосовувані для трен-
дів без вираженої сезонності. 
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Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. 

Дослідження динаміки обсягу біржових контрак-
тів з облігаціями внутрішньої державної позики 
як основного фінансового інструменту фондо-
вого ринку України 

У статті досліджується сучасний стан фондо-
вого ринку України на основі динаміки обсягу бір-
жових контрактів з облігаціями внутрішньої держ- 
позики як основного фінансового інструменту віт-
чизняного фондового ринку. Дослідження динаміки 
торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики 
дозволяє оцінити загальну динаміку розвитку фон- 
 

дового ринку та наявність сезонних коливань і на ос-
нові цього підібрати адекватний прогностичний ін-
струментарій – моделі адаптивного прогнозування 
для трендів без вираженого чинника сезонності. Це 
дозволить більш адекватно реагувати на коливання 
обсягів попиту на фондові інструменти, що допо-
може управляти доходами організаторів торгів. 

Ключові слова: фондовий ринок, фондова бір-
жа, фінансовий інструмент, організатор торгівлі цін-
ними паперами, акції, облігації внутрішньої дер- 
жавної позики. 

 

Михайличенко Н. Н., Мирошниченко А. А. 
Исследование динамики объема биржевых кон-
трактов с облигациями внутреннего государ-
ственного займа как основного финансового ин-
струмента фондового рынка Украины 

В статье исследуется современное состояние 
фондового рынка Украины на основе динамики объ-
ема биржевых контрактов с облигациями внутрен-
него госзайма как основного финансового инстру-
мента отечественного фондового рынка. Исследова-
ние динамики торговли облигациями внутреннего 
государственного займа позволяет оценить общую 
динамику развития фондового рынка и наличие се-
зонных колебаний и на основе этого подобрать адек-
ватный прогностический инструментарий – модели 
адаптивного прогнозирования для трендов без выра-
женного фактора сезонности. Это позволит более 
адекватно реагировать на колебания объемов спроса 
на фондовые инструменты, поможет управлять до-
ходами организаторов торгов. 

Ключевые слова: фондовый рынок, фондовая 
биржа, финансовый инструмент, организатор тор-
говли ценными бумагами, акции, облигации внут-
реннего государственного займа. 

 

Mykhaylychenko N., Miroshnychenko O. Inves-
tigation of dynamics of volume of exchange contracts 
with bonds of internal state loan as the main finan-
cial instrument of the stock market of Ukraine 

The article investigates the current state of the 
stock market in Ukraine on the basis of the dynamics of 
the volume of exchange contracts with domestic govern-
ment bonds as the main financial instrument of the do-
mestic stock market. The study of the dynamics of trad-
ing in domestic government bonds allows us to assess 
the general dynamics of the stock market development 
and the presence of seasonal fluctuations and, based on 
this, to select adequate forecasting tools - models of 
adaptive forecasting for trends without a pronounced 
seasonal factor. This will allow us to respond more ade-
quately to fluctuations in the volume of demand for 
stock instruments, which will help manage the revenues 
of the bidding organizers 

Key words: stock market, stock exchange, financial 
instrument, organizer of securities trading, shares, bonds 
of internal state loan. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ РИЗИКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Постановка проблеми. Банківська система 

має велике значення для ефективного здійснення 
грошово-кредитної політики та виконує багато важ-
ливих функцій для економіки. Її особлива роль по-
лягає в забезпеченні стабільного економічного  
зростання, розширенні можливостей підприємств 
щодо залучення фінансових ресурсів, у збереженні  
і примноженні заощаджень громадян. Саме тому ви-

никає необхідність здійснювати банківське регулю-
вання. Органи банківського нагляду повинні чітко 
визначати методи, за допомогою яких має бути до-
сягнута стабільність банківської системи, ефективне 
функціонування банків та розвиток економіки.  

Проблеми розвитку та ефективного регулю-
вання банківської системи досліджувало багато віт-
чизняних та зарубіжних учених. Основні напрями  
досліджень представлені  в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Дослідження в галузі регулювання та проблем розвитку банківської системи 
Автор Галузь дослідження 

Вітчизняні вчені: 

О. Дзюблюк 
Проблеми організації грошового обігу та функціонування банківської системи, 
особливості монетарної політики [1] 

О. Вовчак 
Ефективність функціонування банківської системи у перехідних економіках, 
державне регулювання банківської інвестиційної діяльності, реструктуризація 
комерційних банків [2] 

М. Савлук Дослідження законодавчих проблем регулювання банківської діяльності 
А. Герасимович Аналіз банківської діяльності, облік і аудит в комерційних банках 
О. Васюренко Проблеми розвитку банківської системи та банківський менеджмент 
А. Мороз Роль банківської системи в забезпеченні економічного зростання [3] 
Зарубіжні вчені: 
О. Лаврушин Створення концептуальних засад розвитку банківської системи [4] 
К. Скіннер Регулювання банківської діяльності 
М. Ротбард Дослідження грошової та банківської системи, функціонування Центрального 

банку 
Дж. Сінкі Управління фінансами комерційного банку в швидко мінливих умовах 

 
Незважаючи на велику кількість досліджень у 

сфері банківської справи, питання ефективного ре-
гулювання банківської системи в умовах нестабіль-
ного економічного середовища залишається мало-
дослідженим. 

Метою даної роботи є розробка пропозицій 
щодо вдосконалення існуючих методів регулювання 
банківської системи України в умовах ризикового 
середовища. Дана мета обумовлює вирішення таких 
завдань: 

– аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, які 
впливають на банківську систему, поточного стану 
банківської системи України та ефективності діяль-
ності комерційних банків; 

– огляд існуючих методів стабілізації банківсь-
кої системи на основі закордонного досвіду;  

– удосконалення методів стабілізації банківсь-
кої системи України в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
показників роботи банківської системи України за 
період 2008-2017 рр.  дозволяє виділити такі основні 
тенденції: 

1. Зменшення кількості банків (із 181 в 2008 р. 
до 88 в 2017 р.) у зв’язку із недостатнім рівнем капі-
талізації та ліквідності активів, а також під впливом 
активного втручання регулятора (позбавлення лі- 
цензій неплатоспроможних банків) у функціону-
вання банківської системи. 

2. Зменшення прибутковості роботи банків 
(див. рисунок) у зв’язку із девальвацією національ-
ної валюти, збільшенням валютних зобов’язань, 
зменшенням чистих процентних доходів. 

 



Ю. М. Дьячкова, І. В. Швецова 

54 
Економічний вісник Донбасу № 1(51), 2018 

 
 

Рисунок. Показники роботи банківської системи України в 2008-2016 рр. 
 
3. Погіршення якості кредитних портфелів, збі-

льшення питомої ваги проблемних кредитів (див. 
рисунок) у зв’язку з неякісним управлінням кредит-
ними ризиками. 

4. Перегрупування структури власності, збіль-
шення частки активів державних та системних бан-
ків, рефінансування проблемних державних банків  
з метою зміцнення їх позицій. 

З огляду на високу ризикованість банківської 
діяльності в Україні, яка з високою вірогідністю 
буде зберігатися ще достатньо довгий час, слід очі-
кувати подальшого зменшення кількості невеликих 
комерційних банків та збільшення капіталізації лі-
дерів ринку банківських послуг (посилення концен-
трації). 

Очищення банківської системи із початком 
кризи не дає можливості планувати та розвивати  
бізнес в Україні, збільшувати інвестиційну приваб-
ливість країни та поступового економічного віднов-
лення. 

Проведемо SWOT аналіз, який продемонструє 
сильні та слабкі сторони банківської системи Укра-
їни, а також можливості подальшого розвитку та за-
грози, які несуть потенційні ризики (табл. 2). 

До найбільш дієвих та ефективних способів 
розв’язання проблемності банківських установ від-
носять наступні заходи [6]:  

– розробка плану реструктуризації банку – ком-
плекс заходів, які застосовуються державою для 
урегулювання проблем, які виникають під час 
кризи;  

– рефінансування центральним банком – як 
спосіб підвищення фінансової стійкості банківсь-
кого сектора, а також стабілізації діяльності банків-
ських установ, що зазнають фінансові труднощі [7]; 

– злиття з іншим банком або поглинання іншим 
банком (у міжнародній практиці цей метод має  
назву M&А);  

– купівля банку з прийняттям зобов'язань або 
поступова ліквідація;  

– націоналізація проблемного банку державою. 
В якості одного із заходів стабілізації банківсь-

кої системи НБУ стала націоналізація ПАТ «При- 
ватбанк», це спричинено тим, що банк проводив ри-
зикову депозитну та кредитну політику, через це 
опинився на межі банкрутства. що могло б створити 
загрозу для всієї банківської системи України, вра-
ховуючи системне значення банку. Націоналізація 
банку в умовах санації банківської системи була 
єдиним можливим кроком уникнення банкрутства 
банку. 

Основними причинами виникнення кризового 
становища ПАТ «Приватбанк» стали: 

1. Залежність банку від позичальників-юридич-
них осіб. Кредитний портфель банку, наданий юри-
дичним особам зростав  протягом 2015 р., тим самим 
випереджав темпи по відношенню до банківської 
системи в цілому. 

2. Залежність банку від коштів фізичних осіб 
через депозитну політику банку, спрямовану на за-
лучення коштів населення. Ризик такої залежності 
полягає в тому, що населення є більш чутливим до 
будь-якої негативної інформації про банк та схильне 
до імпульсної поведінки на депозитному ринку. 

3. Залежність банку від рефінансування з боку 
НБУ. Заборгованість банку з рефінансування станом 
на 2016 р. становила 21,1 млрд грн, це 75% від за- 
боргованості всіх працюючих банків [8]. 

Для оздоровлення фінансового стану ПАТ 
«Приватбанк» було здійснено: 

1) тимчасову заборону банку здійснювати кре-
дитування в іноземній валюті; 

2) запровадження податкових канікули, з ме-
тою спрямування суми податку на прибуток до ста-
тутного фонду банку; 
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3) проведено повний аудит діяльності банку, у 
першу чергу проведений аналіз його кредитного 
портфеля; 

4) забезпечено щомісячну публікацію звітності 
в розрізі окремих банків; 

5) збільшено мінімальну суму гарантування 
вкладів фізичних осіб з 200 до 500 тис. грн [9]. 

 
Таблиця 2 

SWOT аналіз факторів впливу на банківську систему України 
 ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ 

Сильні сторони Слабкі сторони 

В
Н
У
Т
Р
ІШ

Н
Є

 С
Е
Р
Е
Д
О
В
И
Щ
Е

 

− широкий асортимент банківських продук-
тів та послуг; 

− можливість фінансування крупних проек-
тів; 

− розвинута мережа кореспондентських від-
носин; 

− використання сучасних інформаційних тех-
нологій; 

− обслуговування карткових проектів та на-
явність  мережі банкоматів; 

− оперативна система консультування та під-
тримки клієнтів 

− високі відсоткові ставки за виданими кре-
дитами; 

− недоліки в системі внутрішнього кон-
тролю та аудиту; 

− недостатній рівень залучених від насе-
лення ресурсів; 

− недостатній рівень капіталізації, звідси об-
межена можливість покриття банківських 
ризиків; 

− недостатня диверсифікація кредитного 
портфеля; 

− нестабільність та недосконалість законо-
давства; 

− відсутність прозорості в наборі співробіт-
ників та їх недостатній рівень професіона-
лізму 

 Можливості Загрози 

ЗО
В
Н
ІШ

Н
Є

 С
Е
Р
Е
Д
О
В
И
Щ
Е

 − прийняття нових або вдосконалення існу-
ючих законодавчих актів, які стосуються 
банківської системи; 

− покращення інвестиційного клімату; 
− зростання рівня доходів населення, зни-

ження інфляції та податкового наванта-
ження суб’єктів економіки; 

− збільшення розміру власного капіталу бан-
ків; 

− покращення якості кредитного портфеля; 
− підвищення професіоналізму персоналу; 
− підвищення якості послуг, що надаються 

банками 

− високий рівень доларизації; 
− зростання інфляції та відсоткових ставок; 
− посилення фінансової кризи; 
− збої в роботі програмного забезпечення 

банків; 
− зміни в податковому законодавстві; 
− зниження довіри клієнтів; 
− поширення шахрайства 

Складено автором. 
 
Впровадження розглянутих заходів має попере-

дити розгортання ризиків пов’язаних з націоналіза-
цією банку та забезпечити фінансову стабільність 
всіє банківської системи України.  

Проведення націоналізації передбачає пере-
дачу права власності на користь уряду. Але націона-
лізація банку має як негативні, так і позитивні сто-
рони як для держави, так і для самого банку. До пе-
реваг, які отримує держава, можна віднести позиції 
щодо конкретного банку; гарантування повернення 
державних фінансових ресурсів, спрямованих на на-
ціоналізацію. В свою чергу банки також отримують 
ряд переваг, таких як збільшення клієнтів завдяки 
державним гарантіям, укріплення ринкових пози-
цій, зростання надійності банку через схильність 

держави до проведення політики помірної ризикова-
ності. Негативними аспектами націоналізації є: не-
достатність уваги з боку держави щодо здійснення 
ефективного контролю за діяльністю банківського 
менеджменту; зменшення стимулів та мотивації ке-
рівників націоналізованих банків щодо підвищення 
ефективності діяльності банку, що спричинено усві-
домленням захищеності та стабільності фінансу-
вання за рахунок держави. 

Вдосконалення банківської системи України 
можливе тільки на базі використання світового до- 
свіду. Звичайно, банки інших  країн працюють у  
різних економічних умовах, але їх досвід та методи 
роботи можуть бути адаптовані до застосування в 
нашій державі.  
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Всю роботу з проблемними банками можна  
звести до двох основних напрямів:   

– застосування оздоровчих заходів та реоргані-
зація проблемного банку; 

– реструктуризація або ліквідація. Ці заходи за-
стосовуються в тому випадку, якщо неплатоспро- 
можність банку є необоротним процесом, а оздо-
ровчі заходи є неефективними. До цього напряму 
відносять:  

ліквідацію з відкликанням ліценції;  
злиття і поглинання;  
операції щодо купівлі активів і прийняття зо-

бов’язань;  
створення брідж-банку. 
У ситуаціях, коли на межі банкрутства знахо-

дяться системно важливі банки, зазвичай має місце 
створення брідж-банку. Брідж-банк – це банк, який 
створюється для тимчасового утримання діючих ак-
тивів і застрахованих депозитів проблемного банку, 
що знаходиться в стадії ліквідації, до моменту їх пе-
репродажу інвесторам. Першою країною, яка запро-
вадила концепцію брідж-банку, були США у 1987 р. 
У США створено 10 брідж-банків, які вирішують 
проблеми 199 збанкрутілих банків із загальною вар-
тістю активів 89,9 млрд дол. США [9]. 

Особливості створення даного виду банку такі: 
− брідж-банки створюються тільки для націо-

нальних банків за ініціативи Служби контролера 
грошового ринку й організовані Федеральною кор-
порацією страхування депозитів для приймання та 
обслуговування клієнтів банка-банкрута; 

− брідж-банки створюються переважно із про-
блемних великих банків; 

− брідж-банкам дозволяється приймати депо-
зити та видавати низькоризикові кредити для по- 
стійних клієнтів для збереження основної клієнт- 
ської бази. 

В Україні ідея створення брідж-банку може 
стати альтернативою ліквідації системоутворюючих 
банків. Реалізація даного підходу дозволить поси-
лити спроможність банківської системи протисто-
яти кризовим явищам і буде сприяти забезпеченню 
фінансової стабільності, мінімізації витрат вкладни-
ків та інвесторів, а також підвищенню конкуренто-
спроможності вітчизняних банків. 

Слід зазначити що питання створення концеп-
ції «брідж-банку» в українському законодавстві за-
лишається неврегульованим, тому необхідно приді-
лити увагу вдосконаленню теоретико-методологіч-
них основ створення даного банку. 

Тому опираючись на світовий досвід створення 
брідж-банку Україна має дотримуватися таких 
умов: 

− необхідно чітко визначити теоретико-мето-
дологічні засади створення брідж-банку, не підміня-
ючи їх поняттям «санаційний банк»; 

− прийняти відповідні законодавчі акти, які 
мають чітко регламентувати кожен етап створення 
такого банку; 

− необхідно повноваження щодо створення 
брідж-банку надати державі, при цьому враховуючи 
рекомендації Національного банку України; 

− кошти на викуп активів і зобов’язань по-
винні закладатися у законі «Про державний бю-
джет»; 

− граничний строк функціонування такого  
банку має бути визначений на рівні двох років з  
можливою пролонгацією на один рік. 

Один із найбільш застосовуваних методів ро-
боти з проблемними банками державами світу – це 
рекапіталізація банків за рахунок державних коштів, 
які можуть використовуватися банками для про- 
строченої заборгованості. Даний підхід передбачає 
визначення реального обсягу капіталу для покриття 
ризиків, які пов’язані з системою управління про-
блемними активами і створення програм реструкту-
ризації проблемних кредитів [10]. 

Перевагами цього інструменту є гарантовані 
мінімальні ціни на активи фінансових установ, по-
ліпшення ліквідності і те, що банки стають приваб-
ливішими для потенційних інвесторів. Недоліками 
є: проблеми з встановленням справедливої ціни на 
ці активи та те, що при здійсненні цієї схеми дер-
жава має значні фінансові збитки. Це пов’язано з 
тим, що вагома частина проблемних кредитів не 
буде повернена. 

Світова практика доводить, що здебільшого  
участь у програмах рекапіталізації вирішується фі-
нансовими установами самостійно, але може здійс-
нюватися й під державним тиском. Практика река-
піталізації у США передбачала як викуп проблем-
них активів, так і придбання прав власності в обмін 
на цінні папери і будувалась завжди на добровільній 
основі. У Великій Британії запроваджено два варі- 
анти стосовно використання джерел фінансування 
на цілі рекапіталізації: за державні кошти або капі-
талізація на ринку, при цьому у разі самостійного 
знаходження джерел залучення додаткового капі-
талу банки не можуть розраховувати на урядову до-
помогу.  

У Німеччині участь банків добровільна, і реалі-
зація програми рекапіталізації відбувалася в рамках 
Спеціального фонду щодо стабілізації фінансового 
ринку. Важливим аспектом рекапіталізації банків 
став прийнятий урядом Німеччини закон про стабі-
лізацію фінансового ринку який вступив в дію  
18 жовтня 2008 p., в якому зазначалося положення 
щодо необхідності топ-менеджерів до відповідаль-
ності при реалізації вимог до стратегії ведення біз-
несу. 

Таким чином, світовий досвід демонструє, що 
існують декілька варіантів рекапіталізації банківсь-
ких установ. Їх об’єднує можливість очистити ба- 
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ланси банків від проблемних активів і компенсувати 
фінансові втрати. Для держави ці схеми є досить до-
рогими, в деяких країнах такі витрати досягають 
15% ВВП [11]. 

Заходи з практичної реалізації схем рекапіталі-
зації можна узагальнити наступним чином: 

1) виділення фінансових установ для участі в 
програмах з рекапіталізації (здебільшого – це банки, 
але до цього процесу можуть долучатися й страхові 
компанії); 

2) вирішення питання щодо необхідності, пер-
шочерговості, можливості й участі конкретного  
банку в зазначеному процесі; 

3) вирішення питання щодо фінансування про-
грам рекапіталізації, а саме обсягів, фінансування та 
джерел; 

4) визначення переліку активів, які підлягають 
викупу. 

5) забезпечення контролю і нагляду за діяльні-
стю фінансових установ, а саме контролю щодо ви-
користання капіталу, корпоративного управління, 
рівня заробітної плати топ-менеджерів та ін. 

Таким чином необхідно відмітити, що держав-
на політика фінансової підтримки банківської сис-
теми в умовах нестабільної економіки через про-
грами рекапіталізації має певні переваги, а саме: збі-
льшення ліквідності та покращення платоспромож-
ності банківських установ, запобігання розпродажу 
активів і відтворення обсягів кредитної діяльності. 
Безперечно, переваги і недоліки здійснення рекапі-
талізації здебільшого залежать від особливостей  
розвитку фінансового сектору, а також від того, на-
скільки цей захід ув’язується з комплексом дій, що 
формують грошово-кредитну політику кожної кра-
їни. 

Висновки. Аналіз сучасного стану банківської 
системи України довів необхідність впровадження 
системних державних заходів щодо її стабілізації. 
Основними заходами мають бути наступні кроки. 

1. Забезпечення стабільності національної гро-
шової одиниці як у зовнішньому вимірі, так й у  
внутрішньому, тому що перш за все стабільність на-
ціональних грошей є основою для економічного  
зростання [12]. 

2. Поступове виведення з ринку фінансових по-
слуг проблемних неплатоспроможних банків та  
банків, що порушують банківське законодавство та 
займаються відмиванням коштів. 

3. З метою збереження довіри населення до  
банківської системи необхідна підтримка з боку  
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

4. Підвищення банками власної капіталізації з 
метою забезпечення фінансової стійкості банківсь-
кої системи України. 

5. Удосконалення банківського регулювання, 
оптимізація валютно-курсової політики. 

6. Поступове збільшення вимог щодо плато-
спроможності, ліквідності банків, впровадження си-
стем і методів управління банківськими ризиками 
відповідно до вимог ЄС. 

7. Посилення захисту прав кредиторів у частині 
надання їм права на придбання майна боржника, яке 
є предметом забезпечення за кредитним договором, 
у рахунок погашення його заборгованості  [13]. 

Однак запропоновані заходи не сприятимуть 
стабілізації банківської системи без покращення ін-
вестиційного клімату в країні, реформування судо-
вої системи, посилення заходів щодо ліквідації ко-
рупції. Стабільне функціонування банківської сис-
теми має зумовити перехід на якісно новий рівень 
фінансового регулювання і нагляду та забезпечити 
підвищення стабільності фінансово-кредитної сис-
теми в цілому. 

 
Література 

1. Дзюблюк О. В. Банківська система України: 
становлення і розвиток в умовах глобалізації еконо-
мічних процесів : монографія. Тернопіль : «Вектор», 
2012. 462 с. 2. Вовчак О. Д., Надієвець Л. М. Су-
часні тенденції розвитку банківської системи Укра-
їни як ключової ланки фінансового посередництва. 
Вісник Одеського національного університету. Еко-
номіка. 2014. Т. 19, вип. 2. С.114-118. 3. Генеза бан-
ківських криз : монографія / А. М. Мороз, М. І. 
Диба, Т. П. Остапишин. Київ :КНЕУ, 2014. 578 с.  
4. Лаврушин О. И. Банки в современной эконо-
мике: необходимость перемен. Банковское дело. 
2013. № 4 (232). С. 6-13. 5. Офіційний сайт Націо-
нального банку України. URL : https://www.bank. 
gov.ua/control/uk/index. 6. Швець Н. Р. Шляхи по-
ліпшення фінансового стану проблемних банків в 
Україні. Збірник наукових праць Черкаського дер-
жавного технологічного університету. Сер. : Еко-
номічні науки. 2013. №33(2). С. 25-30. 7. Шевчук В. 
Тенденції розвитку системи рефінансування банків 
України. Економіст. 2016. № 3. С. 12-15. 8. Гладких 
Д. М. Націоналізація ПАТ «Приватбанк» у кон-
тексті оздоровлення банківської системи України 
Аналітична записка Національного інституту 
стратегічних досліджень. Київ, 2017. 27 с. 9. Осад-
чий Є. С.,  Клокун Ю. А. Світовий досвід роботи з 
проблемними банками. Фінанси, облік і аудит. 2012. 
№19. С. 131-138. 10. Хомутенко Л. І., Хомутенко  
Я. В. Світовий досвід упровадження антикризових 
заходів у протидії наслідкам фінансової кризи. Віс-
ник Університету банківської справи НБУ. 2012. 
№3(15). С. 49-53. 11. Хомутенко Л. І., Хомутенко  
Я. В. Світовий досвід і українські реалії застосу-
вання програм рекапіталізації фінансових установ в 
умовах світової фінансової кризи. Вісник ХНУ імені 
В. Н. Каразіна. 2011. №961. С. 121-126. 12. Страте-
гія розвитку банківської системи України 



Ю. М. Дьячкова, І. В. Швецова 

58 
Економічний вісник Донбасу № 1(51), 2018 

2016−2020 : «Синергія розвитку банків та індустріа-
лізації економіки» : проект. Київ, 2016. URL : 
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task
=view&id=12196&menu=119&Itemid=113. 13. Го-
лик М. Стабілізація банківської системи як шлях до 
подолання економічної кризи в Україні. Банківський 
та реальний сектор економіки: фінансово-еконо- 
мічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку. 
2015. С. 128-130. 14. Заруцька О.П. Дослідження 
виведення українських банків з ринку з використан-
ням структурно-функціонального аналізу. Вісник 
економічної науки України. 2016. № 2(31). С. 73-78.  

 
Дьячкова Ю. М., Швецова І. В. Удоскона-

лення методів стабілізації банківської системи 
України в умовах ризикової економіки 

Досліджено сучасний стан банківської системи 
України, виділено основні негативні тенденції її  
розвитку в умовах ризикової економіки. Проведено 
SWOT аналіз сильних та слабких сторін вітчизняної 
банківської системи, можливостей та потенційних 
загроз з боку внутрішнього та зовнішнього середо-
вища. Розглянуто світовий досвід впровадження  
різних методів стабілізації банківської системи на 
основі світового досвіду, а саме рекапіталізації про-
блемних банків, створення брідж-банку. Виділено 
основні переваги та недоліки даних заходів. Розроб-
лено пропозиції щодо вдосконалення методів стабі-
лізації банківської системи України. 

Ключові слова: банківська система, державне 
регулювання, SWOT аналіз, націоналізація, рефі-
нансування, рекапіталізація, брідж-банк, антикри-
зове регулювання. 

 
Дьячкова Ю. Н., Швецова И. В. Усовершен-

ствование методов стабилизации банковской си-
стемы Украины в условиях рисковой экономики 

Исследовано современное состояние банков-
ской системы Украины, выделены основные нега- 
 

тивные тенденции ее развития в условиях рисковой 
экономики. Проведен SWOT анализ сильных и сла-
бых сторон отечественной банковской системы, воз-
можностей и потенциальных угроз со стороны внут-
ренней и внешней среды. Рассмотрен мировой опыт 
внедрения различных методов стабилизации бан-
ковской системы на основе мирового опыта, а 
именно рекапитализации проблемных банков, со-
здания бридж-банка. Выделены основные преиму-
щества и недостатки данных мероприятий. Разрабо-
таны предложения по усовершенствованию методов 
стабилизации банковской системы Украины. 

Ключевые слова: банковская система, государ-
ственное регулирование, SWOT анализ, национали-
зация, рефинансирование, рекапитализация, бридж-
банк, антикризисное регулирование. 

 
Dyachkova Y., Shvetsova I. Improvement of 

stabilization methods of Ukraine banking system in 
the conditions of risk economy 

The modern state of the banking system of Ukraine 
is investigated, the main negative tendencies of its de-
velopment in the conditions of a risky economy have 
been singled out. SWOT analysis of the strengths and 
weaknesses of the domestic banking system, opportuni-
ties and potential threats from the internal and external 
environment has been carried out. The world experience 
of introducing various methods of stabilizing the bank-
ing system on the basis of world experience, namely, the 
recapitalization of problem banks, the creation of a 
bridge bank was considered. The main advantages and 
disadvantages of these measures were highlighted. Pro-
posals for improving the methods of stabilization of the 
banking system of Ukraine have been developed  

Keywords: banking system, state regulation, 
SWOT analysis, nationalization, refinancing, recapitali-
zation, bridge-bank, anti-crisis regulation. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ  

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
 
Постановка проблеми. На даний момент гост-

ро стоїть питання залучення капіталу для екологічно 
спрямованого сталого розвитку економіки України 
й ефективного здійснення екологічної діяльності 
підприємствами, насамперед завдяки іноземним 
«зеленим» інвестиціям, які створюють умови для 
розвитку та забезпечення сталого розвитку конку-
рентоспроможності вітчизняної економіки. Україн-
ські фахівці [6] відмічають, що зараз проведення  
євроінтеграційних реформ в екологічному секторі 
України потребує прояву численних точок перетину 
в нормативному та правовому полі, впровадження 
«зеленої» економіки, процесів децентралізації уря-
дування і розвитку територіальних громад, забезпе-
чення прав людини на чисте довкілля, гідну працю, 
безпечне життя і відпочинок, сучасну і змістовну 
освіту [6].  

Саме тому, питання дослідження впливу еколо-
гічних інвестицій на економіку країни та пошуку 
можливостей залучення іноземних інвестицій для 
забезпечення сталого розвитку є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою аналізу умов створення привабли-
вого інвестиційного середовища для залучення еко-
логічних інвестицій у ракурсі забезпечення сталого 
розвитку займаються такі українські аналітики та 
вчені: Н. Андрєєва [8; 19], В. Аніщенко [9], С. Аре-
стов [10], О. Вишницька [6], С. Варламова [7], В. Ді-
дух [11], С. Рассаднікова [12], О. Чигрин [18], С. Ри-
лєєв [19] та ін., у роботах яких відмічається значення 
впровадження екологічних інвестицій для поліп-
шення екологічної ситуації в країні та забезпечення 
раціонального використання природних ресурсів. 
Наукова спільнота України [4-12; 18; 19] напрацьо-
вує пропозиції щодо застосування принципів зеле-
ної економіки («green economy») на основі положень 
щодо зниження екологічного впливу на кожному 
етапі виробництва, що є частиною Угоди про асоці-
ацію між Європейським Союзом і Україною [1], 
стратегії сталого розвитку України [20], правил, ви-
кладених в Угодах СОТ, стандартах ISO, директи-
вах ЄС, Конвенціях ООН та інших документах [2; 
3]. Дослідження проблеми впливу екологічних ін- 
вестицій на довкілля та економіку країни необхідно 
в умовах переходу країни на сталий розвиток й на-
далі поглиблювати для з'ясування перспектив та мо-
жливостей розвитку ринку екологічного інвесту-
вання в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення принципів зеленої економіки значною 

мірою потребує екологічного інвестування. У кон-
тексті дослідження екологічного інвестування для 
забезпечення сталого розвитку країни [20] перш за 
все необхідно визначити зміст поняття «екологічні 
інвестиції». Екологічні інвестиції представляють со-
бою «всі види майнових та інтелектуальних ціннос-
тей, що вкладаються у господарську діяльність і 
спрямованих на зменшення антропогенної дії на  
навколишнє середовище, зниження екодеструктив-
ного впливу процесів виробництва, споживання та 
утилізацію товарів та послуг; збереження, раціона-
льне використання природних ресурсів та покра-
щення природно-ресурсного потенціалу територій; 
забезпечення екологічної безпеки країни, внаслідок 
яких досягаються екологічний, соціальний та еконо-
мічний результати» [6; 8, с. 98]. 

В економічній літературі [6-12] пропонуються 
різні підходи до класифікації екологічних («зеле-
них») інвестицій, при цьому, на наш погляд, достат-
ньо повно і без зайвої деталізації ця класифікація 
представлена у роботі О. Вишницької [6] (рис. 1),  
що «дає змогу визначити пріоритетність надання ін-
вестицій для різних заходів у сфері природокорис-
тування, а також конкретизувати завдання, яке по- 
трібно вирішити для уникнення подальшого розвит-
ку соціо-еколого-економічних проблем» [6]. 

Як зазначає В. Аніщенко [9], особливість еко-
логічних інвестицій полягає у таких їх характерис-
тиках: вони спрямовані на використання, охорону  
й відтворення умов щодо підтримки і нарощення 
природно-ресурсного потенціалу, а також забезпе-
чення екологічної безпеки; об’єкт екологічних інве-
стицій має загальний для багатьох споживачів і ко-
ристувачів характер, тому завдання не може бути 
вирішене окремим суб’єктом господарювання, регі-
оном чи країною самостійно; такі інвестиції мають 
здійснюватися з урахуванням властивостей екоси- 
стем чи їх окремих компонентів до саморегуляції  
і самовідновлення [9, c. 177]. 

Після визначення суті та видів екологічних ін-
вестицій, на нашу думку, варто проаналізувати ос-
новні показники, які дозволяють визначити стан  
забруднення довкілля, а також обсяг інвестицій при-
родоохоронного призначення, динаміку та струк-
туру екологічних витрат в Україні (табл. 1, рис. 2).  

Аналіз статистичних показників щодо показни-
ків забруднення довкілля та обсягу капітальних ін-
вестицій (табл. 1, рис. 2) свідчить про те, що вони не 
демонструють стійкої тенденції. Якщо у 2013 р. 
капітальні інвестиції знизилися на 8,4 в.п. порівняно 
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Таблиця 1 

Обсяг капітальних інвестицій, поточних витрат природоохоронного призначення,  
екологічного податку та показників забруднення довкілля 

Показник 
Значення по рокам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Утворено відходів, млн т 447,641 450,7 448,118 355 312,268 295,87 

Викиди в атмосферу від стаціонарних 
джерел забруднення, млн т 4,37 4,33 4,34 3,35 2,86 3,08 

Капітальні інвестиції,  млн грн 6451,03 6589,3 6038,8 7959,9 7543,3 7128,2 
Поточні витрати природоохоронного при-
значення, млн грн 12039,65 13924,7 14399,0 13965,7 14201,3 14129,3 

Екологічний податок (пред’явлено до 
сплати), млн грн 1990,05 2028,6 3050,6 2918,1 2702,2 2901,6 

Екологічний податок  
(фактично сплачено) 

млн грн 1825,41 1931,2 2709,7 2818,8 3129,2 3421,4 

% 87 95,3 88,8 96,5 94,3 96,3 

Джерело: систематизовано автором на підставі узагальнення статистичних та аналітичних даних [7; 14]. 

Класифікація інвестицій екологічного спрямування 

Інвестиції  
за функціональ-
ним призначен-

ням 

На використання природних ресурсів і об’єктів 

На відтворення природних ресурсів і об’єктів  

На охорону природних об’єктів 

Інвестиції  
за джерелами 
фінансування 

Цільові державні (регіональні) інвестиції; кошти поза- 
бюджетних інвестиційних, екологічних та інших фондів; 
кошти підприємств; кошти організацій, що створюють  
ринкову інфраструктуру (інвестиційні, екологічні банки, 
біржі природних ресурсів, екотехніки, відходів, консал- 
тингові агентства); іноземні (міжнародні) інвестиції 

Інвестиції  
за рівнем 
управління 

 

Локальні – на екологізацію підприємств, виробничої діяльності 

Регіональні – на вирішення регіональних екопроблем 

Державні – вирішення державних екологічних проблем 

Міжнародні – на вирішення глобальних, міжнародних еколо-
гічних проблем 

Інвестиції  
за формою 
прояву 

Виробничо-технологічні 

Організаційно-управлінські Науково-дослідницькі 

Освітньо-виховні 

Інвестиції  
за характером  
результатів, 
що досяга-
ються 

Зменшення витрат; додаткові доходи від розширення тра-
диційних виробництв та технологій; вихід на традиційні 
ринки збуту з товарами та технологіями, що відповідають 
стандартам якості; експансія в нові сфери бізнесу; зни-
ження антропогенного і техногенного ризиків; досягнення 
екологічного та соціально-економічного ефектів; ство-
рення позитивного іміджу підприємства 

Рис. 1. Класифікація екологічних інвестицій [6] 
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Рис. 2. Динамика обсягу капітальних інвестицій, екологічного податку  

та показників забруднення довкілля в Україні 
Джерело: побудовано автором на підставі систематизації статистичних та аналітичних даних [7; 14]. 
 

з 2012 р., то вже у 2014 р. зросли на 32 в.п., у 2015 р. 
ще раз за шість років їх сума знизилась (на 416,6 млн 
грн) порівняно із попереднім періодом, ця тенденція 
у 2016 р. зберігається. Щодо поточних витрат, 
незважаючи на те, що їх обсяг у 2013 р. збільшився 
до рекордної  для цього періоду суми у 14399,0 млн 
грн (на фоні різкого скорочення сплаченого еколо- 
гічного податку) до і після кризового 2014 р. спо-
стерігаються негативні тенденції  їх зростання.  

Існуючий складний екологічний стан в Україні 
та зв’язок між темпами зростання (падіння) капіта-
льних інвестицій і пред’явленого до сплати екопо-
датку (табл. 1, рис. 2) дозволяє зробити висновок, 
що для покращення екологічної ситуації не тільки 
потрібно підвищувати ставку екоподатку, а й необ- 
хідно збільшувати витрати на дослідження та інно-
вації природоохоронного спрямування. Недарма, 
«за оцінками західних економістів, сукупні націона-
льні витрати на охорону довкілля, що гарантують 
збереження якості природного середовища і благо-
получчя природних об'єктів, повинні складати не 
менше 10% від ВВП» [7, с. 160], але дані табл. 2 та 

рис. 3 свідчать про те, що в Україні частка капіталь-
них інвестицій на охорону навколишнього середо-
вища є більшою, ніж в Європі, але ефективність їх 
використання, враховуючи стан забруднення до-
вкілля, значно нижча. Аналіз частки витрат на охо-
рону навколишнього середовища у країнах ЄС та 
Україні (табл. 2, рис. 3) демонструє, що в Україні  
частка цих витрат вище, але ефективність їх викори-
стання не дозволяє забезпечити сталий (екологічно 
врівноважений) розвиток в країні, для якого, як  
і в розвинутих країнах світу, «межа оптимальних ви-
трат повинна складати 40-50% від ВВП» [7, с. 161].  
У країнах - членах Європейського Союзу екологічна 
економіка забезпечує щорічно приріст валової дода-
ної вартості у загальній економіці та займає значну 
частку у реальному секторі національних економік 
цих країн (рис. 4), недарма зараз екологічна політика 
ООН передбачає щорічне інвестування 2% світо-
вого ВВП в «озеленення» економіки або «еколо- 
гічну трансформацію господарства» з метою змен-
шення викидів вуглецю і ефективного використання 
ресурсів [14; 15; 21]. 

Таблиця 2 
Частка капітальних екологічно спрямованих інвестицій у загальному обсязі витрат  
на охорону навколишнього середовища в Україні та в країнах Європейського Союзу 

Країни 

Частка капітальних екологічно спрямованих інвестицій у загальному 
обсязі витрат на охорону навколишнього середовища в Україні  

та країнах ЄС по рокам, % 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Середнє значення по краї-
нам-членам Європейського 
Союзу ЄС (28 країн) 

29,8 26,6 28,0 29,1 28,5 29,5 

Україна 34,9 32,1 29,5 36,3 33,5 35,2

Джерело: узагальнено на підставі систематизації статистичних та аналітичних даних [7; 14-16; 21]. 
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Рис. 3. Динаміка частки капітальних інвестицій у загальному обсязі витрат на охорону  
навколишнього середовища в Україні та в країнах - членах Європейського Союзу 

Джерело: побудовано автором на підставі систематизації статистичних та аналітичних даних [7; 14-16; 21]. 
 
 

 
Рис. 4. Структура валової доданої вартості з екологічної економіки у загальної економіці  

за видам діяльності в країнах - членах Європейського Союзу у 2016 р. 
Джерело: побудовано автором на підставі систематизації статистичних даних Eurostat [14; 15; 21].  
 
Погоджуємося з переконанням провідних укра-

їнських вчених С. Харічкова і Н. Андрєєвої [19] 
щодо пріоритетних напрямків впровадження «зеле- 
них інвестицій» (рис. 5) та пропозицією С. Варламо- 
вої [7] щодо необхідності активізації процесів еко-
логізації не тільки за рахунок збільшення масштабів 
екологічного інвестування, а й завдяки підвищенню 
ефективності його використання, тобто впровад- 
женню «системи мотивації щодо екологічного інве-
стування національної економіки, яка включає не 

лише штрафні санкції за забруднення навколиш-
нього середовища, а й стимули до раціонального ви-
користання наявного природно-ресурсного потенці-
алу задля забезпечення сталого розвитку» [7].  

Для забезпечення сталого розвитку та досяг-
нення принципів «зеленої» економіки в країні впро-
вадження «зелених» інвестицій має бути спрямо-
ване по декількох головних напрямах (рис. 6).   

До основних причин, що не дозволяють повною 
мірою впроваджувати «зелені» інвестиції та пе- 
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Рис. 5. Пріоритетні напрями впровадження «зелених інвестицій»  

як каталізатори переходу до «зеленої економіки» [19, с. 16] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Пріоритетні напрями впровадження «зелених інвестицій» для забезпечення  
сталого розвитку та досягнення принципів «зеленої» економіки в країні 

Джерело: побудовано автором на підставі опрацювання [22, с. 54; 19, с. 16]. 
 

рейти до повноцінної екологічної політики в Укра-
їні, належать: формування екологічної політики вла-
дними структурами України відбувається, значною 
мірою, під впливом міжнародного співтовариства та 
вітчизняної громадськості; відсутність екологічної 
складової в політичних програмах владної та парла-
ментських опозиційних партій; необхідність знач- 
них ресурсів для реалізації природоохоронних захо- 
дів [22]. На наш погляд, остання причина є найбільш 

вагомою, оскільки в складних економічних умовах в 
Україні дуже важко залучати ресурси для реалізації 
природоохоронних заходів. 

Висновки. Для залучення екологічних інвести-
цій підприємствами в Україні необхідно, щоб вони 
відповідали принципам соціально-екологічної від-
повідальності, передусім це забезпечення безпеки 
виробництва, у тому числі екологічної, запобігання 
та мінімізація ризиків діяльності підприємств. Без 

екологічний (напрям «без вичерпних 
ресурсів»): відновлювальні енерге-
тичні ресурси; вторинне викорис-
тання матеріалів; органічне землероб-
ство, що витрачає мінімум енергії, не 
використовує штучних засобів захис-
ту і живлення рослин, генетично мо-
дифікованих організмів 

управлінський напрям:  
зміна визначення виміру замож- 
ності та успіху держав – показник 
ВВП має бути доповнений індикато-
рами природних послуг та збереження 
біорізноманіття; введення податку на 
вуглецевий газ при імпорті продукції; 
глобальна система безпеки з втручан-
ням у справи «країн, що не відбу-
лися»; інвестиції у інституціоналізм, 
оптимізацію системи управління та 
прийняття рішень 

 
      соціальний напрям: 

планування родини та виведення на-
роджуваності на рівень відтворення; 
принцип рівності у розподілі обме-
жених ресурсів; вирішення питань 
розподілу землі та планування зем-
лекористування; впровадження но-
вих сільськогосподарських техноло-
гій; система фінансового регулю-
вання, що гарантує забезпечення ба-
зових потреб більшості людей 

оптимізаційний напрям: енер-
гоефективність виробництва та 
житла; скорочення використання 
автомобілів; скорочення калорій-
ності продуктів; скорочення спо-
живання води; відтворення лісів  
       та заповідних територій 

 
НАПРЯМИ ВПРО-
ВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕ-
НИХ»  ІНВЕСТИЦІЙ 
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цього майже неможливо одержати міжнародне фі-
нансування. Ця вимога до діяльності підприємств 
висувається при роботі з багатьма фінансовими ус-
тановами, серед таких як Європейський інвестицій-
ний банк, Європейський банк реконструкції та роз-
витку, Міжнародна фінансова корпорація, Голланд-
ський банк розвитку та інші.  

Ці фінансові установи фінансують проекти  
в приватному секторі країн з перехідною економі-
кою, мобілізують капітал на міжнародних фінансо-
вих ринках, допомагають країнам-клієнтам поліп-
шити соціальні та екологічні умови. Тому, як пра-
вило, кредитні угоди складаються з двох частин.  
Перша стосується безпосередньо кредиту: умови, 
ставка, виплати тощо. Друга – це соціально-еколо- 
гічний план дій для компанії, яка бажає отримати 
кредит. Розвиваючи принципи сталого розвитку, у 
багатьох банків існують спеціальні умови фінансу-
вання, такі як IFC’s Cleaner production, FMO’s Green 
financing тощо [23]. 

Дотримання принципів соціально-екологічної 
відповідальності підприємствами і впровадження 
«зелених інвестицій» в країні по визначеним основ-
ним напрямкам (рис. 5, рис. 6) дозволять отримати 
результати в трьох вимірах  сталого розвитку, а саме 
забезпечити екологічні результати, які «полягають 
у зниженні антропогенного, техногенного наванта-
ження на оточуюче середовище, у підвищенні якості 
ресурсоспоживання», соціальні результати, що «ви-
ражаються в поліпшенні фізичного розвитку насе-
лення і зменшенні захворюваності, збільшенні три-
валості життя та періоду активної діяльності, покра-
щенні умов праці і відпочинку, підтриманні еколо-
гічної рівноваги (включаючи збереження генетич-
ного фонду), збереженні естетичної цінності при- 
родних та антропогенних ландшафтів, пам’ятників 
природи, заповідних зон та інших територій, ство-
ренні сприятливих умов для творчого потенціалу 
особи і розвитку культури, для вдосконалення етич-
ної свідомості людини», а також економічні резуль-
тати, що полягають «в економії або запобіганні 
втрат природних ресурсів, живої і упредметненої 
праці у виробничій і невиробничій сферах народ-
ного господарства, а також у сфері народного спо-
живання» [5; 6]. 
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Латишева О. В. Екологічні інвестиції: сучас-
ний стан та перспективи їх впровадження в Ук-
раїні для забезпечення сталого розвитку держави 

Статтю присвячено аналізу специфіки розвитку 
екологічних інвестицій в Україні. Досліджено сут-
ність та види екологічних інвестицій, проаналізо-
вано стан розвитку екологічних інвестицій, визна-
чено перспективи екологічного  інвестування кра-
їни, виявлено основні напрями залучення екологіч-
них інвестицій. Виділено проблеми для впрова-
дження екологічних інвестицій в економіку Укра-
їни. Запропоновано заходи щодо поліпшення умов 
залучення екологічних  інвестицій. 

Ключові слова: «зелені» інвестиції, екологічно 
спрямована інвестиційна діяльність, екологічний 
розвиток, екологічні інвестиції, проблеми екологіч-
ного інвестування. 

 

Латишева Е. В. Экологические инвестиции: 
современное состояние и перспективы их внедре-
ния в Украине для обеспечения устойчивого раз-
вития государства 

Статья посвящена анализу специфики развития 
экологических инвестиций в Украине. Исследованы 
сущность и виды экологических инвестиций, про-
анализировано состояние развития экологических 
инвестиций, определены перспективы экологиче-
ского  инвестирования страны и основные направле-
ния привлечения экологических инвестиций. Выде-
лены проблемы  для внедрения экологических инве-
стиций в экономику Украины. Предложены меро-
приятия относительно улучшения условий привле-
чения экологических  инвестиций. 

Ключевые слова: «зеленые» инвестиции, эколо-
гически направленная инвестиционная деятель-
ность, экологическое развитие, экологические инве-
стиции, проблемы экологического инвестирования. 

 

Latysheva О. Ecological investments: the mod-
ern state and prospects of their introduction in 
Ukraine for providing of steady development of the 
state 

The article is sanctified to the analysis of specific 
of development of ecological investments in Ukraine. 
Essence and types of ecological investments are inves-
tigational, development of ecological investments status 
is analysed, the prospects of the ecological  investing of 
country and basic directions of bringing in of ecological 
investments are certain. Problems  are distinguished for 
introduction of ecological investments in the economy 
of Ukraine. Measures are offered in relation to the im-
provement of terms of bringing in of ecological  invest-
ments. 

Keywords: "green" investments, ecologically di-
rected investment activity, ecological development, eco-
logical investments, problems of the ecological invest-
ing. 
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УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Как показывает мировой опыт, международная 

торговля, опосредуя движение товарных потоков, 
растет быстрее производства. На каждые 10% роста 
мирового промышленного производства прихо-
дится 16% увеличения объема мировой торговли [1].  
Когда товар многократно пересекает границу, за-
траты, связанные с различными торговыми барье-
рами увеличиваются. Возникают промежуточные 
затраты, в частности, тарифы, затраты на транспор-
тировку и прохождение таможенных процедур. «То-
вары, проходящие несколько раз по цепочке созда-
ния стоимости, несут в себе эти расходы на каждом 
пограничном переходе с потенциально возраста- 
ющим кумулятивным эффектом. Это значительно 
увеличивает стоимость товаров для потребителей, 
что влияет на спрос, а также на производство и ин-
вестирование» [2]. 

Для Украины необходимость упрощения и гар-
монизации таможенных правил обусловлены усиле-
нием процессов интернационализации хозяйствен-
ной деятельности отечественных предприятий, раз-
витием новых рынков сбыта, а также необходимо-
стью развития экспортного, инновационного потен-
циала отечественных предприятий. Особенно это 
актуально в отношении малых и средних компаний-
экспортеров, реализующих инновационную продук-
цию, для которых затраты по выходу на внешние 
рынки остаются несоизмеримо высокими. 

Актуальность проблемы упрощения торговых 
процедур в Украине связана также с изменением ме-
тодов и скорости перемещения товаров через гра-
ницы, развитием новых форм взаимодействия 
между государствами в сфере трансфера товаров, 
услуг и технологий, необходимостью повышения 
безопасности такого трансфера. 

Вопрос упрощения процедур торговли рассмат-
ривается как институциональный аспект организа-
ции таможенной деятельности в работах В.В Суво-
рова [3]. С.И. Денисенко [4, 5] рассматривает вопрос 
упрощения процедур торговли в юридическом ас-
пекте. П.В. Пашко [6] связывает упрощение про- 
цедур торговли с повышением эффективности тамо-
женного контроля. Вопрос государственной регуля-
торной политики в сфере малого и среднего бизнеса 
как движущей силы экономического развития де-
тально изложен в работах В.И. Ляшенко [7, 8]. В ра-
ботах Н.В. Осадчей [9] исследуются вопросы адап-
тации национального таможенного законодатель- 

ства к требованиям ЕС. Взаимосвязи инноваций, 
производительности и экспортной деятельности  по-
священы работы зарубежных авторов: B. Cassiman, 
J.P. Damijan, J. Wagner и др. [10-13]. 

Целью исследования является выявление ос-
новных препятствий для упрощения таможенных 
процедур и ускорения трансграничного движения 
товаров и технологий в Украине, предложение ос-
новных направлений решения существующих про-
блем. 

Как показывают исследования зарубежных эко-
номистов, производительность компании и решение 
об экспорте продукции тесно связаны с ее иннова-
ционной деятельностью. Инновации могут играть 
более важную роль в принятии решения о начале 
экспорта и успешный экспорт продукции может 
стимулировать инновационный процесс. Таким об-
разом, связь между экспортом и инновациями явля-
ется взаимообусловленной [12].  

Упрощение торговых процедур, как экспорта, 
так и импорта в равной степени влияет на конкурен-
тоспособность внутри канала поставки, так как дви-
жение товара происходит в обоих направлениях [2].   

Экономическая и таможенная политика боль-
шинства стран сегодня определяется не только 
необходимостью повышения мобильности факто-
ров производства, но также необходимостью обес-
печения безопасности граждан и государства. 

Всемирная таможенная организация (ВТамО) 
провозгласила тему 2018 года: «Надежная бизнес-
среда для экономического развития» и предлагает 
таможенным администрациям государств соответ-
ствующие инструменты, документы, инициативы и 
совместную работу по ряду направлений. По словам 
Генерального Секретаря ВТамО, понятие «надеж-
ная бизнес-среда» рассматривается в таких аспек-
тах: «содействие», «безопасность», «справедли-
вость», «устойчивость». «Такая среда поможет 
предприятиям, особенно микро, малым и средним, 
расширить поле деятельности и создать предпо-
сылки для более активного участия в глобальной 
торговле. Это может быть достигнуто, например, че-
рез оптимизацию таможенных процедур, борьбу с 
коррупцией, упрощение трансграничного движения 
товаров, транспортных средств и пассажиров» [14]. 
Кроме того, такая среда «будет стимулировать внед-
рение инноваций, создание рабочих мест, приток 
инвестиций в человеческий капитал, тем самым ак- 
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тивизируя экономический рост и повышая стан-
дарты жизни» [14]. 

Кроме улучшения бизнес-среды и повышения 
безопасности каналов поставок ВТО призывает пра-
вительства к борьбе с внешними угрозами междуна-
родной торговли, возникающими при импорте за-
прещенных товаров, которые могут являться угро-
зой здоровью и безопасности граждан, в том числе 
товаров, перевозимых с нарушением авторских 
прав. Также в теме года усилен фокус на борьбе с 
терроризмом [15].   

Упрощение таможенных процедур является во-
просом одинаково важным как для бизнеса, так и 
для государства, поэтому своевременная разработка 
и применение мер по упрощению таможенных про-
цедур в Украине будет способствовать скорейшему 
развитию экспортного и инновационного потенци-
ала страны и повышению экономической и нацио-
нальной безопасности государства. 

Ориентиром в построении механизма таможен-
ного регулирования и унификации таможенного за-
конодательства стран, стремящихся к развитию 
международной торговли, является пересмотренная 
Киотская конвенция, которая вступила в силу 3 фев-
раля 2006 года (дата присоединения Украины −  
5 октября 2006 года) [16]. Основные её положения 
предусматривают применение упрощенных тамо-
женных процедур, максимальное внедрение инфор-
мационных технологий, применение современных 
методов таможенного контроля, основанных на ис-
пользовании системы управления рисками и тамо-
женного аудита, тесное сотрудничество с бизнес-
средой. 

Необходимость упрощения процедур по внеш-
ней торговле подтверждается также положениями 
Соглашения об упрощении процедур торговли в 
рамках ВТО, принятого в декабре 2013 года. Основ-
ной целью Соглашения является введение действен-
ных механизмов ускорения таможенного оформле-
ния товаров, упрощение требований к документа-
ции для ввоза, вывоза и транзита товаров, уменьше-
ние финансовых расходов для перевозки товаров в 
ходе международной торговли [17]. Украина рати-
фицировала Соглашение об упрощении процедур 
торговли 16 декабря 2015 года [17].  

Последние достижения в упрощении таможен-
ных процедур в Украине были связаны с введением 
обязательного декларирования товаров в электрон-
ной форме с 1 января 2017 года для всех субъектов 
ВЭД, использованием системы «единого окна». Это 
ускорило документооборот при оформлении сделок, 
однако не исключило полностью влияние человече-
ского фактора.   

По данным ОЭСР, разработавшей 10 показате-
лей для оценки эффективности упрощения процедур 
международной торговли (Trade Facilitation 
Indicators (TFIs)) [18], в 2017 году Украина прибли- 

зилась к наивысшим отметкам в отношении показа-
телей: «участие торгового сообщества» (involvement 
of trade community), «процедуры обжалования» 
(appeal procedures) и «сборы и платежи» (fees and 
charges). Украина соответствует или превышает 
среднюю эффективность в упрощении таможенных 
процедур в группе стран с низким или средним 
уровнем доходов, кроме показателя «оптимизация 
таможенных процедур» (the streamlining of 
procedures) (см. рисунок). 

В 2017 году по сравнению с 2015 годом в Укра-
ине улучшились показатели: «участие торгового со-
общества», «сборы и платежи», «формальности: до-
кументы, автоматизация, процедуры», «управление 
и объективность» [18]. Однако показатели «автома-
тизация процедур торговли», «внутреннее» и 
«внешнее сотрудничество ведомств на границе», а 
также «предварительные решения» остаются на низ-
ком уровне относительно других стран (см. рису-
нок).  

В табл. 1. представлены показатели упрощения 
процедур торговли в Украине в 2015 и 2017 годах.  

По данным ОЭСР Украине к настоящему вре-
мени удалось на 31,4% имплементировать обяза-
тельства по упрощению процедур международной 
торговли [17]. 

В данное время существует ряд преград, кото-
рые затрудняют развитие потенциала внешней тор-
говли Украины. Согласно данным Global Enabling 
Trade Report 2016 Украина «отстает» в развитии 
международной торговли сразу по нескольким 
направлениям: 

• Таможенное администрирование: эффек-
тивность и прозрачность таможенного администри-
рования (13 показателей): 95 место в мире. 

• Доступ к зарубежным рынкам (2 показа-
теля):110 место в мире. 

• Операционная среда внешней торговли  
(5 показателей):125 место в мире [12]. 

Наихудшими показателями для международ-
ной торговли в Украине согласно оценке 136 стран 
GETR 2016 являлись:  

1. Качество дорог: 132 место. 
2. Уровень защиты прав собственности: 127 ме-
сто. 

3. Физическая безопасность: 124  место. 
4. Стоимость получения разрешительных доку-
ментов для экспорта: 124 место (292 долл. 
США). 

5. Время получения разрешительных докумен-
тов для импорта: 122 место. 

6. Непредусмотренные платежи и взятки: 120 
место. 

7. Время оформления  разрешительных доку-
ментов для экспорта: 116 место. 

8. Предсказуемость времени импортных проце-
дур: 116 место.  
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9. Доступ к финансам: 114 место. 
10. Индекс таможенного сервиса: 110 место. 
11. Доступ к международным рынкам: 110 ме-

сто. 
12. Стоимость получения разрешительных до-

кументов для импорта: 105 место (212 долл. 
США). 

13. Эффективность процесса таможенной 
очистки: 104 место. 

14. Использование ИКТ в транзакциях Бизнес-
Бизнес (B2B): 103 место. 

Таким образом, основные препятствия для раз-
вития внешней торговли связаны с существующей 
бизнес-средой, эффективностью таможенного адми-
нистрирования, а также качеством инфраструктуры. 

 

 
Рис. 1. Индикаторы эффективности упрощения процедур торговли для Украины,  

стран с низким и средним уровнем дохода, стран Европы и ЦА в 2017 г. (значение 0-2) [17] 
 

Таблица 1 
Динамика показателей упрощения процедур международной торговли  

в Украине в 2015 и 2017 годах [17;18] 

Показатель Содержание показателя 
Значение 
2015 года 

Значение 
2017 года 

Значение 
2013-2017 
годов 

1 2 3 4 5 
Доступ к информации Запросы; публикация торговой информации, в том 

числе в Интернете 
1,7 1,4 1,05 

Участие торгового со-
общества 

Консультации с трейдерами 
1,25 1,5 1,57 

Предварительные реше-
ния 

Предварительное предоставление таможенной адми-
нистрацией по запросам компаний информации о клас-
сификации, происхождении, методе оценки, и т.д. в от-
ношении специфических товаров и времени импорти-
рования, правила и процедуры предоставления инфор-
мации 

1,67 1,17 1,00 

Процедуры обжалова-
ния 

Возможность обжалования административных реше-
ний таможенными агентами 

1,38 1,5 1,44 

1,05

1,57

1,00

1,44

1,54
0,89

0,540,62

0,46

0,64

1,22

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Доступ к 
информации

Участие торгового 
сообщества

Предварительные 
решения

Процедуры 
обжалования

Сборы и платежи

ДокументыАвтоматизация

Процедуры

Внутреннее 
сотрудничество 
ведомств на 
границе

Внешнее 
сотрудничество 
ведомств на 
границе

Управление и 
беспристрастность

Страны с низким и средним уровнем дохода

Европа и Центральная Азия

Украина
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 

Сборы и платежи Порядок взимания сборов и платежей с импортных и 
экспортных операций 

1 1,75 1,54 

Документы Принятие копий, упрощение торговых документов, 
гармонизация в соответствии международными стан-
дартами 

0,5 1,33 0,89 

Автоматизация Электронный обмен данными: использование риск-
менеджмента; автоматизированные процедуры на гра-
нице  

0,75 1 0,54 

Процедуры Оптимизация контроля на границе; единая точка 
предоставления всех необходимых документов; пост-
таможенный аудит; уполномоченные экономические 
операторы 

0,69 1,13 0,62 

Внутреннее сотрудни-
чество ведомств на гра-
нице 

Делегирование контроля таможенным органам; коопе-
рация между различными приграничными 
агентствами страны 

0,5 0,5 0,46 

Внешнее сотрудниче-
ство ведомств на гра-
нице 

Кооперация с соседними и третьими странами  
0,5 0,5 0,64 

Управление и беспри-
страстность 

Таможенные структуры и функции; подотчетность; 
политика в области этики 

0,5 1,29 1,22 

Средняя эффективность 
упрощения процедур 
торговли 

 
0,87 1,44 1,00 

 
По данным Отчета о развитии международной 

торговли 2016 (Global Enabling Trade Report 2016) 
[19] основными пятью препятствиями для экспорте-
ров в Украине являются: 

1) идентификация потенциальных рынков и 
покупателей; 

2) сложности в удовлетворении требований 
покупателей по качеству и количеству продукции; 

3) доступ к оборотным средствам (trade 
finance); 

4) зарубежные технические требования и стан-
дарты; 

5) несоответствующие производственные тех-
нологии и навыки [20, с. 127]. 

Для  украинских экспортеров доступ к зарубеж-
ным рынкам согласно данным GETR 2016 также 
ограничивается высокими тарифами в стране назна-
чения и торговыми преференциями (льготами), со-
здаваемыми в пределах региональных торговых со-
глашений. Но основная проблема действующего ре-
жима во внешней торговле для экспортеров состоит 
в отсутствии весомых стимулов и наличии суще-
ственных скрытых ограничений на экспорт − это 
операционные или нетарифные затраты при осу-
ществлении внешнеторговой деятельности. В Укра-
ине такие затраты составляют около 40% прибыли 
(в развитых странах – 3-5%) [21, с. 193]. 

Анализируя данные табл. 2, характеризующие 
основные показатели процедуры экспорта в Укра-
ине и других странах, отметим, что стоимость 
оформления разрешительных документов для экс-
порта в Украине в 2,5 раза выше средней в Европе и 
Центральной Азии. Количество документов для экс-
порта в Украине – 5, для стран  ЕС − 1-2 документа, 

в среднем по региону Европа и ЦА – 4. Время полу-
чения разрешительных документов в Украине − 4 
дня, в соседней Польше − 1 час. Китай с таким же 
количеством документов (5) − 21 час, Индия − 38 ча-
сов. Количество государственных органов, задей-
ствованных в процедуре экспорта в Украине − 4, в 
среднем в Европе и ЦА − 2. 

В Украине существуют также значительные 
ограничения реализации инновационного потенци-
ала украинских производителей, связанные с импор-
том. 

1. Коррупция на границе. 
2. Тарифные и нетарифные барьеры. 
3. Обременительные процедуры импорта. 
4. Высокая стоимость простоев (задержек), 

связанных с международной транспортировкой. 
5. Несоответствие телекоммуникационной ин-

фраструктуры [20, с. 127]. 
Также ограничивают импорт низкая предсказу-

емость времени импортных процедур, низкий уро-
вень таможенного сервиса, недостаточный уровень 
компетенции и качества таможенных услуг (только 
50% респондентов отмечают высокий уровень каче-
ства услуг), наличие непредусмотренных платежей 
и взяток на границе, ограниченный доступ участни-
ков ВЭД к финансам. 

Обобщая данные табл. 2 и табл. 3, составлен-
ные по данным Индекса эффективности логистики 
2016 (The Logistic Performance Index 2016) [22] и от-
чета Мирового банка «Ведение бизнеса 2017» (The 
Doing business report  2017) [23], отметим следу- 
ющие препятствия, связанные с эффективностью та-
моженных процедур в Украине: 
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Таблица 2  
Характеристика таможенных процедур во внешней торговле  

в режиме Экспорт в некоторых странах в 2017 году 
 Страна Количество 

докумен-
тов, необ-
ходимых 
для тамо-
женного 
оформле-
ния экс-
порта, шт. 

2016 г. 

Время тамо-
женной 

очистки экс-
порта: погра-
ничный и та-
моженный 

контроль, ча-
сов 

Стоимость та-
моженной 

очистки товара 
в режиме экс-
порта,  долл. 

США 

Время, необ-
ходимое для 
получения 

всех разреши-
тельных доку-
ментов для 
экспорта, ча-

сов 

Стоимость 
оформле-
ния разре-
шительных 
документов 
при экс-
порте, 

долл. США

Количество 
государ-
ственных 

агентств при 
экспорте, 

шт. 

Удельный вес 
деклараций, 

поданных и об-
работанных в 
электронном 
виде, % 
2016 г. 

1 Германия 2 36 345 1 45 2 94,59 
2 Франция 2 (2014) 0 0 1 0 нет данных нет данных 
3 Великобритания 2 24 280 4 25 2 93,75 
4 Польша  1 0 0 1 0 1 100 
5 Россия  4 72 665 25,4 92 2 66,67 
6 Украина 5 26 75 96 292 4 100 
7 Китай 5 25,9 484,1 21,2 84,6 3 90,91 
8 Сингапур 1 10 335 2 37 2 100 
9 Япония 2 22,6 264,9 2,4 54 3 100 
10 США 3 1,5 175 1,5 60 3 100 
11 Мексика 4 20,4 400 8 60 3 83,33 
12 Бразилия 3 49 958,7 12 226,4 3 100 
13 Индия 5 106,1 382,4 38,4 91,9 3 95,56 
14 ЮАР 3 100 428 68 170 2 100 
15 ОАЭ 3 27 462 6 178 3 100 
16 Панама 2 24 270 6 60 3 100 
17 Европа и  ЦА 4 28 191,4 27,9 113,8 2 84,82 

Составлено автором по данным [15; 16]. 
 
 

Таблица 3 
Характеристика таможенных процедур во внешней торговле  

в режиме Импорт в некоторых странах в 2017 году 
 Страна Количество 

документов, 
необходи-
мых для та-
моженного 
оформления 
импорта , шт 

2016 г 

Время тамо-
женной 

очистки им-
порта: по-

граничный и 
таможенный 
контроль, 
часов 

Стоимость та-
моженной 

очистки товара 
в режиме им-

порта 
долл. США 

Время, необ-
ходимое для 
получения 

всех разреши-
тельных доку-
ментов для 
импорта, ча-

сов 

Стоимость 
оформле-
ния разре-
шительных 
документов 
при им-
порте, 

долл. США

Количество 
государ-
ственных 

агентств при 
импорте, 

шт. 

Удельный вес 
деклараций, 

поданных и об-
работанных в 
электронном 
виде, % 
2016 г. 

1 Германия 2 0 0 1 0 2 94,59 
2 Франция 2 0 0 1 0 нет данных нет данных 
3 Великобритания 1 3 0 2 0 1 93,75 
4 Польша  1 0 0 1 0 1 100 
5 Россия  5 38,6 587,5 42,5 152,5 3 66,67 
6 Украина 5 72 100 168 212 4 100 
7 Китай 4 92,3 745 65,7 170,9 3 90,91 
8 Сингапур 1 33 220 3 40 2 100 
9 Япония 1 39,6 299,2 3,4 107 3 100 
10 США 3 1,5 175 7,5 100 2 100 
11 Мексика 3 44,2 450 17,6 100 2 83,33 
12 Бразилия 3 63,1 969, 6 48 106,9 3 100 
13 Индия 5 264,5 543,2 61,3 134,8 4 95,56 
14 ЮАР 2 144 657 36 213 2 100 
15 ОАЭ 3 54 678 12 283 3 100 
16 Панама 1 24 490 6 50 2 100 
17 Европа и ЦА 4 25,9 185,1 27,3 94,7 2 84,82 

Составлено автором по данным [15; 16]. 
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− высокую стоимость и длительность про-
цесса получения разрешительных документов для 
импорта и экспорта продукции в Украине относи-
тельно других стран; 

− большее количество документов, необходи-
мых для таможенного декларирования; 

− большее количество государственных орга-
нов, задействованных во внешней торговле. 

Перспективным для Украины может стать уча-
стие в масштабном инфраструктурном проекте Ки-
тая «Один Пояс − Один Путь», который нацелен на 
усиление экономического и политического сотруд-
ничества Китая и 68 стран-участниц. Украина могла 
бы рассчитывать на часть объема торговли ЕС и Ки-
тая, который в 2016 году составил 514 млн евро [24].  
Однако Украина не является членом ЕС, в отличие 
от соседней Болгарии и Румынии, что усложняет 
прохождение границы. Низкое качество инфра-
структуры, в частности, автодорог, телекоммуника-
ций, несоответствие отечественных технических ха-
рактеристик инфраструктуры зарубежным на фоне 
высокой стоимости судозаходов в портах страны (на 
25-35% больше, чем в Болгарии и Румынии) и высо-
ких рисков безопасности делает Украину менее при-
влекательной для инвестирования по сравнению со 
странами ЕС.  

Для Украины приоритетом в краткосрочной 
перспективе является упрощение таможенных про-
цедур и администрирования на границе. Модерниза-
ция таможенного администрирования является от-
носительно эффективной, менее затратной, в том 
числе по времени, она политически проще, чем дру-
гие вмешательства. Поэтому, упрощение админи-
стрирования на границе может стать наилучшим вы-
бором для стран, желающих провести быстрые ре-
формы. В тоже время, «реформа таможенного адми-
нистрирования является непростым заданием и тре-
бует сильной политической воли, тесной коопера-
ции множества агентств, государственных органов и 
участников процесса, а иногда и непосредственной 
поддержки государства» [19, с. 6, 21]. 

Таким образом, с точки зрения необходимости 
включения Украины в мировые цепочки добавлен-
ной стоимости и повышения уровня технологично-
сти производства, основным вопросом государ-
ственной политики может стать упрощение проце-
дур экспорта, импорта и других процедур; повыше-
ние качества логистической инфраструктуры и 
улучшение бизнес-среды международной торговли 
путем изучения и применения наилучших практик 
зарубежного опыта. Практически модернизация в 
этом направлении предполагает: 

1. Техническое переоснащение таможенных ор-
ганов и достижение в результате внедрения ИКТ ка-
чественно нового уровня таможенного администри-
рования. Основные приоритетные задачи данного 
направления: повышение предсказуемости и про- 

зрачности таможенных процедур; повышение уров-
ня информационной безопасности таможенных ор-
ганов. 

2. Минимизация человеческого участия в при-
нятии решения относительно всех этапов таможен-
ного декларирования товаров, а также выдачи разре-
шительных документов для экспорта и импорта, ши-
рокое применение средств ИКТ. 

3. Повышение кадрового потенциала таможен-
ных органов, в том числе использование сотрудни-
ками специализированных программных продуктов. 

4. Развитие ИКТ и повсеместное использование 
«больших данных» в таможенном администрирова-
нии, что позволит более эффективно управлять рис-
ками и принимать обоснованные решения относи-
тельно улучшения таможенного сервиса, проведе-
ния пост-таможенного аудита. 

Вопросы, связанные с развитием транспортной 
и телекоммуникационной инфраструктуры, тре-
буют больших временных затрат и капиталовложе-
ний и предполагают: 

1. Повышение качества инфраструктуры, в 
частности, качества дорог, а также портовой инфра-
структуры. 

2. Снижение портовых сборов, грузовых опера-
ций и стивидорных услуг в портах страны. Учет ин-
тересов бизнеса и государства при формировании 
стоимости таких услуг. 

3. Разработку эффективных механизмов финан-
сирования развития и обслуживания инфраструк-
туры (в частности, морских портов), изучение и при-
менение наилучших практик зарубежного опыта.  

4. Создание конкурентных условий для привле-
чения частного бизнеса в инфраструктурную от-
расль, применение инструментов государственно-
частного партнерства. 

Существенными стимулами для отечественных 
предприятий-экспортеров наукоёмкой продукции 
могут стать: 

1. Сокращение количества разрешительных до-
кументов для экспорта и импорта, времени их вы-
дачи; снижение стоимости получения таких доку-
ментов. 

2. Разработка механизмов государственной фи-
нансовой поддержки предприятий-экспортеров, ре-
ализующих инновационную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. 

3. Повышение отечественных производствен-
ных стандартов и производительности: стимулиро-
вание импорта высокотехнологичного оборудова-
ния; приобретение зарубежных лицензий, патентов. 

4. Гармонизация отечественных технических 
стандартов и требований с международными. 

5. Продвижение деловых связей малых пред-
приятий через специальные программы налажива-
ния контактов между экспортерами и инвесторами, 
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организуемые бизнес-ассоциациями или торговыми 
палатами. 

6. Организация торговых миссий за рубежом, 
поддержка участия украинских предприятий в меж-
дународных выставках [25]. 

7. Развитие у предпринимателей навыков, необ-
ходимых для экспорта; информирование экспорте-
ров о существовании торговых соглашений и потен-
циальных возможностей экспорта. 

Решение обозначенных проблем будет способ-
ствовать снижению издержек внешней торговли, 
увеличению количества участников ВЭД, ускоре-
нию процесса прохождения товаров через таможен-
ную границу. Это позволит отечественным произво-
дителям инновационной продукции более эффек-
тивно конкурировать на мировом рынке товаров и 
услуг, постоянно повышая качество продукции и 
производительность труда. Государству это позво-
лит реализовать транзитный и инвестиционный по-
тенциал, стать частью мирового товарооборота. 
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Ляшенко А. Ю. Спрощення процедур міжна-

родної торгівлі як інструмент підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняної продукції в умо-
вах глобалізації 

У статті обґрунтовано необхідність спрощення 
процедур торгівлі в Україні, відображено можливі 
вигоди для бізнесу і держави. Автором проведено 
аналіз основних перешкод для спрощення процедур 
торгівлі в Україні. Також у статті узагальнено та 
проаналізовано показники, що характеризують про-
цедури експорту та імпорту в Україні та інших кра-
їнах, визначено бар'єри для експортної діяльності. 
Запропоновані заходи щодо модернізації митної си-
стеми, які пов'язані зі спрощенням процедур тор- 
гівлі. Також автором запропоновано заходи щодо 
зниження бар'єрів і створення стимулів для експор-
терів інноваційної продукції в Україні. 

Ключові слова: міжнародна торгівля, митні про-
цедури, спрощення процедур міжнародної торгівлі, 
митне адміністрування, інфраструктура, інновації, 
експортний потенціал. 

 
Ляшенко А. Ю. Упрощение процедур между-

народной торговли как инструмент повышения 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции в условиях глобализации 

В статье обоснована необходимость упрощения 
процедур торговли в Украине, отражены возможные  
 
 

выгоды для бизнеса и государства. Автором прове-
ден анализ основных препятствий для упрощения 
процедур торговли в Украине. Также в статье обоб-
щены и проанализированы показатели, характеризу-
ющие процедуры экспорта и импорта в Украине и 
других странах, определены барьеры для экспорт-
ной деятельности. Предложены меры по модерниза-
ции таможенной системы, связанные с упрощением 
процедур торговли. Также автором предложены 
меры по снижению барьеров и созданию стимулов 
для экспортеров инновационной продукции в Укра-
ине. 

Ключевые слова: международная торговля, та-
моженные процедуры, упрощение процедур между-
народной  торговли, таможенное администрирова-
ние, инфраструктура, инновации, экспортный по-
тенциал. 

 
Lyashenko A. Trade facilitation as a tool to in-

crease the competitiveness of domestic products in 
the context of globalization 

The article substantiates the need to simplify trade 
procedures in Ukraine, reflects the possible benefits for 
business and the state. The author analyzed the main ob-
stacles to trade facilitation in Ukraine. The article also 
summarizes and analyzes the indicators characterizing 
the export and import procedures in Ukraine and other 
countries, identifies the barriers to export activities. The 
article suggests measures to modernize the customs sys-
tem related to trade facilitation in the article. The author 
also proposed measures to reduce barriers and create in-
centives for exporters of innovative products in Ukraine. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

СПОЖИВАЧІВ ВУГІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. У сучасних економіч-

них умовах виникла необхідність пошуку та вико- 
ристання інноваційних підходів у маркетингу, од-
ним з яких є концепція маркетингу взаємовідносин, 
що заснована на формуванні та розвитку партнер- 
ських відносин зі споживачами. Однак реалізація  
технологій маркетингу взаємовідносин і програм 
підвищення рівня лояльності споживачів в умовах 
розвитку економіки України недостатньо ефектив-
на. Це обумовлено відсутністю системного підходу 
до організації програм удосконалення процесів об-
слуговування споживачів, недостатнім використан-
ням даних про споживачів, однотипністю програм 
лояльності через застосування обмеженого набору 
інструментів заохочення постійних споживачів 
тощо. 

Тому для вирішення цих проблем доцільним є 
формування комплексного підходу на основі поєд-
нання системного, процесного та функціонального 
підходів до обслуговування споживачів на засадах 
клієнтоорієнтованості як ключового чинника підви-
щення ефективності функціонування вугільного 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Од-
нією з складових клієнтоорієнтованості є обслугову-
вання споживачів. Як свідчить аналіз наукових дже-
рел, на даний час не існує єдиної точки зору щодо 
формулювання даного поняття. 

Зарубіжні вчені відзначають, що обслугову-
вання клієнтів «охватывает все случаи контакта по-
ставщика и покупателя» [1, с. 47]. На їх думку, об-
слуговування клієнтів включає такі основні скла-
дові, як «элементы, предшествующие сделке: поли-
тика обслуживания клиентов, оформленная в виде 
документа; доступность, организационная струк-
тура и гибкость системы; элементы сделки: время 
выполнения заказа, наличие товара на складе, судь-
ба выполненных заказов, информационное состо-
яние заказа; элементы, следующие за сделкой: нали-
чие запасных частей, время реагирования, отслежи-
вание товара / гарантии» [1, с. 48-49]. 

Під терміном «обслуговування клієнта» розумі-
ється «міра відносної оцінки виконання замовлень»; 
«філософія діяльності, яка в стратегічному сенсі  
формує потенціал стійких конкурентних переваг» 
[2, с. 296]. Предметами логістичного обслугову- 
вання є логістична послуга і логістичний продукт 
[3, с. 26]. 

Ряд учених визначають термін «обслугову-
вання споживача» як: 

– «сукупність видів діяльності зі створення 
споживчої корисності, які відбуваються в процесі 
виконання замовлень, спрямованих на задоволення 
потреб споживачів і досягнення мети діяльності під-
приємства» [4, с. 10]; 

– «сферу діяльності, набір кількісних показни-
ків активності бізнесу, філософію управління» [5, 
с. 5]; 

– «главное звено в логистической политике, ко-
торое заключается в следующем: потребность по- 
требителей значительнее услуг и продуктов; услуги 
и продукты имеют ценность, если они открыты и  
востребованы потребителями» [6, с. 218]; 

– «деятельность исполнителя услуги, проходя-
щая при непосредственном контакте с потребите-
лем» [7, с. 33]; 

– «концепцию, которая имеет очень широкую 
применимость, так как она приложима и к услуге, и 
к товару, но при этом акцентирует внимание на про-
цессе удовлетворения потребителя» [8, с. 82]; 

– «набор действий, создающий поддержку ос-
новного продукта компании» [8, с. 84]; 

– «процесс создания существенных выгод, со-
держащих добавленную стоимость, при условии 
поддержания эффективного уровня затрат в цепи 
поставок» [9, с. 169]. 

У спеціальній літературі використовується тер-
мін «логістичне обслуговування споживачів» як 
«важлива складова процесу обслуговування, що дає 
можливість забезпечити необхідний рівень задово-
лення потреб споживачів за умови підтримки ефек-
тивного рівня витрат у ланцюзі постачань» [10,  
с. 17].  

«... Логістичне обслуговування споживачів 
створює додану цінність для всіх учасників логісти-
чного ланцюга... Основними принципами логістич-
ного обслуговування споживачів є: орієнтація на за-
доволення потреб споживачів, орієнтація системи 
обслуговування на запобігання помилок, збоїв, не-
відповідностей; орієнтація на вдосконалення проце-
сів, процедур і документації з обслуговування спо-
живачів; участь співробітників усіх функціональних 
підрозділів підприємства в забезпеченні необхід-
ного рівня обслуговування споживачів; чіткий роз-
поділ посадових обов'язків працівників» [10, с. 18-
19]. 

Маркетинг 
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Термін «логістичне обслуговування клієнтів» 
розглядається як «тимчасово-просторова координа-
ція формування доданої корисності, реалізація якої 
задовольняє потреби клієнтів ефективним з точки 
зору витрат наданням послуг у ланцюзі постачань». 
Логістичне обслуговування як економічне поняття є 
«процесом надання логістичних послуг споживачеві 
і складовою обслуговування клієнтів», що охоплює 
«тільки ті логістичні операції, які створюють певні 
конкурентні переваги, зокрема, здатні створювати 
додану корисність для клієнта або приносити дода-
тковий прибуток підприємству» [11, с. 208-209]. 

У роботі [12, с. 43] визначено, що логістичне 
обслуговування клієнта в електроенергетиці є «су-
купністю функцій і видів діяльності всіх підсистем  
підприємства, що забезпечуватиме зв'язок «підпри-
ємство – споживач» за кожним матеріальним і інфо-
рмаційним потоком за показниками номенклатури, 
якості, кількості, ціни, місця і часу надання продук-
ції, відповідно до потреб ринку».  

Як показує аналіз, у науковій літературі зустрі-
чається термін «логістичний сервіс». Зарубіжні 
вчені під цією дефініцією розуміють «баланс между 
приоритетом высококачественного обслуживания 
потребителей и сопутствующими издержками» 
[13, с. 34].  

Логістичний сервіс нерозривно пов’язано з роз-
поділом і є комплексом послуг, що надаються в про-
цесі постачання товарів споживачам [14]. 

Логістичний сервіс визначається як «пропози-
ція різних комбінацій логістичних послуг спожива-
чам обладнання відповідно до існуючих способів 
його використання протягом всього терміну експлу-
атації» [15, с. 68]. 

Отже, на основі узагальнення існуючих науко-
вих підходів до визначення змісту терміна «обслу-
говування споживачів» можна зробити такий висно-
вок. Під цією дефініцією, як правило, розуміється 
процес, спрямований на управління ланцюгом пос-
тавок; контакт постачальника та покупця; міра оці-
нки виконання замовлення; сукупність видів діяль-
ності, спрямованих на задоволення потреб клієнтів; 
філософія діяльності; робота з надання послуг; 
сфера діяльності; філософія управління; можливість 
забезпечення необхідного рівня задоволення потреб 
клієнтів; діяльність, що спрямована на створення 
споживчої корисності; процес створення вигод, що 
містять додану вартість; концепція бізнесу, яка ак-
центує увагу на процесі задоволення споживача 
тощо. 

Мета даного дослідження полягає у розробці 
пропозицій щодо формування комплексного під-
ходу до організації процесів обслуговування спожи-
вачів вугільного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. З урахуванням 
специфіки функціонування вугледобувного підпри-
ємства обслуговування споживачів вугільної проду-
кції пропонується розглядати як організацію ком-
плексу взаємопов’язаних, послідовно виконуваних 
процесів збутової діяльності і транспортних послуг, 
спрямованих на задоволення попиту споживачів 
шляхом поставки їм необхідного обсягу вугілля для 
здійснення виробничого процесу (великооптові), 
подальшої реалізації вугілля з метою одержання 
прибутку (середньооптові) і забезпечення побуто-
вих потреб (дрібнооптові споживачі) (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основні складові обслуговування споживачів вугільного підприємства  

(запропоновано автором) 

Мета 

Принципи 

Суб’єкти  

Об’єкти  

підвищення ефективності функціонування вугледобувного підприємства за рахунок удоско-
налення процесів обслуговування різних категорій споживачів з використанням клієнтоорі-
єнтованого підходу 

застосування комплексного підходу до організації процесів обслуговування споживачів ву-
гільної продукції в єдиному комплексі; 
реалізація всього переліку функцій управління комплексом послідовно здійснених процесів 
обслуговування споживачів вугільної продукції; 
впровадженні сучасних інформаційних технологій (наприклад, CRM/PRM-систем) при ор-
ганізації процесів обслуговування споживачів вугільної продукції; 
формування партнерських взаємовідносин вугледобувного підприємства з різними категорі-
ями споживачів  

вугільне підприємство; 
різні категорії споживачів вугільної продукції: 
великооптові (теплоелектростанції), щомісячні обсяги поставки вугілля складають  
від 10 тис. т; 
середньооптові (посередницькі організації) – від 60–70 т; 
дрібнооптові (котельні теплопостачання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закла-
дів, лікарень, житлових будинків і населення) – до 10 т 

комплекс процесів обслуговування споживачів вугільної продукції  



Н. В. Трушкіна 

76 
Економічний вісник Донбасу № 1(51), 2018 

При організації збутової діяльності вітчизня-
них вугледобувних підприємств недостатньо врахо-
вуються специфічні особливості обслуговування 
споживачів вугільної продукції. Підтвердженням є 
аналіз статистичних даних. Так, за даними Держав-
ної служби статистики України, обсяг споживання 
вугілля в Україні знизився за 2007–2015 рр. на 
36,2%.  

У той же час загальний обсяг споживання ву-
гілля в Україні зменшився за рахунок скорочення 
обсягу споживання на перетворення вугілля в інші 
види палива й енергію на 38,3% та для неенергетич- 

них цілей – на 93,3%. У структурі загального спожи-
вання вугілля в Україні частка споживання для пе-
ретворення вугілля в інші види палива й енергію 
скоротилася за 2007–2015 рр. на 3,1%, а для неенер-
гетичних цілей – на 1,9% (табл. 1). 

Як показує аналіз статистичних даних, обсяг 
споживання вугілля в секторі енергетики знизився 
за 2012–2015 рр. на 28% унаслідок зменшення об-
сягу перетворення вугілля в енергію електростанці-
ями на 28,6%, теплоелектроцентралями – на 12,6%, 
теплоцентралями – на 35,5%.  

Таблиця 1 
Динаміка обсягу та структури споживання вугілля в Україні 

Показники 
Роки 

2007 2009 2012 2014 2015
Загальний обсяг споживання вугілля, млн т 71,0 63,0 73,3 53,9 45,3
У тому числі за напрямами споживання: на перет-
ворення в інші види палива та енергію, млн т 64,2 57,6 67,1 45,8 39,6 

кінцеве споживання, млн т 5,3 3,8 5,9 7,9 5,6
для неенергетичних цілей, млн т 1,5 1,6 0,3 0,2 0,1
Частка в загальному обсязі споживання: на перет-
ворення в інші види палива та енергію, % 

90,4 91,5 91,6 84,9 87,3 

кінцеве споживання, % 7,4 6,0 8,0 14,8 12,4
для неенергетичних цілей, % 2,2 2,4 0,4 0,3 0,3
Складено за даними: [16, с. 98; 17, с. 258; 18; 19]. 
 
За цей час обсяг власного споживання енерге-

тичним сектором скоротився на 73,1%. Обсяг кінце-
вого споживання вугілля зменшився на 29,9% через 
зниження обсягу споживання у транспортній 
сфері – на 63,6%, побутовому секторі – на 60,1%, 
для неенергетичного використання вугілля – на 
43,1%, у сфері промисловості – на 17,4% (у чорній 
металургії – на 22,1%, для виробництва неметалевих 
мінеральних продуктів – на 16,1%) (табл. 2). 

Основними споживачами вугілля в Україні є 
енергетика (виробництво теплової та електричної 
енергії) та промисловість. Практично весь обсяг  
коксівного вугілля та коксу споживає металургійне 
виробництво. При цьому у структурі споживання 
вугілля частка сектору енергетики зросла за 2007–
2015 рр. на 13,2% (табл. 3).  

За 2007–2015 рр. питома вага власного спожи-
вання вугілля енергетичним сектором, навпаки,  
 

Таблиця 2 
Динаміка обсягу споживання вугілля в Україні за категоріями споживачів, тис. т 

Категорії споживачів 
Роки 

2012 2013 2014 2015
Загальний обсяг споживання вугілля 73306 71322 60572 45285
Загальний обсяг перетворення вугілля в паливо та енергію 67286 64292 52477 41280
З них: електростанції 37495 36875 32287 26781
Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 2033 2082 1984 1777
Теплоцентралі 1269 1180 1124 818
Виробництво коксу / брикетів 26489 24155 17082 11904
Обсяг власного споживання енергосектором (підприємства з ви-
добування вугілля, електростанції, ТЕЦ, теплоцентралі)

472 451 341 127 

Обсяг кінцевого споживання вугілля 5523 6547 7730 3874
З них: промисловість 3752 4920 6948 3099
У тому числі: чорна металургія 2466 3487 5741 1922
неметалеві мінеральні продукти 1110 1260 937 931
Транспорт (залізничний) 22 21 13 8
Інші види діяльності 1473 1355 584 610
У тому числі: побутовий сектор 1217 1109 446 485
Неенергетичне використання вугілля (промисловий та енергети-
чний сектори, сектор перетворення) 276 251 185 157 

Складено за даними: [18; 19]. 
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Таблиця 3 
Динаміка структури споживання вугілля в Україні за категоріями споживачів, % 

Категорії споживачів 
Роки 

2007 2009 2012 2015 
Загальний обсяг споживання вугілля 100,0 100,0 100,0 100,0 
Обсяг споживання вугілля тепловою енергетикою 48,6 52,8 55,6 61,8 
У тому числі: електростанції 42,1 44,5 47,8 53,3 
теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 3,9 4,8 5,4 6,2 
теплоцентралі 2,6 3,5 2,4 2,3 
Коксові підприємства (доменні печі) 12,7 12,1 10,7 12,7 
Підприємства з виробництва брикетів 7,2 7,6 6,4 2,8 
Обсяг власного споживання енергетичним сектором  4,4 4,7 4,1 3,3 
Обсяг кінцевого споживання вугілля 27,6 22,1 22,5 23,0 
З них: промисловість 20,4 18,9 19,5 20,4 
У тому числі: чорна металургія 18,7 16,5 16,0 18,0 
неметалеві мінеральні продукти 0,8 1,0 1,4 1,8 
Транспорт (залізничний) 0,09 0,07 0,03 0,01 
Інші види діяльності 4,2 2,0 2,1 1,4 
У тому числі: побутовий сектор 3,5 1,5 1,7 1,1 
Неенергетичне використання вугілля (промисловий  
та енергетичний сектори, сектор перетворення) 

2,9 1,1 0,9 1,3 

Складено за даними: [18; 19]. 
 

зменшилася на 1,1%, кінцевого споживання – на 
4,6% у результаті скорочення частки побутового  
сектору – на 2,3%, неенергетичного використання – 
на 1,6%, інших категорій споживачів – на 2,8% 
(рис. 2). 

На основі проведення наукових досліджень з 
проблем організації збутової діяльності вугледобув-
них підприємств обґрунтовано доцільність дифере-
нціації споживачів вугільної продукції на велико-, 

середньо- і дрібнооптових, виходячи з обсягів їх що-
річного попиту. 

До споживачів вугільної продукції відносяться 
металургійні, коксохімічні заводи, теплоелектро- 
станції; посередницькі організації, котельні тепло-
постачання дошкільних та загальноосвітніх навча-
льних закладів, лікарень, житлових будинків і насе-
лення, що використовують вугілля для виробництва 
промислової продукції, подальшої реалізації або для 
побутових потреб. 

 

2007 рік 2015 рік 
 

Рис. 2. Структура споживання вугілля в Україні 
(побудовано за даними [18; 19]) 
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Виявлено, що для вугільної промисловості Ук-
раїни характерним є нерівномірність відвантаження 
вугільної продукції споживачам по днях і місяцях. 

Існують різні закономірності попиту на вугілля для 
кожної групи споживачів (рис. 3 і 4). 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Динаміка обсягів відвантаження вугілля великооптовим споживачам обстеженого  
вугільного підприємства (побудовано автором) 

 

 
 

 
Рис. 4. Динаміка обсягів відвантаження вугілля середньооптовим споживачам 

 
При цьому особливістю організації збутової ді-

яльності вітчизняних вугледобувних підприємств є 
постійні коливання, тобто нестабільність попиту ве-
лико- та середньооптових споживачів на вугільну 
продукцію. 

Для виявлення та оцінки рівня нестабільності 
попиту на вугільну продукцію розраховується ін-
декс сезонних коливань 
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де iy  – середнє значення показника за i-й період 
року (місяць, квартал);  

y  – загальне середнє значення за весь рік. 
Як свідчать розрахунки, спостерігається знач-

ний рівень індексу сезонних коливань попиту се- 

редньооптових споживачів на вугілля. Попит на ву-
гільну продукцію великооптових споживачів має 
слабкі сезонні коливання (рис. 5). Одержані резуль-
тати слід ураховувати при формуванні програм і 
планів збутової діяльності вугільного підприємства. 

 
 

великооптові споживачі середньооптові споживачі 
 

Рис. 5. Сезонні коливання попиту споживачів вугільної продукції  
(побудовано автором) 

 
Результати розрахунків показують, що питома 

вага відвантаження вугілля великооптовим спожи-
вачам зростає, а середньооптовим – знижується у за-
гальному обсязі відвантаження. Так, за 2001–
2015 рр. питома вага відвантаження вугілля велико-
оптовим споживачам збільшилась на 12,6%, а сере-
дньооптовим споживачам скоротилась на 12,6%. 
Питома вага відвантаження вугілля дрібнооптовим 
споживачам вугільного підприємства змінюється 
несуттєво і складає 0,7% (табл. 4). 

Обстеження свідчать, що в 2015 р. питома вага 
поставок на ряді вугледобувних підприємств у стру-
ктурі відвантаження вугільної продукції великооп-
товим споживачам становила 86–90%, середньооп-
товим – 3–10%, а дрібнооптовим – 1–3%. 

Таким чином, у роботі обґрунтовано доціль-
ність застосування клієнтоорієнтованого підходу до 
обслуговування споживачів вугільної продукції на 
основі їх диференціації, який на відміну від існую-
чих базується на врахуванні обсягів щорічного по-
питу різних груп споживачів та їх специфічних осо-
бливостей. 

Визначено напрями підвищення рівня обслуго-
вування споживачів вугільної продукції (рис. 6). 

Виходячи з вищевикладеного, встановлено, що 
сучасні умови розвитку національної економіки ви-
магають від вітчизняних вугільних підприємств за-
стосування комплексного підходу до організації 

процесів обслуговування споживачів вугільної про-
дукції на основі поєднання системного, процесного 
та функціонального підходів. 

 
Таблиця 4 

Структура відвантаження вугілля різним кате-
горіям споживачів вугільного підприємства, % 

Роки 
Категорії споживачів 

велико- 
оптові 

середньо- 
оптові 

дрібно- 
оптові 

2001 76,7 22,6 0,7 
2002 89,4 9,7 0,9 
2003 78,7 20,6 0,7 
2004 75,2 23,9 0,9 
2005 83,9 15,9 0,2 
2006 86,2 13,5 0,3 
2007 86,6 13,1 0,3 
2008 90,3 8,7 1,0 
2009 92,9 6,1 1,0 
2010 93,6 5,7 0,7 
2011 93,6 5,6 0,8 
2012 93,8 5,4 0,8 
2013 93,6 5,7 0,7 
2014 88,5 10,8 0,7 
2015 89,3 10,0 0,7 
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Рис. 6. Напрями підвищення рівня та якості обслуговування споживачів вугільного підприємства 
(запропоновано автором) 

 
На думку науковців, системний підхід полягає 

в тому, «що будь-який більш-менш складний об’єкт 
розглядають як відносно самостійну систему зі сво-
їми особливостями функціонування і розвитку» [20, 
с. 27]. Це «методологія наукового пізнання, в основі 
якого лежить розгляд об’єктів як систем, що склада-
ються із закономірно структурованих і функціона-
льно організованих елементів» [21, с. 32].  

Застосування даного підходу дозволяє «дослі-
дити функціонування, розвиток, структуру цілого 
(об’єкта), встановити властивості його частин (еле-
ментів), простежити взаємодії і взаємозв’язки між 
ними [22, с. 157].  

Система управління взаємовідносинами в рам-
ках функціонального підходу являє собою «ієрар- 
хічну структуру взаємопов’язаних процесів реаліза-
ції функцій управління, що дозволяє оптимізувати 
систему загального корпоративного управління, 
зробити її прозорою для керівництва і здатною  
гнучко реагувати на зміни зовнішнього середо-
вища» [23, с. 63]. 

Отже, для удосконалення організації процесів 
обслуговування споживачів вугільної продукції до- 
цільно використовувати системний, процесний  
і функціональний підходи в єдиному комплексі че-
рез реалізацію функцій управління (рис. 7).  

Суть системного та процесного підходів поля-
гає в організації процесів обслуговування спожива-
чів в єдиному комплексі – в реалізації сукупності 
взаємопов’язаних процесів, які здійснюються послі-
довно: 

− прогнозування обсягів відвантаження ву- 
гільної продукції споживачам;  

− збір заявок на вугільну продукцію;  
− узгодження термінів поставок, умов сплати 

за вугільну продукцію; 
− формування графіків транспортування з 

урахуванням часу в дорозі та часу розвантаження 
вагонів або автомобільного транспорту; 

− вибір виду транспорту, укладання контрак-
тів на транспортне обслуговування з вантажно- 
транспортним управлінням або автотранспортним 
підприємством; 

− укладання контрактів на поставку вугільної 
продукції споживачам. 

Функціональний підхід полягає в реалізації 
всього переліку функцій управління (прогнозу-
вання, планування, організація, облік, контроль, 
аналіз і регулювання) комплексом послідовно здій-
снених процесів обслуговування споживачів вугіль-
ної продукції. 

Напрями підвищення рівня обслуговування різних  
категорій споживачів вугледобувного підприємства 

Диференціація споживачів  
вугільної продукції  

з метою формування індивідуального  
підходу до кожної групи 

поліпшення взаємовідносин вугільного підпри-
ємства зі споживачами; 
підвищення рівня та якості обслуговування 
споживачів 

Пропозиції щодо вдосконалення обслугову-
вання різних категорій споживачів вугільної 

продукції на основі запропонованої  
диференціації та виявлених особливостей 

зменшення часу на доставку вугільної продук-
ції; 
збільшення обсягів відвантаження; 
підвищення оперативності прийняття управлін-
ських рішень щодо організації збутової діяль-
ності 

Удосконалення контрактної роботи з різними 
групами споживачів вугільної продукції 

встановлення довгострокових економічно ви- 
гідних взаємовідносин вугільного підприєм- 
ства зі споживачами; 
зниження рівня ризиків і збитків через своє- 
часне реагування на виникнення можливих 
форс-мажорних обставин під час транспорту-
вання й реалізації продукції; 
скорочення витрат на збутову діяльність у ре-
зультаті зниження простоїв транспорту 

С
кладові еф

екту від реалізації розроблених пропозицій 

Прогнозування обсягів відвантаження  
вугільної продукції споживачам 

планування збутової діяльності вугледобувного 
підприємства; 
розширення ринків збуту через появу нових се-
гментів; 
своєчасне реагування на зміни попиту спожива-
чів та кон’юнктури ринку 
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Рис. 7. Комплексний підхід до організації процесів обслуговування споживачів вугільного  
підприємства в контексті концепції маркетингу взаємовідносин (запропоновано автором) 

 
Висновки. Дослідження сучасного стану та 

проблем організації збутової діяльності вітчизняних 
вугільних підприємств дозволили дійти таких ви-
сновків. 

На основі розрахунку індексів сезонних коли-
вань виявлено та оцінено рівень нестабільності по-
питу на вугільну продукцію велико- та середньо- 
оптових споживачів.  

Удосконалено клієнтоорієнтований підхід до 
обслуговування споживачів вугільної продукції на 
основі їх диференціації, який базується на враху-
ванні обсягів щорічного попиту різних груп спожи-
вачів та їх специфічних особливостей.  

Упровадження даного підходу дозволить вста-
новити довгострокові економічно вигідні взаємовід-
носини вугледобувного підприємства зі спожива-
чами, знизити рівень ризиків і збитків за рахунок 
своєчасного реагування на виникнення можливих 
форс-мажорних обставин під час транспортування й 
реалізації продукції та витрати в цілому на збутову 
діяльність внаслідок зменшення кількості простоїв 
транспорту. 

Встановлено, що для удосконалення організації 
процесів обслуговування споживачів вугільної про-
дукції доцільно використовувати в єдиному ком- 
плексі системний, процесний і функціональний під- 
ходи. Головне призначення системного підходу по-
лягає у підвищенні якості та рівня обслуговування 
споживачів вугільної продукції, процесного – у ре-
зультативності та ефективності управління, а функ- 

ціонального підходу – в оптимізації системи обслу-
говування різних категорій споживачів через реалі-
зацію всього переліку функцій управління.  

Поєднання цих підходів сприятиме одержанню 
синергетичного ефекту за рахунок підвищення яко-
сті сервісу, зменшення часу на доставку вугілля, збі-
льшення обсягів реалізації, розширення ринків 
збуту через появу нових сегментів. 
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Трушкіна Н. В. Комплексний підхід до орга-
нізації процесів обслуговування споживачів вугі-
льного підприємства  

Метою статті є обґрунтування доцільності за-
стосування комплексного підходу до організації 
процесів обслуговування споживачів вугільного 
підприємства. 

У результаті дослідження уточнено суть і зміст 
терміна «обслуговування споживачів вугільної про- 
дукції». Виконано аналіз обсягів і структури спожи-
вання вугілля в Україні. Досліджено закономірності 
нестабільності попиту на вугілля. Удосконалено клі-
єнтоорієнтований підхід до обслуговування різних 
категорій споживачів вугільної продукції з ураху-
ванням їх специфіки. Доведено доцільність поєд- 
нання системного, процесного та функціонального 

підходів до організації процесів обслуговування 
споживачів вугільної продукції в контексті концеп-
ції маркетингу взаємовідносин. 

Ключові слова: вугільне підприємство, обслу-
говування споживачів, диференціація, комплексний 
підхід, клієнтоорієнтованість, концепція маркети-
нгу взаємовідносин, системний підхід, процесний 
підхід, функціональний підхід. 

 

Трушкина Н. В. Комплексный подход к ор-
ганизации процессов обслуживания потребите-
лей угольного предприятия 

Целью статьи является обоснование целесооб-
разности применения комплексного подхода к орга-
низации процессов обслуживания потребителей 
угольного предприятия. 

В результате исследования уточнены сущность 
и содержание термина «обслуживание потребите-
лей угольной продукции». Выполнен анализ объе-
мов и структуры потребления угля в Украине. Ис-
следованы закономерности нестабильности спроса 
на уголь. Усовершенствован клиентоориентирован-
ный подход к обслуживанию различных категорий 
потребителей угольной продукции с учетом их спе-
цифики. Доказана целесообразность объединения 
системного, процессного и функционального подхо-
дов к организации процессов обслуживания потре-
бителей угольной продукции в контексте концепции 
маркетинга взаимоотношений. 

Ключевые слова: угольное предприятие, обслу-
живание потребителей, дифференциация, комплекс-
ный подход, клиентоориентированность, концепция 
маркетинга взаимоотношений, системный подход, 
процессный подход, функциональный подход. 

 

Trushkina N.  Comprehensive approach to the 
organization of customer service processes for coal 
enterprises 

The purpose of the article is to develop proposals 
on the formation of an integrated approach to the organ-
ization of customer service processes for coal enter-
prises. 

As a result of the research, the essence and content 
of the term «servicing of consumers of coal products» is 
specified. Analysis of the volume and structure of coal 
consumption in Ukraine is completed. The patterns of 
instability in demand for coal products have been inves-
tigated. The customer-oriented approach to servicing 
various categories of consumers of coal products is pro-
posed taking into account their specificity. The combi-
nation of system, process and functional approaches to 
the organization of customer service processes for coal 
products is considered in the context of the concept of 
relationship marketing. 

Keywords: coal enterprise, customer service, dif-
ferentiation, integrated approach, customer-oriented ap-
proach, relationship marketing concept, system ap-
proach, process approach, functional approach. 
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АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ  

ІТ-ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Діяльність, якою доці-

льно управляти як проектами існує практично в 
будь-якій службі ІТ або на підприємстві, яке надає 
послуги в цій галузі. Однак портфель проектів – це 
не просто сукупність проектів, а організаційний ме-
ханізм, що дозволяє інтегрувати ІТ-проекти в сис-
тему управління ІТ-службою та організацією в ці-
лому.  

Майстерне управління портфелем ІТ-проектів 
дає підприємству змогу урівноважити портфель, 
тобто досягти балансу між короткостроковими  
і довгостроковими проектами, між ризиками проек-
тів і можливими доходами від їх реалізації, розробка 
нових товарів і поліпшення старих тощо. Також уп-
равління портфелем містить виконання моніторингу 
та управління реалізацією ІТ-проектів, включених у 
портфель підприємства, що дозволяє своєчасно ви-
явити невідповідності портфеля стратегічним цілям 
компанії і прийняти своєчасні заходи. 

Аналіз останніх досліджень. Фундаментальні 
положення теорії управління портфелем проектів 
викладено в роботах вітчизняних і зарубіжних вче-
них: В.М. Аньшина, С.О. Баркалова, В.М. Буркова, 
І.І. Мазура, А.А. Матвєєва, Д.О. Новикова, О.С.  
Товба, В.Д. Шапіро, Р. Арчібальда, І. Кендалла,  
К. Роллінза та інші. У зазначених роботах неповною 
мірою представлені конкретні схеми рішення задачі 
розподілу трудових ресурсів з урахуванням трудо-
вих, фінансових, тимчасових обмежень і високої не-
визначеності [1-12]. 

Ефективний розподіл ресурсів в умовах їх об-
меженості за допомогою оптимізаційних методів  
детально досліджено в роботах С.О. Баркалова,  
Р. Беллмана, В.М. Буркова, І.В. Буркової, Г.С. Джа-
вахадзе та інших вчених. Однак ці дослідження бі-
льшою мірою носять теоретичний характер, а їх ви-
користання в чистому вигляді ускладнено. 

Методика визначення пріоритетності ІТ-проек-
тів була викладена в роботах В.М. Буркова, Г.С. 
Джавахадзе, В. Кендалла, С. Лоуренса, К. Роллінза, 
Т. К. Сааті та інших авторів. Огляд літератури пока-
зав, що більшість робіт присвячено питанню обліку 
багатокритеріальності при формуванні портфеля ІТ-
проектів, а проблема врахування безлічі критеріїв, 
що характеризують особливості внутрішнього та  
зовнішнього середовища процесу реалізації порт-
феля, залишається недостатньо дослідженою. 

Метою статті є аналіз концепцій управління 
портфелем замовлень ІТ-підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз портфеля замовлень зосереджується на при-
роді ринків організації (особливо на оцінці темпів їх 
зростання) і на конкурентній стратегії організації. 
Здебільшого оцінка стратегії в центрі великих ди- 
версифікованих, розкиданих по багатьох місцях ор-
ганізацій буде відрізнятися від тієї оцінки, яка ро-
биться на рівні окремої господарської одиниці. У та-
ких великих диверсифікованих організаціях основ-
ною проблемою є досягнення збалансованості ре-
зультатів роботи всіх підрозділів (бізнес-одиниць) і 
видів діяльності. 

 

 
Рис. 1. Структура ІТ-проектів 

 
Комбі і Гитенс виділяють три основних види 

портфелів проектів: 
− створюють цінності: стратегічні проекти 

або проекти в масштабі підприємства; 
− операційні проекти: призводять до підви-

щення ефективності організації і відповідають ос- 
новним потребам функціональних підрозділів; 

− забезпечують відповідність: обов'язкові 
проекти, які необхідні для підтримки внутрішніх  
нормативів і стандартів. 

В організаціях, які досягли зрілого віку в управ-
лінні проектами, за рішення по програмам і проек-
там, що входять у портфелі, несе відповідальність 
спеціально сформована Група управління портфе- 
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лем проектів, що складається з керівників вищої 
ланки. 

Концепція портфеля замовлень виникла з до- 
свіду роботи вже згадуваної Бостонської консалтин-
гової групи (BCG). Основним завданням методу 
BCG є допомога керуючим у визначенні потреб різ-
них підприємств у потоці грошових коштів (напри-
клад, в групі) або видів діяльності (наприклад, про-
дуктів) у межах будь-якої окремої компанії. Даний 
метод дозволяє зробити це шляхом з'ясування, в 
якому місці на матриці розташовується кожен вид 
діяльності. Матриця має дві зміни: темп росту ринку 
і частку ринку. На матриці BCG показані чотири 
типи продукції, які отримали найменування «зірки», 
«грошові корови», «знаки питання» і «собаки». 

Принциповими висновками, які можуть бути 
отримані при використанні матриці BCG, є такі:  
Кошти, створювані «грошовими коровами», по-
винні використовуватися для підтримки розвитку 
«знаків питання» та плекання молодих «зірок». З 
тих, що мають найбільш слабкі і невизначені перс-
пективи «знаків питання», необхідно вилучити інве-
стиції. Організація повинна вийти з будь-якого виду 
діяльності, який визначається як «собака». Однак іс-

нують деякі ситуації, в яких «собак» необхідно збе-
регти, оскільки вони дають основу для розвитку «зі-
рок» або ж будуть тримати «грошових корів» конку-
рента під загрозою. Якщо в компанії бракує великих 
«грошових корів», «зірок» або «знаків питання», 
вона повинна розглянути можливість придбання або 
вилучення інвестицій для того, щоб отримати більш 
«здоровий» портфель. Існує безліч удосконалень 
оригінальної матриці BCG, у тому числі матриця 
Маккінсі і аналіз життєвого циклу. 

Ця матриця була розроблена консультантами з 
питань управління консалтингової компанії Мак-
кінсі (McKinsey). Як і в матриці BCG, кожний вид 
господарської діяльності оцінюється за двома на-
прямами: привабливість галузі виробництва та кон-
курентне становище підприємства. 

Матриця Маккінсі розділена на дев'ять клітин. 
Підприємства, що знаходяться в трьох з них, харак-
теризуються як переможці, у трьох інших як пере-
можені, тобто найменш бажані. В одній клітинці  
розміщується «знак питання», який, як і в BCG, має 
невизначений, але потенційно обіцяє майбутнє. Клі-
тина, яка визначена як виробник прибутку, схожа з 
«грошової корови» в матриці BCG (рис. 2). 

 
Рис. 2. Матриця Маккінсі 

 
Висновки для стратегії щодо матриці Маккінсі 

визначені і однозначні: з переможених повинні бути 
вилучені інвестиції, положення тих, що перемогли, 
зміцнюється. Компанія підживлює обрані «знаки 
питання», намагаючись перетворити їх у перемож-
ців. Прибутки, створювані їх виробниками, інвесту-
ються в переможців і «знаки питання». Організація 
буде намагатися перетворити середні підприємства 
в такі, що виграли, або ж розгляне варіант вилучення 
вкладень. 

Наступний метод – аналіз життєвого циклу, 
який широко використовується для аналізу порт-
феля продукції. 

Підприємство (або стратегія) А може бути ви-
значено як «знак питання», що володіє великим по-
тенціалом. Так само, як і А, В –переможець, що  
розвивається. Підприємство С, хоча і знаходиться в 

зростаючій галузі виробництва, схоже, стає «пере-
моженим». В галузі, в якій знаходиться D, відбува-
ється падіння ділової активності. Підприємства Е і 
F, схоже, є виробниками прибутку, в той час як під-
приємство G – явно програло. 

«Знаки питання», що володіють великим по- 
тенціалом, а також переможці, такі як підприємства 
А і В, повинні фінансово підживлюватися. Потен-
ційні переможені, такі як С, повинні ліквідуватися. 
Малоймовірно, що D отримує хорошу віддачу в да-
ний час, але перспективи хороші, і тому воно по-
винно бути підтримане. Підприємствам Е і F необ- 
хідно діяти так, щоб закріпити й утримати свою кон-
курентну перевагу. 

Бенчмаркінг – це методика співставлення  
ефективності господарської діяльності досліджува- 
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ної компанії і компанії, яка є лідером у даній галузі. 
Процедура бенчмаркінгу полягає в такому: 

− пошук відносно невеликого числа компаній, 
які займаються подібними видами діяльності і до- 
сягли найкращих показників ефективності в галузі; 

− кількісна оцінка розриву в ефективності  
функціонування даної компанії і кращої в галузі; 

− розробка програми дій для усунення цього 
розриву. 

До переваг даного методу слід віднести те, що 
його застосування, по-перше, дозволяє встановлю-
вати цілі, що відповідають напрямам розвитку най-
більш успішних конкурентів, по-друге, стимулює 
керівництво до досягнення більш високих показни-
ків ефективності функціонування компанії, по-
третє, робить більш достовірну оцінку внеску окре-
мих підрозділів у досягнення намічених цілей, по-
четверте, змінює культуру організації, роблячи її 
більш орієнтованою на зовнішнє оточення. 

Аналіз віддачі від стратегії представлений на-
ступними видами оцінки: аналіз прибутковості та 
аналіз витрат і результатів. 

Аналіз витрат і результатів являє собою спробу 
дати грошовий вираз всім затратам і результатам ва-
ріанта стратегії. Він дозволяє визначити, чи переви-
щують результати даного варіанту стратегії витрати 
по ньому, і дає можливість стратегам вибрати аль- 
тернативу, яка забезпечує максимальний чистий до-
хід. 

Методи оцінки ризику здійснення стратегії  
містять прогнозування фінансових коефіцієнтів (ко-
ефіцієнти фінансової залежності, коефіцієнти лік- 
відності, коефіцієнти рентабельності); аналіз чутли-
вості; матриці рішень; імітаційне моделювання. 

Визначення фінансової можливості реалізації 
стратегій включає аналіз руху грошових коштів, 
аналіз чутливості, аналіз беззбитковості. 

Stage-GateProcess – концепція просування но-
вого продукту (технології) від ідеї до комерційного 
запуску. SGP розбиває інноваційний процес на за-
здалегідь визначені стадії, кожна з яких представляє 
комплекс дій. Вхід у кожну стадію називається во-
ротами, за допомогою яких здійснюється контроль і 
прийняття рішень щодо продовження проекту або 
відмови від нього. 

 

 
Рис. 3. Структура Stage-GateProcess 

 
Stage-GateProcess складається з 6 стадій. 
 Відкриття – виявлені можливості та ідеї но-

вих продуктів і технологій. 
 Вивчення – попереднє недороге кабінетне 

дослідження проекту. 
 Детальне вивчення ринку, технічних мож-

ливостей та інших аспектів для визначення про- 
дукту і планування проекту (створення бізнес-
кейсу). 

 Розробка – детальний дизайн продукту, 
альфа-тестування, план виробництва і запуску на 
ринок. 

 Тестування і підтвердження – бета-тесту-
вання, ринкове тестування, попередні продажі, до-
слідне виробництво. 

 Запуск (комерціалізація) – повне виробни- 
цтво, продажі, канали розподілу, гарантії якості, 
план моніторингу після запуску. 

Можливі різні варіанти вибору стратегії. Най-
частіше в управлінській практиці використову-
ються: вибір залежно від цілей організації, вибір 
стратегії як прерогатива вищого керівництва, най-
мання консалтингових агентств для оцінки і вибору 
стратегії. 
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Висновки. На практиці часто буває коли ІТ-
підприємства розробляють одночасно декілька про-
ектів, які можуть мати абсолютно протилежні цілі, 
або дублювати один одного. При цьому всі проекти 
борються за отримання фінансових, трудових та ін-
ших ресурсів. Без управління портфелем замовлень 
відбуваються витрати дорогоцінного часу, фінансів, 
людських і матеріальних ресурсів, зменшується 
прибуток компанії, що робить її неконкурентною на 
сучасному ринку. 

На даний момент існує величезна кількість під-
ходів, що застосовуються для управління портфеля 
ІТ-проектів. У статті були розглянуті найбільш за-
стосовувані концепції. 
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Івченкова О. Ю., Лях А. О. Аналіз концепцій 

управління портфелем замовлень ІТ-підприєм- 
ства 

У статті розглянуто поняття портфеля ІТ-замо-
влень, його види, а також встановлена необхідність 
управління портфелем проектів на підприємстві. 
Проаналізовано концепції, які застосовуються для 
управління портфелем ІТ-проектів.  

Для аналізу були обрані найбільш популярні та 
застосовувані на практиці концепції. В процесі ана-
лізу було встановлено особливості та переваги кож-
ної з концепцій. 

Ключові слова: ІТ-проект, портфель ІТ-проек-
тів, управління проектами, матриця Маккінзі, мат-
риця BCG, Stage-GateProcess, стратегія підприєм- 
ства, Бенчмаркінг. 

 
Ивченкова Е. Ю., Лях А. А. Анализ концеп-

ций управления портфелем заказов ИТ-предпри-
ятия 

В статье рассмотрено понятие портфеля ИТ-за-
казов, его виды, а также установлена необходимость 
управления портфелем проектов на предприятии. 
Проанализированы концепции, которые применя-
ются для управления портфелем ИТ-проектов.  

Для анализа были выбраны наиболее популяр-
ные и применяемые на практике концепции. В про-
цессе анализа были установлены особенности и пре-
имущества каждой из концепций. 

Ключевые слова: ИТ-проект, портфель ИТ-про-
ектов, управление проектами, матрица Маккинзи, 
матрица BCG, Stage-GateProcess, стратегия пред-
приятия, Бенчмаркинг. 
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concepts of portfolio management orders IT-
enterprise 

The article describes the concept of portfolio of 
orders, types, as well as the need for project portfolio 
management in the enterprise. Analyzed concepts, 
which a reused to manage the portfolio of it projects.  

For analysis were selected the most popular and 
used in practice of the concept. In the process of  
analysis were the features and benefits of each of the 
concepts. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИКОНАННЯ ІТ-ПРОЕКТУ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні з розвитком 

економіки більшість підприємств стикається зі  
значними проблемами у сфері управління трудо-
вими ресурсами, оскільки вони відіграють більш  
важливу роль, ніж матеріальні ресурси. Тому робота 
з персоналом – одна з основних і найскладніших  
функцій управління підприємством. Вкладення  
у людські ресурси стають довгостроковим фактором 
конкурентоспроможності підприємства. Якісне від-
творення трудових ресурсів, формування трудового 
потенціалу та раціональне його використання зале-
жить від якості управління трудовими ресурсами на 
всіх рівняx [1]. 

У результаті комплексних економічних пере-
творень, які відбуваються в Україні, створюються 
нові, впроваджуються існуючі моделі та механізми 
побудови сучасних економічних відносин як у дер-
жаві, так і на підприємстві. Відповідно, будь-який 
підприємниць розуміє, що для подальшої прибутко-
вої діяльності, насамперед, необхідно досконало 
управляти виробничою діяльністю. 

Календарне планування проекту, яке полягає у 
визначенні календарних дат виконання всіх робіт, 
ставить за мету координацію діяльності залучених 
до проекту виконавців для забезпечення його  
успішного завершення, створення умов задля реагу-
вання на ринкові можливості та вчасного надхо-
дження доходів, що гарантує ефективність інвести-
цій. 

Календарний план як перелік тільки планових 
параметрів проектних робіт втрачає свій сенс без по-
рівняння з фактичними термінами їх виконання, 
тому частіше ведуть мову про календарні графіки. 
Календарний графік відбиває планові й фактичні 
дані про початок, кінець і тривалість кожного робо-
чого елементу WBS. У ньому також відмічається 
можлива гнучкість у даті початку роботи без ускла-
днення виконання усього проекту (тобто запас часу 
по некритичних роботах). Для найскладнішого ка- 
лендарного графіка записуються чотири версії для 
дат початку, кінця, тривалості та запасу: рання,  
пізня, запланована календарна, фактична [2]. 

Для успішної реалізації проекту необхідно 
скласти його реалістичний розклад, що дозволяє  
розподілити ресурси і контролювати хід виконання 
проекту. З цією метою складаються і аналізуються 
мережеві моделі проекту, визначаються конкретні 

взаємозв'язки між завданнями (пакетами робіт). На 
основі мережевого аналізу можна визначити ймо- 
вірну тривалість виконання робіт, їх вартість, мож-
ливі розміри економії часу або коштів, а також те, чи 
виконання певних операцій можна відкласти без 
шкоди для розкладу проекту в цілому, чи вони бу-
дуть критичними (їх затримка означає зрив термінів 
реалізації всього проекту). Мережеве планування є 
також базою для розподілу ресурсів проекту [3]. 

Важливість процесів управління трудовими ре-
сурсами проекту настільки велика, що найбільш до-
сконалі програмні засоби не можуть бути застосо-
вані без належної серйозної попередньої роботи ке-
рівника або менеджера проекту. 

Аналіз останніх досліджень. Ефективний роз-
поділ трудових ресурсів в умовах їх обмеженості за 
допомогою оптимізаційних методів детально до- 
сліджено в роботах С.О. Баркалова, Р. Беллмана,  
Ст. Н. Буркова, І.В. Буркової, Г.С. Джавахадзе та ін-
ших вчених. Проте ці дослідження здебільшого но-
сять теоретичний характер, а їх використання в чис-
тому вигляді ускладнено. 

У працях А.С. Козлова, У. Липці, О.С. Товба, 
Г.Л. Ципеса досить широко досліджені методи здій-
снення контролю процесу виконання плану ІТ-про-
ектів. Наприклад, у роботах У. Липці детально ви-
вчено недоліки методу освоєного обсягу та запропо-
новано способи їх усунення.  

В роботах О.С. Товба і Г.Л. Ципеса опрацьовані 
питання забезпечення високого рівня «внутріш-
нього клімату» проектної команди, способи мотива-
ції учасників реалізації ІТ-проектів. Разом з тим, на 
сьогоднішній день відсутні роботи, які б мали прак-
тичний вихід. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Календарний план – це ключовий і важливий про-
цес, результатом якого є затверджений керівницт-
вом компанії основного плану виконання всіх за-
вдань. Мета календарного планування – отримати 
точний і повний розклад завдань з урахуванням опе-
рацій, їх тривалостей, необхідних ресурсів, який 
служить основою для виконання завдань. 

Календарне планування в цілому включає кі-
лька основних стадій, серед яких: 

− планування проектного змісту і побудова 
структури декомпозиції завдань;  

Менеджмент 
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− побудова послідовності завдань і мереже-
вого графіка; 

− складання плану термінів, тривалостей, уз-
годження логічних зв'язків робіт і відображення їх 
на діаграмі Ганта або у таблицях;  

− визначення ресурсних потреб (в персоналі, 
механізмах, матеріалах тощо) і складання плану ви-
користання ресурсів. 

Схема календарного планування зображена на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема календарного планування 
 
Як правило, план-графік проекту розробляється 

менеджером проекту з залученням людей, які є екс-
пертами в тій або іншій сфері. В результаті скла- 
дається повний перелік робіт, структурований за  
ієрархічною ознакою, тобто будується структурна 
декомпозиція робіт (СДР). Планування складу робіт 
передбачає призначення відповідальних виконавців 
на завдання і терміни. 

Завдання як статична категорія з їх послідов- 
ністю переводяться в динамічну категорію стану ро-
біт, які приводять до результату проекту. Ці наве-
дені в формат робіт завдання зводяться в графік 
і/або таблицю. Завдання виражають суть результатів 
за критерієм виконання («вирішені / не вирішені»). 

Календарний план за датою раннього початку  
використовується для стимулювання виконавців 
проекту. Календарний план з датою пізнього завер-
шення використовується для представлення вико-
нання проекту в кращому вигляді для споживача [4]. 

Після того, як менеджер визначив мету, крите-
рії успіху та обмежень, відбувається перехід до ін-
ших етапів. Після другого та третього етапів – ви-
значення переліку завдань, визначення тривалості 
завдань, складається та оптимізується мережева мо-
дель, тобто відбувається мережеве планування. Пла-
новим документом системи мережевого планування 
та управління є мережевий графік, що являє собою 
інформаційно-динамічну модель, в якій зображу-
ються взаємозв'язки і результати всіх робіт, необхід-
них для досягнення кінцевої мети розробки.  

Іншими словами, мережева модель – кінцевий 
орієнтований граф, в якому одна вершина не має  
вхідних дуг (початкових вершин) і одна вершина не 
має вихідних дуг (кінцевих вершин). Граф склада-
ється з двох елементів: робота і подія. Події є ре-
зультатами проведених робіт. Подія, що не має по-
передніх робіт, називається вихідною. Подія, що не 
має наступних робіт, називається завершальною. 
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Будь-яка послідовність робіт у мережевому графіку, 
у якій кінцева подія однієї роботи співпадає з по- 
чатковою подією наступної за нею роботи, назива-
ється шляхом. Всяка робота мережевого графіка ко-
дується номерами її початкової (i) та завершальної 
(j) подій. 

Процес оптимізації мережевих графіків знач-
ною мірою пов'язаний з використанням резервів 
часу робіт. Резервом часу події називається гранич-
но припустимий період часу, на який можна затри-
мати завершення події, не викликаючи при цьому 
збільшення тривалості комплексу операцій. Наяв-
ність резервів часу операцій і вміння їх використо-
вувати мають велике практичне значення, оскільки 
дозволяють регулювати терміни виконання опера-
цій і раціонально використовувати трудові ресурси. 
Резерви часу існують у мережевому графіку в усіх 
випадках, коли є більше одного шляху різної трива-
лості. Немає резервів – немає можливості маневру-
вання: так працюють з роботами критичної зони. Ро-
бота з нульовим резервом часу називається критич-
ною, її тривалість визначає тривалість реалізації 
проекту. Критична тривалість – мінімальна трива-
лість, протягом якої може бути виконаний весь ком-
плекс робіт проекту. Критичний шлях – шлях у ме-
режевій моделі, тривалість якого дорівнює критич-
ній. Роботи, що лежать на критичному шляху, нази-
ваються критичними [4]. 

Розмір резервів часу повинні уважно аналізу-
вати менеджери комплексу завдань. Резерви часу  
завдань дозволяють маневрувати терміном початку 
завдань, їx тривалістю, терміном закінчення. Наяв-
ність резервів зобов'язує до правильного їх викори-
стання.  

Розрахунок резервів часу для робіт проекту 
включає в себе два етапи: прямий прохід і зворотний 
прохід. 

Прямий прохід відбувається наступним чином. 
Обчислення починаються з вихідної події і трива- 

ють до тих пір, поки не буде досягнуто завершальна 
подія всієї мережі. При прямому проході для кожної 
події обчислюється ранній термін її настання Tpi. 
Дата раннього початку – це найбільш рання дата, 
коли робота може бути розпочата. Якщо до неї до-
дати тривалість роботи, отримаємо дату її раннього 
завершення. Через те, що виконання роботи може 
залежати від завершення якогось її елемента, існує 
остання дата, коли робота може бути завершена без 
затримки роботи проекту.  

На другому етапі, званому зворотним прохо-
дом, обчислення починаються з завершальної події 
мережі та тривають до досягнення вихідної події. 
При цьому для кожної події обчислюється пізній 
припустимий термін настання Tni. Після цього зали-
шається тільки знайти такі роботи, фактична трива-
лість яких збігається з проміжком часу між їх раннім 
початком і пізнім закінченням, тобто такі, для яких 
резерв часу дорівнює нулю. 

На підставі раннього і пізнього строків на-
стання подій мережі можуть бути розраховані ре- 
зерви часу. Резерв часу i-ї події обчислюються за 
формулою (1): 

 

 i i iR Tn Tp= − .   (1) 
 

Якщо резерв часу події більше нуля, це означає, 
що така подія може бути поміщена на тимчасовій осі 
в будь-якій точці, що буде лежати в проміжку між 
раннім та пізнім строками настання цієї події, і це не 
призведе до затримки подальших подій мережі. 

Щоб правильно спланувати використання тру-
дових ресурсів, тобто розподілити їх за різними опе-
раціями найбільш ефективним чином, необхідно 
знайти резерви часу. 

Для прикладу розглянемо мережевий графік IT-
проекту з виконання задачі «Розробка персональ-
ного сайту» (рис. 2). Початкові дані про операції та 
їх тривалість представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Мережевий графік виконання задачі «Розробка персонального сайту» 
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Рис. 3. Початкові дані задачі «Розробка персонального сайту» 
 
Знаючи послідовність виконання операцій, яку 

можемо бачити на мережевому графіку, та трива-
лість операцій, далі за допомогою програми 
Microsoft Excel розрахуємо резерви часу операцій 
(рис. 4).  

Судячи  з розрахунків, у операцій 6 – «Розробка 
бази даних» та 7 – «Розробка адміністративної час-
тини» є резерви на виконання.  

Це дає можливість у ці дні переключити тру-
дові ресурси на виконання інших операцій і збіль-
шити таким чином загальну ефективність. Знаючи 
резерви, менеджер може використовувати цю ін- 
формацію для змін у проекті чи для планування од-
ночасного виконання кількох проектів. Таке розпо-
ділення робочого часу дає можливість підвищити 
продуктивність праці та збільшити прибутки.  

 

 
 

Рис. 4. Розрахунок резервів часу 
 
Висновки. У результаті проведеного дослі-

дження запропоновано розраховувати резерви часу 
операцій для оптимізації мережевої моделі ІТ-про- 
екту. Наявність резервів часу операцій і вміння їх 
використовувати мають велике практичне значення, 
оскільки дозволяють регулювати терміни виконання 
операцій і раціонально використовувати трудові ре-
сурси. Це дасть змогу менеджеру проекту призна-
чати трудові ресурси на операції з інших проектів, 

контролювати час виконання операцій, мати можли-
вість здвигу операцій при наявності резервів. 
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математична модель визначення резервів на прик-
ладі реального завдання проекту – розробки персо-
нального сайту. Результати доводять важливість за-
стосування резервів часу и можливість маневру-
вання ІТ-проектом. Розрахунок і виявлення резервів 
дозволяють регулювати терміни виконання опера-
цій і раціонально використовувати трудові ресурси. 
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планирования проектов и использования сетевой 
модели IT-проекта. Обоснована важность нахожде-
ния резервов операций по проекту. Просчитана ма-
тематическая модель определения резервов на при-
мере реальной задачи проекта – разработки персо-
нального сайта. Результаты доказывают важность 
применения резервов времени и возможность ма-
неврирования IT-проектом. Расчет и выявление ре-
зервов позволяют регулировать сроки выполнения 
операций и рационально использовать трудовые ре-
сурсы. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. У світі цифровий сек-

тор зростає з вражаючою швидкістю. Щодня збіль-
шується кількість користувачів новітніми цифро-
вими досягненнями. Інформаційно-цифрові техно-
логії стають потужним рушієм усіх сфер: виробни- 
цтва, торгівлі, логістики, медицини, освіти та ін. Пере-
дові компанії світу вбачають у впровадженні цифро-
вих технологій один з головних чинників інновацій-
ного розвитку та зміцнення конкурентних переваг. 
Однак Україна на сьогодні відстає у розвитку та яко-
сті комунікаційних мереж, лише розробляє стратегії 
створення власного цифрового ринку і залишається 
сферою з нерозкритим потенціалом. 

Зміни, що відбуваються у світовій економіці – 
це, з одного боку, серйозний виклик, а з іншого – 
нові можливості для пошуку спеціалізації України у 
глобальному цифровому середовищі та формування 
на цій основі напрямків модернізації традиційної 
економіки. Отже, вивчення різних аспектів цифро-
вої економіки та процесів її становлення в Україні є 
актуальним науково-практичним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Опрацюванню різних аспектів розвитку цифрової 
економіки присвячено багато наукових праць вітчи-
зняних дослідників [1-9]. Зокрема, С.В. Іванов та 
О.С. Вишневський вивчають питання модернізації 
економіки України за рахунок розвитку її цифрової 
складової, досліджують тенденції розвитку цифро-
вих платформ як частини цифрової економіки [1]. 
С.В. Коляденко досліджує основні етапи станов-
лення цифрової економіки [2]. Колектив авторів на 
чолі з Н.П. Мешко пропонує концепцію міжнарод-
ної технологічної інтеграції України та напрямів її 
високотехнологічної спеціалізації у нових умовах 
[3]. Н.Ю. Коровайченко приділяє увагу вивченню 
передумов інтеграції України до Єдиного цифро-
вого ринку ЄС з точки зору відповідності реалій  
вітчизняного ринку цифрових технологій інтегра-
ційним пріоритетам [4]. Питанням становлення ме-
режевої економіки в Україні та світі, її складовим 
присвячена стаття Л.З. Кіт [5]. Проблеми складного 
переходу суспільства від індустріального до інфор-
маційного, тенденції та стратегічні орієнтири пода-
льшого розвитку інформаційної економіки в Україні 
відображені у роботі І.П. Малик [6]. 

Автори монографії [10] розглядають роль циф-
рових технологій у формуванні сучасної техноло- 
гічної платформи неоіндустріального розвитку, але 
акцентують увагу на проблемі складності отри-
мання «цифрових дивідендів» (с. 129). 

Зарубіжні науковці Р. Інклар, М. Тіммер, Б. Ван 
Арк [11] визначили вплив інформаційних і комуні-
каційних технологій на інвестиції та продуктивність 
та обґрунтували їхню роль як основних двигунів 
економічного зростання за останнє десятиріччя.  
Т. Нібель проаналізував феномен зіткнення інфор-
мації і технології, вплив нових комунікаційних засо-
бів на процеси економічного зростання на прикладі 
країн Європейського Союзу впродовж 15-річного пері-
оду [12]. Автори монографії «Основи цифрової на-
уки про виробництво» [13] детально розглянули ме-
тоди цифрової науки про виробництво для вирі-
шення практичних технологічних проблем в сучас-
них виробничих процесах. 

Отже, проблематика цифрової економіки зна-
ходить своє відображення у численних досліджен-
нях учених-економістів. Утім, висока швидкість 
трансформаційних процесів, які відбуваються в су-
часному світі, обумовлює стрімку зміну багатьох ас-
пектів розвитку цифрової економіки. Цифровізація 
поширюється на все більшу кількість процесів й 
явищ, що потребує проведення відповідних дослі-
джень й обумовлює їх актуальність. 

Мета статті – вивчення теоретичних аспектів 
розвитку цифрової економіки та визначення тенден-
цій цифровізації України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
класичному розумінні цифрова економіка – це дія-
льність, в якій ключовими засобами виробництва є 
цифрові дані – як числові, так і текстові. Термін  
«цифрова економіка» ввів у 1995 р. Дон Тапскотт 
[14]. Це – економіка, що базується на цифрових 
комп’ютерних технологіях, яку іноді називають ін-
тернет-економікою, новою економікою, або веб-
економікою. Під цифровою економікою розуміють 
виробництво, продаж і постачання продуктів за до-
помогою комп’ютерних мереж. 

Концепцію цифрової економіки стисло сфор-
мулював у метафорі «перехід від обробки атомів до 
обробки бітів» американський програміст Ніколас 
Негропонте – засновник медіа-лабораторії Массачу-
сетського технологічного інституту. 

Томас Месенбург ще у 2001 р. виділив такі ос-
новні складові концепції цифрової економіки [15]: 

1) підтримуюча інфраструктура (апаратне за-
безпечення, програмне забезпечення, телекомуніка-
ції, мережі); 

2) електронний бізнес (будь-які процеси, які ор-
ганізація проводить через комп’ютерні мережі); 

Менеджмент інновацій 
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3) електронна комерція (передача товарів он-
лайн). 

Цифрова економіка базується на інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологіях, стрімкий 
розвиток та поширення яких сьогодні впливає на 
традиційну економіку. Внаслідок цього вона транс-
формується від такої, що споживає ресурси, до еко-
номіки, що створює ресурси.  

Економіку, що активно абсорбує і застосовує 
цифрові технології, називають «цифровою». Як під-
креслює В.В. Апалькова, вона є найважливішим 
двигуном інновацій, конкурентоспроможності і еко-
номічного розвитку [8, с. 13]. 

С.М. Веретюк зазначає, що цифрова економіка 
є складовою частиною економіки, в якій домінують 
знання суб’єктів та нематеріальне виробництво – ос-
новний показник під час визначення інформацій-
ного суспільства. Поняття «цифрова економіка», 
«економіка знань», «інформаційне суспільство»  
формують нову економічну систему, яка замінює ін-
дустріальну парадигму. Ця економічна модель надає 
можливість реалізації висококонкурентної продук-
ції з високою доданою вартістю, створення робочих 
місць нової якості, пошук ефективних рішень соціа-
льних, культурних та екологічних завдань. Розви-
нені країни приділяють велику увагу щодо гармо-
нійного розвитку системоутворювальних елементів 
цифрової економіки, інформаційного суспільства та 
економіки знань [7, с. 52]. 

Часто вживають термін «економіка даних» – це 
діяльність, в якій ключовими факторами виробниц-
тва є цифрові дані та їх використання, що дозволяє 
суттєво збільшити ефективність в різних видах еко-
номічної діяльності [16]. «Цифровою економікою» 
називають економіку, котра застосовує цифрові те-
хнології та сервіси. Сферу, котра створює цифрові 
технології та сервіси, впроваджує та обслуговує них, 
називають цифровою індустрією (в українських ре-
аліях цю сферу називають «ІТ-сектор»). 

За рекомендаціями фахівців корпорацій 
«Telstra» і «Deloitte» [17], необхідними умовами для 
організацій, які прагнуть до ефективної діяльності в 
нових умовах цифрової економіки, є такі характери-
стики: 

− вони інвестують в нові здібності, а не в старі 
ділові моделі; 

− вони високо цінують свої взаємини з клієн-
тами; 

− вони стають більш швидкими і оператив-
ними; 

− вони знають своїх дійсних конкурентів; 
− вони інвестують в талант. 
Базовим орієнтиром для країн ЄС в умовах пе-

реходу до цифрової економіки є Цифровий порядок 
денний. Документ був ініційований у 2010 р. і пе-
редбачав комплекс заходів щодо досягнення амбіт-
них цілей до 2020 р. Але вже до 2015 р. деякі країни 
стали переглядати й актуалізувати основні цілі. 

Адже швидкість оновлення технологій відкриває 
нові можливості і необхідно орієнтуватися на цілі, 
поставлені в новому технологічному ландшафті. 
Втім, важливим незмінним пунктом Цифрового по-
рядку ЄС є створення Єдиного цифрового ринку 
(Digital Single Market).  

Країни світу починають замислюватись, як бу-
дувати відносини з такими компаніями, які мають 
величезний фінансовий та інформаційний ресурси й 
стають потужними гравцями на світовій арені. Пер-
шою несподіваний крок зробила Данія – створила 
посаду посла у цифрових компаніях.  

В організаціях з’являється позиція Chief Digiti-
zation Officer, що зазвичай входить в топ-менедж-
мент компанії та безпосередньо відповідає за циф-
рові якості організації – її бізнес-моделі. Вона може 
бути або digital supported, або digital faced, або digital 
powered, або digital embedded, де остання означає, 
що «цифрові технології вбудовані в бізнес-модель» 
(наприклад, e-commerce або fintech). Таким чином, 
цифрові технології стають рушійною силою соціа-
льно-економічного розвитку багатьох держав світу 
та визначають основу сталого розвитку в майбут-
ньому. 

Фахівці галузі відзначають, що «Україна – чи 
не єдина країна у Європі, яка до сьогодні не мала 
власного «цифрового» бачення. Практично всі кра-
їни ЄС вже затвердили та впроваджують власні «ци-
фрові адженди» або «цифрові стратегії», а багато з 
них – для прикладу, Німеччина, Франція, Швеція – 
реалізовують її ключові компоненти протягом 
останніх 5-7 років, як пріоритет державної політики 
у багатьох сферах життя та галузях економіки» [16]. 
(Утім, слід зазначити, що частіше стратегії цифрові-
зації розробляються не окремо, а як частина більш 
загальної економічної стратегії, наприклад, смарт-
індустріалізації [18]). 

Але в Україні розпочато роботу щодо впрова-
дження цифрової економіки та подолання відста-
вання від передових країн Європи. Ще в 2013 р. Ка-
бінет Міністрів України видав розпорядження «Про 
схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспі-
льства в Україні» [19]. Цей документ визначав мету, 
базові принципи, стратегічні цілі розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні, завдання, спрямовані 
на їх досягнення, а також основні напрями, етапи і 
механізм реалізації цієї Стратегії в перспективі до 
2020 р. В цьому документі надано визначення елек-
тронної економіки (або е-економіки) – форми еконо-
мічних відносин у сфері виробництва, розподілу, об-
міну та споживання товарів, робіт і послуг, наданих 
в електронному вигляді за допомогою інформа-
ційно-комунікаційних технологій. 

Реалізація цієї стратегії мала на меті підви-
щення національної конкурентоспроможності у IT 
сферах, підвищення якості життя громадян шляхом 
надання якісного доступу до послуг у сферах інфор-
мації, освіти, науки, охорони здоров’я та широкого 
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використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій. 

Приєднавшись у червні 2015 р. до Декларації 
першого засідання міністрів «Східного партнерства 
ЄС» з питань цифрової економіки, Україна таким 
чином підтвердила свої наміри та готовність спів-
працювати з ЄС і у цій сфері. 

Одним з пріоритетів Європейської комісії є 
створення Єдиного цифрового ринку протягом най-
ближчих років. Декларується, що співпраця України 
та ЄС у сфері цифрових технологій відбувається за-
для розвитку економік і суспільств в інтересах як 
України, так і ЄС. Передбачається, що позитивними 
результатами співпраці мають бути економічне зро-
стання, створення нових робочих місць, кращі 
умови життя людей та спрощення ведення бізнесу. 
Для України це означатиме більш стабільне полі-
тичне середовище та істотний прогрес на шляху до 
соціальної та економічної модернізації. 

Щоб успішно розвивати цифрову економіку, 
необхідно здійснювати цифрову трансформацію ба-
зових сфер життєдіяльності. Уряд також має стати 
цифровим. У рамках швейцарсько-української про-
грами EGAP спільно з Фондом Східна Європа від-
бувається практична імплементація принципу digital 
by default в Регламент Кабінету Міністрів України. 
Планується введення цифрової експертизи всіх но-
вих документів КМУ або змін до існуючих. Кожен 
документ має передбачати цифрову форму реаліза-
ції описаного в ньому процесу.  

Під егідою ГО ХайТекОфіс міжнародні лідери 
«цифрового» світу Cisco, IBM, Intel, Oracle, Deloitte, 
SAP, Ericsson, HPE, MasterCard, International Data 
Corporation, вітчизняні консультанти та експерти 
розробили концептуальні засади «Цифрового по-
рядку денного України – 2020». Цей документ ви-
значає ключові завдання, першочергові сфери, ініці-
ативи та проекти «цифровізації» України на найбли-
жчі три роки. Напрацювання були презентовані гро-
мадськості та пройшли відповідні слухання у Комі-
теті інформатизації та зв’язку Верховної Ради Укра-
їни [20]. 

«Цифровий порядок денний» – це ініціатива, 
план дій, стратегія, дорожня карта для здійснення 
«цифрових трансформацій» та розвитку в країні  
цифрової економіки, цифрової інфраструктури,  
цифрового суспільства. Це стратегія швидкого, від-
носно дешевого та якісного досягнення цілей країни 
як в економічній, так і суспільній площині за раху-
нок використання цифрових технологій. 

11 липня 2017 р. відбувся Digital Ukraine Forum 
[21], який виступив майданчиком для спільної праці 
над цифровими перетвореннями в країні між ор-
ганами влади, бізнесом і громадськими об’єднан-
нями. Фахівці сектору виділили пріоритетні галузі 
для впровадження цифрових трансформацій: циф-
ровізація державного сектору; цифрові інфраструк-
тури, подолання цифрової нерівності; Cash-

LessEconomy, смарт-контракти, смарт-валюти. Зага-
льний висновок Форуму, який може мотивувати 
спеціалістів на інновації і відкриття – те, що цифрові 
технології терміново потребують впровадження в ті 
сфери життя, які можна перевести на новий рівень, 
тим самим прискорити пошук інформації і посилити 
її захист.  

Важливим кроком у напрямку здійснення нор-
мативного забезпечення переходу до цифрової еко-
номіки став проект розпорядження Кабінету Мініс-
трів України «Про схвалення Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 рр. та затвердження плану заходів щодо її реа-
лізації», розроблений Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України та провідними експер-
тами ІТ-сфери наприкінці 2017 р. [22]. Відповідно 
до цього документу передбачена реалізація компле-
ксу заходів щодо цифровізації економіки, суспільної 
та соціальної сфер, інструменти розвитку цифрових 
інфраструктур, набуття громадянами цифрових 
компетенцій, визначені проекти цифровізації кра-
їни, стимулювання внутрішнього ринку виробниц-
тва, використання та споживання цифрових техно-
логій. Шлях до цифрової економіки та цифрового 
суспільства України пролягає через внутрішній ри-
нок виробництва та головне – використання й спо-
живання інформаційно-комунікаційних і цифрових 
технологій, формування у споживачів (громадяни, 
бізнес, держава) мотивацій та потреб у цифрових те-
хнологіях. 

Цифровізація – це насичення фізичного світу 
електронно-цифровими пристроями, засобами, сис-
темами та налагодження електронно-комунікацій-
ного обміну між ними. Мета цифровізації України – 
цифрова трансформація існуючих та створення но-
вих галузей економіки, трансформація всіх сфер 
життєдіяльності України у нові, більш ефективні та 
сучасні. Створення сучасного цифрового простору 
та відповідної інфраструктури вигідно всім: і грома-
дянам, і бізнесу, і зовнішньому інвестору.  

Згідно з пріоритетним сценарієм цифровізації 
країни першочерговим завданням є усунення зако-
нодавчих, інституційних, фіскально-податкових та 
інших бар’єрів, що заважають розвитку цифрової 
економіки.  

Ще одне важливе завдання – формування моти-
вації для цифровізації суспільства, яке полягає у за-
безпеченні фінансової доступності цифрових техно-
логій для споживачів, створенні умов у різних сфе-
рах життєдіяльності для формування потреб у гро-
мадян та бізнесу використовувати нові цифрові за-
соби замість звичних, традиційних. 

За даними дослідження некомерційної органі-
зації Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers [23], Україна посідає 39 місце за показни-
ками ступеню розвитку телекомунікаційної інфра-
структури (доступу до мережі, швидкості каналів 
зв’язку, вартості трафіку). Незважаючи на посе- 
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реднє місце, Україна має непогані шанси на скоро-
чення «електронних перешкод», якщо тільки дер-
жава почне будувати регуляторну політику відпо-
відно до загальносвітових практик і не створюва-
тиме штучних перешкод для розвитку бізнесу. А 
поки що можна погодитися з думкою С.В. Іванова та 
О.С. Вишневського, які наголошують, що «затягу-
вання процесу консолідації зусиль бізнесу і влади в 
питаннях формування пріоритетів розвитку і вико-
ристання цифрових технологій призводить до галь-
мування модернізації національної економіки Укра-
їни» [1, с. 53]. 

Таким чином, цифрова економіка є сферою но-
вих надзвичайних можливостей, яка водночас вима-
гає застосування нових підходів до її організації та 
управління. Поряд з цим потребують подальшого 
наукового опрацювання й трансформації певні зви-
чні категорії та напрямки економічної науки. Так, 
наприклад, автори статті [24] обґрунтовують цифро-
вий підхід в управлінні людськими ресурсами –  
«діджитал HR». 

Ще одним перспективним напрямком цифрової 
трансформації є економічна культура. Нині поняття 
«культура» тлумачиться як ресурс зміни якості 
життя шляхом покращення його умов, як креативна 
складова розвитку економічного сектору. Еконо- 
мічна культура суттєво впливає на якість людського 
капіталу, стає фактором економічного зростання. 
Вона є результатом розвитку економічних знань.  

Компоненти економічної культури також за-
знають трансформації: з’являються нові моделі  
формування та виявлення економічної поведінки 
людини; змінюється спосіб життя відповідно до но-
вих потреб. Сьогодні досліджувати феномен еконо-
мічної культури – це вивчати загальні зміни, які від-
буваються у світі, зокрема у зв’язку із розвитком ци-
фрових технологій. Тож невід’ємною складовою су-
часної економічної культури стає цифрова культура. 

І якщо на макрорівні йдеться про «цифрову» 
модернізацію українського суспільства й «оцифро-
вування» його ключових аспектів [25], то на мікро-
рівні слід говорити про формування цифрової скла-
дової економічної культури організацій як нового 
чинника їхнього «перезавантаження» і розвитку. 

Висновки. Сьогодні цифрова економіка є од-
ним з найважливіших чинників економічного зрос-
тання та формування нової якості життя. Лідери сві-
тової економіки розглядають цифровізацію як пер-
шочерговий напрямок інноваційного розвитку ви- 
робничо-економічних систем різних рівнів та ін-
струмент забезпечення конкурентних переваг у дов-
гостроковій перспективі. 

Для України розвиток процесів цифровізації 
набуває додаткового значення, оскільки надає реа-
льні перспективи для модернізації економіки, пок-
ращення її виробничо-технологічної структури, за-
безпечення участі у новій глобальній економіці та 
подолання на цій основі сучасного кризового стану. 
Аналіз нормативно-правового забезпечення та про- 

ектів цифровізації, що у теперішній час реалізу-
ються в Україні, свідчить про необхідність активіза-
ції зусиль бізнесу, держави та суспільства у поши-
ренні цифрових технологій та прискоренні форму-
вання цифрової економіки.  

Означені процеси супроводжуються виникнен-
ням нових соціально-економічних явищ, зокрема 
специфічних форм культурної комунікації. Тому по-
дальші дослідження будуть пов’язані з аналізом 
процесів трансформації економічної культури в 
умовах цифровізації бізнесу та формуванням її циф-
рової складової. 
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Соколова Г. Б. Деякі аспекти розвитку циф-

рової економіки в Україні 
Стаття присвячена вивченню теоретичних ас-

пектів та дослідженню сучасних проблем розвитку 
цифрової економіки в Україні. Розглянуто сутність 
та особливості цифрової економіки. Проаналізовано 
досвід цифрових трансформацій у європейських 
країнах. Визначено тенденції цифровізації України. 
Опрацьовано основне нормативно-правове забезпе- 
 
 

чення, що регулює напрямки цифровізації еконо-
міки країни, суспільної та соціальної сфер. Проана-
лізовано проекти цифровізації, які спрямовані на 
стимулювання внутрішнього ринку виробництва, 
використання та споживання цифрових технологій. 
Зроблено висновок про необхідність розвитку циф-
рової складової категорій традиційної економіки, 
зокрема економічної культури. 

Ключові слова: цифрова економіка, інформа-
ційно-комунікаційні технології, цифрова адженда, 
цифровізація, економічна культура. 

 
Соколова А. Б. Некоторые аспекты разви-

тия цифровой экономики в Украине 
Статья посвящена изучению теоретических ас-

пектов и исследованию современных проблем раз-
вития цифровой экономики в Украине. Рассмотрены 
сущность и особенности цифровой экономики. Про-
анализирован опыт цифровых трансформаций в ев-
ропейских странах. Определены тенденции цифро-
визации Украины. Рассмотрены основные норма-
тивно-правовые акты, которые регулируют направ-
ления цифровизации экономики страны, обществен-
ных и социальных сфер. Проанализированы про-
екты цифровизации, которые направлены на стиму-
лирование внутреннего рынка производства, ис-
пользование и потребление цифровых технологий. 
Сделан вывод о необходимости развития цифровой 
составляющей категорий традиционной экономики, 
а именно экономической культуры. 

Ключевые слова: цифровая экономика, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, цифро-
вая адженда, цифровизация, экономическая куль-
тура. 
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The article is devoted to the study of theoretical as-

pects and research of modern problems of digital econ-
omy development in Ukraine. The essence and features 
of the digital economy are considered. The experience 
of digital transformations in European countries is ana-
lyzed. The tendencies of digitization of Ukraine are de-
termined. The main normative and legislative acts are 
worked out at digitization of the economy, public and 
social spheres are considered. The projects of digitaliza-
tion are directed, stimulation of the domestic market of 
production, use and consumption of digital technologies 
are defined. The conclusion is drawn about the necessity 
of developing a digital component of the categories of 
the traditional economy, namely economic culture. 
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ФОРМУВАННЯ УМОВ ГІДНОЇ ПРАЦІ ПРИ ПОДОЛАННІ  
ВИРОБНИЧИХ НЕБЕЗПЕК У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
України вигідно відрізнялась значними успі-

хами в системі охорони та безпеки праці на вироб-
ництві. Вона однією з перших серед колишніх рес-
публік СРСР прийняла Закон України «Про охорону 
праці» і завдяки реалізації його положень мала реа-
льні п’ятирічні перспективні плани програми дій у 
цій сфері на виробничому, галузевому, регіональ-
ному та державному рівнях. Фінансове забезпе-
чення їх реалізації здійснювалось завдяки фондам 
охорони праці на визначених рівнях управління. По-
тужним був і державний нагляд, і контроль за ста-
ном безпеки і охорони праці. Технічна інспекція 
праці і профспілок була гідною альтернативою дер-
жавній інспекції праці. Але за двадцятишостирічний 
період дії законодавства України про охорону праці 
змінилась ситуація на гірше. Скасовано фонди охо-
рони праці, планування перспективних програм без 
фінансування стало декларативним. Послаблення 
громадського контролю з боку технічної інспекції 
праці профспілок посилило соціальну незахище-
ність працюючих. Приховування нещасних випад-
ків на виробництві набуло значного зростання. 

Значний спад виробництва значно знизив кіль-
кість працюючих у небезпечних умовах праці, але у 
співставних показниках виробничий травматизм на 
одиницю продукції залишився високим або зріс, кі-
лькість смертельних випадків на виробництві на 
одиницю продукції є однією з найвищих у світі. 

Міжнародна спільнота зайняла активну пози-
цію щодо допомозі Україні з цих питань. Так, Між-
народна організація праці розробила Програму гід-
ної праці для Україні на 2016-2019 рр., у якій визна-
чено три ключових пріоритети, а саме: сприяння 
зайнятості та розвитку сталих підприємств задля 
стабільності та зростання; сприяння ефективному 
соціальному діалогу; посилення соціального захисту 
й покращення умов праці.  

Право на належні, безпечні і здорові умови 
праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної 
законом, закріплено Статтею 43 Конституції Укра-
їни. Приєднавшись до Міжнародного пакту про еко-
номічні, соціальні і культурні права 1966 р. [1] (ра-
тифікація пакту 19.10.1973 р.), Україна визнала 
право кожного на справедливі і сприятливі умови 
праці, включаючи умови роботи, що відповідають 

вимогам безпеки та гігієни (стаття 7 п. b). Для реалі-
зації права кожної людини на найвищий досяжний 
рівень фізичного і психічного здоров’я людини 
(Стаття 12 п.1) держава повинна вжити заходи, од-
ним з яких є поліпшення всіх аспектів гігієни зов- 
нішнього середовища і гігієни праці в промислово-
сті (стаття 12 п. 2 пп. b).  

Окрім того, Україна ратифікувала Конвенції 
Міжнародної організації праці, чим зобов’язала себе 
розробити та удосконалювати національну політику 
в галузі безпеки й гігієни праці, розвивати націона-
льну систему безпеки та гігієни праці, проводити на-
ціональну програму з безпеки та гігієни праці. 

Водночас офіційна статистика свідчить про 
проблеми у сфері охорони праці. Так у 2016 р. заре-
єстровано 5 815 осіб, потерпілих від нещасних випа-
дків, які призвели до утрати працездатності на 1 ро-
бочий день і більше, та від нещасних випадків зі 
смертельним наслідком. Кількість нещасних випад-
ків, пов’язаних з виробництвом, становила 4 287 
(потерпілих 4 429 осіб), у тому числі зі смертельним 
наслідком 340 випадків (потерпілих 357 осіб) [2]. 

Втрати внаслідок нещасних випадків, пов’яза-
них чи не пов’язаних з виробництвом, мають також 
економічну оцінку, яка складається з оцінки невід- 
працьованого робочого часу через втрату праце- 
здатності (тимчасової або постійної); витрат підпри-
ємств (виплати потерпілим, оплата листків непраце-
здатності, штрафні санкції, вартість зіпсованого 
устаткування), а також витрат Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві 
(з 1 серпня 2017 р. Фонд соціального страхування 
України).  

За даними статистики у 2016 р. кількість днів 
непрацездатності потерпілих становила 247 640 
днів, або 31,5 дня у розрахунку на 1000 працюючих. 
Витрати підприємств, зумовлені нещасними випад-
ками, оцінено у 2016 р. у 15 млн грн, і це без враху-
вання страхових внесків до Фонду соціального стра-
хування.  

Особливої ваги набуває проблема забезпечення 
безпеки та гігієни праці у промисловості, оскільки 
серед найманих працівників кожен четвертий 
(24,6% за даними 2016 р.) працює у промисловості. 
У промисловому виробництві домінують третій  

Менеджмент персоналу 
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і четвертий технологічні уклади, частка яких стано-
вить 95%.  

За даними Державної служби статистики стан 
зносу основних засобів у промисловості наблизився 
до 70%, у переробній промисловості 76,4%, добув-
ній – 54,6% [3]. Висока частка використання заста-
рілих технологій та устаткування, низькі темпи 
створення робочих місць у високотехнологічних га-
лузях, велика частка неформальної економіки та не-
формальної зайнятості, ускладнилися новими ви-
кликами для вирішення проблем охорони праці на 
підприємствах промисловості, характерною особли-
вістю яких є наявність шкідливих та небезпечних 
умов праці, де зайнято понад 35% від облікової кі-
лькості працюючих. 

Традиційні підходи та механізми вирішення 
проблем забезпечення безпеки та гігієни праці, зни-
ження кількості нещасних випадків на виробництві 
можуть пом’якшити ситуацію, проте навряд чи  
здатні кардинально змінити ситуацію на краще. Це 
обумовлює необхідність дослідження можливостей 
покращення умов та безпеки праці у промисловості, 
як чинника забезпечення євроінтеграційних проце-
сів у сфері праці. 

Метою статті є визначення основних проблем 
охорони праці у промисловості та обґрунтування 
пропозицій щодо забезпечення безпеки трудової ді-
яльності як складової розвитку трудового потенці-
алу та формування умов гідної праці у промислово-
сті.  

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. 
Основні результати вітчизняних та зарубіжних нау-
кових досліджень в сфері забезпечення безпеки та 
гігієни праці пов’язані з визначенням концептуаль-
них засад управління охороною праці, особливос-
тями реалізації соціальної політики у трудовій 
сфері, подальшим удосконаленням  механізму еко-
номічного стимулювання роботодавців до ство-
рення безпечних умов праці на виробництві та роз-
витком системи соціального страхування.  

Ці питання висвітлено у працях О. Амоші [4-8], 
В. Антонюк [6-8], Ю. Залознової [9], В. Зданов- 
ського [10], Ю. Кундієва [11], М. Лисюка [12],  
М. Льовкіна [13], І. Новак [6, 14, 15], О. Новікової 
[4-8, 16], Т. Таірової [17], К.Ткачука [18] та інших.  

Проблеми забезпечення безпеки та охорони 
праці на підприємствах України знайшли відобра-
ження у наукових публікаціях багатьох відомих в 
Україні фахівців. Наукова школа під керівництвом 
О. Амоші сформувалася в Інституті економіки про-
мисловості НАН України, де функціонував відділ 
економічних проблем охорони праці. Напрямки на-
уково-дослідної роботи представників цієї школи 
охоплювали теоретико-методологічні питання уп-
равління охороною праці на державному, регіональ-
ному рівнях та на рівні підприємств, проблеми удо-
сконалення економічних методів управління охоро- 

ною праці, планування заходів з охорони праці, до-
слідження професійних ризиків в контексті їх попе-
редження, страхування та необхідності компенса-
ційних заходів [4]. 

Проблеми забезпечення безпеки на виробни- 
цтві, умов та охорони праці як складової інтеграль-
ної характеристики якості життя населення висвіт-
лено у колективній монографії [5]. Прогресивні під-
ходи до формування нового концептуального під-
ходу до управління охороною праці в Україні, прин-
ципи та напрями забезпечення професійної безпеки 
працюючих викладено у колективній монографії за 
науковою редакцією О. Новікової [6]. 

Визначенню соціальних аспектів сталого роз-
витку промислового регіону, концептуальних засад 
взаємозв’язку та взаємообумовленості соціально-
трудової сфери і сталого розвитку, розкриттю особ-
ливого значення гідної праці як чинника сталого  
розвитку, присвячено колективні монографії [7, 8]. 
Чинники активізації трудового потенціалу промис-
ловості запропоновано авторами статті [16]. 

Специфічні особливості соціальної політики у 
вугільній галузі, що сформувалися протягом істо- 
ричного розвитку вугільної промисловості України, 
розглянуто у монографії Ю. Залознової, увагу у якій 
акцентовано на оплаті праці, умовах праці та без-
пеці, системі оздоровлення працюючих у несприят-
ливих умовах [9]. Підкреслено, що рівень соціаль-
ного розвитку характеризується зменшенням частки 
працюючих, які погоджуються займатися важкою 
працею, і завдяки комплексній механізації сучас-
ного вуглевидобутку підвищують якісні характери-
стики персоналу підприємств. 

Значний внесок у теоретико-методологічне  
та методичне забезпечення управління охороною 
праці зробили вчені інших наукових шкіл, зокрема  
М. Льовкін з Макіївського науково-дослідного ін-
ституту [13], Ю. Кундієв з Інституту медицини 
праці АМН України [11] та науковці з Національ-
ного науково-дослідного інституту промислової 
безпеки та охорони праці В. Здановський [10], 
М. Лисюк [12], Т. Таірова [17], К. Ткачук [18]. 

Невирішені раніше проблеми. Представлені у 
сучасній науковій літературі результати досліджень 
проблем охорони праці, безпеки та гігієни трудової 
діяльності охоплюють підходи до формування сис-
теми управління охороною праці, науково-мето- 
дичне забезпечення аналізу та оцінки виробничої 
безпеки та професійного ризику. Проте залишається 
недостатньо опрацьованим питання гідної праці, 
створення умов збереження і розвитку трудового 
потенціалу промисловості через подолання негатив-
них явищ, обумовлених несприятливими умовами 
праці, та розбалансуванням між економічною ефек-
тивністю та соціальною результативністю заходів з 
охорони праці. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний тру-
довий потенціал промисловості забезпечує функ- 
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ціонування промислового комплексу країни, зрос-
тання обсягів його виробництва, підтримання кон-
курентоспроможності промислової продукції.  

Ефективність використання і перспективи роз-
витку соціально-трудового потенціалу промислово-
сті визначаються кількісними та якісними характе-
ристиками робочої сили, серед яких кількісні харак-
теристики ресурсів праці, структура зайнятості, рі-
вень освіти за структурою робочої сили, характе- 
ристики стану здоров’я, характеристики умов праці. 
Висока якість цих характеристик створює умови  
формування гідної праці. 

Гідна праця – це наявність зайнятості в умовах 
свободи, рівності, безпеки та людської гідності, 
вона включає в себе можливості для роботи, які ви-
значаються справедливою оплатою праці, безпекою 
на робочому місті, соціальним захистом сім’ї, про-
фесійним розвитком, соціальним партнерством. У 
будь-яких варіантах визначення поняття гідна праця 
присутня безпека праці, яка визначає умови та охо-
рону праці.  

Умови праці – це сукупність чинників виробни-
чого середовища, які впливають на функціональний 
стан організму працюючих, їх здоров'я і працездат-
ність в процесі праці. Вони визначаються вживаним 
устаткуванням, технологією, предметами і продук-
тами праці, системою захисту робітників, обслуго-
вуванням робочих місць і зовнішніми чинниками, 
які залежать від стану виробничих приміщень та ви-
робничого середовища. Таким чином, виходячи з 
характеру виконуваних робіт, умови праці специ- 
фічні як для кожного виробництва, цеху і ділянки, 
так і для кожного робочого місця. 

В Україні державним статистичним спостере-
женням «Умови праці на підприємствах» охоплені 
юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, що 
використовують найману працю та здійснюють еко-
номічну діяльність, до якої, зокрема, віднесено до-
бувну та переробну промисловість. 

Обстеження підприємств з питань умов праці 
здійснюється раз на два роки за формою № 1-ПВ 
(умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та ком-
пенсації за роботу зі шкідливими умовами праці». 
Оцінку стану умов праці здійснюють на підставі ре-
зультатів проведеної атестації робочих місць за умо-
вами праці (санітарно-гігієнічних досліджень фак-
торів виробничого середовища та трудового про-
цесу), результати якої відображають у картах умов 
праці робочих місць. 

Програма державного статистичного спостере-
ження з питань умов праці та методологія визна-
чення показників розроблені з урахуванням вимог 
національної законодавчо-нормативної бази у цій 
сфері, зокрема Державних санітарних норм та пра-
вил «Гігієнічна класифікація праці за показниками 
шкідливості та небезпечності факторів виробничого 
середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу», затверджених наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248. 

Показники, що характеризують стан умов 
праці, визначаються кількістю працівників, які пра-
цюють у несприятливих умовах та які отримують за 
це пільги та компенсації. Це:  

– кількість працівників, зайнятих в умовах, що 
не відповідають санітарно-гігієнічним нормам за 
окремими видами економічної діяльності та регіо-
нами; 

– кількість працівників, що працюють під впли-
вом перевищення гранично допустимих рівнів чи 
концентрацій: шкідливих хімічних речовин; пилу пе-
реважно фіброгенної дії; вібрації; шуму, інфраз-
вуку, ультразвуку; температури зовнішнього пові-
тря або атмосферного тиску; важкості праці; ро-
бочої пози; напруженості праці; 

– кількість працівників, які отримують пільги 
чи компенсації за роботу зі шкідливими умовами 
праці. 

Працівники, які працюють в умовах, що не від-
повідають санітарно-гігієнічним нормам, врахову-
ються по кожному шкідливому виробничому фак-
тору незалежно від їх кількості, що припадає на од-
ного працівника. Водночас, у загальну кількість за-
йнятих у несприятливих умовах кожен працівник 
враховується тільки один раз.  

Зважаючи на об’єктивну неможливість одер-
жання достовірних статистичних даних з підпри-
ємств на непідконтрольній владі України території 
окремих районів Донбасу інформацію за 2015 р. на-
ведено без урахування тимчасово окупованої тери-
торії Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної опе-
рації. 

Кількість працівників, зайнятих на роботах зі 
шкідливими умовами, в цілому в Україні зменши-
лася у 2015 р. на 149 тис. осіб (або на 12,6%) порів-
няно з 2013 р. В Донецькій та Луганській областях 
скорочення кількості працівників, зайнятих на робо-
тах зі шкідливими умовами, становило 128 тис. осіб 
та 96,3 тис. осіб відповідно, що сталося внаслідок 
втрати значної частини промислового потенціалу 
Донбасу (табл. 1).  

Ситуацію з різким скороченням кількості пра-
цівників зайнятих на роботах зі шкідливими умо-
вами у Донецькій та Луганській областях у 2014-
2015 рр. обумовлено тим, що статистичні оцінки 
були доступні лише на підприємствах на підконтро-
льній українській владі території.  

Особливості статистичного обліку показників з 
умов праці у 2015 р. простежуються у їх співстав-
ленні з аналогічними показниками за 2013 р. Так, у 
2015 р. у Донецькій області кількість працюючих у 
шкідливих умовах праці становила 51,4% від їх кі-
лькості у попередньому періоді спостережень 
(2013 р.), у Луганській області – лише 23,8%. 
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Таблиця 1 
Динаміка кількості працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, за регіонами 

(на 31 грудня, тис. осіб) 
 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2015/2013 

тис. % 
Кількість працівників зайнятих на роботах зі шкідливими умовами 

Україна  1598,5 1512,1 1309,4 1283,3 1189,5 1040,5 -149,0 87,4 
Донецька обл.. 357,3 343,7 286,2 285,5 263,5 135,5 -128,0 51,4 
Луганська обл.. 168,7 159,6 145,5 142,1 126,3 30,0 -96,3 23,8 
Автономна 
Республіка Крим 

36,1 34,5 30,8 29,8 27,1 … … … 

м. Севастополь  6,4 7,2 5,9 5,6 5,3 … … … 
 
Аналіз динаміки кількості працівників, які пра-

цюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігі-
єнічним нормам, за десятирічний період з 2005 по 
2015 р. дозволяє відзначити тенденцію зменшення 
кількості таких працівників у 1,5 раза при зростанні 

питомої ваги цієї категорії у загальній кількості  
штатних працівників (рис. 1).  

Більш ніж третина (35-36%) від облікової кіль-
кості штатних працівників за всіма видами еконо- 
мічної діяльності становлять зайняті у шкідливих 
умовах на підприємствах промисловості. 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості працівників, які працюють в умовах,  

що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам 
 
Розподіл працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими умовами праці, за окремими видами 
економічної діяльності свідчить, що понад 75% ста-
новлять працівники промисловості. Так, питома 
вага працівників промисловості від загальної кіль-
кості працівників, зайнятих у шкідливих умовах, 
становили у 2009 р. – 76,1%, 2011 р. – 77,2, 2013 р. – 
77,4, у 2015 р. – 64,5%.  

Різке зниження цього показника у 2015 р. по- 
рівняно з попередніми роками не відображає реаль- 
ного покращення умов праці у промисловості,  
а є слідством інших процесів, зокрема втрати час-
тини промислового потенціалу на окупованій час-
тині Донбасу. 

Скорочення кількості працівників промислово-
сті, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами 
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праці, у 1,5 раза за період 2009-2015 рр. не позначи-
лося зниженням їх питомої ваги у обліковій кілько-
сті штатних працівників, яка залишається достатньо 
високою і становить 35,3% у 2015 р.  

За окремими видами промислової діяльності 
питома вага працюючих у шкідливих умовах майже 
вдвічі перевищує середній показник у промислово-
сті, зокрема, добувна промисловість 68,7%, вироб-
ництво коксу та продуктів нафтоперероблення – 
58,5%, металургійне виробництво – 57,7% до облі-
кової кількості  штатних працівників. Найвище зна-
чення цього показника та невпинна тенденція до 
його зростання з 77,2% у 2009 р. до 82% у 2015 р. 
спостерігається у вугільній галузі, що відбувається 
при значному скороченні у 2,8 раза (або на 142,9 тис. 
осіб) кількості працівників на підприємствах з добу-
вання кам’яного та бурого вугілля. 

У металургійному виробництві за період 2009-
2015 рр. кількість працюючих у шкідливих умовах 
скоротилася в 1,4 раза (абсолютне скорочення на 
53,2 тис. осіб), а їх питома вага зросла з 51,7% до 
57,7% у 2015 р. 

В умовах, що не відповідають санітарно-тех- 
нічним нормам, зайнята третина працівників пере-
робної промисловості. За період 2009-2013 рр.  
сформувалася тенденція зменшення кількості та пи-
томої ваги зайнятих у шкідливих умовах праці як у 
цілому у промисловості, так і у більшості вироб-
ництв переробної промисловості (за винятком кок-
сохімічного виробництва). Проте дані спостережень 
за 2015 р. свідчать, що скорочення кількості зайня-
тих на роботах зі шкідливими умовами праці у про-
мисловості не призвело до зменшення їх питомої 
ваги у обліковій кількості штатних працівників.  

Розподіл за статтю працівників, які працю-
ють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієні-
чним нормам, свідчить що кількість жінок, які пра-
цюють в таких умовах, скорочувалася у період з 
2005 по 2013 р., проте, у 2015 р. відбулося збіль-
шення кількості жінок працюючих у шкідливих 
умовах в 1,2 раза порівняно із попереднім роком.   

Зважаючи на високу питому вагу жінок у зага-
льній кількості працюючих у промисловості 
(38,3%), а також враховуючи, що третина від загаль-
ної кількості зайнятих у шкідливих умовах – це пра-
цюючі жінки, особливої актуальності в контексті 
збереження та розвитку трудового потенціалу набу-
ває вирішення проблеми охорони праці жінок, про-
ведення гендерно-чутливої політики щодо покра-
щення стану безпеки та гігієни праці у галузях під-
вищеного ризику і у першу чергу у промисловості.  

Оскільки виробничі умови праці розглядаються 
з погляду їх впливу на організм працюючого, оцінка 
їх фактичного стану повинна ґрунтуватися на обліку 
наслідків такого впливу на здоров'я людини. При 
цьому дуже важливо врахувати все різноманіття 
чинників, що формують умови праці. 

Санітарно-гігієнічні умови формуються під 
впливом на людину навколишнього середовища 
(шкідливі хімічні речовини, запорошення повітря, 
вібрація, освітлення, рівень шуму, інфразвук, ульт-
развук, електромагнітне поле, лазерне, іонізуюче, 
ультрафіолетове випромінювання, мікроклімат, мік-
роорганізми, біологічні чинники). Приведення цих 
чинників у відповідність із сучасними нормами,  
нормативами і стандартами є передумовою норма-
льної працездатності людини. 

Аналіз впливу окремих шкідливих факторів до-
зволяє визначити, що питома вага працівників про-
мисловості, які зайняті в умовах перевищення гра-
нично допустимих рівнів під дією біологічних фак-
торів, іонізації повітря, іонізуючого випроміню-
вання, та барометричного тиску, не перевищує 
1% по кожному фактору.  

Найбільш вагомим шкідливим фактором, на 
який наражається понад 20% працюючих у промис-
ловості, є виробничий шум, ультразвук, інфра- 
звук. Шум як один з найпоширеніших чинників ви-
робничого середовища характеризується силою  
(рівнем) звуку, визначуваної в децибелах (дБ), час-
тотою в герцах (Гц) і інтервалом частот в октавах. 
Найбільший вплив надають високочастотні звуки 
навіть при однаковій силі (рівні). Шкідлива дія 
шуму позначається на нервовій і серцевосудинній 
системах, на роботі органів травлення, підвищує 
кров'яний тиск, притупляє увагу і приводить до 
швидкого стомлення. 

За окремими видами промислового виробни- 
цтва спостерігається багаторазове перевищення се-
реднього значення цього показника в середньому за 
всіма видами економічної діяльності. Так, за даними 
2015 р. у добувній промисловості цей фактор впли-
ває на 44,2% до облікової кількості працюючих, у 
добуванні кам’яного та бурого вугілля – 52,8%.  

У переробній промисловості середнє значення 
показника 17,4%, при цьому у металургії – 39,8%, 
виробництві коксу та продуктів нафтоперероб-
лення – 31,0%, виробництві меблів – 21,1%, вироб-
ництві хімічних речовин та хімічної продукції – 
20,7% [19]. 

В умовах перевищення гігієнічних нормативів 
за фактором мікроклімат зайнято 10,2% від обліко-
вої кількості працюючих за всіма видами економіч-
ної діяльності. Цей показник в середньому по про-
мисловості становить 16,8% з диференціацією по 
добувній промисловості – 33,5% та переробній про-
мисловості – 14,0%. Найбільша кількість працівни-
ків, які наражаються на дію цього фактора, зайняті у 
металургійному виробництві – 35,7% до облікової 
кількості штатних працівників, добуванні вугілля – 
34,7%, виробництві коксу та продуктів нафто пере-
роблення – 21,4, виробництві хімічних речовин та 
хімічної продукції – 19,3%. 
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Перевищення гігієнічних нормативів за хіміч-
ними факторами найбільше відбувається у вироб-
ництві коксу та продуктів нафто перероблення 
49,1% від облікової кількості працюючих, металур-
гійному виробництві – 33,3%, видобутку вугілля – 
30,1%, виробництві хімічних речовин та хімічної 
продукції – 22,4%.  

Кількісна і якісна оцінка сукупної дії всіх чин-
ників виробничого середовища на працездатність, 
здоров'я і життєдіяльність людини знаходить вираз 
в показнику важкості праці. В умовах перевищення 
нормативів за факторами напруженості та важко-
сті праці зайнятий кожен третій працівник добувної 
промисловості та кожен десятий працівник пере- 
робної промисловості. У вугільній промисловості – 
44,4% та 47,0% від облікової кількості штатних пра-
цівників, металургійному виробництві – 28,0%, ви-
робництві коксу – 34,9% та 15,3% відповідно.  

Праця в умовах перевищення нормативів на-
пруженості та важкості у практично здорових людей 
може сформувати реакції, характерні для прикор-
донного стану організму. Погіршуються деякі по- 
казники фізіологічних функцій; погіршуються  
функціональні показники в процесі виконання ви- 
робничих операцій, перш за все функції центральної 
нервової системи; подовжується відновний період; 
дещо погіршуються виробничі техніко-економічні 
показники. Подібні негативні зсуви можуть бути по-
рівняно швидко усунені при поліпшенні режимів 
праці і відпочинку. 

Роботи, при яких несприятливі умови праці 
приводять до реакцій, характерних для більш глибо-
кого прикордонного (передпатологічного) стану  
у практично здорових людей, призводять до погір-
шення фізіологічних показників, зміни співвідно-
шення періодів в динаміці працездатності і продук-
тивності праці, зниження  інші виробничих показни-
ків. Саме в таких умовах підвищується рівень захво-
рюваності, з'являються типові виробничо-обумов-
лені професійні захворювання, збільшується кіль-
кість і тяжкість виробничих травм. 

Вібрація супроводжує багато виробничих про-
цесів. Вона викликає захворювання суглобів, може 
порушити рухові рефлекси людини. Характеризу-
ється частотою (в Гц) і амплітудою (в мм). Вібрації 
неоднаково впливають на людину, при цьому по ха-
рактеру дії слід розрізняти місцеву і загальну вібра-
ції. Загальна вібрація викликає струс підлоги, стін, 
місцева вібрація впливає на обмежену ділянку тіла. 
Перевищення гігієнічних нормативів за фактором 
вібрація (локальна, загальна) найбільш прита-
манне для виробництва з добування вугілля, де дією 
цього фактора охоплено 15,7% від облікової кілько-
сті працівників, а також хімічного виробництва –
5,0% та металургійного виробництва – 4,8%. 

Невисока в цілому по промисловості питома 
вага працюючих в умовах з невідповідністю норма- 

тивам освітлення (1,6%) різко дисонує з показни-
ками по добувній промисловості (6,2%) та видо- 
бутку вугілля (14,4% від облікової кількості праців-
ників). 

Графічне зображення питомої ваги працюючих 
в умовах перевищення гігієнічних нормативів на- 
очно підтверджує впливовість окремих шкідливих 
факторів, дію яких відчувають на собі працівники 
промисловості в процесі трудової діяльності 
(рис. 2). 

Крім традиційних питань безпеки і захисту 
праці, з'явилися кілька нових ризиків, пов'язаних зі 
швидкими змінами трудового життя, появою нових 
методів роботи, новими технологіями, новими мате-
ріалами і речовинами, новою організацією праці, які 
ставлять нові проблеми в сфері безпеки, здоров'я  
і благополуччя. Фактор зростаючої конкуренції, не-
впевненість в завтрашньому дні, короткострокові  
і ненадійні робочі контракти є стресовим фактором 
для значної частки працюючих.  

Зростаюча конкуренція, нові види роботи, нова 
організація праці, вимоги нових знань і умінь вста-
новлюють нові вимоги і очікування для здібностей, 
знань і умінь працюючих людей. У сучасній трудо-
вій діяльності крім професійних умінь, вміння по- 
в'язані з професійною безпекою і охороною праці та-
кож є частиною профілів компетенції співробітни-
ків.  

У промисловості України питома вага малих 
підприємств становить 11,6%, питома вага найма-
них працівників 18,1%. Проте малий бізнес виклю-
чено зі сфери контролю стану охорони праці та про-
фесійної безпеки. Також малі підприємства (і фізи-
чні особи – підприємці) не охоплюються обстежен-
ням умов праці і не відображаються у статистичній 
звітності. 

Зважаючи на те, що малі підприємства стають 
основним джерелом робочих місць, що призведе до 
концентрації трудового потенціалу саме у малому 
бізнесі, вкрай важливим постає вирішення питань 
професійної безпеки та охорони праці на таких під-
приємствах. 

Відповідальність за організацію проведення 
профілактичних заходів, спрямованих на усунення 
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, за-
побігання нещасним випадкам на виробництві, про-
фесійним захворюванням та іншим випадкам за-
грози життю або здоров’ю працівників покладається 
на служби охорони праці підприємства.  

Загальна кількість працівників служб охорони 
праці за всіма видами економічної діяльності за пе-
ріод 2011-2015 рр. скоротилася на 1,5 тис. осіб. У 
промисловості скорочення кількості працівників 
служб охорони праці виявилося значно більшим – 
3,3 тис. осіб (рис. 3).   

Регіональний аспект зниження кількості праців-
ників служб охорони праці свідчить, що зниження по- 
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Рис. 2. Питома вага працівників, зайнятих в умовах перевищення гігієнічних нормативів  

за шкідливими факторами у 2015 р. 
 
 

 
Рис. 3. Облікова кількість працівників служб охорони праці, тис. осіб 
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казника у 2015 р. порівняно з 2013 р. відбулося у двох 
областях: Донецькій – 1,4 та Луганській – 0,9 тис. осіб. 

Облікова кількість працівників служб охорони 
праці у розрахунку на 1 підприємство становить 1,2 (у 
промисловості 1,5) особи і не змінювалася протягом 
2011-2015 рр. За окремими видами промислової діяль-
ності зросла кількість працівників служб охорони 
праці на 1 підприємство, зокрема, у вугільній галузі – 
6,9 осіб у 2015 р. порівняно з 4,6 осіб у 2013 р.; у ви- 
робництві коксу та нафтопереробленні – 6,2 проти  
2,7 особи, металургійному виробництві – 2,2 проти  
1,8 особи.  

Завдання і функції служб охорони праці підпри-
ємств, визначені Законом України «Про охорону 
праці» та Типовим положенням про службу охорони 
праці, передбачають перш за все опрацювання ефек- 
тивної системи управління охороною праці на підпри-
ємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому 
напрямку кожного структурного підрозділу і кожного  
працівника. 

На виконання своїх функцій служба охорони 
праці разом з іншими підрозділами підприємства роз-
робляє комплексні заходи для досягнення встановле-
них нормативів та підвищення існуючого рівня охо-
рони праці, планів, програм поліпшення умов праці, 
запобігання виробничому травматизму, професій-
ним захворюванням, надання організаційно-мето- 
дичної допомоги у виконанні запланованих заходів.  

Аналіз та оцінка  впливу шкідливих факторів та 
факторів ризику в процесі трудової діяльності свід-
чать, що більшість зайнятих у шкідливих умовах 
праці у промисловості зазнають поєднану дію декі-
лькох шкідливих чинників,  вплив яких посилюється 
тяжкістю і напруженістю праці, значним психоемо-
ційним навантаженням. Така ситуація підтверджу-
ється результатами атестації робочих місць за умо-
вами праці, яка проводиться один раз на п’ять років. 
Проте слід зазначити, що ця робота проводиться не 
в повному обсязі, і за даними статистики за період 
2011-2015 рр. атестацію проведено на 95,1% підпри-
ємств промисловості. Причинами непроведення ате-
стації за умовами праці є організаційно-технічні та 
фінансові, а також незацікавленість роботодавців у 
з’ясуванні об’єктивного складу справ.   

Несвоєчасне проведення атестації не лише стри-
мує реалізацію дієвих заходів з поліпшення безпеки та 
гігієни праці зайнятих на промислових виробництвах, 
а й зберігає існуючу систему пільг та компенсацій за 
умовами праці, що не відповідає настановам гідної 
праці.  

Ситуація, що склалася з пільгами і компенса-
ціями, свідчить про недосконалість системи на-
дання пільг і компенсацій і необхідність її упоряд-
кування на підставі атестації робочих місць за умо-
вами праці, а також створені небезпечних робочих 
місць.  

Атестація робочих місць має сприяти вияв-
ленню та оцінці робочих місць, на яких працівник 
перебуває під впливом шкідливих виробничих фак-
торів. Атестація дає змогу підвищити рівень охо-
рони праці на підприємстві і є важливим засобом ре-
алізації державної політики соціального захисту 
працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами.  

У період з 2005 по 2013 р. паралельно з проце-
сом скорочення кількості працівників, зайнятих на 
роботах зі шкідливими умовами, відбувалося і ско-
рочення кількості працівників, яким встановлено 
пільги та компенсації за умовами праці. Проте, про-
тягом усього періоду спостережень кількість пра- 
цівників, яким встановлено пільги та компенсації, 
перевищувала кількість працюючих у шкідливих 
умовах у 1,14 раза, а у 2015 р. – в 1,44 раза. Зрос-
тання кількості пільговиків відбулося в усіх регіо-
нах України за винятком Донецької та Луганської 
областей. При цьому атестацію у 2015 р. проведено 
лише на 27,0% підприємств. Це свідчить про зрос-
тання випадків неякісної атестації або недостовірну 
статистику працюючих у шкідливих умовах праці. 

В структурі одержувачів пільг та компенсацій 
майже половина (50,7% у 2009 р. та 43,0% у  
2015 р.) –  це працівники, які мають право на пенсію 
за віком на пільгових умовах. Зниження значення 
показника у 2015 р. (як і багатьох інших) обумов-
лено тим, що статистичним обліком не охоплені під-
приємства на території, непідконтрольній українсь-
кій владі. Тенденція скорочення кількості претен- 
дентів на пільгову пенсію за умовами праці спосте-
рігається за всіма видами пенсій, виняток становить 
збільшення майже втричі кількості працівників, які 
мають право на пенсію за вислугу років. 

Сучасний стан безпеки та охорони праці на під-
приємствах промисловості визначається високим  
рівнем виробничого травматизму та професійної 
захворюваності, що потребує реалізації заходів, які 
мають бути спрямовані на оцінку факторів ризику 
на робочих місяцях, визначення засобів їх попере-
дження або нейтралізації. 

Динаміка виробничого травматизму, наведена 
у табл. 2, свідчить про зменшення абсолютних та де-
яких відносних показників кількості потерпілих від 
нещасних випадків на виробництві. Проте, почина-
ючи з 2014 р., зростають як абсолютний, так і відно-
сний (на 1000 працюючих) показники кількості днів 
непрацездатності внаслідок нещасного випадку на 
виробництві, а кількість днів непрацездатності на  
1 потерпілого становить 50,2 дні, що є абсолютним 
максимумом за період з 1990 по 2016 р.  

Кількість днів непрацездатності на 1000 працю-
ючих та на 1 потерпілого відображає економічні та 
соціальні наслідки, які погіршують якісні характе-
ристики трудового потенціалу та мають економічну 
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складову. Середнє значення показника у промисло-
вості становить 31,5 дня, з перевищення у 1,5 раза у 
переробній промисловості (46,4 дня), у добувній 
промисловості у 6,5 раза – (205,1 дня), у вугільній 
галузі – в 11 разів (355,9 дня). 

За період 1990-2016 рр. виробничий травма-
тизм знизився у 31,7 раза, травматизм зі смертель-
ним наслідком – у 7,4 раза. Оскільки травматизм зі 
смертельним наслідком реєструється повніше, ніж 

загальний, можна зробити висновок, що у зниженні 
показників травматизму значна роль належить фак-
там приховування від розслідування, реєстрації та 
обліку частини нещасних випадків з тяжкими на- 
слідками. На підтвердження цього висновку можна 
навести співвідношення кількості загиблих до кіль-
кості травмованих. Так, у 1990 р. на 1 смертельний 
випадок припадало 52,9 травмованих, у 2016 р. – на 
1 смертельний випадок було 11,1 травмованих.  

 
Таблиця 2 

Динаміка виробничого травматизму в Україні 
 Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кількість потерпі-
лих від нещасних 
випадків з втратою 
працездатності на  
1 чи більше робо-
чий день, тис осіб 139,6 80,5 34,3 21,2 12,2 10,9 10,1 8,5 5,0 4,3 4,4 
з них зі смертель-
ним наслідком,  
осіб  2640 2100 1239 1088 644 685 623 538 548 375 357 
Кількість потерпі-
лих на 1000 працю-
ючих, осіб 6,2 4,5 2,6 1,8 1,2 1,1 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 
Кількість потерпі-
лих зі смертельним 
наслідком на 1000 
працюючих, осіб 0,117 0,116 0,095 0,084 0,056 0,058 0,057 0,050 0,043 0,040 0,045 
Кількість днів не-
працездатності, тис 3182 2122 … 769 492 444 412 364 201 212 222 
На 1000 працю- 
ючих  140,7 118,2 … 65,7 47,4 43,3 39,9 38,6 22,4 26,3 28,3 
Кількість днів не-
працездатності на 1 
потерпілого 22,8 26,4 … 36,3 40,2 40,7 41,0 42,6 40,4 47,7 50,2 
Співвідношення кі-
лькості загиблих 
до кількості трав-
мованих 52,9 38,3 27,7 19,5 18,9 15,9 16,2 15,8 9,1 11,4 11,1 

Складено за: Стат. щорічник України за 2015 рік, Стат Бюлетень «Травматизм на виробництві у 2016 р.». 
 
Кількість зареєстрованих професійних захво-

рювань лише за 9 місяців 2017 р. порівняно з анало-
гічним періодом попереднього року збільшилася на 
41,4%: у добувній промисловості – на 45,4%, у ви-
робництві коксу та нафтопереробленні – на 66,7%, у 
виробництві гумових і пластмасових виробів та ін-
шої неметалевої продукції – на 160% (5 до 13 скла-
дених актів). Єдиною галуззю, де сталося змен-
шення на 11,1% кількості зареєстрованих професій-
них захворювань, є металургійне виробництво. 

Висновки. Таким чином, стан безпеки та охо-
рони праці у промисловості України залишається 
незадовільним та стримує можливості формування 
та розповсюдження гідної праці у виробничій сфері, 

що уповільнює процеси євроінтеграції у сфері праці. 
Поліпшення показників безпеки охорони праці та 
наслідків несприятливих умов праці (виробничого 
травматизму та профзахворюваності) відбувається 
не за рахунок створення нових безпечних робочих 
місць, а через скорочення виробництва, а техніка, 
технологічні процеси, основні фонди, технічне об-
ладнання тощо залишаються застарілими. 

Система пільг та компенсацій недосконала, 
вона не носить профілактичного характеру для здо-
ров’я працюючих у несприятливих умовах праці. 
Перевищення кількості працюючих, які одержують 
пільги та компенсації над кількістю працюючих у 
несприятливих умовах праці є доказом наявності ті- 
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ньових відносин при призначенні пільг. Не стано-
виться ні перед ким завдання з розв’язання проблем 
у цій сфері ні у технічному, ні в економічному, ні у 
правовому полі. Система управління охороною 
праці потребує модернізаційних змін. Обов’язки  
і роботодавця, і працівника в законодавстві про охо-
рону праці виписані обмежено, а саме система уп-
равління охорони праці не вписана у загальну сис-
тему управління виробництвом, роль служби охо-
рони праці є приниженою. В проекті Трудового ко-
дексу не скасовано ці недоліки та не містяться пра-
вові положення з запровадження гідної праці. 

Приховування нещасних випадків на виробни-
цтві посилилось, але протидії цим процесам не має 
через що залишаються незахищеними працівники, 
які втратили здоров’я, та їх сім’ї. 

Соціально-економічні наслідки роботи у не-
сприятливих умовах праці обумовлюють негатив-
ний вплив на кількісні та якісні характеристики тру-
дового потенціалу промисловості. Збільшення кіль-
кості та покращення якості робочих місць з гідними 
умовами праці сприяють підвищенню якості людсь-
кого життя через зниження втрат працездатності, 
здоров’я і життя на робочих місцях підприємств, що 
посилює можливості збереження та розвитку трудо-
вого потенціалу, формування умов запровадження 
гідної праці.  

Узагальнюючи результати дослідження умов та 
безпеки трудової діяльності, слід визнати, що ком-
плексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, 
формування сучасного безпечного та здорового ви-
робничого середовища, потребує переосмислення 
концептуальних засад управління охороною праці з 
орієнтацією на норми ЄС та урахуванням сучасного 
стану і перспектив розвитку національної еконо-
міки. 

З метою покращення якості трудового потенці-
алу, зниження втрат здоров’я і запровадження гідної 
праці у промисловості необхідно передбачити та ре-
алізувати такі заходи: 

прискорити розробку та прийняття КМУ нової 
Концепції управління охороною та безпекою праці, 
яку передбачено в Плані дій чинного Уряду; 

внести зміни та доповнення до Закону України 
«Про охорону праці» щодо конкретизації обов’язків 
та відповідальності роботодавця за якістю управ-
ління охороною праці, а працівника – за додержання 
вимог охорони праці. 

включити до проекту Трудового кодексу Укра-
їни положення, що регламентують запровадження 
та укріплення гідної праці в системі соціально-тру-
дових та виробничих відносин; 

виписати в пріоритетних напрямах проекту 
Стратегії розвитку промисловості на період до 2030 
року положення з запровадження гідної праці, а та-
кож безпеки та охорони праці; 

удосконалити державне управління охороною 
праці через реформування державних органів управ-
ління охороною праці; 

удосконалити систему державного нагляду і 
громадського контролю за додержанням вимог зако-
нодавства з охорони праці із залученням соціальних 
партнерів та організацій громадянського суспільс-
тва; 

створити умови для координації дій та відпо- 
відних фінансових ресурсів усіх державних струк-
тур, профспілок та організацій роботодавців; 

підвищити рівень відповідальності роботодав-
ців за створення безпечних і здорових умов праці, 
своєчасність подання достовірної інформації про 
стан охорони праці на підприємствах; 

підвищити рівень наукових і науково-техніч-
них досліджень у сфері охорони праці, координації 
науково-технічної діяльності у цій сфері та забезпе-
чення впровадження в практику позитивних резуль-
татів такої діяльності; 

розробити та впровадити сучасні технологій, 
новітні методики навчання галузевих стандартів 
освіти, видання навчальних програм, підручників, 
довідників, навчально-методичних та навчально-на-
очних посібників, електронних засобів навчання, 
призначених для вдосконалення системи підготовки 
фахівців у сфері охорони праці, зокрема тих, які ви-
конують роботи підвищеної небезпеки та роботи, де 
є потреба у професійному доборі; 

оновити Національний профіль безпеки та гігі-
єни праці; 

підвищити рівень культури безпеки праці, ак-
тивізації ефективного обміну знаннями про засоби й 
передову практику в сфері безпеки та гігієни праці 
шляхом поширення інформації серед ключових за-
цікавлених сторін; 

забезпечити формування відповідального став-
лення працівників до особистої безпеки та безпеки 
оточуючих, а також до виробничого середовища та 
навколишнього природного середовища; 

посилити співробітництво у сфері безпеки та гі-
гієни праці з міжнародними організаціями, зокрема 
ACSH (Консультативний комітет з безпеки та гігі-
єни праці), EU-OSHA (Європейське агентство з без-
пеки і г гігієни праці), SLIC (Комітет старших ін-
спекторів праці), PEROSH (Об’єднання європейсь-
ких досліджень з питань безпеки і гігієни праці), 
SCOEL (Науковий комітет зі значень ГДК), EURO-
FOUND (Європейський фонд поліпшення умов 
життя і праці), EUROSTAT (статистичне бюро ЄС).  

Напрями подальших досліджень пов’язані з 
визначенням концептуальних засад реформування 
системи управління охороною праці на основі ризик 
орієнтованого підходу з запровадженням національ-
них цілей сталого розвитку (зокрема Цілі 8), страте-
гічних напрямів промислової політики, наявного со-
ціального і трудового потенціалу. 
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Новікова О. Ф., Логачова Л. М. Формування 

умов гідної праці при подоланні виробничих не-
безпек у промисловості України 

Визначено основні проблеми охорони праці у 
промисловості, досліджено підходи та механізми 
щодо забезпечення безпеки трудової діяльності як 
ключового компоненту гідної праці.   

Проаналізовано сучасний стан умов праці та со-
ціально-економічні наслідки, обумовлені несприят-
ливими умовами праці, впливом шкідливих та не- 
безпечних факторів, виробничим травматизмом. 
Обґрунтовано вплив соціально-економічних наслід-
ків роботи у несприятливих умовах праці на кіль- 
кісні та якісні характеристики трудового потенціалу 
промисловості.   

Розроблено пропозиції та рекомендації щодо 
активізації соціального і трудового потенціалу про-
мисловості через подолання негативних явищ, обу-
мовлених несприятливими умовами праці, та розба-
лансуванням між економічною ефективністю та со-
ціальною результативністю заходів з охорони праці. 

Ключові слова: охорона праці, умови праці, без-
пека та гігієна праці, трудовий потенціал, соціаль-
ний потенціал промисловості. 

 
Новикова О. Ф., Логачева Л. Н. Формирова-

ние условий достойного труда при преодолении 
производственных рисков в промышленности 
Украины  
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Выявлены основные проблемы охраны труда в 
промышленности, исследованы подходы и меха-
низмы обеспечения безопасности трудовой деятель-
ности как ключевого компонента достойного труда.  

Проанализированы показатели, характеризу- 
ющие состояние условий труда и производственной 
безопасности на промышленных предприятиях 
Украины. Выявлены разнонаправленные тенденции 
изменения численности занятых в неблагоприятных 
условиях труда и работников, которые имеют право 
на льготы и компенсации за работу во вредных и 
опасных условиях труда.  

Показан высокий удельный вес штатных работ-
ников, занятых во вредных условиях труда на пред-
приятиях промышленности с дифференциацией по 
разным отраслям промышленности. По результатам 
анализа динамики численности работников про-
мышленности, занятых в условиях превышения ги-
гиенических нормативов по опасным факторам, 
установлено, что наибольшее влияние оказывают 
производственный шум, ультразвук, инфразвук, 
микроклимат, тяжесть и напряженность труда.  

Проанализированы показатели гендерной со-
ставляющей занятых в неблагоприятных условиях 
труда, обоснована необходимость проведения ген-
дерно-чувствительной политики улучшения состо- 
яния безопасности и гигиены труда в отраслях по-
вышенного риска. 

Проанализировано влияние социально-эконо-
мических последствий работы во вредных и опас-
ных условиях труда на количественные и качествен-
ные характеристики трудового потенциала про-
мышленности.  

Разработаны предложения и рекомендации по 
активизации социального и трудового потенциала 
промышленности через преодоление негативных яв-
лений, обусловленных неблагоприятными услови-
ями труда и разбалансированием экономической эф-
фективности и социальной результативности меро-
приятий по охране труда. 

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, 
безопасность и гигиена труда, трудовой потенциал, 
социальный потенциал промышленности.  

 

Novikova O., Logacheva L. Formation of decent 
work conditions in overcoming industrial hazards in 
Ukrainian industry  

The main problems of labor protection in industry 
have been revealed, approaches and mechanisms of en-
suring labor safety as a key component of decent work 
have been explored. 

The indicators characterizing the condition of 
working conditions and industrial safety at industrial en-
terprises of Ukraine are analyzed. Multidirectional 
trends in the number of employed in unfavorable work-
ing conditions and workers who are entitled to benefits 
and compensation for work in harmful and dangerous 
working conditions are revealed.  

It shows a high proportion of full-time employees 
employed in harmful labor conditions at industrial en-
terprises with differentiation in different branches of in-
dustry. Based on the results of the analysis of the dy-
namics of the number of industrial workers employed in 
excess of hygienic standards for hazardous factors, it 
was found that the greatest influence is produced by in-
dustrial noise, ultrasound, infrasound, microclimate, se-
verity and labor intensity. 

The indicators of the gender component of the em-
ployed in unfavorable working conditions are analyzed, 
the necessity of carrying out a gender-sensitive policy 
for improving the state of occupational safety and health 
in high-risk industries is substantiated. 

The influence of social and economic conse-
quences of work in harmful and dangerous working con-
ditions on the quantitative and qualitative characteristics 
of industrial labor potential is analyzed. 

Proposals and recommendations have been devel-
oped to enhance the social and labor potential of indus-
try through overcoming negative phenomena caused by 
unfavorable working conditions and the imbalance of 
economic efficiency and social effectiveness of labor 
protection measures. 

Keywords: labor protection, working conditions, 
safety and health, labor potential, social potential of in-
dustry. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Зайнятість є сферою 

суспільного життя, без якої неможливий ані соціа-
льний, ані економічний розвиток країн. Від того на-
скільки зайнятість населення є доступною (всі, хто 
бажають працювати, можуть знайти сферу прикла-
дання праці), продуктивною як на рівні компаній, 
так і на рівні працівників та гідною за умовами (з 
достатньою заробітною платою та безпечними умо-
вами) залежить ефективність використання трудо-
вого потенціалу та економічне зростання.  

В сучасних умовах залучення населення у 
сферу трудової діяльності здебільшого здійсню-
ється через ринок праці, де формується попит на ро-
бочу силу, її пропозиція, встановлюється ціна на  
певний вид трудової діяльності (заробітна плата), 
формуються певні економіко-правові та організа-
ційні форми залучення працівників. Основними 
суб’єктами ринку праці є економічно активне насе-
лення, роботодавці, державні законодавчі та вико-
навчі органи, освітньо-професійні заклади та посе-
редницькі структури (різноманітні рекрутингові 
агентства). 

Держава через інституційні важелі (передусім 
нормативно-правові акти) здійснення політики у со-
ціально-трудовій сфері, розвиток ринкової інфра-
структури має суттєвий вплив на ринок праці. Най-
важливішою метою державного регулювання ринку 
праці є забезпечення продуктивної й ефективної 
зайнятості, за якої має місце високий рівень залу-
чення економічно-активного населення у сферу еко-
номічної діяльності, ефективне використання його 
трудового потенціалу в сприятливих умовах праці, 
що проявляється в неухильному зростанні продук-
тивності праці та добробуту працюючого населення. 

Сьогодні уповноваженою установою держави, 
яка виступає безпосереднім суб’єктом ринку праці, 
є Державна служба зайнятості (ДСЗ) України, до за-
вдань якої належить забезпечення комплексного ви-
рішення питань, пов'язаних з регулюванням зайня-
тості населення, професійною орієнтацією, працев-
лаштуванням, наданням послуг роботодавцям у під-
борі персоналу, соціальною підтримкою тимчасово 
непрацюючих громадян. Вона має необхідні штат 
працівників, матеріально-технічне та фінансове за-
безпечення. Водночас, існує багато нарікань на ни-
зьку якість діяльності цієї установи, перетворення її 

в інститут з реєстрації безробітних та виплати допо-
моги по безробіттю, надмірну її бюрократизацію. 
Про недостатню ефективність ДСЗ свідчить як  
значний рівень безробіття на ринку праці України, 
так і наявність незадоволеного попиту роботодавців 
на працівників певних груп професій. Тому назріла 
необхідність суттєвих змін у її діяльності. 

Державна служба зайнятості має пропонувати 
конкурентоспроможні та доступні послуги своїм 
клієнтам (економічно-активному населенню та ро-
ботодавцям, молоді й освітньо-професійним закла-
дам) щодо пошуку робочих місць, підбору необхід-
них для підприємств кадрів, професійної орієнтації 
молоді, інформаційного забезпечення своїх клієнтів 
стосовно ситуації на ринку праці. Вона повинна 
мати зворотній зв’язок від клієнтів, оперативно реа-
гувати на перманентні зміни на ринку праці, пот-
реби клієнтів. Таким чином, перед державними ор-
ганами влади у сфері зайнятості населення постав-
лені цілком конкретні завдання. Для їх досягнення  
доцільно здійснити аналіз діяльність державної  
служби зайнятості, виявити існуючі у її діяльності 
проблеми та запропонувати рекомендації з удоско-
налення її функцій на основі залучення досвіду  
функціонування подібних структур у Європі, що є 
метою даної роботи.  

Метою статті є визначення напрямів удоскона-
лення діяльності державної служби зайнятості від-
повідно до сучасних вимог ринку праці. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність 
проблематики удосконалення державного управ-
ління зайнятістю в Україні обумовлена необхідні-
стю реалізації сучасної глобальної стратегії сталого 
розвитку, до якої залучилася України, та яка безпо-
середньо стосується вирішення проблем зайнятості. 
Так, серед глобальних цілей сталого (збалансова-
ного) розвитку до 2030 р., ухвалених у вересні 
2015 р. на 70-й Генеральній Асамблеї ООН, визна-
чено ціль 8 – сприяти тривалому, інклюзивному та 
збалансованому економічному зростанню, повній  
і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх. 
Україна також обрала для себе цю ціль в якості пріо-
ритетної, що потребує визначення шляхів та інстру-
ментів її досягнення. 

Аналіз ефективності діяльності державної  
служби зайнятості (ДСЗ) є непростим завданням, 
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яке потребує комплексного підходу. Один з подіб-
них підходів, наприклад, викладено у колективній 
монографії [1]. В ній доведено, що необхідно аналі-
зувати як поточну, так і інноваційну діяльність дер-
жавної служби зайнятості; використовувати для 
цього як статистичні, так і соціологічні методи ана-
лізу; розглядати її як суб’єкт державного управ-
ління, так і суб’єкт господарської діяльності. Однак 
у даному дослідженні аналіз ефективності ДСЗ Ук-
раїни буде обмежено використанням статистичних 
даних, оцінюванням міри охоплення вітчизняного 
ринку праці та її діяльністю як суб’єкта державного 
управління. 

Україна в останні роки зіштовхнулася з низкою 
значних викликів (збройний конфлікт на Сході,  
анексія Криму та окупація значної частини Донбасу, 
падіння обсягів економічної діяльності), що нега- 
тивно позначилися на ринку праці. Це зумовило зро-
стання частки безробітних в економічно активному 
населенні. Якщо у 2013 р. чисельність безробітних 
складала 1510,3 тис. осіб, що становило 7,3% безро-

біття (за методологією МОП), то у 2016 р. ці показ-
ники становили 1678,2 тис. осіб, та 9,3% [2]. Погір-
шення ситуації на ринку праці накладає додаткові 
обов’язки на відділення державної служби зайнято-
сті щодо працевлаштування безробітних та їх соціа-
льного захисту. ДСЗ, будучи найбільш вагомим 
суб’єктом ринку праці, має здійснювати більш ак- 
тивну діяльність по оцінці його стану, виявленню 
основних тенденцій та проблем, врегулюванню по-
питу та пропозиції на робочу силу, зменшення обся-
гів безробіття. 

У таких умовах має бути задіяний широкий ар-
сенал методів роботи з тими особами, які зверта-
ються до ДСЗ з метою надання найбільш різнома- 
нітних та якісних послуг, пов’язаних з працевлаш-
туванням або соціальним захистом. Для оцінювання 
стану надання соціальних послуг ДСЗ України були 
використані аналітичні та статистичні дані офіцій-
ного сайту державної служби зайнятості України, 
які наведено у табл. 1. 

 
 

Таблиця 1 
Результати надання соціальних послуг населенню та роботодавцям ДСЗ України  

у січні-серпні 2016-2017 рр. [2] 

Показники 
Рік Зміна зна-

чення,% 2016 2017 
Все населення 

Мали статус безробітного, тис. осіб 967,8 861,6 89,0 
Отримали роботу (у т.ч. до набуття статусу безробітного), 
тис. осіб, утому числі 
   працевлаштовано до набуття статусу, тис. осіб 

497,8 
 

186,5 

537,4 
 

233,2 

108,0 
 

125,0 
Чисельність осіб, працевлаштованих з компенсацією ви-
трат роботодавцю єдиного внеску, тис. осіб 8,4 10,0 119,0 
Проходили професійне навчання безробітні, тис. осіб 121,6 123,5 101,6 
Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового 
характеру, тис. осіб 173,6 170,8 98,4 
Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакан-
сії, тис. одиниць 128,0 144,1 112,6 
Кількість вакансій, тис. одиниць 620,9 722,7 116,4 

Молодь у віці до 35 років 
Мали статус безробітного, тис. осіб 399,5 327,4 82,0 
Працевлаштовано, тис. осіб 110,0 100,5 91,4 
Проходили професійне навчання, тис. осіб 42,8 42,8 100,0 
Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового 
характеру, тис. осіб 49,7 45,5 91,5 
Охоплено профорієнтаційними послугами, тис. осіб 371,4 307,1 82,7 

 
Як видно з даних таблиці, результати надання 

послуг всьому населенню за відповідний період 
останніх двох років у абсолютних цифрах майже за 
всіма показниками зростають. Роботу отримало на 
8% більше тих осіб, що зверталися до ДСЗ, на 16% 
збільшилася кількість вакансій та на 12% – кількість 
роботодавців, які подавали відомості про вакантні 
робочі місця. Відбулося зменшення чисельності 
осіб, які мали статус безробітного ( на 11%) та брали 

участь у громадських роботах. Такі результати ро-
боти служби зайнятості можна оцінити як позити-
вні – зменшується чисельність безробітних та ско-
рочується їх участь у роботах, що не потребують до-
даткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної 
підготовки. Наведені дані свідчать про певне оздо-
ровлення ринку праці. Однак важливо звернути 
увагу, що у результатах надання соціальних послуг 
державною службою зайнятості зменшується частка 
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молоді – найбільш проблемної категорії серед 
суб’єктів ринку праці зі сторони пропонування ро-
бочої сили, оскільки молоді працівники не мають 
достатнього практичного досвіду. 

Внаслідок зменшення контингенту молоді на 
обліку у службі зайнятості, її чисельність серед осіб, 
які отримали статус безробітного, також зменшу-
ється. Водночас, зменшується або залишається ста-
більною кількість соціальних послуг, наданих мо-
лоді, зокрема працевлаштування, професійне нав- 

чання, участь у громадських та тимчасових робота, 
профорієнтаційні послуги. Однак їх частка у загаль-
ній кількості молоді зі статусом безробітного зрос-
тає.  

На основі наведених у табл. 1 даних склада-
ється враження про підвищення ефективності діяль-
ність ДСЗ. Однак, аналізуючи поширення її послуг 
на все безробітне населення, слід відзначити низь-
кий рівень охоплення безробітних її професійною 
допомогою (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Показники охоплення послугами ДСЗ безробітного населення у 2016 р. [2] 
Показник Значення 

1 2 
Все населення 

Мали статус безробітного, тис. осіб 967,8 
Всього безробітних (за методологією МОП), тис. осіб 1677,5 
Частка осіб, які мали статус безробітного, у загальній чисельності безробітних (за мето-
дологією МОП), % 

57 

Отримали роботу (у т.ч. до набуття статусу безробітного), тис. осіб 497,8 
Частка осіб, які отримали роботу у чисельності осіб, які мали статус безробітного, %   51,4 
Частка осіб, які отримали роботу у загальній чисельності безробітних (за методологією 
МОП), %   

29,7 

Чисельність осіб, працевлаштованих з компенсацією витрат роботодавцю єдиного  
внеску, тис. осіб 

8,4 

Частка осіб, які працевлаштовані із компенсацією витрат на ЄСВ у чисельності осіб, які 
мали статус безробітного, %   

0,87 

Частка осіб, які працевлаштовані із компенсацією витрат на ЄСВ у загальній чисельності 
безробітних (за методологією МОП), %   

0,5 

Проходили професійне навчання, тис. осіб 121,6 
Частка осіб, які проходили професійне навчання у чисельності осіб, які мали статус без-
робітного, %   

12,5 

Частка осіб, які проходили професійне навчання у загальній чисельності безробітних (за 
методологією МОП), %   

7,2 

Брали участь у громадських та ін. роботах тимчасового характеру, тис. осіб 173,6 
Частка осіб, які брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру у 
чисельності осіб, які мали статус безробітного, %   

17,9 

Частка осіб, які брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру у 
загальній чисельності безробітних (за методологією МОП), %   

 
10,3 

Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії, тис. од. 128,0 
Загальна кількість підприємств, тис. од. 306,4 
Частка роботодавців, які надали інформацію про вакансії, у загальній кількості підпри-
ємств, % 

41,7 

Молодь у віці до 35 років
Мали статус безробітного, тис. осіб 399,5 
Всього безробітних серед молоді (за методологією МОП) 860,6 
Частка молоді, які мала статус безробітного, у загальній чисельності безробітних (за ме-
тодологією МОП), % 

46,4 

Працевлаштовано, тис. осіб 110,0 
Частка молоді, яка працевлаштована, у чисельності молоді, яка мала статус  
безробітного, %   

27,5 

Частка молоді, яка працевлаштована, у загальній чисельності безробітної молоді (за ме-
тодологією МОП),%   

12,8 

Проходили професійне навчання, тис. осіб 42,8 
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Закінчення табл. 2 
1 2 

Частка молоді, яка проходила професійне навчання, у чисельності молоді, яка мала ста-
тус безробітного, %   

10,7 

Частка молоді, яка проходила професійне навчання, у загальній чисельності безробітної 
молоді (за методологією МОП), %   

5 

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, тис. осіб 49,7 
Частка молоді, яка брала участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, 
у чисельності молоді, яка мала статус безробітного, %   

12,4 

Частка молоді, яка брала участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, 
у загальній чисельності безробітної молоді (за методологією МОП), %   

5,7 

Охоплено профорієнтаційними послугами, тис. осіб 371,4 
Частка молоді, яку охоплено профорієнтаційними послугами, у чисельності молоді, яка 
мала статус безробітного, %   

92,9 

Частка молоді, яку охоплено профорієнтаційними послугами, у загальній чисельності 
безробітної молоді (за методологією МОП), %   

43,1 

 
Наведені дані дають можливість оцінити діяль-

ність ДСЗ України порівняно із реальною ситуацією 
на вітчизняному ринку праці. У службі зайнятості 
або через її посередництво:  

зареєструвалося менше 60% безробітних пра-
цездатного віку;  

отримало роботу лише 51,4% зареєстрованих 
безробітних або менше третини (29,7 %) загальної 
чисельності безробітних (за методологією МОП); 

частка працевлаштованих з компенсацією ви-
трат роботодавцю єдиного внеску становить менше 
1% як від чисельності осіб із статусом безробітного, 
так і від загальної чисельності безробітних на ринку 
праці; 

охоплення професійним навчанням осіб, які 
мали статус безробітного складає лише 12,5%, а у 
загальній чисельності безробітних ще менше – 7,2%; 

у громадських роботах брали участь менше 1/5 
осіб із статусом безробітного та 1/10 загальної чи- 
сельності безробітних; 

менше половини підприємств (41,7%) надавали 
інформацію про вакансії. 

Аналогічна ситуація і на ринку праці молоді: 
зареєструвалося менше 50% безробітної молоді 

у віці до 35 років; 
отримало роботу лише 27,5% зареєстрованої 

молоді або трохи більше 1/10 загальної чисельності 
безробітної (за методологією МОП); 

охоплення професійним навчанням молоді, яка 
мала статус безробітного складає 12,7%, а у загаль-
ній чисельності безробітної молоді лише 5%; 

у громадських роботах брали участь 12,4% мо-
лоді із статусом безробітного та 5,7% загальної чи-
сельності безробітної молоді; 

охоплено профорієнтаційними послугами лише 
43,1% загальної чисельності безробітної молоді. 

Можна зробити висновок, що діяльність служ-
би зайнятості охоплює пропозицію на ринку праці 
на 40-60%, а попит лише на 40%. Слід відзначити 
невисоку результативність служби зайнятості: лише 

половина осіб із статусом безробітного отримали 
роботу, а серед молоді таких було менше 30%; дуже 
низькими є показники участі у профнавчанні та гро-
мадських роботах, недостатнім є професійне інфор-
мування, професійне консультування та професій-
ний відбір. Професійне інформування, за Законом 
України «Про зайнятість населення» [3], є наданням 
відомостей про трудову діяльність та її роль у про-
фесійному самовизначенні особи, інформації про 
стан ринку праці, зміст та перспективи розвитку су-
часних професій і вимоги до особи, форми та умови 
оволодіння професіями. Така професійна інформа-
ція має надаватися кожній особі, яка зареєструва-
лася у службі зайнятості.  

Невисокі показники охоплення послугами ДСЗ 
України національного ринку праці можуть бути ре-
зультатом або недовіри суб’єктів ринку праці до да-
ної установи, або низькою якістю її послуг, невда-
лою інформаційною політикою на ринку праці. Всі 
ці причини свідчать про «віддаленість» ДСЗ Укра-
їни від її клієнтів – економічно активного населення 
та роботодавців, та про недостатній рівень соціаль-
ної відповідальності даної установи щодо забезпе-
чення зайнятості. Однак і серед економічно неак- 
тивного населення (ЕНН) значною є частка тих, які 
є потенційними клієнтами ДСЗ. Це частина пенсіо-
нерів, які складають більше половини економічно 
неактивного населення, значна частка серед них  
могла б працювати. Серед ЕНН також є ті, які зневі-
рилися у пошуках роботи, які не знають де і як шу-
кати роботу, та ті, які вважають, що підходящої ро-
боти немає. При більш активній та різнобічній дія-
льності ДСЗ частка цих категорій населення могла 
би бути залучена до економічної діяльності. 

Слід відзначити, на сучасному етапі попит на 
працівників зростає і роботодавці відчувають не-
стачу працівників різних професійних груп. Фахівці 
з ринку праці відзначають, що зростає передусім по-
пит на робітничі професії: слюсарів, токарів, елек- 
трогазозварників, водіїв, трактористів, швачок, ре- 
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монтників обладнання. Однак, не вистачає також ін-
женерів, агрономів. Дефіцит кадрів для підприємств 
при значному рівні безробіття свідчить про негнуч-
кість та недостатню ефективність діяльності ДСЗ. 

Необхідність підвищення ефективності дія- 
льності ДСЗ назріла вже давно. У зв’язку з цим на- 
уковцями та практиками пропонувалися різні реко-
мендації з удосконалення її діяльності, а також під-
ходи щодо її реформування. Один із таких підходів 
був пов'язаний зі зміною організаційно-правової  
форми та перетворення ДСЗ в Національне агент- 
ство зайнятості. Концепція реформування служби 
зайнятості була презентована Міністром соціальної 
політики України 25 червня 2015 р. під час Міжна-
родної науково-практичної конференції «Ринок 
праці України: європейський вимір» [4]. Акцент у 
практичній роботі новоствореного Національного 
агентства зайнятості мав робитися на таких аспектах 
діяльності: активному посередництві і регулюванні 
ринку праці за допомогою новітніх інформаційних 
технологій; підтримці підприємницьких ініціатив 
зареєстрованих безробітних; розширенні можливос-
тей працевлаштування громадян; нових механізмах 
підтримки молоді віком до 24 років; збереженні зай-
нятості людей, старших за 45 років; активному вирі-
шенні питань зайнятості членів особистих селянсь-
ких господарств, учасників антитерористичної опе-
рації, внутрішньо переміщених осіб та інших кате-
горій; моніторингу випадків дискримінаційних об-
межень, що містяться у оприлюднених вакансіях; 
прогнозуванні ситуації на ринку праці.  

Національне агентство зайнятості (далі – НАЗ) 
на базі державної служби зайнятості України мало 
запрацювати з 1 січня 2016 р. Однак внаслідок недо-
статньої обґрунтованості запланованих змін рефор-
мування ДАЗ в НАЗ не відбулося. Уже в процесі об-
говорення ідеї реорганізації та створення НАЗ ба-
гато фахівців сумнівалися у доцільності такої реор-
ганізації, однак відзначали необхідність змін у дія-
льності служби зайнятості. Потреба суттєвого удо-
сконалення діяльності ДСЗ та перетворення її у мо-
більну сервісну службу на ринку праці залишається 
актуальною. У зв’язку з цим необхідно більш вива-
жено обґрунтувати напрями та механізми удоскона-
лення або реорганізації Центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення. 

Інституційне забезпечення будь-якої сфери дія-
льності являє собою сукупність державних і недер-
жавних інституцій, які забезпечують наявність пра-
вових, організаційних і економічних умов, необхід-
них для організації та здійснення цієї діяльності. 
Стосовно ринку праці інституційне забезпечення 
складається із: нормативно-правової бази (Закону 
України «Про зайнятість населення»; Закону Укра-
їни «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», низки постанов 

Кабінету Міністрів України та інших нормативних 
актів); державних органів, які регулюють ринок 
праці і зайнятість – Міністерства соціальної полі-
тики України, Державної служби зайнятості Укра-
їни; інших інституцій – приватних кадрових 
агентств, профспілкових об’єднань тощо. Центра-
льну роль в безпосередньому процесі забезпечення 
працевлаштування населення та кадрового забезпе-
чення підприємств відіграє державна служба зайня-
тості України. На сучасному етапі її діяльність рег-
ламентується: 1) Законом «Про зайнятість насе-
лення», де в третьому розділі визначено роль, зав-
дання і функції Центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайня-
тості населення та трудової міграції (цим органом на 
даний час є ДСЗ); 2) Положенням про державну  
службу зайнятості, затвердженого наказом Мініс-
терства соціальної політики України. Вище ми вже 
відзначили, що задекларована реорганізація ДСЗ не 
відбулась, однак нагальною є потреба в удоскона-
ленню її діяльності. 

Доцільно проаналізувати визначені функції 
ДСЗ в контексті їх відповідності сучасним транс- 
формаціям на ринку праці та зміні змісту трудового 
процесу і структури зайнятості. Слід відзначити, що 
правові засади регулювання ринку праці в Україні 
постійно удосконалюються. У Закон України «Про 
зайнятість населення» (№ 5067 від 05.07.2012 р.) по-
стійно вносяться поправки, які враховують нові ре-
алії трудової та економічної діяльності, потреби со-
ціального захисту від безробіття. Вони стосувалися 
працевлаштування та соціального захисту внутріш-
ньо переміщених осіб, залучення іноземних грома-
дян, додаткових гарантій у сприянні працевлашту-
вання окремих категорій населення тощо. 

Також періодично удосконалюється Поло-
ження про державну службу зайнятості, останнє 
було затверджено наказом Мінсоцполітики № 1543 
від 15.12.2016 р., яке прийшло на зміну поперед-
ньому Положенню, затвердженому 20.01.2015 р.,  
№ 41. В останнє положення внесено певні допов-
нення, які стосуються організації діяльності центра-
льного апарату, регіональних та базових центрів 
зайнятості, та виокремлено їх філії.  

У той же час цей документ має суттєві недо-
ліки. По-перше, в ньому не визначена мета, з якою 
створюється Державна служби зайнятості. Поло-
ження про ДСЗ України містить інформацію про ор-
ганізаційну структуру установи, посадові інструкції 
керівного складу, розподіл повноважень між її за-
кладами різного рівня, організаційні моменти її дія-
льності (фінансування, умови оплати праці, атеста-
цію тощо). Однак в даному документі не визначено 
головного – з якою метою створюється Служба. 
Цей момент є надзвичайно важливим, адже саме ви-
значення мети окреслює роль цієї організації в сус-
пільстві, визначає вагомість її діяльності та рівень 
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відповідальності за її ефективність. Як приклад, ві-
зьмемо Положення про державну службу України з 
питань праці [5], де в пункті першому визначено, що 
цей орган реалізує державну політику у сферах про-
мислової безпеки, охорони праці, гігієни праці… 
здійснення нагляду та контролю за додержанням за-
конодавства про працю, зайнятість населення, тобто 
в ньому чітко визначено мету і сферу діяльності да-
ної служби. На відміну від наведеного прикладу, 
Положення про ДСЗ України можна розглядати як 
внутрішній документ, який націлений не на реаліза-
цію державної політики зайнятості, а на власне ком-
фортне існування, і такий висновок підтверджується 
наступним зауваженням. 

По-друге, в ньому не викладено завдань і функ-
цій Державної служби зайнятості. Згідно пункту 1 
розділу другого Положення визначено, що ДСЗ Ук-
раїни продовжує виконувати завдання і функції у 
сфері зайнятості населення, трудової міграції та со-
ціального захисту від безробіття, а також функції 
виконавчої дирекції Фонду, визначені Законами Ук-
раїни «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» та «Про зайня-
тість населення» [6]. Однак, виходячи із важливості 
даного документу для ефективної організації діяль-
ності ДСЗ необхідно саме в ньому чітко прописати 
та деталізувати усі завдання та функції. За прави-
лами складання Положення [7] необхідно визначити 
цілі структури, відповідно до цілей визначаються за-
вдання, а потім відповідно до кожного завдання  
функції. Якщо у законі допускається викладення за-
вдань та функцій (ст. 22 Закону України «Про зайня-
тість населення») у довільному порядку, то Поло-
ження має їх систематизувати та розширювати. 

По-третє, завдання і функції ДСЗ визнача-
ються статтею 22 Закону «Про зайнятість насе-
лення» і, як уже зазначалось вище, у Положенні про 
ДСЗ України вони додатково не визначені і не кон-
кретизовані. Однак, слід зазначити, що в Законі не 
знайшли відображення динамізм та новизна проце-
сів, які відбуваються сьогодні у сфері зайнятості та 
на ринку праці. Сфера зайнятості та ринок праці в 
умовах відкритості економіки та формування ін- 
формаційного суспільства динамічно змінюються.  

Основними характерними рисами сучасного 
ринку праці є такі:  

формування глобального ринку праці, значних 
міграційних потоків робочої сили між країнами, в 
які включена і Україна. Для забезпечення розвитку 
економіки необхідна робоча сила. У країнах з розви-
неною економікою (США, Канада, ЄС) попит на ро-
бочу силу високої кваліфікації в даний час зростає 
швидше, ніж пропозиція, тому вони активно залуча-
ють мігрантів з інших країн, передусім східноєвро-
пейських, в тому числі з України. Посилюється кон-
куренція між країнами за висококваліфіковану ро-
бочу силу, внаслідок цього Україна вже стоїть перед 

серйозною загрозою зменшення економічно актив-
ного населення та дефіциту робочої сили, яка в по-
дальшому буде лише зростати, оскільки в Україні не 
створено умов для гідної праці. Більшість країн на 
сучасному етапі створили потужні системи залу-
чення, відбору та утримання на довгостроковій ос-
нові іноземних мігрантів, за рахунок яких форму-
ється значна частка робочої сили. 

Так, в США щорічно за різними програмами 
довгострокового перебування приїжджає до 1 млн. 
осіб, а в ЄС лише Німеччині необхідно 500 тис. но-
вих іммігрантів на рік [8]. Основний попит на праці-
вників з України нині формує Польща, лише у пер-
шому півріччі 2017 р. польські роботодавці офор-
мили 948 тис. заяв про намір працевлаштування іно-
земного працівника [9]. При цьому збільшився запит 
на працівників з України; 

відбувається все більша інтелектуалізація, ін-
форматизація, інноватизація трудової діяльності. 
В умовах формування інформаційного суспільства 
та економіки знань праця стає більш складною та  
різноманітною, посилюється її інтелектуальна скла-
дова та вимоги до рівня компетентності. Працівни-
кам все частіше приходиться опановувати нові на-
вики праці з новим обладнанням та технологіями, 
новими формами організації трудової діяльності. 
Навчання стає її невід’ємним елементом, зміню-
ється місце знань у трудовому процесі, вони не лише 
виконують функцію підготовки до праці, а й пере- 
творюються на її постійний компонент. Отже по- 
тенційні працівники мають вміти вчитися новому, 
опановувати нові професії та адаптуватись до по- 
стійних змін та нових викликів. Тому необхідно удо-
сконалювати систему професійної підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації, професій-
ного навчання працівників та професійної орієнтації 
населення, на усіх рівнях запроваджувати концеп-
цію освіти упродовж життя; 

поширюється різноманітний та нестабільний 
характер зайнятості, праця все більше втрачає по-
стійне місце, виникають нові гнучкі форми зайня-
тості. Упродовж останнього десятиріччя відносини 
працевлаштування між працівником та роботодав-
цем зазнали великих змін та продовжують змінюва-
тись. За оцінками доповіді МОП «Світ зайнятості та 
соціальні перспективи 2015: Змінна природа ро-
боти» [10], традиційна модель, в якій працівник ви-
конує оплачувану роботу в рамках трудових відно-
син із конкретним роботодавцем, фіксованим робо-
чим місцем і повним робочим часом, охоплює вже 
менше чверті зайнятого населення. Усе більшого 
поширення набувають форми зайнятості поза ме-
жами трудового законодавства, на засадах цивіль-
них чи господарських правовідносин. Урізноманіт-
нюються організаційно-правові її форми: набуває 
розвитку запозичена зайнятість (аутсорсинг, аутста-
фінг, лізинг персоналу); поширюється самозайня- 
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тість, зайнятість у сімейному бізнесі, неповна та не-
формальна зайнятість. Так, в Україні у 2016 р. із 
16277 тис. зайнятих 3961 тис. (майже 1/4) працю-
вали в системі неформальної занятості [2]. При 
цьому нерідко відбувається прекаріатизація трудо-
вих відносин, за якої зайнятість стає нестабільною, 
незахищеною та не має соціальних гарантій. В пер-
шу чергу, це стосується окремих соціально-демогра-
фічних груп (жінок, інвалідів, військовослужбовців, 
звільнених з військової служби тощо), що вимагає їх 
захисту через правове регламентування такої зайня-
тості; 

внаслідок глобалізаційних та інформаційних 
процесів трудова діяльність втрачає прив’язан-
ність до ринку праці певної країни. Особливо це 
пов’язано із зайнятістю у транснаціональних та між-
народних компаніях, які мають структурні підроз-
діли в різних країнах. Розвиток інформаційних тех-
нологій та Інтернет сприяв поширенню домашньої, 
дистанційної та віртуальної зайнятості, за якої пра-
цівники можуть територіально дистанціюватися від 
роботодавця, працювати на компанію, що перебуває 
в іншому місті, або в іншій країні. В цих умовах від 
працівника вимагається готовність до мобільності, 
здатності адаптуватись до різкої зміни умов життя, 
професій та культурного середовища. Такі умови 
трудової діяльності змінюють завдання служб заня-
тості щодо працевлаштування певної категорії робо-
чої сили та формують нові вимоги до трудового за-
конодавства. 

Усі викладені вище нові процеси у сфері зайня-
тості мають бути враховані в державній політиці 
зайнятості та у діяльності державної служби у цій 
сфері. Має бути сформована активна політика на  
ринку праці, спроможна реагувати на швидкі зміни, 
що відбуваються у сфері зайнятості, пропонувати 
нові механізми працевлаштування економічно ак- 
тивного населення та його соціального захисту. 

По-четверте, державна служба, що здійснює 
політику у сфері зайнятості, має діяти в рамках тих 
стратегій та завдань, що реалізуються в Україні. На 
сучасному етапі Україна приєдналась до реалізації 
Глобальних Цілей сталого розвитку. Було розроб-
лено Цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року [11], які були затверджені Міжвідомчою 
робочою групою високого рівня з питань організації 
процесу впровадження ЦСР в Україні. Серед них – 
низка завдань, які стосуються занятості. Ціль 8 –  
Гідна праця та економічне зростання – безпосеред-
ньо стосується ринку праці та зайнятості, в її рамках 
визначено базові показники у сфері зайнятості, се-
ред яких: 

підвищення рівня зайнятості населення віком 
20-64 років з 64,4% у 2015 р. до 70% у 2030 р.;  

скорочення частки молоді, яке не працює, не 
навчається і не набуває професійних навичок, у за-
гальній чисельності осіб віком 15-24 роки з 17,7% у 
2015 р. до 15,5% у 2030 р.;  

створити інституційні та фінансові можливості 
для самореалізації потенціалу економічно активної 
частини населення та розвитку креативної еконо-
міки, у тому числі – збільшити чисельність зайнятих 
працівників у суб’єктах середнього та малого біз-
несу 6,5 млн осіб у 2015 р. до 10,5 млн осіб у 2030 р.  

Ці завдання безпосередньо стосуються діяльно-
сті державної служби зайнятості України, тому вони 
мають знайти відображення в переліку функцій, які 
здійснює даний орган.  

Проведений аналіз вказує на недосконалість ін-
ституційного середовища зайнятості та ринку праці 
в Україні. В найпершу чергу воно стосується упу-
щень в Положенні про державну службу зайнятості 
України. Відсутність чітко визначеної мети, розгор-
неного викладу завдань та функцій ДСЗ, в тому чи-
слі тих, що враховують нові тенденції і реалії зайня-
тості та ринку праці, роблять цей документ значною 
мірою формальним, який не забезпечує ефективної 
її діяльності, не націлює на пошук нових форм взає-
модії як потенційними працівниками, так і робото-
давцями 

Висновки та пропозиції. Проведений аналіз 
стану ринку праці і зайнятості та нормативно-право-
вих актів, згідно з якими ДСЗ України здійснює його 
регулювання, виявив цілий ряд упущень. Такі упу-
щення підривають довіру до державної установи, 
викликають соціальне невдоволення населення і, як 
результат, знижують ефективність її роботи. Діяль-
ність центрального органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері зайнятості насе-
лення, має бути суттєво удосконалена. Необхідно 
суттєво доповнити та удосконалити Положення про 
державну службу зайнятості з метою актуалізації її 
діяльності. 

Удосконалення діяльності ДСЗ має здійснюва-
тися на основі чітко визначеної мети, розгорненого 
викладу завдань та функцій ДСЗ з орієнтацією на 
найбільш повну їх відповідність стратегічним за-
вданням розвитку України, новим реаліям ринку 
праці та новим тенденціям зайнятості. У зв’язку з 
цим пропонується: 

1. Мету діяльності ДСЗ сформулювати таким 
чином: метою діяльності Державної служби зай-
нятості є забезпечення повної продуктивної зайня-
тості економічно активних громадян України відпо-
відно до потреб населення та роботодавців на прин-
ципах гідної праці, що сприятиме підвищенню доб-
робуту працюючого населення, збереженню і роз- 
витку трудового потенціалу та сталому економіч-
ному зростанню. 

2. Внести доповнення до Закону України «Про 
зайнятість населення». В Законі у ст. 22 наведено пе-
релік 11 завдань та 21 функції, які має виконувати 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення, 
тобто державна служба зайнятості. Зрозуміло, що в 
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Законі наведено перелік базових завдань та функцій 
і що статті закону не можуть оперативно врахову-
вати зміни у сфері зайнятості. Однак ДСЗ у своїй ді-
яльності має реагувати на такі зміни, пристосову- 
ючись до нових умов та вимог. З цією метою пропо-
нується доповнити частину 2 статті 22 Закону Укра-
їни «Про зайнятість населення» таким пунктом  
(розмістити після пункту 16): 

відстежують тенденції змін на глобальному та 
національному ринках праці у формах та сферах 
зайнятості, попиті на робочу силу та вносять корек-
тиви у завдання та плани своєї діяльності з метою 
оперативного реагування на нові умови зайнятості 
та підвищення ефективності своєї роботи.  

3. У Положенні про Державну службу зайнято-
сті в розділі ІІ викласти усі завдання та функції  
Служби, що передбачені законодавством України, 
та по можливості деталізувати їх зміст. 

4. Розділ ІІ Положення про Державну службу 
зайнятості має назву «Завдання, функції та права 
Служби», однак в ньому взагалі не викладені права 
даного органу. Тому доцільно цей розділ доповнити 
цим пунктом, однак разом з правами слід визначити 
і відповідальність Служби за виконання своїх функ-
цій. 

5. Для підвищення рівня дієвості Служби та по-
силення відповідальності за результати своєї роботи 
доцільно розділ ІІ Положення доповнити пунктом: 

Для забезпечення ефективності діяльності усі 
підрозділи Служби розробляють оперативні (річні) 
та середньострокові (на 3 роки) плани діяльності у 
відповідності до поставлених завдань Уряду, потреб 
ринку праці та визначених завдань і функцій Служ-
би, за виконання яких звітують у кінці планового пе-
ріоду. 

6. На сучасному етапі Державна служба зайня-
тості покликана відігравати надзвичайно важливу 
роль у соціально економічному розвитку країни: 
проводити в життя державну політику у соціально-
трудовій сфері; сприяти працевлаштуванню еконо-
мічно-активного населення; забезпечувати необхід-
ними кадрами роботодавців; забезпечувати реєстра-
цію та соціальний захист безробітних та ін. Через 
ДСЗ перерозподіляються значні кошти, спрямовані 
як на підтримку незайнятого населення, так і на по-
ліпшення умов працевлаштування. Отже, діяльність 
ДСЗ впливає на більшість процесів економічного 
розвитку. Тому для більшої вагомості і відповідаль-
ності цієї установи доцільно Положення про дер- 
жавну службу зайнятості затверджувати не наказом 
Міністерства соціальної політики України, а поста-
новою Кабінету Міністрів України, як це зроблено 
із наданням правового статусу Положенню про дер-
жавну службу України з питань праці. 

Для відповідності сучасним вимогам служба 
зайнятості має децентралізувати функції управління 
зайнятістю на мікро- та мезорівнях. Гнучкість су- 

часних ринків праці може бути врахована через ви-
значення територіальних і галузевих пріоритетів  
у створенні нових, додаткових та збереженні наяв-
них високопродуктивних робочих місць. Тобто не-
обхідно забезпечити певну самостійність та гнуч-
кість реагування на зміни на місцевих ринках праці. 
Швидкій реакції на зміни на ринку праці сприятиме 
посилення на місцевому рівні взаємодії навчальних 
закладів з роботодавцями, їх мотивація до участі в 
підготовці навчальних програм, узгодженні освітніх 
і професійних стандартів, а також впровадження 
гнучкої форми зайнятості для оптимізації викорис-
тання робочої сили в регіоні. 

Також у зв’язку із високою «життєздатністю» 
малого і середнього бізнесу, сімейного бізнесу та са-
мозайнятості в умовах економічних змін необхід-
ними є заходи ДСЗ України щодо їх підтримки. Удо-
сконалення діяльності державної служби зайнятості 
потребує реальних умов для її відповідальної перед 
соціумом поведінки, а саме залучення більшої чисе-
льності клієнтів (економічних суб’єктів) та поси-
лення її впливу на ринок праці на основі збільшення 
рівня довіри до державної установи внаслідок «бли-
зькості» до клієнтів (модернізація організаційно-
правової форми, моніторинг якості послуг тощо), 
впорядкування інституційного забезпечення ринку 
праці.  
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забезпечення державної політики у сфері зайня-
тості: напрями удосконалення 

Проаналізовано ефективність діяльності дер-
жавної служби зайнятості за головними напрямами 
її роботи та показниками охоплення вітчизняного 
ринку праці, зроблено висновок про необхідність 
реформування її діяльності; проведено аналіз відпо-
відності функцій державної служби зайнятості но-
вим тенденціям сучасного ринку праці та повноти їх 
регламентування у Положенні про ДСЗ; на основі 
аналізу інституційного забезпечення діяльності дер-
жавної служби зайнятості України зроблено висно-
вок про необхідність його удосконалення; запропо-
новано рекомендації щодо удосконалення Поло-
ження про державну службу зайнятості.  
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вна служба зайнятості, державна політика, інститу-
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направлениям ее работы и показателями охвата оте- 
чественного рынка труда, сделан вывод о необходи- 
 
 
 
 

мости реформирования ее деятельности; проведен 
анализ соответствия функций государственной 
службы занятости новым тенденциям современного 
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ной службе занятости. 

Ключевые слова: занятость, рынок труда, госу-
дарственная служба занятости,  государственная по-
литика, институциональное  обеспечение. 

 
Antonyuk V., Shchetinina L. Institutional sup-

port of the state policy in the field of employment: 
directions for improvement 

The effectiveness of the state employment service 
in its main areas of work and indicators of the coverage 
of the domestic labor market is analyzed, the conclusion 
is made about the need to reform its activities; the anal-
ysis of the conformity of the functions of the state em-
ployment service to the new tendencies of the modern 
labor market and the completeness of their regulation in 
the Regulation on the State Employment Service; on the 
basis of the analysis of institutional support for the ac-
tivities of the State Employment Service of Ukraine, a 
conclusion was made on the need for its improvement; 
recommendations for the improvement of the Regula-
tion on the State Employment Service are proposed. 

Keywords: employment, labor market, the public 
employment service, public policy, institutional sup-
port. 

 
Стаття надійшла до редакції 22.01.2018 
Прийнято до друку 30.01.2018 
 

  



В. В. Ровенська, Г. М. Кліндух, Н. А. Ракитянська 

118 
Економічний вісник Донбасу № 1(51), 2018 

УДК  331.1:658.1 
В. В. Ровенська, 

кандидат економічних наук,  

Г. М. Кліндух, 
магістр, 

Н. А. Ракитянська, 
магістр, 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 
 
ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ КЕРІВНИКІВ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ  

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. При реформуванні 

економіки в Україні сформувалися нові суб'єкти: 
власник капіталу і власник праці, а так само мене-
джери-управлінці. Головною функцією підприєм- 
ства стає забезпечення економічної ефективності на 
основі власного капіталу і ресурсів. Головний інте-
рес власника капіталу – збереження і зростання вар-
тості капіталу, власника праці – підвищення варто-
сті праці. Цільовою функцією управління підприєм-
ства стає ефективне поєднання праці і капіталу для 
реалізації інтересів власників. До питань збіль-
шення ефективності використання персоналу, як од-
ного з головних ресурсів, що впливають на резуль-
тативність роботи підприємства в цілому, в тепері-
шній час проявляється підвищена увага. Одним із 
способів, що дозволяють вирішити цю задачу, є ор-
ганізація системи управління персоналом на основі 
компетенцій. У зв'язку з цим актуальним є вивчення 
сутності компетенцій, їх місця і ролі в системі уп-
равління трудовим потенціалом. 

Аналіз останніх досліджень. Слід наголосити, 
що широке коло як загальних, так і специфічних 
проблем реалізації трудового потенціалу були і за-
лишаються об’єктом постійних наукових дослід-
жень і численних прикладних розробок. Комплексні 
методологічні та методичні дослідження із загаль-
них проблем формування і розвитку трудового по-
тенціалу здійснили такі українські вчені, як: В. Вру-
блевський, М. Долішній, С. Злупко, М. Кім, Г. Купа-
лова, В. Куценко, Е. Лібанова, М. Пітюлич, С. Пи-
рожков, Т. Тітова, О. Хомра, В. Онікієнко, К. Якуба 
та інші науковці. 

Широке відображення різних сторін станов-
лення і функціонування трудового потенціалу знай-
шло відображення в працях відомих українських 
економістів С. Бандура, Д. Богині, В. Васильченка, 
Є. Лібанової, Т. Заєць, М. Краснова, Н. Павловсь-
кої, С. Писаренко, В. Стешенко, В. Шевченко, 
О. Грішнової та інших вчених. Спеціальні дослі-
дження трудового потенціалу та аспектів його фор-
мування і використання проведені такими науков-
цями як В. Данюк, І. Лукінов, В. Петюх, Н. Лук’ян- 
ченко, М. Соколик, С. Калініна, О. Уманський та ін. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування до-
цільності управління трудовим потенціалом підпри- 
ємства за допомого використання інструменту 
впливу на емоційну компетенцію керівників.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Успішне функціонування підприємства в умовах 
конкурентного середовища забезпечується наявні-
стю високорозвиненого потенціалу, елементом 
якого є трудовий потенціал. Термін «потенціал» у 
своєму етимологічному значенні походить від ла- 
тинського слова «potentia» й означає «приховані  
можливості», які в господарській практиці завдяки 
праці можуть стати реальністю [1]. Н. Красноутська 
пропонує під потенціалом підприємства розуміти 
можливості системи ресурсів і компетенцій підпри-
ємства створювати результати для зацікавлення осіб 
за допомогою реалізації бізнес-процесів [2]. 

Під потенціалом підприємства, В. Ровенська 
пропонує розуміти максимальну кількість факторів 
виробництва, які мають певні властивості та врахо-
вують якісні сторони, та забезпечують поступове 
зростання виробництва, впровадження новітніх тех-
нологій, не тільки в само виробництво, а і в процеси 
управління підприємством. Тобто враховують такі 
складові, як науковий потенціал, виробничий, тру-
довий, управлінський, фінансовий (інвестиційний) 
та інші, які сприятимуть економічному зростанню 
підприємства, підвищенню його конкурентоспромо-
жності не тільки на внутрішньому ринку, а й на сві-
товому ринку, та зменшенню енергоємності та під-
вищенню екологічної безпеки [3]. 

Трудовий потенціал – одна з ключових підсис-
тем людського потенціалу. Носіями трудового по- 
тенціалу є лише працездатні громадяни. Сучасне 
підприємство працює в умовах постіндустріального 
суспільства, тому саме розвиток трудового потенці-
алу є запорукою отримання прибутку. 

Г. Назарова, вважає, що трудовий потенціал 
працівника не є величиною постійною, він безпе- 
рервно змінюється. Працездатність людини підви-
щується у міру розвитку і вдосконалення знань і на-
виків, зміцнення здоров’я, поліпшення умов праці і 
життєдіяльності, які можуть і знижуватися, якщо 
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погіршується стан здоров’я працівника, посилю-
ється режим праці, погіршується екологія навко- 
лишнього середовища. Трудовий потенціал праців-
ника є сукупною здатністю фізичних і духовних вла-
стивостей окремого працівника досягти в заданих 
умовах певних результатів його виробничої діяльно-
сті, з одного боку, і здатністю вдосконалюватися у 
процесі праці, вирішувати нові завдання, що вини-
кають у результаті змін у виробництві, – з іншого. 
[4]  

У сучасному економічному словнику дається 
таке тлумачення терміну «трудовий потенціал» – 
країни, регіону підприємства – наявні в сьогоденні 
та передані в майбутньому трудові можливості, що 
характеризуються кількістю працездатного насе-
лення, його професійно-освітнім рівнем, іншими 
якісними характеристиками [5]. 

Одним з найсуттєвіших параметрів оцінки рів-
ня розвитку трудового потенціалу, що відображає 
складову, здатну сприяти високій конкурентоспро-
можності підприємства, є компетенції трудового по-
тенціалу [6]. Таким чином, проблему науково об- 
ґрунтованого вивчення компетенції трудового по- 
тенціалу в теоретичному і практичному аспектах 
слід вважати вельми актуальною на тлі становлення 
ринкових відносин в Україні. 

Трудовий потенціал працівника – це його мож-
ливість використовувати свої ресурси (компетенції) 
з максимальним синергетичним ефектом для нако-
пичення людського капіталу. Система показників 
трудового потенціалу – це відкрита система. Вона 
може змінюватися за рахунок видалення або дода-
вання якихось показників. Визначення поняття ком-
петентності персоналу становить досить складну 
проблему, по-перше, в зв’язку з існуванням суттє-
вих розбіжностей у тлумаченні термінів «компе- 
тентність» та «компетенція», які інколи ототожню-
ються. На сьогоднішній день вчені як зарубіжні, так 
і вітчизняні розмежовують поняття «компетенція» 
та «компетентність», які виступають основними ат-
рибутами компетентнісного підходу, але наразі не-
має одностайності у розумінні сутності цих термі-
нів.  

За визначенням психолога Дж. Равена [7], ком-
петенція – це специфічна здібність, яка необхідна 
для ефективного виконання конкретної дії в кон- 
кретній предметній галузі і яка включає вузькоспе-
ціальні знання, особливого роду предметні навички, 
способи мислення, а також розуміння відповідаль-
ності за власні дії. Мати компетенцію – це означає 
мати набір специфічних компетенцій різного рівня 
(глибоко розумітися в предметі, самостійно ставити 
запитання, писати ділові папери, спостерігати, дово-
дити власну правоту, вирішувати міжособистісні 
конфлікти і т. д.). 

На думку Т. Недашківської, компетентність 
становить систему професійних компетенцій відпо- 

відно до повноважень, передбачених посадою, в той 
час, як компетенції – це особисті риси людини, які 
обумовлюють рівень знань та вмінь, котрі працівник 
може ефективно використовувати та адаптувати в 
різних ситуаціях та умовах праці [6]. 

За визначенням А. Кібанова компетенція – це 
здібність співробітника (або організації в цілому) 
відтворювати певний тип поведінки для досягнення 
цілей організації [8].  

О. Грішнова стверджує, що «компетентність 
працівника (професіоналізм) – це рівень його зага-
льної та професійної підготовки, а також широта 
професійного світогляду, що дозволяє йому аде- 
кватно реагувати на вимоги конкретного робочого 
місця чи виконуваної роботи, які постійно зміню-
ються» [9].  

Для визначення поняття компетенції необхідно 
досліджувати взаємозв'язок даного поняття з понят-
тями: знання, досвід, дія, уміння і навики, профе-
сійні здібності, розумова діяльність, мотивація. 

Управлінський персонал – ключова категорія 
персоналу будь-якої організації. Особливе місце се-
ред них займають керівники середньої ланки, оскі-
льки безпосередньо вони створюють умови для до-
сягнення стратегічних цілей організації, забезпечу-
ючи повсякденну діяльність персоналу, вони несуть 
відповідальність за реалізацію стратегічних цілей за 
допомогою виконання конкретних завдань всім пер-
соналом організації. При розробці моделі компетен-
цій для управлінського персоналу середньої ланки 
необхідно визначитися, якими компетенціями по-
винні володіти керівники зараз і якими в перспек-
тиві. 

Модель компетенцій, що розробляється, для ке-
рівників повинна включати три види компетенцій 
[10]. 

Ключові (корпоративні) компетенції, що мають 
відношення до будь-якої посади організації. Клю-
чові компетенції визначаються виходячи з ціннос-
тей організації, зафіксованих в корпоративній нор-
мативній документації (корпоративна стратегія, ети-
чний кодекс організації і ін.). Оптимальна кількість 
ключових компетенцій – від 5 до 7. 

Управлінські (менеджерські) компетенції, не-
обхідні управлінському персоналу для успішної ре-
алізації бізнес-цілей. Управлінські компетенції роз-
робляються для працівників, зайнятих управлінсь-
ким видом діяльності, і працівників, що мають, в лі-
нійному або функціональному підпорядкуванні. 
Вони ідентичні для керівників в організаціях різних 
галузях. 

Результати досліджень по формуванню моделі 
компетенцій управлінського персоналу для органі-
зацій різних організаційно-правової форми, сфер ді-
яльності переконливо показують, що серед всіх ком-
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петенцій керівника найважливіше місце займає емо-
ційна компетентність, що потребувало додаткових 
досліджень даної соціально-економічної категорії. 

Поняття «Емоційна компетентність» увійшло 
до зарубіжної науки в 1980 – 90-х роках минулого 
століття. 

За даними дослідження Гарвардського універ-
ситету (Д. Макклелланд), лише 15% ефективності 
керівника залежить від його інтелекту, і 85% – від 
емоційної компетентності [11]. На сьогоднішній 
день існує безліч визначень емоційної компетентно- 
 

 

 
 

Рис. 1. Графічна інтерпретація моделі компетенцій для керівників 
 
сті. Наприклад, Д. Гоулман дав таке визначення емо-
ційної компетентності: це можливість зрозуміти 
власні і чужі відчуття, і на основі цього мотивувати 
себе й інших, а також використовувати в позитив-
ному плані контроль над власними відчуттями в на-
ших стосунках з іншими [12]. 

Основна модель емоційної компетентності як 
здібності була запропонована Дж. Мейером, Д. Ка-
рузо і П. Селловєєм [13] (рис. 2). 

Автори даної моделі розглядають емоційну 
компетентність у вигляді набору ієрархічно органі-
зованих здібностей, які пов'язані з переробкою ін- 
формації і об'єднані в 4 блоки. Таким чином, емо- 

ційна компетентність, передбачає цілісний та про-
гресивний розвиток емоційної сфери особистості  
і представляє собою набір знань, вмінь та навичок, 
які дозволяють адекватно діяти на основі обробки 
всієї емоційної інформації. Емоційна компетент-
ність збагачує досвід особистості, сприяє швидкому 
аналізу емоціогенних ситуацій. Саме тому, емоційна 
компетентність може і повинна виступати аспектом 
спеціального тренування, адже орієнтація у влас-
ному емоційному світі, а відтак, і адекватна пове- 
дінка дозволяє гармонійно взаємодіяти з навколиш-
нім світом. 

 

 
 

Рис. 2. Основні «інгредієнти» емоційної компетентності 
 
На дослідному підприємстві – ПАТ «Дружків-

ське рудоуправління» – група керівників складає  
62 особи, що становить близько 7% від загальної 
структури персоналу. Оскільки постійно змінюється 

характер роботи, що вимагає від них все більше від-
повідальності. Збільшення інформаційного потоку, 
потреба в постійному освоєнні нових технологій, 
прийняття складних особистих і бізнес-рішень зму-

Емоціональна 
компетентність

самосвідомість 
(self-awareness);

самоконтроль (self-
management);

емпатія 
(empathy);

навички 
відносин 

(relationship skills).
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шують сучасного керівника бути гнучким, застосо-
вувати не тільки знання і досвід, а й самоконтроль, 
управління відносинами, проявляти чуйність. Ке- 
рівникам першої та другої ланки рекомендовано 
пройти коучинг-семінар по управлінню емоціональ-
ною компетентністю. Це їм дозволить добре себе пі-
знати (свої сильні і слабкі сторони, моделі і стратегії 
поведінки, причини їх появи та наслідки, до яких 
вони призводять); вони отримають вміння бути гос-
подарем своїх емоцій, вміння управляти собою (сво-
їми установками, поведінкою, приймати рішення, 
бути, де треба, наполегливим, гнучким, справлятися 
зі стресовими та конфліктними ситуаціями, управ-
ляти своїми емоціями так, щоб вони працювали на 
нього, а не проти нього); навчаться мотивувати себе 
(визначати чіткі напрямки руху, досягати результа- 

тів, мати позитивні настрій, робити своє життя і ро- 
боту цікавою); набудуть сміливості у прийнятті  
важливих рішень; отримають навички впливу на 
спрямованість дій інших за допомогою ефективних 
інструментів нематеріального стимулювання; змо-
жуть вирішувати міжособистісні конфлікти таким 
чином, щоб не залишилось недомовок та прихова-
них образ. 

Перевірка ефективності тренінгового впливу 
проводилася в кілька етапів. На першому етапі були 
визначені показники трудового потенціалу, на які 
впливає емоційна компетенція учасників експери-
ментальної груп. На другому етапі порівнювалися ці 
показники через місяць після тренінгу. Як показав 
аналіз, відвідування коучинг-семінару вже через мі-
сяць дало позитивні результати, рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка показників трудового потенціалу апарату керівників  
Дружківського рудоуправління до і після впровадження тренінгу 

 
Коефіцієнт конфліктності вже через місяць зни-

зився 9,29%. Цьому сприяло те, що завдяки тренінгу 
керівники можуть вирішувати міжособистісні конф-
лікти таким чином, що не залишається недомовле-
ностей і прихованих образ. Коефіцієнт професійної 
кваліфікації збільшився дуже значно. Його зрос-
тання склало 4,5 раза. Це пояснюється тим, що на 
тренінг було записано близька 70% керівників. Це 
дало їм вміння бути господарем своїх емоцій, а не їх 
рабом; вміння управляти собою (своїми установ-
ками, поведінкою, приймати рішення, бути, де 
треба, наполегливим, гнучким, справлятися зі стре-
совими та конфліктними ситуаціями, управляти сво-
їми емоціями так, щоб вони працювали на нього, а 

не проти нього). Значно зріс коефіцієнт інноваційної 
активності. Його зростання склало 9,98%. Керівни-
ками після відвідування тренінгу були запропоно-
вані новітні методи розрахунку зарплат з викорис-
танням принципу грейдів та коефіцієнтів трудової 
участі. Тобто вони здійснювали вплив на спрямова-
ність дій інших за допомогою ефективних інстру- 
ментів нематеріального стимулювання. Коефіцієнт 
плинності кадрів знизився лише на 1,28%. Підґрун-
тям для цього стало поліпшення емоційного клімату 
в колективі, насамперед, емоційна стабільність ке- 
рівників. Здатність співпереживати іншим, вміння 
розуміти інших людей, їх емоції, почуття, чому вони 
поводяться так чи інакше, бути терпимим. Ці ре- 
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зультати підтверджують, що управління емоційною 
компетентністю керівників надає підприємству ряд 
переваг при управлінні трудовим потенціалом. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Ефективне функціонування промислових 
підприємств рівною мірою залежить як від сучас-
ного технічного переозброєння і диверсифікації ви-
робництва, так і від збереження і підвищення трудо-
вого потенціалу. Зокрема, кваліфікаційного рівня 
персоналу, тому що його професіоналізм, поєдна-
ний з високим рівнем компетенцій може забезпе-
чити здатність до довгострокового успіху підприєм-
ства на світових ринках збуту продукції [14]. 

Однією з ознак професійного зростання персо-
налу є набуття ним компетентності – специфічної 
здатності, що дозволяє ефективно вирішувати ти-
пові проблеми, завдання, які виникають в реальних 
ситуаціях повсякденного життя, виробничій та гро-
мадській діяльності. Компетентний фахівець пови-
нен не тільки знати сутність проблеми, а й вміти ви-
рішити її практично. Таким чином, підвищення яко-
сті прийнятих рішень і втілення їх у життя за раху-
нок високого рівня емоційної компетентності дозво-
лить підвищити результативність роботи, що неод-
мінно позначитися на основні показники діяльності 
підприємства. Емоційна компетентність, як здат- 
ність людини до розуміння емоцій і управління 
ними, може розглядатися в якості одного з факторів 
успішного управління трудовим потенціалом під- 
приємства. Емоційний стан керівника та підлеглих 
впливає на психологічний клімат у колективі і тим 
самим на рівень трудового потенціалу та ефектив-
ність роботи підприємства в цілому. 
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Н. А. Емоційна компетенція керівників як один 
з інструментів управління трудовим потенціалом 
підприємства 

Представлено розуміння терміну «трудовий по-
тенціал» різними авторами. Надається визначення 
компетенції та компетентності працівника. Побудо-
вана графічна інтерпретація моделі компетенцій для 
керівників ПАТ «Дружківське рудоуправління». 
Сформульовано визначення та складові емоційної 
компетентності, запропоновано заходи щодо управ-
ління нею. Визначена динаміка показників трудо-
вого потенціалу апарату керівників до і після впро-
вадження заходів. Встановлено, що підвищення яко-
сті прийнятих рішень і втілення їх в життя за раху-
нок високого рівня емоційної компетентності дозво-
лить підвищити рівень трудового потенціалу, ре-
зультативність роботи, що неодмінно позначитися 
на основних показниках діяльності підприємства. 

Ключові слова: потенціал, трудовий потенціал 
працівника, компетенція, компетентність, емоцій-
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В статье изучается эмоциональная компетен-
ция руководителя, как один из инструментов управ-
ления трудовым потенциалом предприятия. Рас-
смотрено понимание термина «трудовой потен-
циал» разными авторами. Дается определение ком-
петенции и компетентности работника. Построена 
графическая интерпретация модели компетенций 
для руководителей ОАО «Дружковское рудоуправ-
ление». Сформулированы определение и составля- 
ющие эмоциональной компетентности, предложен-
ные мероприятия по управлению им. Определена 
динамика показателей трудового потенциала аппа-
рата руководителей до и после внедрения меропри-
ятий. Установлено, что повышение качества прини-
маемых решений и воплощение их в жизнь за счет 
высокого уровня эмоциональной компетентности 
позволит повысить уровень трудового потенциала, 
результативность работы, что непременно отра-
зиться на основных показателях деятельности пред-
приятия. 

Ключевые слова: потенциал, трудовой потен-
циал работника, компетенция, компетентность, эмо-
циональный интеллект, эмоциональная компетент-
ность руководителей, модель эмоциональной ком-
петентности 

 

Rovenska V., Clinduh G., Rakityanska N. Emo-
tional competence of leaders as one of instruments of 
management by labor potential of enterprise 

Presents the understanding of the term "labor po-
tential" by different authors. Defines the competence 
and competence of the employee. Graphic interpretation 
of model of competences is built for the leaders of Open 
Joined-Stock Company «Druzhkivske rudoupravlin-
nia». The definition and components of emotional com-
petence, the proposed measures for its management are 
formulated. The dynamics of indicators of the labor po-
tential of the staff of managers is determined before and 
after the implementation of measures. It is established 
that improving the quality of decisions and implement-
ing them through a high level of emotional competence 
will increase the level of labor potential, productivity, 
which will inevitably affect the main indicators of the 
company. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Обеспечение экономического роста, поддержа-

ние его темпов на стабильном и оптимальном 
уровне является одной из важнейших стратегиче-
ских целей экономической политики. Становление 
новой экономики, обозначившее необходимость 
развития инновационных подходов в управлении, 
выявленные нерешенные проблемы в отношении 
важнейшего фактора экономического роста – чело-
веческого капитала обострили актуальность иссле-
дования человеческого ресурса как важного актива 
отдельно взятой организации и национальной эко-
номики в целом, изучения процесса финансового 
управления формированием и использованием че-
ловеческого капитала. Это позволит рассмотреть че-
ловеческий ресурс как объект инвестиций, а также 
фактор активизации инвестиционной деятельности, 
систематически проводить анализ динамики его ка-
чественного уровня, постоянно оценивать эффек-
тивность проводимых инвестиционных мероприя-
тий как на уровне государства, так и отдельно взя-
того домашнего хозяйства. 

Реальные инвестиции, как процесс капиталь-
ных вложений, являются неотъемлемой частью со-
временной экономики. Без капитальных вложений 
невозможна реализация таких актуальных задач, 
стоящих перед государством, как ресурсосбереже-
ние, трансформация отраслевой структуры эконо-
мики, создание новых рабочих мест, повышение 
рентабельности предприятий. Инвестиционная дея-
тельность, являясь основным инструментом форми-
рования активов предприятий и организаций, высту-
пает ключевым фактором развития экономических 
субъектов. Смена технологий, обновление ассорти-
мента продукции, расширение производства напря- 

мую связаны с инвестиционным процессом, эффек-
тивность и результативность которого, в свою оче-
редь, обусловливается инвестиционным потенциа-
лом и действенными механизмами управления чело-
веческим капиталом как определяющим фактором  
экономического роста. 

Одним из общепринятых критериев инвестици-
онной активности является объем иностранных ин-
вестиций. Международный инвестиционный обмен 
является одной из основных форм сотрудничества 
стран на современном этапе. Инвестиционные по-
токи направляются в другие страны с целью преодо-
ления внешнеторговых барьеров, размещения пред-
приятий на территориях основных рынков сбыта, 
что позволяет экономить на транспортных расходах 
и учитывать особенности потребностей зарубежных 
покупателей. 

Среди инвестиционных потоков наиболее пер-
спективными являются прямые иностранные инве-
стиции (ПИИ), которые увеличивают экономиче-
ский потенциал принимающей страны, являются до-
полнительным источником экономического роста, 
обеспечивают расширение экспорта товаров и 
услуг, создают дополнительные рабочие места. 
Вместе с иностранными инвестициями в страну 
приходят новые технологии производства и управ-
ления, что особенно актуально для стран с переход-
ной экономикой. В мировом инвестиционном про-
цессе наибольший интерес проявляется именно к 
движению прямых инвестиций. 

Динамика прямых иностранных инвестиций по 
странам – главным участницам ЕАЭС в сопоставле-
нии с развитыми странами представлена в  табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика притока ПИИ в 2011-2015 годах (млрд долл. США) 

Страна / группа стран 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация  36,87 30,19 53,40 29,15 9,83
Республика Беларусь 4,00 1,43 2,23 1,83 1,58
Казахстан 13,97 13,34 10,32 8,41 4,02
Страны с переходной экономикой 79,28 64,79 84,50 56,46 34,99
Развитые страны 1 128,05 917,78 825,95 800,73 1 065,19
Всего в мировой экономике 1 566,84 1 510,92 1 427,18 1 277,00 1 762,16

Источник [1, c.197,199]. 
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Представленные данные показывают, что дина-
мика мировых ПИИ отличается нестабильностью. 
Так, с 2012 по 2014 год наблюдается тенденция их 
сокращения. В целом за 4 года объем мировых ПИИ 
снизился на 18,5% к уровню 2011 года. В докладе о 
мировых инвестициях, подготовленном Конферен-
цией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) при-
чинами сокращения мировых ПИИ названы «не-
определенность, которая была обусловлена ослабле-
нием макроэкономической среды и рядом предпола-
гаемых факторов риска, в том числе связанных с 
кризисом в еврозоне» [2]. Этот вывод подтверждает 
и динамика ПИИ за этот же период по развитым 
странам. В относительном выражении приток ПИИ 

за аналогичный период в эти страны сократился в 
еще большей степени – на 29%.  

По странам с переходной экономикой пик при-
влечения ПИИ в анализируемом периоде прихо-
дится на 2013 год (84,5 млрд долл. США и 5,9% ми-
рового притока ПИИ). При этом в 2015 году приток 
ПИИ в эти страны сократился более чем в 2 раза, в 
основном, за счет сокращения иностранных инве-
стиций в экономику России и Казахстана. При этом 
в общемировых потоках ПИИ в 2015 году наблюда-
ется значительное оживление – рост на 38% к 
уровню 2014 года. То есть закономерен вывод о том, 
что мировые инвестиционные потоки идут мимо 
стран с переходной экономикой. Это же подтвер-
ждают данные табл. 2.  

 
Таблица 2 

Величина накопленных ПИИ на душу населения (долл. США) 
Страна/группа стран 2010 год 2015 год Темп роста,%

Российская Федерация  3 232 1 801 55,72 
Республика Беларусь 1 044 1 807 173,16 
Казахстан 5 191 6 709 129,24 
Страны с переходной экономикой 2 342 1 977 84,40 
Развитые страны 13 010 15 296 117,57 
Всего в мировой экономике 2 918 3 393 116,28 

Источник: собственные расчеты на основе [1,3]. 
 
Нетрудно заметить, что такая ситуация с ПИИ 

в странах с переходной экономикой во многом сло-
жилась из-за существенного их сокращения в рос-
сийскую экономику по причине кризиса в Украине 
и последовавших за ним санкций. При этом струк-
тура ПИИ в Российской Федерации в 2014-2015 го-
дах также ухудшилась. Так, если в 2013 году 38% 
ПИИ приходилось на вложения в уставные фонды, 
в 2014 году доля таких инвестиций составила всего 
около 3%, а в 2015 году новых поступлений ино-
странных инвестиций в уставные фонды не наблю-
далось [1, c. 59]. Весь приток ПИИ в России в 2015 
году был обеспечен за счет реинвестированных до-
ходов. Подобная ситуация складывается и в Респуб-
лике Беларусь. В 2014 году доля реинвестированных 
доходов составила 80%, а в 2015 году – 85% в общей 
сумме привлеченных ПИИ [2, c. 436]. Таким обра-
зом, структура прямых иностранных инвестиций в 
2014-2015 гг. в странах с переходной экономикой 
указывает на осторожность инвесторов, их неготов-
ность нести риски, связанные с созданием и управ-
лением бизнесом. 

Сложившееся положение дел в отношении 
ПИИ в экономике Беларуси белорусский исследова-
тель д.э.н. К.В. Рудый объясняет следующими ос-
новными причинами: 

– падение платежеспособного спроса. По ито-
гам опроса Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь 46-
ти иностранных организаций 33 из них назвали 
главным барьером для инвестирования в Беларусь 

падение платежеспособного спроса [4, c. 10]. ВВП 
Беларуси в 2015 году в долларовом экиваленте со-
кратился почти на 30% к уровню 2014 года [3,  
c. 226]; 

– накопленный риск расторжения инвестици-
онных соглашений. За период с 2009 по 2015 год в 
Беларуси было заключено 1844 инвестиционных до-
говора, из которых расторгнуто 663. Основной при-
чиной расторжения инвестиционных соглашений 
является невыполнение взятых инвесторами на себя 
обязательств, которые оказались обременитель-
ными. С учетом эмпирически высокой вероятности 
неисполнения и расторжения инвестиционных дого-
воров данный риск является накопительным и до-
стигает критического уровня, влияя на решения но-
вых инвесторов [4, c. 11]; 

– накопленный риск культурных барьеров. В 
целом в Беларуси наблюдается потребительское от-
ношение к иностранному инвестору. По причине 
укоренившейся советской ментальности созданные 
во времена СССР государственные предприятия со-
храняются, не меняя реального собственника, не-
смотря даже на их акционирование [4, c. 11];  

– накопленный негативный международный 
имидж. Регулярные инвестиционные форумы по по-
пуляризации белорусского инвестиционного кли-
мата порой не сопоставимы с одной или несколь-
кими публикациями в бизнес-изданиях [4, c. 11]. 

Все представленные причины нашли свое отра-
жение в рейтингах странового риска авторитетных 
международных агентств «Standard&Poor’s», 
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«Moody’s Investor Service», «Business Environment 
Risk Intelligence (BERI)», «International Country Risk 
Guide (ICRG)», «Euromoney»; «Economic Intelligence 
Unit (EIU)»  и др. 

Рассмотрим общую характеристику наиболее 
распространенных рейтинговых оценочных систем 
странового риска. 

Business Environment Risk Intelligence (BERI). В 
данной методике оценка странового риска (для 50 
стран) основана на среднем арифметическом трех 
составляющих: политический риск (взвешенная 
оценка 10 политических и социальных перемен-
ных), операционный риск (взвешенная с помощью 
экспертов оценка 15 экономических, финансовых и 
структурных переменных) и R-фактор (взвешенная 
оценка существующей законодательной системы, 
валютного курса, валютных резервов и внешнего 
долга). Наименьшему значению риска на использу-
емой BERI шкале соответствует 100, наибольшему – 
0. Прогноз уровня риска осуществляется на 1 год и 
5 лет. 

Economist Intelligence Unit. Оценка странового 
риска производится для 100 стран и базируется на 
четырех составляющих: политическом риске (22% в 
общей оценке; состоит из 11 показателей); риске 
экономической политики (28%; 27 переменных); 
экономико-структурном риске (27%; 28 перемен-
ных) и риске ликвидности (23%; 10 переменных). 
Полученные численные значения риска, располо-
женные на шкале, – 0 (самый низкий риск), 100 (са-
мый высокий риск), конвертируются соответ-
ственно в буквенную шкалу: A-E. 

Euromoney в своей модели оценки уровня стра-
нового риска использует оценки по 9 категориям: 
экономические данные (25% в оценке), политиче-
ский риск (25%), долговые показатели (10%), невы-
плачиваемые или реструктурированные во времени 
долги (10%), кредитный рейтинг (10%), доступ к 
банковским финансам (5%), доступ к краткосроч-
ным финансам (5%), доступ к рынкам капитала 
(5%), дисконт по форфейтингу (5%). При этом 
оценка политического риска производится на ос-
нове экспертных заключений по шкале от 0 (высо-
кий риск) до 10 (низкий риск). Результирующее зна-
чение странового риска варьируется от 0 (наиболь- 

ший риск) до 100 (наименьший). Данные числовые 
значения конвертируются в 10 буквенных катего-
рий: от ААА до N/R. 

Рейтинг агентства Institutional Investor предпо-
лагает измерение уровня кредитного риска для 179 
стран, проводимое агентством, построено на опросе 
экспертов, которые выделяют и оценивают наибо-
лее существенные для риска факторы. Полученные 
оценки взвешиваются в зависимости от эксперта и 
усредняются. Итоговый рейтинг лежит в числовом 
промежутке от 0 (очень высокая вероятность де-
фолта) до 100 (наименьшая вероятность дефолта). 

International Country Risk Guide (ICRG) пред-
ставляет оценку странового риска для 140 стран. 
Данная модель основана на оценках трех составля-
ющих странового риска: политическом (50 пунктов 
из 100 в общей оценке,12 переменных), финансовом 
(25 из 100, 5 переменных) и экономическом (25 из 
100, 5 переменных) рисках. Каждая из 22 перемен-
ных оценивается по собственной шкале, максималь-
ные значения которых в сумме дают 100. На резуль-
тирующей шкале максимальному риску соответ-
ствует 0, минимальному – 100. 

Moody's Investor Service. При оценке суверен-
ного кредитного риска Moody's анализирует как по-
литическую (6 показателей), так и экономическую 
(7 показателей) обстановку в стране. Получаемые в 
ходе этого процесса оценки уровня риска прини-
мают буквенно-цифровое значение по 21-символь-
ной шкале: от Ааа до С. 

Standard & Poor's Ratings Group (S&P). Рейтин-
говая методология S&P основана на результатах 
прогнозирования способности обслуживать долги, 
вероятности дефолта. Она включает в себя оценку 
политического риска (3 фактора) как желание 
страны платить вовремя по долгам и экономиче-
ского (5 факторов) как способность платить по дол-
гам. Ранжировка стран осуществляется на основе 
трехбуквенной рейтинговой системы: от ААА до D. 

Из представленных рейтингов актуальные дан-
ные в открытом доступе публикуют агентства 
Institutional Investor и ICRG. Позиции рассматривае-
мых стран с переходной экономикой в сопоставле-
нии с наилучшей и наихудшей странами представ-
лены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Сравнительные позиции стран ЕАЭС в рейтинге Institutional Investor 

Страны 
2015 год 2016 год Изменение 

итогового 
балла 

итоговый 
балл место итоговый 

балл место 

Швейцария (лучшая позиция в рейтинге)  95,1 1 95,2 1 +0,1
Российская Федерация  56,0 58 54,2 63 -1,8
Казахстан 54,8 61 54,2 64 -0,6
Республика Беларусь  23,0 139 22,5 149 -0,5
Сомали (худшая позиция в рейтинге) 7,7 179 3,3 179 -3,4

Источник: [5]. 
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Как видно из представленной таблицы, у Рес-
публики Беларусь наблюдается довольно значитель-
ное отставание по данному рейтингу от России и Ка-
захстана как по месту в рейтинге, так и по итоговому 
оценочному баллу. Так, в 2016 году его значение для 
Беларуси сложилось на уровне на 42% ниже России 
и Казахстана. 

Существенным недостатком рейтинга Institu-
tional Investor является закрытая методология его 
расчёта и, как следствие, высокая степень субъек-
тивности оценок. Кроме того, главной декларируе-
мой целью рейтинга является оценка кредитного 
риска страны, что предопределяет учет в нем в 

первую очередь показателей внешнего долга, пла-
тежного баланса, счета операций с капиталом и др. 

В отличие от этого рейтинга, страновой риск 
агентством ICRG оценивается по развернутой си-
стеме показателей для каждого из трех видов оцени-
ваемых рисков: политического, финансового и эко-
номического. При этом для политического риска 
предусмотрено шкалирование в пределах от 0 до 
100, до другим видам риска – от 0 до 50. 

Позиции рассматриваемых стран в сопоставле-
нии с наилучшей и наихудшей странами представ-
лены в табл. 4. 

Таблица 4 
Сравнительные позиции стран ЕАЭС в рейтинге ICRG в 2016 году 

Страны 
Место в 
рейтинге 

Итоговый 
балл 

В том числе 
политичес-
кий риск 

финансо-
вый риск 

экономичес-
кий риск 

Швейцария (наилучшая) 1 88,5 87,5 45,5 44,0 
Российская Федерация  73 67,3 56,5 44,0 34,0 
Казахстан 109 61,3 62,0 30,5 30,0 
Республика Беларусь 115 60,3 58,0 31,5 31,0 
Венесуэла (наихудшая) 140 41,0 44,0 25,5 12,5 

Источник: [6] 
 
Как видно из табл. 4, положение рассматривае-

мых стран в этом рейтинге несколько отличаются от 
рейтинга Institutional investor. Несмотря на неболь-
шое отставание от лидера рейтинга по итоговому 
баллу, Россия занимает в нем всего лишь 73 пози-
цию. Следует отметить и гораздо меньшую степень 
дифференциации стран. Отношение итогового 
балла худшей страны к баллу лучшей страны в 2016 

году составляет 46,3%, в то время как в рейтинге 
Institutional  Investor за этот же период – всего 3,5% 
(табл. 3). 

В отношении трех рассматриваемых стран оче-
видно, что более высокая позиция России объясня-
ется низким уровнем финансового риска. В связи с 
чем, рассмотрим эту составляющую странового 
риска более подробно (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Сравнительные позиции стран ЕАЭС в рейтинге ICRG по уровню финансового риска в 2016 году 

Страны 

Отношение внешнего долга к ВВП
Итого фи-
нансовый 
риск 

отношение 
внешнего 

долга к ВВП 

расходы по 
облужива-
нию долга 

баланс те-
кущего 
счёта 

междуна-
родная 
ликвид-
ность 

стабиль-
ность об-
менного 
курса 

А 1 2 3 4 5 6
Китай (наилучшая) 8,5 10,0 13,5 5,0 10,0 47,0
Российская Федерация  5,5 10,0 13,5 5,0 10,0 44,0
Республика Беларусь 4,0 9,5 11,5 0,5 6,0 31,5
Казахстан 3,5 10,0 10,5 4,0 2,5 30,5
Мозамбик (наихудшая) 3,0 9,5 1,0 1,5 1,5 16,5

Источник: [6]. 
 
По первому, второму и пятому показателям 

максимальный балл составляет 10, по третьему – 15, 
по четвертому – 5.  

Из таблицы видно, что отставание Республики 
Беларусь от Российской Федерации в части финан-
сового риска рейтинга ICRG обусловлено, в основ- 
ном, более высоким значением относительного 
внешнего долга и дефицита международной ликвид-
ности. То есть в части финансового риска рейтинга 

ICRG прослеживается корреляция с рейтингом 
Institutional Investor.  

Оценка влияния притока ПИИ на основные 
макроэкономические показатели проводится с по-
мощью его отношения к величине ВВП за соответ-
ствующий период (так называемого FDI ratio). Вли-
яние ПИИ на показатели экономического развития 
представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 
Динамика отношения притока ПИИ к ВВП,% 

Страна / группа стран 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация  1,9 1,5 2,6 1,6 0,8
Республика Беларусь 6,7 2,2 3,1 2,4 3,0
Казахстан 7,4 6,6 4,5 3,9 2,2
Страны с переходной экономикой 3,1 2,3 2,9 2,2 1,8
Развитые страны 2,6 2,1 1,8 1,8 2,5
Всего в мировой экономике 2,2 2,1 1,9 1,6 2,4

Источник: собственные расчеты на основе [1, 3, 7]. 
 
Отношение притока прямых иностранных ин-

вестиций к ВВП в России, за исключением 2015 
года, находится на уровне развитых стран. В разви-
вающихся странах этот показатель выше, т.к. эти 
страны, имея более низкие уровни ВВП, привлекают 
значительные объёмы иностранных инвестиций. В 
Республике Беларусь уровень этого показателя не-
сколько выше и сопоставим со средним значением 
по странам с переходной экономикой. В Казахстане 
в 2011-2014 гг. этот показатель еще более высок, од-
нако имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Как показано выше, прямые иностранные инве-
стиции пока не играют значительной роли в эконо-
мическом развитии стран ЕАЭС, прежде всего по-
тому, что не созданы экономические и правовые 
условия для реализации их потенциала. Следует от-
метить, что последние годы многое делается для 
улучшения условий ведения бизнеса, что во многом 
отражается в рейтинге Всемирного Банка «Ведение 
бизнеса» (Doing Business). По данным этого рей-
тинга за 2016 год Казахстан занимает 35 позицию, 
Республика Беларусь – 37-ю, Россия – 40-ю из 190 
стран [8]. При этом если по частным составляющим 
рейтинга Республика Беларусь и Казахстан имеют 
отставания по доступности кредитного финансиро-
вания и налогообложению, в Российской Федерации 
дело обстоит сложнее с получением разрешений на 

строительство [8]. Наиболее высокие позиции у Бе-
ларуси наблюдаются по критериям: регистрация 
собственности – 5 место и подключение к системе 
электроснабжения – 24 место. В Российской Феде-
рации согласно этому рейтингу просто зарегистри-
ровать собственность – 9 место, а также неплохо об-
стоит дело с обеспечением исполнения договоров – 
12 место. Лидирующие позиции Казахстана: защита 
интересов миноритарных инвесторов – 3 место и 
обеспечение исполнения договоров – 9 место. 

Как видим, Беларусь в рейтинге «Ведение биз-
неса» имеет более высокую позицию, чем в рейтин-
гах Institutional Investor (табл. 3) и ICRG (табл. 4). 
При этом сравнительно высокое место страны обес-
печивается, главным образом, за счёт технических 
критериев. Вместе с тем, становится очевидным от-
ставание от других стран ЕАЭС по таким суще-
ственным критериям как защита интересов минори-
тарных инвесторов, обеспечение исполнения дого-
воров и, в особенности, в получении доступных кре-
дитов для бизнеса (101 место), а также его налого-
обложении (99 место).     

Еще одним важнейшим показателем инвести-
ционной активности является размер инвестиций в 
основной капитал (в абсолютном выражении и в 
процентах к ВВП). Динамика этого показателя по 
рассматриваемым странам представлена в табл. 7. 

 

Таблица 7 
Динамика инвестиций в основной капитал 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация

Инвестиции в основной капитал  
в млрд  долл. 375,49 404,96 422,30 360,08 227,56
в процентах от ВВП 18,5 18,8 18,9 17,8 17,2

Республика Беларусь
Инвестиции в основной капитал  
в млрд  долл. 21,34 18,53 23,61 22,05 13,25
в процентах от ВВП 33,2 29,1 32,3 29,0 24,2

Казахстан
Инвестиции в основной капитал  
в млрд  долл. 34,17 36,95 33,29 36,78 31,68
в процентах от ВВП 17,7 17,8 14,1 16,6 17,2

Источник: [2, 9, 10]. 
 
Как показано в таблице, в 2011-2014 годах для 

каждой из рассматриваемых стран сложились опре-
деленные уровни инвестиций в основной капитал: 

для России – около 18%, для Казахстана – около 
17%, для Беларуси – около 30%. Это позволяет сде-
лать вывод о более высокой инвестиционной актив- 
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ности и более существенной роли инвестиций в эко-
номике Беларуси. Здесь следует учитывать, что по-
казатель инвестиций в основной капитал учитывает 
не только производственные инвестиции, но и вло-
жения в социальную инфраструктуру, строитель-
ство жилья и т.п. Т.е. в отмеченном периоде суще-

ственный вклад в ВВП Беларуси внесла в т.ч. и стро-
ительная отрасль. В 2015 году в Беларуси инвести-
ции в основной капитал в долларовом эквиваленте 
существенно снизились (на 40%), что повлекло и со-
кращение их соотношения к ВВП.  

Динамика отмеченных показателей наглядно 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал (в процентах от ВВП) 

Источник: собственная разработка. 
 
Как видно из рисунка, соотношение инвести-

ций в основной капитал к ВВП в 2014-2015 годах 
для России и Беларуси имеют похожую динамику. 
При этом в Беларуси его снижение имеет более ярко 
выраженный характер по причине отмеченного 
выше существенного сокращения инвестиционной 
активности.  

С учетом отмеченного прогресса в создании 
условий ведения бизнеса в рассматриваемых стра-
нах, можно констатировать факт, что возможности 
быстрого улучшения инвестиционного климата за 
счет организационных мероприятий и оптимизации 
бюрократических процедур практически исчер-
паны. Дальнейшее совершенствование институцио-
нальной среды ведения бизнеса и привлечения ин-
вестиций лежит в направлении ее коренных измене-
ний в направлении развития корпоративного управ-
ления, становления необходимых институтов ры-
ночной экономики, для чего требуется более дли-
тельный временной период.   

Вышесказанное предопределяет необходи-
мость поиска глубинного комплексного фактора по-
вышения инвестиционной активности, которым 
полноправно может стать человеческий капитал, как 
на уровне страны, так и на уровне отдельных субъ-
ектов хозяйствования. Косвенным свидетельством 
правильности этого пути является отсутствие в 
названных рейтингах инвестиционной привлека-
тельности и странового риска показателей, отража- 

ющих уровень развития человеческого капитала. 
Вместе с тем в «Докладе о человеческом развитии 
2015 года» Республика Беларусь по индексу челове-
ческого развития делит 50-е место с Российской Фе-
дерацией, расположившись с баллом 0,798 на самой 
границе стран с уровнем очень высокого развития (к 
которым относятся страны со значением индекса бо-
лее 0,8). Казахстан в этом рейтинге занимает 56 по-
зицию с индексом 0,788 [11].   

Главенствующее значение человеческих зна-
ний, способностей, умений в формировании дохода, 
предопределило необходимость рассмотрения чело-
веческого капитала (наряду с реальным капиталом) 
в качестве важнейшего фактора производства. 
Кроме того, человек – обладатель своеобразного ка-
питала, способного приносить доход как ему са-
мому, так и способствует росту дохода нанимателя, 
в чьей деятельности участвует носитель человече-
ского капитала. Из основных определений факторов 
производства следует, что они неразрывно связаны 
между собой, так как использование одного без дру-
гого не будет эффективным. Вместе с тем до сего-
дняшнего времени остаются нерешенными вопросы 
объективной оценки степени участия всех факторов 
производства в финансово-хозяйственной деятель-
ности субъекта экономики и, как результат, справед-
ливого участия человеческого капитала в распреде-
лении и перераспределении полученной прибыли.  
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Как отмечает известный белорусский учёный 
д.э.н. профессор А.В. Бондарь «Человеческий капи-
тал можно охарактеризовать как сформированный в 
результате инвестиций и накопленный человеком 
запас физического и нравственного здоровья, навы-
ков, знаний, умений, мотиваций, а также совокупно-
сти предпринимательских и инновационных спо-
собностей, интеллектуальной активности, мобиль-
ности, креативности и других характеристик, приоб-
ретаемых в течение жизни и используемых для по-
вышения производительности труда и роста эффек-
тивности производства и тем самым способствую-
щих росту личного и общественного благосостоя-
ния» [12, c. 95].  

Исследовав экономическое содержание, ос-
новы концепции человеческого капитала, основные 
подходы к сущности факторов производства, 
а также опираясь на результатах проведенных ис-
следований, можно сделать вывод, что в контексте 
теории факторов производства исследуемую катего-
рию (человеческий капитал) обусловливают два 
фактора: труд и предпринимательская способность.  

Проанализировав подходы современных уче-
ных, можно выделить особые черты, которыми, по 
их мнению, обладает человеческий капитал, а 
именно: 

− в человеке воплощена потенциальная спо-
собность приносить доход; 

− человеческий капитал – совокупность зна-
ний, навыков, способностей и мотиваций человека; 

− высокий уровень интеллекта, здоровья, зна-
ний – определяющие факторы для получения каче-
ственного и производительного труда [13, c. 68]. 

Таким образом человеческий капитал вопло-
щен в первую очередь  в человеческом ресурсе. В 
свою очередь, человеческий ресурс – это совокуп-
ность задействованных и незадействованных в фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации 
знаний, навыков, умений, способностей ее (этой ор-
ганизации) работника. Кроме того, человеческие ре-
сурсы – это не только способность к труду в настоя-
щее время, но и способность развивать уже имею-
щиеся возможности и приумножение опыта, а также 
желание передать свой опыт. Тогда человеческий 
капитал есть совокупность стоимостной оценки 
приобретенного человеческого ресурса, прирост 
стоимостной оценки человеческого ресурса в про-
цессе его содержания, развития и сохранения, обу-
словливающий рост дохода организации как в 
настоящем, так и в будущем периодах. 

Для приобретения человеческого ресурса, дру-
гими словами, принятия на работу индивидуума с 
определенным уровнем знаний, навыков, умений, 
способностей, организации необходимо затратить 
часть финансовых ресурсов. В таком случае челове-
ческие ресурсы представляют собой вложения фи-
нансовых ресурсов в приобретение знаний, навы- 

ков, умений, способностей конкретного работника. 
Далее, приобретенные человеческие ресурсы, в ча-
сти задействованных в финансово-хозяйственной 
деятельности организации-нанимателя, формируют 
человеческий капитал. 

В процессе принятия участия в финансово-хо-
зяйственной деятельности человеческие ресурсы 
способствуют либо наращиванию, либо уменьше-
нию стоимостной оценки человеческого капитала. 
Затем человеческий капитал в составе общего капи-
тала организации участвует в приращении суммы 
ранее вложенных финансовых ресурсов.  

Итак, человеческий капитал является неотъем-
лемой частью капитала субъекта экономики. Это 
свидетельствует о том, что он полноценно участвует 
в формировании прибыли и финансировании приоб-
ретаемых ресурсов субъекта экономики. 

В части взаимосвязи человеческого капитала и 
инвестиционной активности необходимо отметить 
следующее. С одной стороны, как отмечает Е.Н. 
Петрушкевич, «накопленный человеческий капитал 
– это наиболее существенный фактор привлечения 
средне- и высокотехнологичных ПИИ» [14, c. 169]. 
Действительно, для привлечения и нормального 
функционирования инвестиций более высокого 
уровня необходимо наличие в стране более высоко-
квалифицированных и инновационно восприимчи-
вых человеческих ресурсов. 

Однако само по себе наличие занятых в науко-
емких видах деятельности не является подтвержде-
нием эффективности использования человеческого 
капитала. Так, по данным Европейской комиссии 
«Инновационное табло - 2015» в Республике Бела-
русь достаточно высокая доля занятости в наукоем-
ких видах деятельности (рис. 2).   

Однако самая высокая доля занятости в науко-
емких видах деятельности не сопровождается повы-
шенными темпами роста вклада средне- и высоко-
технологичной продукции в торговый баланс 
страны и даже высоким удельным весом инноваци-
онных товаров и услуг в общем их объеме. Если со-
поставить показатели в динамике, то станет видно, 
что при стабильной доле занятых в наукоемких ви-
дах деятельности, доля новых для рынка товаров 
снизилась. И речь здесь идет не о той продукции, ко-
торая не имеет аналогов на территории Республики 
Беларусь и за ее пределами (она составляет в Рес-
публике Беларусь всего 1,2%), а о той, которая под-
вергалась в течение последних трех лет в значитель-
ной степени технологическим изменениям. Нельзя 
не заметить, что неопределенность понятия «значи-
тельность степени технологических изменений» 
позволяет статистическим органам предоставлять 
информацию в соответствии с собственными пред-
ставлениями о новизне и инновационности продук-
ции и услуг. По данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, доля работа- 
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ющих в высокотехнологичных производственных 
(6,8%) и наукоемких (услугах) видах деятельности 
(29,26%) еще больше (36,06%), чем представлено в 
«Инновационное табло - 2015». На наш взгляд, до-
стоверность данных по производственной сфере 
выше, чем по услугам. И вот почему: численность 
работающих предполагает их занятие делами инно-
вационного направления, а не работу вообще. 
Удельный же вес организаций, осуществляющих за-
траты на технологические инновации (характери-
зует долю инновационно активных организаций), в 
общем числе в сфере услуг всего 14%, т. е. вдвое 

ниже, чем занятых. Из них 18,2% работает в образо-
вании и здравоохранении, инновационность конеч-
ного продукта которых в Беларуси не оценивается, 
а персонал не разделен на группы ординарной и 
наукоемкой работы. К этому следует добавить уро-
вень изношенности основных средств в каждом из 
этих видов деятельности (около 35%), степень их 
обновления – 2,1% в год в образовании и 3,5% – в 
здравоохранении, то скептическое отношение к 
представленному уровню анализируемого показа-
теля возрастает. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительные показатели некоторых стран по данным «Innovation Union Scoreboard 2015» 
Источник: собственная разработка. 
 
С другой стороны, осуществление инвести-

ций – очень важный процесс в воспроизводстве че-
ловеческого капитала, в котором он выступает либо 
объектом, либо субъектом, либо результатом воз-
действия. Вместе с тем инвестиции лишь создают 
основу для воспроизводства человеческого капи-
тала. При этом важную роль в создании человече-
ского капитала играют затраты труда и усилий по 
саморазвитию и самосовершенствованию. Произве-
денные затраты неизбежно включаются в обще-
ственные затраты во всем воспроизводственном 
процессе. 

На основании ранее проведенного анализа ди-
намики индексов инновационного и человеческого 
развития, а также расходов стран на НИОКР нами 
сделан  вывод о существовании определенной зако- 
номерности: для стран, имеющих высокий рейтинг 
инновационного развития, характерны очень высо-
кий уровень человеческого развития и большая доля 
расходов на НИОКР и инновации в ВВП, что в сово-

купности во многом определяет степень инвестици-
онной привлекательности государства в целом и ре-
гиона в частности. Другими словами, инвестирова-
ние средств в научно-исследовательский сектор эко-
номики и инновации во многом предопределяет по-
вышение уровня человеческого развития государ-
ства, что в совокупности ведет к росту его (государ-
ства) инновационного развития и формированию 
привлекательного инвестиционного климата.  

Здесь необходимо обратить внимание на фак-
торы, препятствующие развитию инновационной 
деятельности. На основании государственной  ста- 
тистической отчетности,  представляемой юридиче-
скими  лицами в Национальный статистический ко-
митет Республики Беларусь, был проведен анализ 
факторов, препятствующих инновациям, по мнению  
самих организаций-респондентов. Все факторы 
были разбиты на 3 категории: 

• экономические; 
• производственные; 
• другие (табл. 8). 
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Таблица 8 
Результаты оценки факторов, препятствующих инновациям 

Число организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство промышлен-
ной продукции, оценивших отдельные факторы, препятствующие инновациям, как 

Факторы 
основные  

или решающие 
значительные незначительные 

Экономические факторы 
недостаток собственных денежных средств  731 513 249 
высокая стоимость нововведений  471 645 207 
высокий экономический риск  324 641 307 
длительные сроки окупаемости нововведений   284 643 313 
недостаток финансовой поддержки со стороны гос-
ударства   

214 512 469 

низкий платежеспособный спрос на новые про-
дукты  

182 482 483 

Производственные факторы 
низкий инновационный потенциал организации   253 437 586 
недостаток квалифицированного персонала  141 438 739 
недостаток информации о рынках сбыта  83 308 808 
недостаток информации о новых технологиях  78 337 867 
недостаток возможностей для кооперирования с
другими организациями 

55 265 761 

невосприимчивость организации к нововведениям  31 217 858 
Другие факторы 

низкий спрос на инновационную продукцию (ра-
боты, услуги)  

131 385 539 

неразвитость рынка технологий  118 370 528 
неопределенность сроков инновационного процесса 94 349 536 
неразвитость инновационной инфраструктуры (по-
среднические, информационные, юридические, бан-
ковские, прочие услуги)  

87 365 559 

несовершенство законодательства по вопросам ре-
гулирования и стимулирования инновационной де-
ятельности  

65 268 595 

 
В качестве основных или решающих экономи-

ческих факторов практически все организации обо-
значили недостаток собственных денежных средств, 
высокую стоимость нововведений и высокий эконо-
мический риск. 

В качестве основного или решающего произ-
водственного фактора, препятствующего развитию 
инновационной деятельности, выделяют низкий ин-
новационный потенциал организаций, т.е. сами ор-
ганизации сообщают о своем низком инновацион-
ном потенциале. В основном в качестве основной 
проблемы выделяют устаревание материально-тех-
нической базы промышленных организаций. 

Среди прочих факторов, основными или реша-
ющими можно назвать низкий спрос на инноваци-
онную продукцию и неразвитость рынка техноло-
гий. Данные два фактора с разных сторон характе- 
ризуют отечественный рынок инноваций, на кото-
ром присутствует недостаточное количество потре-
бителей конечного инновационного продукта, т.е. 
инновационно активным компания следует поднять 
вопрос о привлечении руководителей и научных ра- 
ботников со знаниями в области менеджмента, мар- 

кетинга. Также организации промышленного сек-
тора заметили, что одним из факторов, препятству-
ющих инновациям является неопределённостью 
сроков инновационного процесса. 

Таким образом, по результатам исследования 
мнений респондентов можно прийти к выводу, что в 
Беларуси не развития рыночной экономике система 
мер, стимулов и условий для осуществления инно-
вационной деятельности. Республика не достигла 
ещё состояния «инновационной восприимчивости». 

В связи с чем, особое внимание следует уделять 
повышению качественного уровня человеческого 
капитала посредством целевых инвестиций в него. 

Нами были систематизированы выявленные за-
кономерности в виде устойчивых связей человече-
ского капитала с другими экономическими показа-
телями: 

• зависимость человеческого капитала от ин-
вестиций в него. Как было выявлено в ходе прове-
денного анализа, уровень финансирования НИОКР 
и инновационных разработок во многом предопре-
деляется уровнем человеческого развития не только 
отдельных работников, но и всего общества в целом. 
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Другими словами, прослеживается тесная взаимо-
связь между объемом инвестиций в наукоемкие от-
расли и уровнем человеческого развития. В подтвер-
ждение этому был проведен анализ взаимосвязи рас-
ходов, направляемых на НИОКР в странах с уров-
нем их индекса человеческого развития. По всем по-
зициям было определено, что высокий уровень ин-
декса человеческого развития всегда подкреплен 
значительными средствами, направляемыми на по-
вышение качественного уровня человеческого капи-
тала; 

• зависимость уровня инновационного разви-
тия от качественного уровня человеческого капи-
тала. Как было выявлено ранее, в странах с высоким 
уровнем индекса человеческого развитиям высок 
уровень инновационного развития. Во многом уро-
вень развития опосредован высоким уровнем обра-
зованности и профессионализма работников. Следо-
вательно, доходность человеческого капитала опре-
деляется способностью отдельного работника при-
носить доход организации путем не только увеличе-
ния производительности труда, но разработки и 
внедрения инноваций; 

• зависимость уровня инновационного разви-
тия от объемов инвестиций в человеческий капитал. 
На основании проведенного анализа была выявлена 
взаимосвязь объема средств, расходуемых на 
НИОКР и уровнем инновационного развития стран. 
В центре данной взаимосвязи находится высококва-
лифицированный работник. Финансирование повы-
шения уровня его качественных характеристик 
предопределяет создание нового инновационного 
продукта, порождая высокую прибавочную стои-
мость. Поэтому особое внимание должно уделяться 
повышению качественного уровня человеческого 
капитала посредством целевого финансирования, 
что возможно при условии создания эффективной 
системы финансового управления. 

Таким образом, обеспечить эффективность ин-
вестиционной политики можно лишь при условии 
выявления фактора экономического роста, макси-
мально предопределяющего его. В связи с чем осо-
бый интерес представляют исследования, в которых 
раскрывается проблема измерения степени участия 
того или иного фактора в создаваемом доходе. Cоот-
ношение факторов производства и их отдача изуча-
ются с помощью производственной функции.  

В авторской монографии В.В. Богатырёвой [13] 
представлен подробно материал, описывающий вза-
имосвязи и взаимозависимости изменения ВВП от 
изменения уровня человеческого развития. Изло-
жим основные выводы в данной публикации. При-
знание человеческого капитала важнейшим факто-
ром производства, во многом определяющим эконо-
мический рост, позволило обосновать долю прира-
щенного ВВП, обусловленную им. Так в результате  
осмысления теорий экономического роста в прелом- 

лении к теории человеческого капитала позволили 
изучить отдачу от человеческого капитала в рамках 
производственной функции, предельной нормы тех-
нологического замещения и предельной доходно-
сти.  

Функция Кобба – Дугласа представлена ни-
жеследующей формулой 

 

 Q = A ·  Lα ·  Kβ ,  (1) 
 

где Q – объем производства; 
 L – труд; 
 K – капитал; 
 A – технологический коэффициент; 
 α – коэффициент эластичности по труду; 
 β – коэффициент эластичности по капиталу.  
При условии постоянной отдачи от мас-

штаба производства сумма долей α и β по тео-
реме Эйлера равна 1, (α + β = 1), тогда функция 
Кобба – Дугласа может быть представлена в 
виде:  

 

 Q = A ·  Kα ·  L1 – α.  (2) 
 

Такая производственная функция позволяет 
охарактеризовать уровень совокупного выпуска 
Q посредством затраченного капитала K и труда 
L – основных факторов производства. На микро-
уровне производственная функция иллюстрирует 
взаимозависимость комбинаций факторов произ-
водства и максимально достижимый объем вы-
пускаемой продукции.  

Выше приведенная производственная функ-
ция Кобба – Дугласа стала основой модели фак-
торного анализа источников экономического ро-
ста, разработанной известным американским 
ученым Р. Солоу. Он, помимо капитала и труда, 
ввел еще один фактор – уровень развития техно-
логий. Экономист Р. Солоу сделал вывод, что 
«изменение технологий приведет к одинаковому 
увеличению предельного продукта капитала и 
труда» [15, c. 82]. Тем самым, Солоу подтвердил, 
что прирост выпуска продукции пропорцио-
нально зависит от прироста технологий, приро-
ста основного капитала и прироста вложенного 
труда [15, c. 94]. 

Необходимо заметить, что в общем виде 
объем национального выпуска Y является функ-
цией трех факторов производства: труда L, капи-
тала K, земли N: 

 

 Y = f (L, K, N). (3) 
 

Однако фактор земли в модели Солоу был 
опущен ввиду малой эффективности в экономи-
ческих системах, характеризующихся высоким 
технологическим уровнем, и поэтому объем 
выпуска зависит от трудовых и производствен-
ных факторов: 
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 Y = f (L, K). (4) 
 

Как видим, в данном случае производствен-
ная функция –двухфакторная производственная 
функция, характеризующая зависимость между 
максимально возможным объемом выпуска и ко-
личествами применяемых ресурсов труда и капи-
тала. 

Кроме того, классической моделью экономи-
ческого роста с учетом человеческого капитала 
является модель Мэнкью – Ромера – Вейла. Дан-
ная модель, принимая за основу модель Солоу, 
рассматривает экономику с агрегированным вы-
пуском Y(t), задаваемым производственной 
функцией от труда L(t), капитала K(t) и человече-
ского капитала H(t): 

 

 Y(t) = K(t)
α

·  H(t)
β

·  [A(t)L(t)]
1 – α – β

, (5) 
 

где A(t) характеризует уровень технологии и из-
меняется во времени с заданным темпом;  

α – вклад увеличения капитала в изменение 
выпуска;  

β – доля человеческого капитала в росте вы-
пуска (0 < α,  β < 1). 

Используя гносеологический подход и вы-
вод, что в контексте теории факторов производ-
ства исследуемую категорию (человеческий ка-
питал) обусловливают два фактора (труд и пред-
принимательская способность), можно вывести 
зависимость ВВП от обозначенных факторов 
экономического роста. Тогда, формула производ-
ственной функции с учетом человеческого капи-
тала будет иметь следующий вид: 

 

 Y = Kα·  Н1 – α, (6) 
 

где H – человеческий капитал. 
Таким образом, обосновав, что изменение 

валового внутреннего продукта происходит бла-
годаря изменению одного из двух факторов, це-
лесообразно будет применить в эмпирических 
исследованиях показатель эластичности. Он ха-
рактеризует изменение зависимой величины (Y) в 
процентах, при изменении независимой вели-
чины (либо K – капитал, либо H – человеческий 
капитал) на 1%. Главный вопрос, возникающий 
при анализе этой зависимости, – насколько резко 
изменится объем ВВП при том или ином измене-
нии количества используемых факторов. Следо-
вательно, обозначим коэффициент дуговой эла-
стичности – α. В данном случае целесообразно 
использовать эластичность по дуге, а не точеч-
ную, так как эластичность постоянна только в 
рамках логарифмической (или степенной) мо-
дели зависимости. Во многих случаях (в том 
числе и для линейной модели зависимости) эла-
стичность в разных точках отличается, что харак-

терно для нашего случая. Другими словами, то-
чечная эластичность указывает степень зависи-
мости функции от аргумента в конкретный мо-
мент времени, нами же исследуются временные 
интервалы, т. е. переход от одной точки к другой. 
В условиях дуговой эластичности прослежива-
ется следующая зависимость: 

 

 1
( , )

1 1( , ) ,Y H K
Y Y

H K H K

Δα =
Δ

. (7) 

 

Как было обосновано выше, на макроуровне 
инвестиции в НИОКР со стороны государства, а 
также инвестиционная активность могут приве-
сти к увеличению экономического роста и каче-
ственного уровня человеческого капитала госу-
дарства. 

Таким образом, обосновав, что изменение вало-
вого внутреннего продукта происходит благодаря 
изменению одного из двух факторов, целесообразно 
будет применить в эмпирических исследованиях по-
казатель эластичности. Он характеризует изменение 
зависимой величины (Y) в процентах, при измене-
нии независимой величины (либо K – капитал, либо 
H – человеческий капитал) на 1%.  

Проанализируем степень зависимости вели-
чины изменения ВВП от изменения принятых нами 
факторов на основании использования показателей 
развития экономики РБ, их систематизации и приве-
дении в необходимый для расчетов вид с использо-
ванием дефлятора. 

Исходными данными для расчета являлись: 
• ВВП (млн долл. США); 
• потребление основного капитала (млн долл. 

США); 
• основной капитал, определенный по оста-

точной стоимости (млн дол. США); 
• инфляция, дефлятор ВВП (% годовых). 
К тому же были рассчитаны: 
• реальный ВВП (ВВП в сопоставимых це-

нах), который позволяет оценить изменение физиче-
ского объема выпуска за анализируемый период 
времени. Для этого номинальный ВВП по годам был 
скорректирован на индекс цен, в нашем случае на 
дефлятор, который учитывает изменение цен как на 
предметы потребления, так и изменение цен на ин-
вестиционные товары. 

• абсолютное изменение реального ВВП ана-
лизируемого периода с учетом реального ВВП 
предыдущего к рассматриваемому периоду года;  

• основной капитал, скорректированный на 
индекс цен (дефлятор);  

• изменение реальной остаточной стоимости 
основного капитала анализируемого периода с уче-
том реальной остаточной стоимости основного ка-
питала предыдущего к рассматриваемому периоду 
года. 
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На основании представленных данных с учетом 
трансформированной производственной функций, 
включающей человеческий капитал мы сможем 
определить: 

• степень зависимости величины изменения 
ВВП от изменения остаточной стоимости основного 
капитала, которая будет равна коэффициенту эла-
стичности по капиталу (α). Данный показатель бу-
дет определен на основании рассчитанных в прило-
жении Л реального ВВП анализируемого периода и 
реальной остаточной стоимости основного капитала 
анализируемого периода.  

• степень зависимости величины изменения 
ВВП от изменения человеческого капитала (1 – α). 
Данный показатель будет определен для элемента H 
– человеческий капитала в рамках производствен-
ной функции (по формуле (1) и степени зависимости 

величины изменения ВВП от изменения остаточной 
стоимости основного капитала (α). 

Полученные данные свидетельствуют о следу-
ющем: приращение объема ВВП более чем на 90% 
зависит от изменения человеческого капитала. Сле-
дуя выводам Кобба – Дугласа, можно прийти к за-
ключению – более чем 90% приращенного объема 
ВВП обусловлено изменением ЧК. Тем самым еще 
более подтверждается актуальность проводимых 
исследований, в которых человеческий капитал 
представлен важнейшим фактором экономического 
роста. 

Проведем сравнительный анализ степени зави-
симости величины изменения ВВП от изменения 
рассматриваемых факторов для определения тен-
денции участия человеческого капитала в формиро-
вании приращенного ВВП (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Степень зависимости величины изменения ВВП от изменения  

человеческого капитала, 2008 – 2015 годы 
Источник: собственная разработка. 
 
На основании рассчитанных данных можно 

сделать вывод о том, что степень зависимости вели-
чины изменения ВВП от изменения человеческого 
капитала высока не только в Российской Федерации 
и Республике Беларусь, но и в других анализируе-
мых странах. Таким образом, приращение объема 
ВВП в большей степени зависит от человеческого 
капитала, а в меньшей степени на него влияет оста-
точная стоимость основного капитала. Необходимо 
заметить, что в высокоразвитых странах, таких как 
США, Франция, Швеция, Израиль степень влияния 
человеческого капитал на приращение ВВП ниже, 
однако довольно высока – 70-80%. Тогда как в стра-
нах постсоветского пространства и СНГ, таких как 
Россия, Украина, Казахстан данный показатель 
находится на уровне 90% и более. Полученная ин-

формация свидетельствует о том, что человек с при-
сущими ему навыками, знаниями и умениями явля-
ется центральной и ключевой фигурой в формиро-
вании приращенного ВВП всех стран. 

Как видно из рисунка в анализируемом периоде 
прослеживаются скачкообразные колебания уча-
стия человеческого капитала в приращении ВВП во 
всех рассматриваемых странах. Особое внимание 
обращает на себя 2010 год, когда данный показатель 
был чрезвычайно высоким во всех странах незави-
симо от уровня экономического развития. Во мно-
гом эти изменения были связаны с кризисными яв-
лениями в мировой экономике, снижением темпов 
производства. Другими словами, отсутствие прира-
щения ВВП было вызвано неэффективным исполь-
зованием имеющегося капитала. 
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В 2011 году происходит резкое снижение уча-
стия человеческого капитала работников в прираще-
нии ВВП, однако с 2012 году вновь наблюдается 
увеличение значимости человека. Во многом такие 
скачкообразные колебания можно объяснить тем, 
что во время кризисов в экономике замедляются 
процессы производства и внедрения новых иннова-
ционных продуктов, и, как следствие, обновление 
основного капитала. Вместе с тем процесс прираще-
ния ВВП практически полностью зависит от изме-
нения человеческого капитала.  

Однако необходимо отметить, что экономиче-
ский рост будет стабильным, в том числе при усло-
вии обеспечения высокоэффективной инвестицион-
ной политики, ориентированной на поддержку 
научного сектора.  

Подводя итог, можно сказать, что прямые ино-
странные инвестиции пока не играют значительной 
роли в странах ЕАЭС, и в целом в странах с пере-
ходной экономикой. Это происходит, прежде всего, 
потому, что не созданы необходимые экономиче-
ские и правовые условия для реализации их потен-
циала в интересах национального развития. Осу-
ществляемые в этих странах меры по улучшению 
носят в большей степени декларативный и органи-
зационный характер и направлены на упрощение ко-
личества административных процедур. Глубинные 
реформы, способные коренным образом повлиять 
на состояние инвестиционного климата и бизнес-
среды, в большинстве случаев находятся на началь-
ных стадиях. Кроме того, следует учитывать нега-
тивный накопленный международный имидж и риск 
культурных барьеров.  

Вместе с тем, как показало проведенное иссле-
дование, существенным фактором экономического 
роста и инвестиционной привлекательности явля-
ется человеческий капитал. Приращение ВВП сви-
детельствует об экономическом росте, тогда улуч-
шение качеств человеческого капитала работников, 
путем инвестирования дополнительных средств в 
его приращение, во многом поспособствует поддер-
жанию высокого уровня экономического развития 
общества. Изложенное свидетельствует о необходи-
мости систематизации имеющихся знаний и прира-
щении новых в отношении важнейшего фактора 
экономического роста: выявление новых характер-
ных признаков, формирование эффективной си-
стемы управления в новой области знаний, позволя-
ющей решать важнейшие задачи, как на макро-, так 
и на микроуровне. 

Дальнейшее эффективное задействование че-
ловеческого ресурса будет способствовать не только 
увеличению темпов экономического роста, но и по-
вышению инвестиционной активности и привлека-
тельности стран, что позволит получить положи-
тельные эффекты прямых иностранных инвестиций 

для обмена новыми производственными технологи-
ями, передачи опыта управления компаниями и 
структурной перестройки экономики стран-реципи-
ентов. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Одним из важнейших условий для 

развития сферы услуг в Беларуси является ее инно-
вационное развитие. Инновационное развитие 
сферы услуг позволит удовлетворять возрастающие 
потребности  и населения, и сектора, производящего 
товары, за счет создания новых секторов услуг и 
развития уже существующих. Вместе с тем в науч-
ной литературе недостаточно полно исследованы 
особенности инновационных процессов в сфере 
услуг, отсутствует точное определение понятия, 
размыты критерии систематизации и типологии ин-
новаций применительно к этому сектору экономики. 
В силу многоаспектности самого объекта исследо-
ваний важной исследовательской проблемой явля-
ется разработка классификации инноваций в сфере 
услуг не только как средство упорядочения сложив-
шихся представлений, но и для выявления слабоизу-
ченных вопросов инновационной деятельности. Ак-
туальной проблемой является анализ уровня разви-
тия инноваций разного типа в сфере услуг и оценка 
ее инновационного потенциала для повышения кон-
курентоспособности сферы услуг Беларуси.  

Методика исследования. В Беларуси принят 
Закон Республики Беларусь «О государственной ин-
новационной политике и инновационной деятельно-
сти в Республике Беларусь», направленный на опре-
деление правовых и организационных основ госу-
дарственной инновационной политики и инноваци-
онной деятельности в стране [1]. Анализ его важней-
ших положений показал, что в нем в недостаточной 
мере освещены проблемы развития сферы услуг на 
инновационной основе. Данный документ в первую 
очередь направлен на регулирование инновацион-
ной деятельности в области товаров.  

В Государственной программе инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2011–2015 
годы также основное внимание уделяется инноваци-
онному развитию промышленности. Исключение 
составляют информационно-коммуникационные 
технологии, реализация транзитного потенциала по-
средством создания логистических центров, элек-
тронная торговля [2].  

Следует отметить, что такой подход к иннова-
циям в сфере услуг с одной стороны отражает сло-
жившиеся подходы к инновациям, которые ассоци-
ировались исключительно с технологическими нов-
шествами в обрабатывающей промышленности. С 
другой стороны, рост сектора услуг в экономике 
многих стран привел к тому, что услуги стали клас-
сифицировать и статистически оценивать. В соот- 

ветствии с последней версией стандартной отрасле-
вой классификацией NACE, на которую переходит 
и Беларусь с 2016 г., в сектор услуг вошло 13 разде-
лов. К видам экономической деятельности, относя-
щимся к услугам, входят оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранспортных средств и мотоцик-
лов; перевозка и хранение; деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания; деятельность 
в области информации и связи; финансовая и стра-
ховая деятельность; деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом и многое другое. 

С ростом значимости этого сектора увеличи-
лось и количество исследований в области иннова-
ций в сфере услуг (сервисных инноваций). Напри-
мер, приводятся такие данные по исследованиям в 
этой области в англоязычной литературе: в 1975–
1989 гг. словосочетание «сервисные инновации» 
встречалось в заголовках всего восьми статей. В пе-
риод с 1990 по 1999 г. таких работ было 24, а с 2000 
по 2009 г. – около 500 [3, с. 6]. 

В указанных исследованиях сформировалось 
два основных подхода к сервисным инновациям: ас-
симиляционный и разграничительный [3, с. 6-8]. 
Суть первого состоит в том, что основные свойства 
промышленных продуктов и услуг совпадают. Если 
и существуют различия, то они имеют количествен-
ный, а не качественный характер. Отличие сферы 
услуг от других секторов заключается лишь в том, 
что ее продукты носят нематериальный характер. А 
значит, те теории и конструкции, разработанные в 
сфере материального производства, могут непо-
средственно применяться к сфере услуг, равно как и 
показатели, оценивающие инновации в сфере произ-
водства продукции. Имеющиеся различия в уровнях 
производительности и инновационной активности 
связаны с отставанием сферы услуг от других секто-
ров экономики, что объясняется тем, что многие 
услуги оказываются государством или небольшими 
компаниями. Это порождает бюрократию, слабую 
конкуренцию, использование низко квалифициро-
ванного персонала.  

При этом отмечается, что ассимиляционного 
подхода придерживаются исследователи, взгляды 
которых в области инноваций сформировались на 
основе изучения отраслей материального производ-
ства, а затем они стали исследовать инновации в 
сфере услуг. Данные исследователи придержива-
ются стандартных типов инноваций – технологиче-
ские, продуктовые и т.д. 
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Разграничительный подход к инновациям в 
сфере услуг основывается на том, что как сама сфера 
услуг, так и осуществляемая в ней деятельность но-
сит специфический характер. Поэтому анализ инно-
ваций в сфере услуг требует новых теорий и особого 
инструментария. В частности подчеркивается, что 
большинство предприятий и организаций сферы 
услуг не занимаются исследовательской деятельно-
стью, поэтому для интеллектуальных, знание емких 
видов услуг такой индикатор как затраты на иссле-
дования и разработки не является адекватным пока-
зателем оценки инновационной деятельности. Сле-
дует также отметить, что авторы данного подхода 
пришли к данной теме в результате изучения сер-
висной экономики, а не инноваций как таковых [3, 
с. 7].  

Кроме того приверженцы разграничительного 
подхода считают, что две особенности в сфере 
услуг, которые не свойственны отраслям, произво-
дящим товары, – взаимодействие поставщика и за-
казчика (производителя и потребителя) услуги и не-
материальность в еще большей степени способ-
ствует различиям в инновационной деятельности. 
Взаимодействие производителя и потребителя 
услуги отличается от отношений производителя и 
потребителя продукции массового производства до-
бывающих или обрабатывающих отраслей. Это свя-
зано с тем, что предоставление услуги зачастую тре-
бует совместного производства (сопроизводства), 
когда потребитель не просто физически присут-
ствует при оказании услуги, но активно участвует в 
ее создании. Взаимодействие поставщика и потре-
бителя оказывает существенное влияние на иннова-
ции в сфере услуг. Оно может быть нацелено на со-
здание таких инноваций, которые предполагают 
установление новых взаимосвязей, отношений, сов-
местную деятельность. Такие инновации содей-
ствуют обучению и изменению поведенческих, по-
требительских характеристик, как производителя, 
так и потребителя услуги. 

Как известно, большинство услуг носит нема-
териальный характер, хотя деятельность по оказа-
нию услуг может иметь как нематериальное, так и 
материальное воплощение в изменениях внешнего 
облика людей и неодушевленных предметов. Нема-
териальность вытекает из таких характеристик 
услуг как, например, невозможность их хранения, 
транспортирования, демонстрации до продажи и др. 
В связи с этим часто инновации в сфере услуг 
направлены на создание материального воплощения 
оказания той или иной услуги: бонусные карты для 
постоянных потребителей, торговля товарами через 
Интернет (доставка услуг удаленным потребите-
лям), создание систем, гарантирующих качество 
услуги (отзывы других потребителей услуги, серти-
фикация организаций, стандарты качества оказания 
услуг). Нематериальность услуги оказывает вли- 

яние на виды инноваций в сфере услуг и их реализа-
цию.  

Как отмечается в исследованиях, важнейшей 
закономерностью ее развития стало то, что она раз-
вивается не в изоляции от материального производ-
ства, а в интеграции этих видов деятельности, и от 
глубины интеграции во многом зависит эффектив-
ность современного хозяйства. Рост взаимодействия 
и взаимопроникновения вещной продукции и услуг 
идет по нескольким направлениям. В промышлен-
ности умножаются трудовые функции, выраженные 
в форме услуги, неуклонно увеличивается числен-
ность инженерно-технического, административного 
и т.п. персонала и степень его участия в производ-
стве вещного продукта. По мере роста производства 
и товаров, и услуг многократно разветвляются и 
усложняются межотраслевые связи этих секторов: в 
услугах повышаются уровень и качество материаль-
ного оснащения и обеспечения, в вещном производ-
стве расходы на услуги становятся все более круп-
ной статьей общих производственных издержек. 

В последние десятилетия XX в. и начала ХХ1 в. 
взаимосвязь двух типов хозяйственной деятельно-
сти поднимается на новую ступень: в новых техно-
логиях универсального применения услуги и вещ-
ный продукт практически неразделимы, сливаются 
воедино. Наиболее рельефно это взаимопроникно-
вение выражено в отраслях услуг информационно-
коммуникационного комплекса, медиабизнесе, из-
дательском деле [4, 5]. 

С указанной закономерностью, прежде всего, 
связано формирование синтетического подхода к 
инновациям в сфере услуг. Исследователи пола-
гают, что на этой основе станет возможным более 
целостный анализ, с более адекватными индикато-
рами, обеспечивающий представление об иннова-
циях в масштабах всей экономики. Поскольку у про-
мышленных и сервисных инноваций наблюдаются 
как сходства, так и довольно существенные разли-
чия, синтетический подход позволит проанализиро-
вать внутренние и внешние различия инноваций в 
различных секторах экономики, изучить производ-
ство услуг промышленными предприятиями и про-
изводство товаров организациями сферы услуг. 
Также, в пользу синтетического подхода к исследо-
ванию сферы услуг и материального производства 
еще одним аргументом становится феномен «обрас-
тания услугами». Это явление связано со стремле-
нием промышленных предприятий производить 
услуги, сопровождающие их основную деятель-
ность либо выпускаемую продукцию. Характерный 
пример такой деятельности – послепродажное об-
служивание в виде сопутствующих услуг. Иногда 
продвижение продукта (товара) сопровождается с 
помощью различных услуг – финансовых, страхо-
вых, технической поддержки, программного обес-
печения и т. п. [3, с. 9].  
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Таким образом, исследование теоретических 
аспектов к формированию инноваций в сфере услуг 
показало, что существует два основных подхода: ас-
симиляционный и разграничительный. Суть пер-
вого состоит в том, что основные свойства промыш-
ленных продуктов и услуг совпадают. Если и суще-
ствуют различия, то они имеют количественный, а 
не качественный характер. Следовательно, теории и 
показатели относительно инноваций, разработан-
ные в сфере материального производства, могут 
непосредственно применяться и к сфере услуг. Раз-
граничительный подход к инновациям в сфере услуг 
основывается на том, что как сама сфера услуг, так 
и осуществляемая в ней деятельность носит специ-
фический характер. Поэтому анализ инноваций в 
сфере услуг требует новых теорий и особого инстру-
ментария. В связи с ростом «сервисизации» эконо-
мики предлагается синтетический подход, на основе 
которого станет возможным более целостный ана-
лиз, с более адекватными индикаторами, обеспечи-
вающий представление об инновациях в масштабах 
всей экономики. 

Анализ экономической литературы показал, 
что, несмотря на наличие в теории разграничитель-
ного подхода, на практике применяется синтетиче-
ский подход: используется инструментарий, нарабо-
танный в сфере инноваций в секторе, производящем 
товары, но с учетом особенностей как сферы услуг 
в целом, так и специфики оказания отдельных видов 
услуг.  

Существует огромное количество классифика-
ций инноваций. Наиболее часто используется следу-
ющая: 

– технологические инновации: продуктовые, 
процессные; 

− нетехнологические инновации: маркетинго-
вые, организационные [6]. 

Инновация в сфере услуг – это новшество в са-
мой услуге, в ее производстве, предоставлении и по-
треблении, поведении работников, новая ценность 
для потребителя.  В качестве инновации (новшества, 
нововведения) в сфере услуг выступает результат 
инновационной деятельности (сервисный продукт, 
технология или ее отдельные элементы, новая орга-
низация сервисной деятельности и др.), который 
способен более эффективно удовлетворять обще-
ственные потребности. 

Различают базисные нововведения, т.е. те нов-
шества в организации сервиса и обслуживании кли-
ентов, которые заметным образом трансформируют 
всю организацию сервисной деятельности. Кроме 
этого имеются частичные инновации, усовершен-
ствующие некоторые звенья и аспекты процесса об-
служивания. Те и другие характеризуются тем, что 
они совершенствуют разные стороны сервисной де-
ятельности, сокращают время оказания услуг, созда-
ют удобства для потребителей [7]. 

Так, например, О.Е. Токарева выделяет следу-
ющие основные типы инноваций в производстве 
услуг: 

технические, связанные с внедрением новых 
видов техники, приспособлений, инструментов, а 
также технико-технологических приемов труда в 
обслуживании. Наиболее заметная тенденция в со-
временной сфере услуг связана с внедрением компь-
ютерной техники, распространением информаци-
онно-технологических новшеств, облегчающих ра-
боту с клиентами и в целом весь процесс сервисного 
производства; 

организационно-технологические, связанные с 
новыми видами услуг, более эффективными фор-
мами обслуживания и организационными нормами 
труда; 

управленческие, ориентированные на совер-
шенствование внутренних и внешних связей орга-
низации, использующие методы и формы менедж-
мента; 

комплексные, охватывающие одновременно 
разные аспекты и стороны сервисной деятельности  
[8]. 

Реализация инноваций в сфере услуг предпола-
гает взаимодействие многих составляющих. Это 
подразумевает изменение технологии и организа-
ции оказания услуг, новых организационно-эконо-
мических механизмов. 

Под инновацией следует понимать не только 
внедрение в экономический оборот нового про-
дукта, но также целый ряд иных нововведений:  

− принципиально новые либо улучшенные 
услуги (инновации сервиса); 

− принципиально новые либо улучшенные 
классы продукций (продуктовые инновации);  

− принципиально новые либо улучшенные про-
цессы производства, а также технологии (про-
цессно-технологические инновации);  

− видоизмененные социальные взаимоотноше-
ния на предприятии (социально-кадровые иннова-
ции);  

− принципиально новые либо улучшенные си-
стемы производства [6].  

Применительно к отдельным видам услуг тип 
инноваций будет зависеть от того насколько техни-
чески может быть оснащена услуга, от характера 
взаимодействия производителя и потребителя услуг 
и т.д. Например, в туризме могут быть следующие 
инновации:  
• продуктовые: 

− разработка новых, ранее неизвестных на 
рынке туров; 

− освоение новых сегментов туристского 
рынка; 

− внедрение компьютерных (информацион-
ных) технологий в систему бронирования и 
резервирования гостиниц, авиабилетов; 
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− разработка новых систем транспортного об-
служивания и др. 

• управленческие: 
− новые методы реализации маркетингового 

цикла в туризме; 
− новые методы управления персоналом 

турфирмы; 
− обоснование новых форм и методов кон-

троля над деятельностью субъектов турист-
ско-рекреационной деятельности и др. [9] 

Например, в сфере здравоохранения в качестве 
технологических инноваций можно привести циф-
ровую рентгенологию, в качестве организацион-
ных – внедрение и распространение амбулаторной 
хирургии, в качестве организационной комплексное 
оказание услуг по отношению к каждому пациенту, 
т. е. оказание не только собственно медицинских 
услуг, но и сопутствующих [10].   

Таким образом, определение типа инноваций в 
сфере услуг базируется на инструментарии, разра-
ботанном для сферы производства товаров. В этой 
связи в сфере услуг могут осуществляться такие 
типы инноваций как: технологические (продукто-
вые, процессные),  организационные, управленче-
ские,  маркетинговые  инновации. Применительно к 
отдельным видам услуг тип инноваций будет зави-
сеть от того насколько технически может быть осна-
щена услуга, от характера взаимодействия произво-
дителя и потребителя услуг и т.д. 

Как показал анализ литературы оценка исполь-
зования инноваций как в секторе, производящем то-
вары, так и секторе услуг основывается на основе 
индикаторов, разработанной Европейским Союзом 
(ЕС). 

Европейский Союз, включая новых членов ЕС, 
оценивает инновационные процессы по 20 индика-
торам и делает сравнительную оценку эффективно-
сти инновационной деятельности.     

Для составления ежегодного Инновационного 
табло (European Innovation Scoreboard) используют 
как регулярные статистические данные (Community 
Inn ovation Survey), так и выборочные обследова-
ния – (Innobarometer). Европейское инновационного 
табло (European Innovation Scoreboard-EIS) сначала 
включала в себя 20 индикаторов, разделенных на 4 
группы: человеческие ресурсы (5 индикаторов); ге-
нерация новых знаний (4 индикатора); трансфер и 
использование знаний (4 индикатора); финансиро-
вание инноваций,  результаты инновационной дея-
тельности (7 индикаторов) [11].  

В 2005 г. совместно с объединенным исследо-
вательским центром ОИЦ (Joint Research Centre) си-
стема показателей КЕС была пересмотрена. Числен-
ность категорий показателей увеличилось с четырех 
до пяти, а всего индикаторов стало 26. Были опреде-
лены корреляции между показателями, что позво-
лило отказаться от некоторых из них, и добавить но- 

вые показатели инновационной деятельности. Все 
категории показателей были сгруппированы в две 
основные темы: входные и выходные показатели 
[11].  

С 2008 г. в Европейском инновационном табло 
основное внимание стало уделяться инновациям в 
сфере услуг, нетехнологическим инновациям, а 
также результатам инновационной деятельности. 
Показатели инновационной деятельности были раз-
делены на 3 блока, включающих в себя 7 основных 
групп показателей. Следует также отметить, что по-
казатели инновационного табло сгруппированы по 
стадиям инновационной деятельности: входные по-
казатели, показатели инновационного процесса (де-
ятельность предприятий), а также результативные 
инновационные показатели [11]. 

Входные показатели позволяют определить ре-
сурсы и окружающую среду, которыми обладает 
страна для развития инновационной деятельности. 
Это формирует так называемый инновационный по-
тенциал страны. Сюда входят две группы индикато-
ров: человеческие ресурсы и финансирование и гос-
ударственная поддержка. Первая позволяет опреде-
лить доступность высококвалифицированных лю-
дей и научных кадров; вторая – размеры и доступ-
ность финансирования инновационных проектов, а 
также степень поддержки правительством иннова-
ционной деятельности. С помощью следующего 
блока показателей появляется возможность оценки 
действия фирм как участников инновационного 
процесса: все виды инвестиций компаний в иннова-
ции; предпринимательские усилия и кооперацион-
ные связи между компаниями, осуществляющими 
инновации; права на интеллектуальную собствен-
ность, созданную в результате инновационного про-
цесса, а также потоки платежей в технологических 
обменах. Показатели последнего блока отражают 
результаты инновационной деятельности фирм: 
число фирм, которые представили технологические 
и нетехнологические инновации на рынке или 
внутри организации; экономические результаты ин-
новаций, которые нашли свое выражение в занято-
сти, экспорте и продажах, связанных с инновацион-
ной деятельностью. Показатели, входящие в два по-
следних блока, показывают, насколько эффективно 
страна использует инновационный потенциал для 
создания новых продуктов и технологий [11]. 

Таким образом,  для оценки инноваций в эконо-
мике используются индикаторы, разработанные Ев-
ропейским союзом, которые стали международ-
ными стандартами в оценке эффективности исполь-
зования инноваций в экономике. С 2008 г. в число 
индикаторов инноваций стал включаться и сектор 
услуг, включающий не только технологические ин-
новации, но и нетехнологические инновации, а 
также результаты инновационной деятельности. 



О. С. Булко 

141 
Економічний вісник Донбасу № 1(51), 2018 

Основная часть. В Беларуси публикуются от-
дельные показатели Табло инновационного Союза 
(IUS). Среди показателей, характеризующих эконо-
мические эффекты от использования инноваций,  к 
сфере услуг можно отнести долю экспорта наукоем-
ких услуг в общем объеме экспорта услуг (табл. 1). 

Как видно из приведенных данных, доля экс-
порта наукоемких услуг в общем объеме экспорта 
услуг в Беларуси не имеет четко выраженной тен-
денции. Можно предположить, что рост указанного 
показателя в 2014 г. в первую очередь связан с паде-
нием объема экспорта услуг Беларуси.  

 
 
 

Таблица 1 
Доля экспорта наукоемких услуг в общем  

объеме экспорта услуг Республики Беларусь, % 
2011 2012 2013 2014

Доля экспорта 
наукоемких услуг 
в общем объеме 
экспорта услуг 30,48 26,36 25,73 28,46

Источник: [12]. 
 

Еще одним показателем, характеризующим ин-
новационное развитие сферы услуг являются за-
траты на технологические инновации организаций 
сферы услуг по источникам финансирования (табл. 
2). 

Таблица 2 
Затраты на технологические инновации организаций сферы услуг  

по источникам финансирования в Республике Беларусь, % 
 Объем финанси-

рования затрат 
на технологиче-
ские инновации

Из них за счет средств 
собствен-

ных 
республикан-
ского бюд-

жета 

местного 
бюджета 

кредитов и 
займов 

иностранных 
инвесторов, 
включая ино-
странные кре-
диты и займы 

прочих 

2006 100 57,5 39,0 0,1 - 0,9 2,2 
2009 100 43,0 9,2 - - 47,8 - 
2010 100 55,4 0,5 0,1 25,1 18,9 - 
2011 100 48,6 3,0 0,1 10,8 37,5 - 
2012 100 94,0 1,4 - 4,2 0,4 - 
2013 100 96,8 1,9 - 0,9 0,02 0,2 
2014 100 90,0 3.6 - 1.2 3.8 - 
Источник: [12]. 
 
Как видно из приведенных данных основным 

источником затрат на технологические инновации 
организаций сферы услуг являются собственные 
средства организаций, причем их удельный вес с 
57,5% в 2006 г. вырос до 90,0% в 2014 г. Кредиты и 
займы имеют четкую динамику падения, поскольку 
в последние годы кредиты являются дорогим ресур-
сом, а среди организаций сферы услуг удельный вес 
крупных (всего 2,2% от их общего числа), является 

небольшим. Малые организации не в состоянии 
обеспечить оплату заемных ресурсов. 

В Беларуси в 2014 г. было оказано услуг инно-
вационного характера на 615 096 млн руб., что со-
ставило 2,4% от всего объема услуг по основному 
виду деятельности. В таблице 3 представлен объем 
оказанных услуг инновационного характера органи-
зациями сферы услуг и их структура по рынкам. 

 
Таблица 3 

Объем оказанных услуг инновационного характера организациями сферы услуг в Беларуси, % 
 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Оказано услуг (по основному виду де-
ятельности) 100 100 100 100 100 100 100 
из них инновационного характера 19,5 0,6 2,1 2,5 5,9 5,1 2,4

в том числе:        
на внутренний рынок 14,3 0,5 1,9 2,2 3,7 1,5 1,4
за пределы Республики Беларусь 5,2 0,1 0, 2 0,2 2,2 3,6 1,0
из них в страны СНГ 3,4 0,001 0,001 - 0,3 0,5 0,5
из них в Российскую Федерацию 2,7 0,001 0,001 - 0,3 0,5 0,5

Рассчитано на основе источника [12]. 
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Как видно из табл. 3 в общем объеме оказанных 
услуг объем инновационных услуг занимает незна-
чительный удельный вес, хотя и тенденция их роста 
появилась с 2009 г. Однако в 2014 г. произошло рез-
кое снижение доли объема оказанных услуг иннова-
ционного характера организациями сферы услуг, 
что связано с кризисным состоянием экономики. 
Если в предыдущие годы инновационные услуги 
преимущественно оказывались на внутреннем 
рынке, то в 2013 г. их потребление было за преде-
лами Беларуси. В 2014 г. тенденция потребления 
услуг инновационного характера на внутреннем 
рынке возобновилась.  

Для развития инноваций в сфере услуг Бела-
руси было бы целесообразно: 

– внедрение законодательных и институцио-
нальных инициатив, направленных на развитие ин-
новаций в сфере услуг; 

– использование в процессах обслуживания бо-
лее совершенных технологий и тщательно разрабо-
танных систем сервиса, отвечающих запросам по-
требителей услуг; 

– разработка и реализация комплекса мер по 
трансформации структуры сферы услуг в направле-
нии развития новых, наукоемких (знание емких) 
услуг, ориентированных преимущественно на по-
требности инновационного развития производства; 

– разработка мероприятий по увеличению экс-
порта  наукоемких и высокотехнологичных услуг в 
2016-2020 гг.; 

 –создание в рамках ЕАЭС общей системы мер 
государственной поддержки развития инновацион-
ных видов услуг. 

Выводы. В Беларуси публикуются отдельные 
показатели Табло инновационного Союза (IUS). 
Среди показателей, характеризующих экономиче-
ские эффекты от использования инноваций, к сфере 
услуг можно отнести долю экспорта наукоемких 
услуг в общем объеме экспорта услуг.  

Основным источником затрат на технологиче-
ские инновации организаций сферы услуг являются 
собственные средства организаций. Кредиты и 
займы не играют существенной роли в производстве 
услуг инновационного характера особенно в послед-
ние годы, поскольку кредиты являются дорогим ре-
сурсом, а среди организаций сферы услуг удельный 
вес крупных (всего 2,2% от их общего числа), явля-
ется небольшим. Малые организации не в состоянии 
обеспечить оплату заемных ресурсов. В общем объ-
еме оказанных услуг объем инновационных услуг 
занимает незначительный удельный вес, хотя и тен-
денция их роста появилась с 2009 г. Причем иннова-
ционные услуги преимущественно оказывались на  
 
 
 
 

внутреннем рынке, что может свидетельствовать о 
том, что эти услуги являются новыми только для Бе-
ларуси. 

Для развития сферы услуг Беларуси на иннова-
ционной основе необходимо ввести в  законодатель-
ство понятие «инновационная услуга», а также 
предусмотреть меры государственной поддержки 
сервисным организациям, внедряющим в производ-
ство новые услуги.  
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НОРМА И ПАТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
Россия и многие другие страны бывшего соци-

алистического лагеря переживают или еще совсем 
недавно переживали острейший социально-эконо-
мический кризис, проявляющийся в значительном 
спаде производства, в снижении жизненного уровня 
трудящихся, в росте безработицы, обнищании масс, 
в снижении темпов и уровня интенсификации про-
изводства и пр. Как правило, при анализе причин и 
факторов его возникновения указывают на социали-
стический способ общественного воспроизводства 
как первопричину, обусловившую низкий уровень 
экономической эффективности, причем нередко 
этот способ оказывается якобы единственной винов-
ницей всех бед. Ни в коей мере не идеализируя со-
циалистическую систему хозяйствования, все же 
вряд ли оправдано только в этом видеть причину 
возникшего кризиса. Такой подход есть не что иное, 
как такая же идеологизация общественных процес-
сов, какая имела место при оценке социально-эконо-
мических процессов в эпоху «развитого социа-
лизма», только с обратным знаком. На наш взгляд, 
таких причин множество, хотя, скорее всего, нега-
тивные моменты социалистических методов управ-
ления экономикой являются действительно важней-
шей причиной возникшего кризиса, но, с другой 
стороны, совершенно очевидно, что и в условиях со-
циализма эффективность общественного воспроиз-
водства была бы существенно выше, если бы не 
непомерно высокие затраты в военно-промышлен-
ном комплексе и помощь, оказываемая в соответ-
ствии с идеями пролетарского интернационализма 
так называемым братским странам, тогда как хозяй-
ская философия нормальных капиталистических 
стран направлена на удовлетворение, прежде всего 
собственных нужд и потребностей (иначе говоря, и 
при социализме можно было жить гораздо лучше). 

Учитывая высокую эффективность и стабиль-
ность капиталистического производства в настоя-
щее время, в качестве целевого ориентира и един-
ственно возможного пути выхода из кризиса постсо-
циалистического общества, в качестве единствен-
ного лекарства излечения общественного недуга, 
как правило, предлагается переход к рыночным от-
ношениям. Однако не следует забывать, что на про-
тяжении длительной эволюции капиталистическое 
общество такие многократно оказывалось в кризис-
ном состоянии – и дело не только в циклических 
кризисах перепроизводства. Так, в истории из- 

вестны периоды, когда капиталистическое обще-
ство трясло, что называется, до основания; в этой 
связи достаточно вспомнить период Великой де-
прессии 1929-1933 гг. – кризис, ничуть не меньше 
потрясший передовые капиталистические государ-
ства, чем кризис современного постсоциалистиче-
ского общества. Более того, эти кризисы по своим 
качественным и количественным характеристикам 
во многом похожи. В самом деле: падение валового 
национального продукта США в период Великой 
депрессии (между 1929 и 1933 гг.) составило более 
30%; уровень безработицы достигал 25 % от сово-
купной рабочей силы страны; произошло более чем 
16-кратное сокращение объема инвестиций; сред-
ний курс акций потерял более 70% своей первона-
чальной стоимости и т.д. Подобные цифры характе-
ризуют и современный кризис российской эконо-
мики. 

Таким образом, любая социально-экономиче-
ская система вне зависимости от типа обществен-
ного устройства попадало в кризисные состояния – 
как капиталистическая, так и социалистическая, а 
также и все более ранние общественно-экономиче-
ские формации. Точно так же и любое отдельно взя-
тое государство на. протяжении своей истории обя-
зательно когда-нибудь оказывалось в кризисном со-
стоянии. В этой связи вряд ли оправдано только в 
принципах социалистического устройства видеть 
причину кризисного состояния постсоциалистиче-
ского общества. Опять же, переход к рыночным от-
ношениям (которые являются всего лишь одной из 
возможных форм производственных отношений), 
как показывают первые этапы экономических ре-
форм во многих странах бывшего социалистиче-
ского лагеря, вопреки многим ожиданиям не только 
не привел к улучшению социально-экономической 
ситуации, но кризис в результате этого только уси-
лился (в этой связи лишь время покажет, насколько 
переход к рынку явится действенным лекарством 
излечения российской экономики). 

Поэтому вряд ли существует какая-то одна при-
чина глубочайшего кризиса, поразившего эконо-
мику бывших социалистических стран. Причины, 
из-за которых она оказалась в таком плачевном по-
ложении, многочисленны. Во многом такого рода 
негативные аспекты объясняются объективными 
факторами. Вместе с тем обострение общественных 
противоречий связано и с субъективными причи- 
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нами, в частности, отсутствием глубоко продуман- 
ной концепции экономической политики в условиях 
переходного периода. Так, в совершенно недоста-
точной степени в стратегии рыночного реформиро-
вания экономики учитываются отраслевые и регио-
нальные особенности, чем во многом и обусловлено 
снижение эффективности общественного производ-
ства в последнее время. В связи с этим весьма акту-
альна разработка научных основ процесса реформи-
рования и формирования развитых рыночных отно-
шений в постсоциалистической экономике. 

Такого рода причины и факторы условно 
можно подразделить на несколько больших групп. 
К первой группе следует отнести все негативные 
факторы развития экономики этих стран в предыду-
щий, социалистический период ее развития, ко вто-
рой – факторы, обусловившие развитие кризисных 
явлений же в ходе перестроечных процессов. В 
определенной мере целесообразно выделение еще 
одной группы факторов и условий, негативное воз-
действие которых на постсоциалистическую эконо-
мику происходит как бы извне. К этой группе можно 
отнести влияние стихийных сил природы (землетря-
сения, цунами и пр.), внешнеэкономические, поли-
тические и другие факторы.   Не отрицая определен-
ного самостоятельного значения данной группы 
объективных причин, все же отметим, что их дей-
ствие всегда трансформируется сквозь призму про-
явления социально-экономических факторов, кото-
рые по многим компонентам и обусловливают вли-
яние данной группы причин. В отдельную группу 
следует также выделить экологические факторы 
развития экономики страны. 

Среди факторов первой группы можно выде-
лить крайне высокий уровень физического и мо-
рального износа основных фондов вследствие хо-
зяйствования на основе преимущественно админи-
стративно-командных методов управления, что 
крайне затрудняло действие естественного никла за-
мены основных фондов; неприятие  прежним хозяй-
ственным механизмом  научно-технического про-
гресса и ряд других. Среди причин второй группы 
можно назвать отсутствие цельной и глубоко проду-
манной политики перехода к рынку, шараханье из 
стороны в сторону в области экономической поли-
тики, непродуманную до конца систему налогооб-
ложения, отсутствие общей теории кризисных соци-
ально-экономических процессов и состояний и пр. В 
последней группе факторов среди основных можно 
назвать изменения в отношении цен на сырье на Ми-
ровом рынке в последнее время, целую серию по-
стигших страну стихийных бедствий уже в период 
перестройки и т.д. Разумеется, все эти факторы в 
каждом государстве проявляются сквозь призму 
действия национальных   социально-экономических   
особенностей   общественного развития, которые во 

многом и определяют специфические особенности и 
тип реформы [1]. 

Как уже отмечалось, целесообразно в отдель-
ную группу выделить экологические факторы, вли-
яющие на социально-экономическое развитие 
страны. Общеизвестно, что в условиях глубокого 
экономического кризиса в России существенно 
ухудшилось и состояние объектов природоохран-
ного значения. Это выразилось в существенном со-
кращении выделяемых финансовых ресурсов на 
природоохранные мероприятия, в резком устарева-
нии фондов экологического назначения, в суще-
ственном ухудшении экологической ситуации во 
многих регионах страны. Правда, справедливости 
ради следует отметить, что снижение деловой ак-
тивности в первые годы рыночной реформы способ-
ствовало тому, что в ряде районов из-за сокращения 
объемов производства сократились и объемы вы-
бросов, загрязняющих окружающую среду веществ. 
Но, как только объемы производства в стране стали 
расти, а выделяемых средств на мероприятия эколо-
гического назначения по-прежнему явно недоста-
точно, во многих местах экологическая ситуация 
стала близка к критической. Таким образом, роль 
экологических факторов в процессе выхода из эко-
номического кризиса и в повышении социально-
экономической эффективности весьма велика. 

Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что кри-
зисное состояние имманентно  присуще любой раз-
новидности социально-экономической системы, по 
крайней мере, в мировой истории не известно слу-
чая бескризисного развития какой бы то ни было 
страны. Ускорение общественного развития при-
вело и к учащению появления кризисных состояний. 
Что касается причин возникновения любого кри-
зиса –то их, как правило, множество, хотя, разуме-
ется, значение и роль разных факторов неодно-
значны. Вполне вероятно, что   определенные кри-
зисы связаны с действием средне- и долгосрочных 
волн типа волн Кондратьева, которые объясняются 
естественным циклом смены технологий; не исклю-
чено, что и кризис российского общества в опреде-
ленной мере «обязан» этому фактору. Поэтому для 
того, чтобы проранжировать факторы, приведшие к 
кризису, и выявить наиболее значимые из них, необ-
ходимы детальные исследования, а не простые заяв-
ления идеологического характера о том, что во всем 
«виноват» социализм. Конечно же, наряду с дру-
гими возможными факторами, важнейшей причи-
ной современного кризиса советского общества яв-
ляются социалистические производственные отно-
шения, присущая им уравнительность, сдерживаю-
щая развитие производительных сил (хотя, не сле-
дует забывать, что социализм, понимаемый не как 
вся система производственных отношений, а лишь 
как их составная часть, точнее, как одни из элемен-
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тов хозяйственного механизма – как система соци-
альной справедливости, социального обеспечения – 
в той или иной форме присущ любой социально-эко-
номической системе; более того, парадокс заключа-
ется в том, что во многих развитых капиталистиче-
ских странах, таким образом, понимаемого социа-
лизма больше, чем было при так называемом «раз-
витом социализме»). Важно учесть также, что по-
пытки при директивном планомерном ведении хо-
зяйства избежать кризисов приводили в реальности 
к тому, что диспропорции только на время глуши-
лись, не ликвидировались, а загонялись вглубь, в ре-
зультате создавались предпосылки для возникнове-
ния еще более разрушительных кризисов. Таким об-
разом, рано или поздно патерналистские отношения 
в тотально-огосударствленной стране должны были 
привести к снижению эффективности и кризису эко-
номики. Все это так, но в любом случае требуются 
детальные глубокие исследования, которые позво-
лят по-настоящему оценить значение и роль тех или 
иных факторов, приведших к определенному кри-
зису. 

Всеми этими проблемами долина заниматься 
новая область знания – патоэкономика [2]. Этот тер-
мин был впервые нами предложен для обозначения 
науки о кризисных, переходных социально-эконо-
мических процессах и состояниях, о видах и формах 
производственных патологий, общественных дис-
пропорциях. Областью исследования этой новой 
экономической науки является анализ и классифи-
кация факторов кризиса, типологизация форм и ви-
дов кризисных состояний, всевозможных диспро-
порций, выявление путей и методов выхода из кри-
зиса, анализ типов и разновидностей реформ, изуче-
ние общих закономерностей и специфических осо-
бенностей кризисных состояний, а также экономи-
ческих проблем анализа чрезвычайных ситуаций. 
Но могут возразить, причем, мол, здесь еще и пере-
ходные процессы, ибо и о них идет речь, когда гово-
рят о патоэкономике? Это, в общем-то, понятно, ибо 
кризисное состояние любой системы вызывает 
необходимость ее перестройки, реформирования, 
перехода в некое иное качество, т.е. иначе говоря, 
появляется объективная необходимость возникно-
вения переходных процессов и состояний. В этой 
связи патоэкономика должна заниматься также про-
блемами объективной обусловленности выбора це-
левых ориентиров, к которым должна стремиться 
анализируемая система; классификацией этих целе-
вых ориентиров; выявлением закономерностей, 
форм и методов перехода к новому состоянию, раз-
работкой оптимальной стратегии перехода и пр. 
Иначе говоря, патоэкономика – это также наука о со-
циально-экономических реформах, об их формах  
и типах, о методах общественного реформирования 
и т.п. 

Но важнейшей задачей патоэкономики наряду 
с созданием основ научной классификации заболе-
ваний социально-экономического организма явля-
ется разработка методов и поиск путей лечения раз-
личных экономических болезней. В этой связи 
весьма актуально определить, являются ли монета-
ристские методы единственным средством лечения 
больной российской экономики? – Напомним, что 
во времена Великой депрессии американскую эко-
номику помогли вылечить кейнсианские методы 
государственного регулирования, поэтому нельзя 
без глубоких обоснований только в монетаристских 
методах видеть способ излечения. Опыт ряда разви-
вавшихся стран, продемонстрировавших миру «эко-
номические чудеса», – например, Южной Кореи – 
также лишний раз указывает на условность и зыб-
кость использования унифицированных рецептов 
стимулирования экономического развития – тех же 
монетаристских методов, к примеру. В социально-
экономической стратегии Южной Кореи были прак-
тически воплощены идеи и рекомендации, которые 
на базе изучения опыта стран «второго эшелона» 
мирового капитализма или «государств, запоздав-
ших в своем развитии», были сформулированы в се-
редине прошлого века немецким экономистом Ф. 
Листом, а в середине нынешнего – известным спе-
циалистом в области экономической истории А. 
Гершенкроном. Квинтэссенция «этих рекоменда-
ций, учитывающих опыт Германии и России, заклю-
чается, а том, что у стран, волею истории оказав-
шихся в положении догоняющих, нет иного способа 
резко ускорить темпы своего развития и занять до-
стойное место на Мировом рынке, как опора на силу 
и мощь государственной машины. Учитывая значе-
ние и роль государственного сектора в историче-
ском развитии российского общества, догоняющий 
характер развития ее экономики представляется, что 
использование такого рода рекомендаций в россий-
ских условиях не менее актуально, чем в Южной Ко-
рее, – точнее, необходимо рациональное сочетание, 
комбинация их и монетаристских методов. Поэтому 
ответ на поставленный в начале абзаца вопрос бу-
дет, скорее всего, отрицательным, на что указывают 
и отрицательные результаты первых этапов рефор-
мирования российского обществе на основе монета-
ристских методов – но для более обоснованных ре-
комендаций необходимы глубокие патоэкономиче-
ские исследования. 

Что касается правомерности использования са-
мого термина «патоэкономика», то, разумеется, 
кому-то он возможно и не понравится, в связи, с чем 
будут предложены иные варианты. В конечном 
счете, дело не в названии – это вопрос больше фило-
логического характера; но в том, что необходимо со-
здавать общую теорию кризисных, переходных со-
циально-экономических процессов и состояний, об-
щую теорию общественных, в том числе и экономи- 
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ческих патологий, у нас нет ни малейшего сомне-
ния, ибо, как показывает даже предварительный 
анализ, существует немало общего в различных кри-
зисных состояниях, в связи, с чем поиск общих за-
кономерностей, являющихся необходимым компо-
нентом любой науки, не только необходим, но и воз-
можен. В связи с этим необходим тщательный ана-
лиз и выявление общих закономерностей в переход-
ных процессах в разных странах. 

Тем не менее, несколько подробнее стоит оста-
новиться на рассмотрении вопроса о том, почему 
для названия новой экономической науки предло-
жен нами именно термин «патоэкономика». Дело в 
том, что кризисные явления – явления болезненные, 
тяжело переживаемые отдельными индивидуумами, 
не зря в этом случае интенсивно ищутся пути и ме-
тоды скорейшего выхода из кризисного состояния. 
Иначе говоря, кризис рассматривается как патоло-
гия, аномалия определенное отклонение от некоего 
нормального состояния экономической системы. 
Таким образом, если проводить определенную па-
раллель между экономикой и медициной, то кризис 
можно рассматривать как определенную болезнь, 
отклонение от нормального, здорового экономиче-
ского состояния (в этой связи важнейшим разделом 
патоэкономики является диагностика экономиче-
ских заболеваний и разработка методов их излече-
ния). 

В связи, с чем по аналогии с патопсихологией 
науку, призванную изучать экономические болезни 
и методы их лечения, формы и разновидности соци-
ально-экономических патологий нами и было пред-
ложено называть патоэкономикой, хотя еще раз под-
черкнем, что вполне осознаем определенную услов-
ность любой аналогии, а потому не исключаем, что 
для новой науки, в конце концов, будет найдено дру-
гое, может быть и более удачное название – напри-
мер, медицинская экономика – однако, и предло-
женное нами не так уж и плохо. Здесь необходимо 
уточнить, что термин «патологический процесс» об-
разован от греческого «патос», что означает бо-
лезнь, а патопсихология занимается изучением об-
щих закономерностей психических заболеваний, 
анализом механизмов психопатологических рас-
стройств. 

Интересно, что патопсихология как новая от-
расль знания возникла лишь на рубеже нашего века, 
т.е. сравнительно недавно, учитывая многовековое 
развитие психологической науки. Точно также, не-
смотря на древний возраст экономической науки (а 
этой связи уместно напомнить, что теоретическими 
проблемами  экономики  занимался  еще  древнегре-
ческий  мыслитель Аристотель), патоэкономика воз-
никает только сейчас. Видимо, в более позднем воз-
никновении патонаук есть своя логика, ибо для того, 
чтобы начать глубокое изучение отклонений от 
нормы, аномалий, необходимо сначала всесторонне 

и детально изучить нормальные процессы, хотя, ра-
зумеется, спорадически аномальные явления и 
раньше подвергались теоретическому анализу. Од- 
нако целенаправленного, всестороннего изучения 
этой группы явлений не было (поэтому в связи с раз-
витием патоэкономики вполне возможно, что потре-
бует радикальной корректировки, дополнения и 
уточнения даже теория стоимости, так как воз-
можно, что для объяснения аномальных экономиче-
ских процессов традиционные стоимостные законы 
не годятся, ибо такие классики теории стоимости, 
как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, изучали дей-
ствие экономических законов на статистической ин-
формации, характеризующей функционирование 
экономики наиболее передовых стран того вре-
мени – прежде всего, Англии, т.е. выражаясь языком 
патоэкономики, функционирование нормальной 
экономики, после чего действие этих законов было 
перенесено на все рыночные страны). 

Интересно, что в последнее время аномальные 
процессы подвергаются все более тщательному ана-
лизу и в других областях знания – в физике, астро-
номии, биологии, социологии. Возможно, в недале-
кой перспективе появятся новые виды патонаук – 
патосоциология, например. А в идеале возникнет 
целая система патознания: во главе будет патофило-
софия, изучающая общие закономерности различ-
ных патонаук (кстати, тот кризис философии, о ко-
тором сейчас нередко говорят, во многом обуслов-
лен, на наш взгляд, исчерпанностью анализа воз-
можных вариантов решения традиционных фило-
софских проблем – о материи, сознании и пр., ибо, 
выражаясь языком математической логики, класси-
ческая философия, как и евклидова геометрия, и 
формальная логика, стала, скорее всего, замкнутой 
теорией, так как все возможные варианты решения 
ее традиционных проблем известны – поэтому вы-
ход из кризиса видится в расширении ее проблема-
тики и, в частности, в философском анализе патоло-
гических процессов и состояний) и патологика – 
наука о логико-методологических проблемах ана-
лиза аномальных явлений и целая серия специаль-
ных патонаук, занимающихся исследованием ано-
мальных процессов в конкретных областях: в фи-
зике, экономике, социологии и т.д. Кстати, поэтому 
большим методологическим упущением, на наш 
взгляд, является отсутствие в классификации наук, 
предложенной академиком Б.М. Кедровым, особого 
комплекса патонаук. 

Но все это выходит за рамки нашего исследова-
ния, в связи, с чем вернемся к проблемам патоэко-
номики. В настоящее время эта отрасль экономики 
находится в зачаточном состоянии, поэтому преж-
девременно говорить о дифференциации патоэконо-
мики (точно также как до конца XIX века разделе-
ние общей патологии на патологическую анатомию 
и патологическую физиологию было еще не ред- 
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ким). Но со временем, когда эта наука разовьется (а 
в этом вряд ли стоит сомневаться, так как в недале-
ком будущем в связи с ростом народонаселения и 
все более дающей о себе знать ограниченности при- 
родных ресурсов распространенным явлением ста-
нет не рост экономики, а ее спад, т. е. суженное вос-
производство, будет характерным признаком эконо-
мики большинства стран мира), наверняка появятся 
дифференцированные отрасли патоэкономики, по-
добно тому как в патопсихологии появились специ-
ализированные разделы. На наш взгляд, вполне  ре-
ально появление таких направлений, как региональ-
ная патоэкономика, изучающая региональные пато-
логии и территориальные особенности кризисных 
социально-экономических процессов, отраслевая 
патоэкономика, исследующая отраслевые патоло-
гии и диспропорции, аномальные явления в различ-
ных отраслях; патоэкономика предприятия, изучаю-
щая кризисные ситуации и методы их лечения на 
уровне основного хозяйственного звена; историче-
ская патоэкономика, анализирующая кризисные со-
стояния в прошлом и пр. Разумеется, патоэкономика 
будет опираться на достижения всего комплекса 
экономических наук, в связи, с чем она будет опери-
ровать сложившимся категориальным аппаратом 
всего комплекса, но наряду с этим в ней появятся и 
специфические научные термины. Так, например, 
одной из важнейших проблем патоэкономики, ре-
шение которой имеет принципиальное значение для 
ее дальнейшего развития, является проблема опре-
деления количественных и качественных парамет-
ров-характеристик нормы и патологии экономиче-
ских процессов. 

В связи с этим остановимся на этой проблеме 
более подробно. Но сначала целесообразно заме-
тить, что та же патопсихология как психологическая 
дисциплина исходит из закономерностей развития и 
структуры психики в норме. Она изучает закономер-
ности распада психической деятельности и свойств 
личности в сопоставлении с закономерностями фор-
мирования и протекания психических процессов в 
норме, она изучает закономерности искажений от-
ражательной деятельности мозга. Причем от такого 
подхода выигрывает как теория аномальных явле-
ний, так и сама теория о нормальных процессах. 
Еще великий физиолог И.П. Павлов говорил о том, 
что патологическое очень часто упрощает то, что за-
слонено от нас в норме. Патологический материал 
способствует постановке новых проблем в общей 
психологии, чем содействует ее развитию. Кроме 
того, патологические явления могут служить крите-
рием при оценке психологических теорий. Важно и 
то, что расстройства психики рассматривались как 
эксперимент природы, причем затрагивающий 
большей частью сложные психологические явления, 
к которым экспериментальная психология еще не 
имела подхода, т.е., иначе говоря, болезнь превра- 

щается в тонкое орудие анализа, ибо она производит 
для нас опыты, никаким другим путем неосуществи-
мые. 

Аналогично развитие патоэкономики позволит 
не только глубже понять различные патологии, ано-
мальные (аномалия – отклонение от нормы) соци-
ально-экономические процессы и явления, но и, 
несомненно, окажет существенное влияние на раз-
витие «нормальной» экономики, на общую эконо-
мическую теорию, ибо, как известно, все ставшие 
ныне классическими теории, составляющие золотой 
фонд экономической науки, разрабатывались на ста-
тистической информации о функционировании 
наиболее передовых и развитых стран того времени 
(например, теория трудовой стоимости, теория А. 
Маршалла, теория несовершенной конкуренции, 
кейнсианская теория на примере Великобритании, 
США) – такой подход, когда изучается развитая эко-
номика и выявленные закономерности обобщаются, 
экстраполируются на всю систему вполне был 
оправдан для прошлого периода развития экономи-
ческой мысли, но в настоящее время он представля-
ется недостаточно оправданным, так как необхо-
димо изучать законы функционирования патологи-
ческих систем. Итак, проблема нормы и патологии 
воспроизводственных процессов имеет ключевое 
значение для развития всей патоэкономики (обычно 
под экономической патологией понимается доста-
точно длительное ухудшение параметров, характе-
ризующих состояние производственных систем). И 
дело здесь не только в теоретическом значении ре-
шения этой проблемы для всестороннего развития 
патоэкономики, этот вопрос имеет и большое прак-
тическое значение. 

Так, в настоящее время Россия и другие страны 
бывшего социалистического лагеря переживают 
острейший социально-экономический кризис и в ка-
честве выхода из него предлагается взять на воору-
жение рыночные методы хозяйствования. Выбор та-
кого целевого ориентира обосновывается тем, что в 
настоящее время многие капиталистические страны 
достигли высокого уровня экономического развития 
(поэтому, говоря о цели, следует уточнить, что на 
самом деле прельщает высокий уровень потребле-
ния, изобилие, а не рынок сам по себе; в связи, в чем 
более правильно говорить о целевой установке как о 
построении «общества изобилия», рынок же явля-
ется средством, точнее, не только рынок, а опти-
мальное соотношение рыночных и государственных 
регуляторов – иначе говоря, не следует путать цель 
и средство). Тем самым признается, что экономика 
развитых рыночных стран – это норма, а современ-
ное состояние экономики бывших социалистиче-
ских стран – отклонение от нормы или, иначе, соци-
ально-экономическая патология. Однако насколько 
эти выводы правомерны, т.е. насколько оправдано 
для любой страны вздеть рыночную экономику в ка- 
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честве единственно возможного нормального эко-
номического состояния? Ведь с научной точки зре-
ния совсем неочевидно, что для России и других 
стран переход к рынку – единственно возможный 
путь, по крайней мере, это необходимо обосновать 
и в любом случае выяснить, какая хозяйственная мо-
дель в российских условиях наиболее приемлема и 
эффективна. Последнее связано с тем, что само по-
нятие «рыночная экономика» не является однознач-
ным – как известно, существует несколько весьма 
существенно различающихся теоретических моде-
лей рынка: монополистическая, олигополистиче-
ская, модель свободной конкуренции (более того, 
реальный хозяйственный механизм капиталистиче-
ских стран помимо определенного сочетания ры-
ночных включает, как известно, и другие формы – 
например, государственные регуляторы). Какая из 
этих моделей соответствует понятию «норма эконо-
мического состояния», или для России в качестве 
целевого ориентира не подойдет ни один из извест-
ных вариантов? С другой стороны, напомним, что 
наиболее эффективный и действенным «лекар-
ством» (средством, методом) лечения рыночной 
экономики, когда она всерьез и надолго заболела – 
кризис 30-х годов под названием «Великая депрес-
сия» – оказались кейнсианские методы государ-
ственного регулирования, вопреки тому, что пред-
лагают сейчас для России. Этот же вопрос относится 
и к проблеме выбора в качестве нормы, отвечающей 
российским условиям, какой-либо национальной 
модели развитой рыночной экономики – ведь из-
вестно, что хозяйственные системы разных разви-
тых капиталистических стран, несмотря на наличии 
общих компонентов, весьма существенно отлича-
ются друг от друга. Также  следует учитывать, что в 
постсоциалистической экономике технологический 
базис весьма отсталый – не приведет ли поэтому ли-
берализация хозяйственной деятельности лишь к 
снижению экономической эффективности? 

Таким образом, как можно видеть, проблема 
определения нормы и патологии экономического 
состояния действительно крайне актуальна для вы-
бора научно обоснованных целей дальнейшего раз-
вития российского общества. Особенно это акту-
ально в свете известных неблагоприятных прогно-
зов  развития  мировой  экономики,  составленных  с  
учетом предполагаемого в обозримой перспективе 
ухудшения условия общественного воспроизвод-
ства, прежде всего связанных с ограниченностью 
природно-ресурсного потенциала. Проведенный 
выше небольшой анализ показал, насколько сложно 
дать однозначное определение понятия экономиче-
ской нормы и патологии, причем это связано не 
только с экономическими особенностями. Понятие 
нормы (также как и патологии) вообще неодно-
значно; пожалуй, самым расхожим остается для 
многих понимание нормы как, во-первых, чего-то 

среднего, устоявшегося, не выделяющегося из 
массы и, во-вторых, наиболее приспособленного, 
адаптированного к окружающей среде. Такое пони- 
мание хорошо согласуется со здравым смыслом и 
имеет весьма глубокие корни в житейском созна-
нии, прочно отождествляющем нормальное и обще-
принятое. 

Данный статистически-адаптационный подход 
к понимании нормы вызывают, однако, резкую кри-
тику, ибо индивидуальные различия между одно-
типными социально-экономическими объектами до-
стигают иногда столь больших величин, что средне-
статистические нормы оказываются весьма далеки 
от реальных индивидуальных норм. Учитывая, что, 
по крайней мере, два обстоятельства делают невоз-
можным однозначное определение нормального и 
патологического: множественность социальных 
общностей, «социумов» и неоднородность предъяв-
ляемых каждым таким «социумом» требований, не-
которые исследователи по существу отрицают нали-
чие объективных оснований для различия нормы и 
патологии. Такое представление в научном плане 
есть не что иное, как снятие проблемы нормы, капи-
тулирование перед ее сложностью и переход к опи-
санию любого таксономического объекта только как 
особенно, уникального в своем роде. Одними из 
наиболее ярких представителей такой точки зрения 
были представители экзистенциалистского подхода. 
Следует добавить, что для успешного решения про-
блем типа выявления нормы и патологии экономи-
ческих процессов, необходимо заняться изучением 
оснований экономической науки, т.е. созданием ме-
татеории политэкономии –метаэкономики. 

Такая крайняя точка зрения, на наш взгляд, не-
правомерна, ибо, несмотря на сложности познава-
тельного процесса в самой объективной реальности 
имеются предпосылки для различения нормы и па-
тологии. Так, несмотря на имеющиеся значительные 
различия, существующие в системах хозяйствова-
ния, например, США, Японии и Великобритании, 
все они воспринимаются для населения России и 
других стран бывшего социалистического лагеря 
как нормальные экономические системы в настоя-
щее время, хотя западные экономисты характери-
зуют экономику Англии как больную. Разумеется, 
понятие нормы – относительно. Это означает, что, 
во-первых, абсолютно нормальных систем в реаль-
ности не бывает (абсолютно нормальная экономиче-
ская система – идеальная абстракция того же типа, 
что применяются в физике, химии и других науках – 
например, идеальный газ, абсолютно черное тело и 
пр.), во-вторых, нормальность выявляется лишь – в 
сравнении. Например, сомалийцам современная 
экономическая ситуация в России показалась бы 
вполне нормальной. Более того, если сравнивать по-
казатели среднего уровня жизни в России в настоя-
щее время и в США где-то пятидесятилетней давно- 
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сти, то получим вполне сопоставимые значения. 
Просто сейчас в России стало жить сложнее, чем лет 
15 назад, поэтому изменения в экономике восприни- 
маются как аномальные. С другой стороны, еще со-
всем недавно значительная часть населения планеты 
воспринимала советскую модель социализма не 
только как нормальный тип социально-экономиче-
ской системы, но и как образец для подражания. 

Точно также на относительность понятия 
«норма» указывает и то, что для россиян английская 
и нидерландская экономики кажутся процветаю-
щими, тогда как на Западе широко известен фено-
мен так называемых «английской болезни» и «гол-
ландской болезни». Так, с начала 50-х годов проис-
ходит почти непрерывное ослабление позиций Ве-
ликобритании в капиталистическом хозяйстве. Она 
отстает от конкурентов по темпам роста валового 
внутреннего продукта и промышленного производ-
ства. Англия стала терять свои позиции и в сфере за-
граничных инвестиций: если перед второй мировой 
войной ее зарубежные капиталовложения почти 
вдвое превышали инвестиции США, то к настоя-
щему времени она не только перешла на второе ме-
сто, но и утрачивает свои позиции по отношению к 
другим крупным капиталистическим государствам. 

В связи с этим в западной литературе к Велико-
британии нередко приклеивают ярлык «больного 
человека» капиталистического мира. Выделяют не-
сколько основных причин того, что в цепи высоко-
развитых государств послевоенная Англия оказа-
лась, прежде всего, в экономической сфере, сравни-
тельно слабым звеном. Диалектика истории такова, 
что если в первую половину XX в. уникальная по 
своим масштабам всемирная система имперских 
связей все еще обеспечивала Англии роль и статус с 
США одной из двух самых сильных в капиталисти- 
 
 
 
 

ческом мире держав, то в условиях, возникших во 
второй половине столетия, чрезвычайно высокая 
степень зависимости метрополии от этой же си-
стемы оказалась ее ахиллесовой пятой. Преимуще-
ственно колониальная природа английской эконо-
мики в период развала Британской империи обора-
чивалась повышенной уязвимостью к радикальным 
переменам. Важно и то, что приоритет краткосроч-
ного государственного регулирования над долго-
срочным, характерный для английской экономики в 
60-70-е годы, не только не стимулировал, но, напро-
тив, тормозил процессы модернизации хозяйства. 
Огромную негативную роль сыграл и рост экспорта 
капитала из страны. В силу схожести по ряду пара-
метров процессов большое значение для России 
имеет анализ причин «английской болезни». Таким 
образом, основания теорий нормы в значительной 
степени связаны с диалектической трактовкой кате-
гории меры. В этой области к числу самых суще-
ственных трудностей относится определение границ 
нормы и патологии, пределов и возможностей 
нормы. В отношении нашего предмета исследова-
ния это означает, что необходимо разработать каче-
ственные и количественные (причем количествен-
ные наверняка будут иметь в основном интерваль-
ную форму) параметры, характеризующие кризис-
ные и нормальные социально-экономические состо-
яния. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 
Современный этап развития человечества ха-

рактеризуется высоким уровнем динамичности во 
всех сферах деятельности: экономической, полити-
ческой, социальной, экологической, инновацион-
ной, коммуникационной, культурной. В условиях 
ограниченности ресурсов проблема устойчивого 
развития приобретает все большую актуальность, 
поскольку направлена на сбалансирование социаль-
ного, экономического и экологического развития. 
Как отмечает А. Д. Урсул, «стратегия устойчивого 
развития требует достижения гармонии между 
людьми и между обществом и природой» [27]. Важ-
ной составляющей социально-экономического и со-
циоприродного развития является сфера туризма. 
Влияние туристической деятельности на региональ-
ное развитие обусловлено тем, что туризм приносит 
доходы государству и регионам; выступает катали-
затором социально-экономического развития, по-
скольку оказывает влияние на прочие важные от-
расли экономики, способствует созданию рабочих 
мест, повышению уровня качества жизни населе-
ния, выравниваю диспропорций в региональном 
развитии, интеграции страны и отдельных регионов 
в мировое пространство; тесно связан с природной 
и социокультурной средой; способствует духов-
ному и физическому развитию каждого человека.  

С одной стороны, развитие регионального ту-
ризма связано с сохранением природного и исто-
рико-культурного наследия, в то же время эффек-
тивное функционирование данной отрасли обеспе-
чивает поддержание и восстановление природных и 
историко-культурных ресурсов региона. При этом 
неконтролируемое быстрое приумножение доходов 
турпредприятий может иметь негативный результат 
в виде нанесения вреда окружающей среде, которая 
является основой регионального развития. Поэтому 
исследование вопросов устойчивого развития ту-
ризма является актуальным и имеет важное значе-
ние как для государства в целом, так и для отдельно 
взятого региона. 

В научной литературе существует много вари-
антов трактовки понятия «развитие». В самом об-
щем виде развитие представляет собой характери-
стику качественных изменений объектов, появление 
новых форм бытия, инноваций и нововведений, свя-
занных с преобразованием их внутренних и внеш-
них связей [20]. Это процесс перехода из одного со-
стояния в другое, более совершенное [26]. Разви-
тие – это необратимое, направленное, закономерное 

изменение объектов [7]. В результате развития воз-
никает новое качественное состояние объекта, кото-
рое выступает как изменение его состава или струк-
туры (т.е. возникновение, трансформация или исчез-
новение его элементов или связей) [7].  

Философская наука определяет, что в отличие 
от явлений движения, изменений, которые могут 
вызываться действием внешних по отношению к 
объекту сил, развитие представляет собой самодви-
жение объекта – имманентный процесс, источник 
которого находится в самом объекте развития. Раз-
витие возникает в результате противоречий, борьбы 
нового и старого, борьбы противоречивых, взаимо-
исключающих, противоположных тенденций, при-
сущих объектам природы, их преодоления, преобра-
зования в новые противоречия. Развитие является 
«борьбой» противоположностей [30, с. 454]. Совре-
менная философия находит, что этот процесс явля-
ется саморазвитием (самодвижением), поскольку 
основным источником развития выступают внут-
ренние противоречия [24, с. 65].  

С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова рассматривают 
развитие как процесс закономерного изменения, пе-
рехода из одного состояния в другое, более совер-
шенное; переход от старого качественного состоя-
ния к новому, от простого к сложному, от низшего к 
высшему [21, с. 643]. Р. Л. Акофф утверждает, что 
развитие – это увеличение способностей и компе-
тенций [1, с. 62].  

Авторы монографии [4] утверждают, что в про-
цессе развития формируются новые свойства си-
стемы. Развитие может сопровождаться количе-
ственным ростом каких-либо показателей, однако 
может проходить и без их роста [4, с. 27]. 

Й. А. Шумпетер отмечает, что развитием явля-
ются только такие изменения хозяйственного круго-
оборота, которые экономика сама порождает, то 
есть только случайные изменения «предоставлен-
ного самому себе», а не того, что приводится в дви-
жение импульсами извне народного хозяйства [35, 
с. 154]. 

Концепция устойчивого развития, под которым 
понимается «развитие, обеспечивающее удовлетво-
рение потребностей нынешнего поколения и не под-
рывающее при этом возможности удовлетворения 
потребностей будущих поколений» (Всемирная ко-
миссия по окружающей среде и развитию, 1987), 
стала руководящим принципом для долгосрочного 
глобального развития [2].  
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Х. Виссема отмечает, что на смену старой пара-
дигмы: «Сначала сохранение, затем развитие» при-
шла новая парадигма: «Сохранение через развитие», 
потому что если постоянно заниматься самосохра-
нением, не обращая внимания на окружающую 
среду, и полагаться на собственное субъективное 
восприятие, может произойти саморазрушение со-
циально-экономической системы [15, с. 6].  

Устойчивое развитие на уровне предприятия 
определяется как равновесные сбалансированные 
поступательные изменения всех показателей дея-
тельности предприятия, способного противостоять 
энтропийным тенденциям, сохраняя при этом це-
лостность и основные свойства [14, с. 80]. 

В Республике Беларусь в 2004 г. в соответствии 
с принципами «Повестки дня на XXI век» и другими 
документами ООН с учетом специфики страны – ее 
природно-ресурсного, производственно-экономиче-
ского и социального потенциалов – была разрабо-
тана Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 года [18]. Данная стратегия 
обосновывала белорусскую модель устойчивого 
развития, основными элементами которой являются 
духовная, социальная, экономическая и экологиче-
ская составляющие как равнозначные, равноцен-
ные, гармонично взаимосвязанные сферы жизнеде-
ятельности человека [29, с. 9]. 

В Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 года [19, с. 13] представлена 
модель устойчивого развития, которая включает со-
вокупность принципов и требований к социально-
экономической и политической системам государ-
ства, режиму функционирования и взаимодействия 
их подсистем, обеспечивающих гармонизацию от-
ношений в триаде «человек – окружающая среда – 
экономика». Системообразующим блоком функци-
онирования модели должно стать социально ориен-
тированное, экономически эффективное и эколого-
защитное развитие страны с учетом удовлетворения 
потребностей нынешних и будущих поколений. 

Для обеспечения устойчивого развития страны 
модель предусматривает взаимоувязанное, ком-
плексное развитие всех ее элементов на основе со-
блюдения следующих критериев [19, с. 14]: 

• максимизация роста социальной и экономи-
ческой эффективности при недопущении ухудше-
ния состояния природной среды; 

• рациональное потребление благ и услуг в 
соответствии с научно обоснованными нормати-
вами; 

• соблюдение ограничений на ресурсы всех 
видов; 

• максимальное сохранение экосистем в про-
цессе природопользования на основе обеспечения 
сбалансированности кругооборота веществ. 

Неотъемлемой составляющей устойчивого раз-
вития является устойчивое развитие туризма. По 
определению ЮНВТО, устойчивый туризм – это ту-
ризм, который в полной мере учитывает его текущие 
и будущие экономические, социальные и экологиче-
ские последствия в процессе удовлетворения по-
требностей посетителей, промышленности, окружа-
ющей среды и принимающих регионов [39]. 

Различные аспекты устойчивого развития ту-
ризма исследуются в работах таких ученых, как  
Л. Бутовски, К. Ааль, Е. Г. Киякбаева, А. Е. Злотни-
кова, Е. В. Лебедев и др. 

Л. Бутовски в своей работе предлагает кратко-
срочную модель устойчивого туризма [38]. Данная 
модель направлена на достижение состояния равно-
весия между потребностями туристов и потребно-
стями местного сообщества, сохраняя ценность при-
родной и социально-культурной среды  в зонах при-
ема.  

К. Ааль различает два противоположных под-
хода к «окружающей среде» и три различных уровня 
экологического сознания при изучении взаимосвязи 
между окружающей средой и туризмом в процессе 
исследования вопросов устойчивого туризма. 
«Environment-sensitive» туризм направлен на сниже-
ние воздействия туризма на окружающую среду, в 
то время как «environment-dependent»  туризм ис-
пользует окружающую среду в качестве ресурсной 
базы для туризма [36, с. 2565]. 

Под устойчивым развитием туризма Е. Г. Кияк-
баева понимает его долгосрочное развитие на ос-
нове гармонизации социальных, экономических, 
экологических и культурных целей для настоящего 
и будущих поколений [13, с. 23]. В работе [3]  устой-
чивое развитие туризма рассматривается как разви-
тие, ориентированное на долгосрочный период, при 
котором достигается баланс в реализации экономи-
ческих, экологических, социальных и культурных 
целей развития, учитываются интересы всех заинте-
ресованных сторон (туристов, принимающих и 
направляющих дестинаций, местного населения), на 
основе рационального использования туристских 
ресурсов и всестороннего партнерства [3]. 

По мнению А. Е. Злотниковой и Е. В. Лебедева 
туристическая деятельность может считаться 
«устойчивой» при условии суммарного положи-
тельного баланса экологических, социально-куль-
турных и экономических воздействий [10, с. 246]. 

Таким образом, вопросы устойчивого развития 
туризма широко освещаются в современных науч-
ных работах, однако эта проблема по-прежнему со-
храняет свою актуальность. Поэтому целью данного 
исследования является построение механизма 
управления устойчивым развитием регионального 
туризма на основе сотрудничества государственных 
и местных органов власти с туристическими пред- 



Е. А. Гречишкина 

152 
Економічний вісник Донбасу № 1(51), 2018 

приятиями, повышения их инновационной активно-
сти. 

Устойчивое развитие туризма необходимо рас-
сматривать как составляющую устойчивого разви-
тия региона в целом. С одной стороны, регион вы-
ступает как целевой комплексный ресурс для разви-
тия сферы туризма, с другой – туризм, обладая муль-
типликативным эффектом, оказывает прямое и опо-
средованное влияние на развитие всей связанной с 
ним инфраструктуры, и создает предпосылки для 
социально-экономического развития региона [5,  
с. 113].  

Механизм управления устойчивым развитием 
экономики региона – это совокупность действий, 
объединяющая комплексное использование адми-
нистративных, экономических, социальных, право-
вых, управленческих, стимулирующих инструмен-

тов, методов управления, а также совокупность ло-
кальных ресурсных средств с целью сохранения ста-
бильности региональной системы, обеспечения ее 
целостности, динамического равновесия и адапта-
ции к внутренним и внешним воздействиям среды в 
процессе реализации стратегии развития региона, 
обеспечивая его устойчивость в долгосрочной пер-
спективе [16, с. 8-9]. Неотъемлемой составляющей 
данного механизма является управление устойчи-
вым развитием туризма в регионе. Под устойчивым 
развитием туризма следует понимать совокупность 
количественных и качественных изменений, кото-
рые обеспечивают переход к более высокому 
уровню сбалансированности экономического, соци-
ального и экологического развития региона. Выде-
ляют четыре типа устойчивости в туристической от-
расли (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Типы устойчивости в туристической отрасли 
Типы устойчивости Характеристика 

Очень слабая  
(сценарий туристического 
императива) 

Статус: туризм находится на раннем этапе формирования. 
Критерий: туристическая деятельность не приводит к деградации. 
Преимущества: туризм является альтернативной формой развития; со-
здает дополнительные рабочие места; повышает защиту окружающей 
среды. 
Расходы: формирует определенное антропологическое влияние на мест-
ность. 

Слабая  
(сценарий турпродукта) 

Статус: развитая отрасль туризма. 
Критерий: поддержка туристической деятельности и развитие новых тур-
продуктов. 
Преимущества: способствует улучшению местной экономики и повыше-
нию занятости, сохранению окружающей среды, развитию туристиче-
ского планирования. 
Расходы: на сохранение существующей инфраструктуры и турпродуктов.

Сильная  
(сценарий экологического 
туризма) 

Статус: туризм находится на раннем этапе формирования. 
Критерий: применение экологического менеджмента. 
Преимущества: высокое качество окружающей среды; экономический 
рост; рост уровня занятости; 
формирование мощной туристской дестинации. 
Расходы: в случае недостаточного уровня спроса. 

Очень сильная  
(сценарий неотенического 
туризма) 

Статус: туризм на стадии активной эксплуатации. 
Критерий: абсолютная консервация природы. 
Преимущества: защита возобновляемых и невозобновляемых ресурсов; 
долгосрочная экологическая привлекательность. 
Расходы: в связи с ограничением развития туризма; практически запрет 
туристической деятельности с целью минимизации негативного экологи-
ческого воздействия. 

Источник: [36, с. 115-116; 21, с. 108]. 
 
Исходя из приведенной информации, туризм 

как составляющая устойчивого регионального раз-
вития, оказывает большое влияние на экологическое 
развитие и тесно связан с социально-экономическим 
развитием. Если для региона с недостаточно высо-
ким уровнем социально-экономического развития 

туристическая отрасль является основным источни-
ком доходов, чаще всего наблюдается первый и вто-
рой тип устойчивости. Третий тип устойчивости 
связан с направленностью на экологическое разви-
тие и охрану окружающей среды. Четвертый тип 
устойчивости может быть характерным для эколо-
гически уязвимых регионов.  
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Исследования Европейской комиссии подтвер-
ждают значимость окружающей природной среды в 
формировании туристического потенциала (рис. 1, 
2). На рис. 1 приведены основные причины туристи-
ческих поездок европейцев. По результатам иссле-
дований наибольший интерес для отдыхающих 
представляют природные особенности, качество 

размещения, культурные и исторические достопри-
мечательности и общий уровень цен. При этом в 
2015 году на 1% увеличился интерес к природным 
особенностям и общему уровню цен. Рис. 2 показы-
вает, что желание туристов повторно посетить 
прежнее место отдыха часто связано с природно-
климатическими условиями. 

 

 
Рис. 1. Основные причины туристических поездок европейцев 

Источник: [40, с. 6]. 
 

 
Рис. 2. Причины возвращения на прежнее место отдыха европейцев 

Источник: [40, с. 7]. 
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Остановимся на некоторых аспектах развития 
туризма в западных районах Припятского Полесьяе 
(Пинский, Столинский, Лунинецкий районы Брест-
ской области, Республика Беларусь). Данный регион 
имеет уникальные природные условия, к которым 
относятся дюнноболотный комплекс, небольшие 
озера на водоразделах, реки, леса, лугопарки, уни-
кальная флора и фауна и многое другое [9]. В При-
пятском Полесье природа богата и крайне разнооб-
разна, поэтому здесь есть все виды особо охраняе-
мых природных территорий, какие только использу-
ются (на начало 21 века) в природоохранной прак-
тике Беларуси: памятники природы, заказники, 
национальный парк, заповедник [9, с. 12].  

Данный регион обладает неоценимым потенци-
алом историко-культурного наследия [25]. Припят-
ское Полесье является одним из богатейших этно-
графических регионов Беларуси. Здесь немало само-
бытных уголков уже получивших признание бело-
русских и зарубежных любителей этнографического 
туризма. Для многих туристов, посещающих Поле-
сье, является открытием богатая событиями и име-
нами история края, которая уходит в глубокую древ-
ность. На Припятском Полесье большое число ста-
ринных сел и местечек, бывших усадеб, мест, свя-
занных с известными людьми и историческими со-
бытиями. Их наличие, сохранность и доступность 
позволяет наполнить программу пребывания гостей 
интересными прогулками и экскурсиями, позволяет 
сочетать агротуризм с познавательным туризмом 
[31, с. 167-168]. 

Среди памятников истории и культуры Полесья 
много культовых сооружений. Здесь есть настоящие 
шедевры народного деревянного полесского зодче-
ства: Свято-Георгиевская церковь в Давид-Городке, 
Свято-Михайловская церковь в д. Рубель, Свято-
Николаевская церковь в д. Кожан-Городок, Свято-
Георгиевская церковь в д. Синкевичи и др. Отдель-
ные храмы являются объектами религиозного па-
ломничества: логишинский костел – Санктуарий 
Матери Божьей Логишинской Королевы Полесья, 
дубойская часовня 18 в., Свято-Николаевская цер-
ковь в д. Купятичи, православная часовня в д. Хото-
мель и др. [31, с. 168]. 

Усадьбы местной аристократии, которые пол-
ностью или частично дошли до наших дней, в про-
шлом были центрами не только экономической, но 
и культурной жизни края. Размещение на их терри-
тории или поблизости агроусадеб приносит тако-
вым дополнительную популярность. В этой связи 
можно отметить деревни Поречье и Дубое, где со-
хранились старинные парки, остатки усадьбы Кор-
саков в д. Стошаны, Маньковичский парк князей 
Радзивиллов на окраине Столина и парк «Новое Бе-
режное» в Столинском районе и т. д. Туристам и 

экскурсантам интересны и литературные места По-
лесья, связанные с Якубом Коласом, Александром 
Блоком, Евгенией Янищиц [31, с. 168]. 

К сожалению, современное состояние туризма 
западных районов Припятского Полесья свидетель-
ствует о том, что рекреационные ресурсы использу-
ются недостаточно эффективно, поэтому основной 
задачей на пути к устойчивому развитию региона 
является повышение его привлекательности для ту-
ристов. Это будет способствовать улучшению пока-
зателя качества жизни населения, росту занятости в 
туризме и сопутствующих отраслях, выравниванию 
социально-экономических диспропорций, инвести-
ционной привлекательности региона, бережному и 
рациональному природопользованию. 

К причинам, сдерживающим развитие внутрен-
него и въездного туризма в Припятском Полесье, 
можно отнести следующие: неэффективная поли-
тика продвижения регионального турпродукта в за-
рубежных странах; недостаточное развитие турист-
ской и сопутствующей инфраструктуры; невысокий 
уровень сервиса;  небольшое количество точек про-
дажи сувенирной продукции; слабое информацион-
ное обеспечение туризма в Припятском Полесье; 
низкая инновационная активность туристических 
предприятий; радиоактивное загрязнение отдель-
ных территорий. 

С точки зрения процессного подхода устойчи-
вое развитие туристического предприятия представ-
ляет собой процесс постоянных гармоничных изме-
нений в его экономической, социальной и экологи-
ческой среде, направленных на повышение потен-
циала предприятия, достижение стратегических це-
лей, удовлетворение потребностей туристов и экс-
курсантов, повышения качества жизни населения и 
сохранение природного и культурного наследия. 

Поскольку основными субъектами, которые 
обеспечивают развитие сферы туризма в регионе, 
являются туристические предприятия, рассмотрим 
основные группы факторов, влияющих на их дея-
тельность (табл. 2). 

В целом общая среда состоит из факторов, ко-
торые не связаны с предприятием напрямую, но вли-
яют на формирование общей атмосферы бизнеса, 
создают общие условия хозяйствования [23, с. 89]. 
Рабочая среда – это среда непосредственных контак-
тов туристического предприятия, она включает тех 
участников рынка, с которыми имеются прямые от-
ношения или которые прямо влияют на организа-
цию. Внутренние факторы представляют собой 
условия, которые сложились в различных направле-
ниях деятельности самого туристического предпри-
ятия. При планировании путей устойчивого разви-
тия туристическим предприятиям следует опреде-
лить факторы, влияющие на их деятельность, оце-
нить степень их влияния и разработать соответству-
ющие рекомендации. 
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Таблица 2 
Факторы устойчивого развития турпредприятий 

Группа Факторы 
Факторы общей среды - экономические факторы; 

- политико-правовые факторы; 
- международные факторы; 
- социально-демографические факторы; 
- научно-технические факторы; 
- экологические и природно-географические факторы 

Факторы рабочей среды - потребители; 
- партнеры; 
- поставщики; 
- посредники; 
- конкуренты; 
- инвесторы; 
- органы государственной и местной власти и пр. 

Внутренние факторы - организационные факторы; 
- кадровые факторы; 
- социально-психологические и этические факторы; 
- производственные факторы; 
- маркетинговые факторы; 
- финансовые факторы; 
- инвестиционно-инновационные факторы 

Источник: разработано автором 
 
Главной целью развития туризма на период до 

2030 г. является вхождение Беларуси в число 50 ве-
дущих стран по его уровню в результате создания 
высокоэффективного и конкурентоспособного ту-
ристического комплекса [19, с. 57]. К приоритетным 
направлениям в сфере туризма отнесены следую-
щие [19, с. 58]: 

• развитие внутреннего и въездного туризма; 
• формирование благоприятной среды для 

развития частного бизнеса и привлечения инвесто-
ров; 

• поддержка развития перспективных терри-
торий и проектов в сфере туризма на принципах гос-
ударственно-частного партнерства; 

• развитие экологического туризма; 
• усиление роли туризма в просвещении и 

формировании культурно-нравственного потенци-
ала белорусских граждан. 

При этом приоритетом развития туризма на 
долгосрочную перспективу являются бережное и 
рачительное отношение к природопользованию, а 
также дозированная антропогенная и техногенная 
нагрузка на природные экосистемы [19, с. 60]. 

Для эффективного управления устойчивым 
развитием туризма на региональном уровне необхо-
димым видится сотрудничество органов государ-
ственной и местной власти, туристических предпри-
ятий и субъектов туристской инфраструктуры. Схе-
матически механизм управления устойчивым туриз-
мом на региональном уровне приведен на рис. 3. 

Объединенные, слаженные действия вышена-
званных субъектов обеспечивают соответственно и 
более эффективную работу каждого из них в отдель- 
ности. Целью создание объединений по типу госу- 

дарственно-частного партнерства является управле- 
ние устойчивым развитием туризма путем повыше-
ния региональной и национальной конкурентоспо-
собности туризма, усиления инновационных про-
цессов, привлечения внутренних и внешних инве-
стиций, т.е. более эффективное использования при-
родных ресурсов, повышение социальной ответ-
ственности всех субъектов.  

Сотрудничество органов государственной и 
местной власти и предприятий туриндустрии 
должно быть направлено на управление туристским 
рынком, эффективное использование туристских 
ресурсов и повышение туристской привлекательно-
сти региона. Для достижения устойчивого развития 
сферы туризма необходимо решение таких задач, 
как государственное и региональное регулирование 
устойчивого развития туризма, совершенствование 
и реализация соответствующей стратегии, поощре-
ние хозяйствующих субъектов в осуществлении де-
ятельности, направленной на реализацию стратеги-
ческих целей и задач, постоянный мониторинг 
управления устойчивым развитием туризма. Такой 
мониторинг должен осуществляться как на уровне 
туристических предприятий, так и на региональном 
уровне на основе определенной системы показате-
лей. При этом необходимо видение влияния всех 
факторов в комплексе, а не только внешних или 
внутренних, оказывающих положительное или нега-
тивное воздействие. По результатам проведенного 
мониторинга должны корректироваться тактиче-
ские задачи и приоритетные направления управле- 
ния устойчивым развитием туризма на основе ис-
пользования комплекса методов (государственных, 
экономических, административных, экологических, 
маркетинговых, инновационных). 
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Рис. 3. Механизм управления устойчивым развитием туризма в регионе 
Источник: разработано автором. 
 
Важным фактором устойчивого развития явля-

ется социальная ответственность. Остановимся 
кратко на некоторых подходах к определению ее 
сущности. Так, М. Фридман дает следующее опре-
деление: «Социальная ответственность бизнеса за-
ключается в использовании имеющихся ресурсов и 
осуществлении направленной на получение при-
были деятельности до тех пор, пока он (бизнес) при-
держивается установленных правил игры и ведет от-
крытую честную конкуренцию». По мнению Р. Л. 
Дафта  [8, с. 157] социальная ответственность преду-
сматривает обязанность руководства организации 
принимать решение и осуществлять действия, кото-
рые увеличивают уровень благосостояния и отве-
чают интересам, как общества, так и самой компа- 
нии. Т. В. Калинеску, Е. А. Зеленко [12, с. 198] под 
социальной ответственностью понимают вклад биз-
неса в социально-экономическое развитие обще-
ства, которое может быть осуществлено в рамках за-
декларированного законом минимума или за его 

пределами. М. Х. Мэскон и др. [17, с. 128] утвер-
ждают, что социальная ответственность подразуме-
вает определенную меру добровольной реакции ор-
ганизации на социальные проблемы.  

Основным документом, который отображает 
главные направления корпоративной социальной 
ответственности, является Глобальный договор 
ООН (UN Global Compact). Он содержит 10 принци-
пов, отображающих ключевые области корпоратив-
ной социальной ответственности делового человека 
[41]: 

1) принципы прав человека подчеркивают 
необходимость защищать и уважать признанные 
права человека мировым сообществом;  

2) принципы труда направлены на поддержку 
свободы ассоциаций и признания права на коллек-
тивный договор, ликвидацию всех форм принуди-
тельного, обязательного и детского труда и недопу-
щения дискриминации при приеме на работу и в 
профессиональной деятельности; 
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3) экологические принципы говорят об осто-
рожном подходе к экологическим задачам и необхо-
димости реализации инициатив относительно уси-
ления экологической ответственности, поощрении 
разработок и использования экологически безопас-
ных технологий; 

4) антикоррупционный принцип характеризует 
необходимость  борьбы со всевозможными проявле-
ниями коррупции. 

Для устойчивого развития туризма решающее 
значение имеет группа экологических принципов, 
поскольку данные принципы обосновывают необхо-
димость участия предприятий в сохранении и улуч-
шении состояния окружающей среды. 

Таким образом, под социальной ответственно-
стью туристических предприятий следует понимать 
систему его добровольных сознательных обяза-
тельств перед коллективом, туристами и экскурсан-
тами, контрагентами и обществом, которая способ-
ствует обеспечению устойчивого развития региона. 

Соблюдение принципов корпоративной соци-
альной ответственности дает туристическим пред-
приятиям ряд преимуществ, таких как: улучшение 
отношений между заинтересованными лицами; сни-
жение уровня текучести кадров; безопасные усло-
вия труда; улучшение репутации предприятия; сти-
мулирование инновационной активности; снижение 
расходов; увеличение конкурентных преимуществ и 
т.п.  

При этом необходимо осознать значимость со-
циально ответственного поведения всех заинтересо-
ванных сторон на пути к устойчивому развитию ту-
ризма. Принципы социальной ответственности 
должны соблюдаться не только туристическими 
предприятиями, но и органами государственной и 
местной власти, поскольку одностороннее соблюде-
ние принципов предприятиями не даст желаемых 
результатов и в конечном итоге все вернется на 
прежний уровень взаимоотношений. 

Функции органов государственной и местной 
власти в процессе управления устойчивым разви-
тием туризма в Припятском Полесье на основе гос-
ударственно-частного партнерства заключаются в 
следующем: 

• определение основных приоритетов, целей, 
задач и принципов государственно-частного парт-
нерства в сфере туризма; 

• комплексный анализ уровня социально-эко-
номического и экологического развития региона в 
целом, и сферы туризма в частности, выявление 
факторов, оказывающих влияние на развитие; 

• разработка и реализации программ устойчи-
вого развития Припятского Полесья; 

• согласование программ инвестиционно-ин-
новационного развития региона с целями и направ-
лениями деятельности туристических предприятий; 

• формирование и внедрение программ совер-
шенствования инфраструктуры региона для созда- 
ния условий, способствующих эффективному раз-
витию сферы туризма; 

• мотивация туристических предприятий к ве-
дению деятельности, направленной на обеспечение 
устойчивого развития Припятского Полесья. 

Одним из главных факторов устойчивого раз-
вития, в том числе и в сфере туризма, становятся ин-
новации. Рыночные условия развития экономики 
постоянно предъявляют высокие требования к осу-
ществлению как количественных, так и качествен-
ных преобразований. В глобальной системе иннова-
ций на сегодняшний день происходит много решаю-
щих изменений, которые значительно трансформи-
руют систему отношений в сфере туризма. Это каса-
ется таких изменений, как увеличение интенсивно-
сти инновационных процессов, ускорение процесса 
создания инноваций, появление новых участников 
инновационной деятельности. Инновации взаимо-
действуют со многими процессами в экономиче-
ской, социальной, природной сферах, обеспечивают 
более высокий уровень конкурентоспособности ту-
ристической индустрии, приток инвестиционных 
ресурсов, улучшают качество жизни населения, со-
здают положительный имидж турпредприятий-ин-
новаторов.  

Инновационная деятельность является одним 
из направлений повышения уровня устойчивого раз-
вития регионального туризма. Устойчивое иннова-
ционное развитие связано с созданием условий, да-
ющих возможность улучшения качественных и ко-
личественных показателей сферы туризма. Эти 
условия должны основываться на конкурентных 
преимуществах туризма в регионе, динамически из-
меняющихся под влиянием рыночных тенденций 
внешних и внутренних факторов, корректировки де-
рева целей при достижении поставленных целей в 
рамках допустимых пределов роста [34, с. 120].  

Можно согласиться, что к основным направле-
ниям инновационной деятельности в сфере туризма 
относятся [32, с. 30-31]: 

− внедрение новых туристских маршрутов, 
выпуск нового туристского и ресторанного про-
дукта, предоставление новых гостиничных услуг и 
т.д.; 

− применение новой техники и технологий; 
− использование новых туристских ресурсов; 
− применение новых способов и методов ор-

ганизации бизнес-процесса; 
− открытие новых направление и новых рын-

ков сбыта и др. 
Специалисты турбизнеса выделяют несколько 

основных классификационных признаков иннова-
ций в туристической деятельности на современном 
этапе [33, с. 20]: 



Е. А. Гречишкина 

158 
Економічний вісник Донбасу № 1(51), 2018 

− происхождение идеи (спрос потенциальных 
туристов, новые научные и технические открытия); 

− форма инновации (туристский продукт, ту-
ристские услуги, изменения в инфраструктуре гос-
теприимства); 

− масштаб распространения (область, край, 
регион, страна, континент, мировая система); 

− капиталоемкость (большая, средняя, незна-
чительная). 

Инновации в туризме можно классифициро-
вать в зависимости от полученного эффекта на эко-
номические, социальные, экологические; в зависи-
мости от условий их реализации – реальные и потен-
циальные; в зависимости от сроков реализации – 
кратко-, средне- и долгосрочные; по степени но-
визны – абсолютно новые, усовершенствованные, 
улучшенные.  

Реальный эффект от осуществления инноваци-
онной деятельности проявляется при условии ее ак-
тивности, то есть недостаточно просто разработать 
какой-либо один турпродукт или услугу, необхо-
димо активно и постоянно развивать инновацион-
ность. Именно при этих условиях инновации будут 
давать желаемые результаты. Как уже отмечалось 
ранее, инновационная активность является крите-
рием инновационного потенциала предприятия, на 
основе которого формируется оценка качества по-
тенциала, способности и готовности предприятия 
осуществлять инновационные изменения в соответ-
ствии с потребностями, интересами и целями [11, с. 
28]. 

К критериям инновационной активности ту-
риндустрии можно отнести интенсификацию, ини-
циативность и ситуативность.  Интенсификация свя-
зана с количественно-качественными усиливающи-
мися инновационными изменениями на уровне ре-
гиона или предприятия в сфере туризма. 

Инициативность рассматривается как побужде-
ние к инновационной деятельности. Инициатива но-
вовведений может исходить как от органов государ-
ственной и местной власти, так и от руководителей 
туристических предприятий, местных сообществ.  

Ситуативность активности [2] рассматривается 
как характеристика, свидетельствующая о переходе 
деятельности в иное качество – качество активности 
в том случае, когда усилия, направленные на дости-
жение цели, превосходят нормированный уровень 
деятельности и необходимы для ее достижения. Де-
ятельность, которая не позволила субъекту достиг-
нуть поставленной цели, традиционно считается не-
достаточно активной или «пассивной», то есть в 
принципе не может называться активной. 

Инновационная деятельность Припятского По-
лесья должна быть направлена на повышение ту-
ристкой привлекательности региона путем внедре-
ния новых видов туризма и совершенствования су-
ществующих, создания условий для развития ту- 

ристской инфраструктуры, новых туристских цен-
тров, проведения эффективной маркетинговой по-
литики для развития внутреннего и въездного ту-
ризма, повышения качества размещения и предо-
ставляемых услуг в соответствии с международ-
ными требованиями, внедрения новых информаци-
онных технологий, создания единого информацион-
ного ресурса туристкой зоны в современном фор-
мате на разных языках.  

Таким образом, устойчивое развитие сферы ту-
ризма связано с гармоничным, сбалансированным 
развитием экономики, социокультурной и природ-
ной среды, и является жизненно необходимым. 
Предложенный механизм управления устойчивым 
развитием туризма в регионе обосновывает необхо-
димость тесного сотрудничества всех заинтересо-
ванных сторон (органов государственной и местной 
власти, туристских предприятий и туристкой инфра-
структуры) в форме государственно-частного парт-
нерства. Инновационная деятельность должна стать 
основой устойчивого развития туризма в Припят-
ском Полесье. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА РАБОТ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
В условиях модернизации общества и либера-

лизации экономики Республики Узбекистан одной 
из важнейших задач является сохранение высоких 
темпов социально-экономического развития. За пе-
риод 2010-2015 годов годовые темпы роста валового 
внутреннего продукта сохранялись на уровне 8%. 
По итогам 2016 года данный показатель составил 
7,8%. [1] Программой стратегического развития 
страны до 2021 года предусматривается обеспече-
ние роста валового внутреннего продукта в среднем 
не ниже 7,5% [2]. Важным фактором достижения по-
ставленных целей является ускоренное развитие 
строительного комплекса. 

Одной из важнейших задач социально-эконо-
мических реформ в Республике Узбекистан явля-
ется кардиальное улучшение условий проживания 
сельского населения, развитие сферы услуг и сер-
виса в сельских районах. 

Для достижения указанной цели начиная с 2009 
года в стране реализуется Государственная Про-
грамма строительства жилья по индивидуальным 
проектам, что приводит к изменению облика сель-
ских населённых пунктов. За последние четыре года 
только в Самаркандской области введено в эксплуа-
тацию свыше 4200 таких домов общей площадью 
629,7 тыс. м2, что составляет 13,3% от площади по-
строенных жилых зданий в сельской местности [3, 
с.123]. Для стимулирования развития рынка индиви-
дуального жилья и снижения стоимости возводи-
мых объектов законодательством предусмотрен це-
лый комплекс льгот, как инвесторам, так и подряд-
ным организациям, в частности: 

– создание специализированного коммерче-
ского банка «Кишлоккурилишбанк», который фи-
нансирует жилищное строительство в сельской 
местности; 

– выделение льготных кредитов населению 
сроком до 15 лет; 

– привлечение для этих целей кредитов Азиат-
ского банка развития и Исламского банка развития; 

– освобождение инвесторов от налогов на 
землю и имущество до погашения кредитов; 

– выделение подрядчикам основных строитель-
ных материалов по фиксированным ценам; 

– установление льгот по налогам на ввозимые 
строительные материалы и для производителей 
строительных материалов в рамках данной про-
граммы и т.д. 

Результаты реализованных мероприятий 
можно наблюдать на материалах следующей таб-
лицы (табл. 1). Основным достижением является 
бурный рост жилищного строительства, что для 
населения республики является решением большого 
количества социальных проблем. Вместе с тем, вы-
полнение программы строительства жилья в сель-
ской местности позволяет сдерживать отток сель-
ских жителей в города. Мы видим, что удельный вес 
вводимого жилья в сельской местности сохраняется 
не ниже 70% от общего объема вводимого жилья. 
Кроме того, наблюдается серьёзная тенденция от-
каза населения от самостоятельного строительства 
из местных материалов (табл. 2). 

Таблица 1 
Основные показатели развития жилищного строительства в сельской местности* 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Введено в действие жилых 
домов, всего тыс. м2 8859,2 9203,3 10367,7 10744,4 11419,7 12052,7 
В том числе в сельской 
местности тыс. м2 6695,8 6944,3 7744,1 8051,8 8393,2 8521,7 
Удельный вес строитель-
ства жилья в сельской мест-
ности к общему объему % 75,58 75,45 74,69 74,94 73,50 70,70 

* Составлено по материалам статистических сборников «Строительство в Узбекистане» за соответствующие 
годы. 
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Таблица 2 
Основные показатели развития строительства жилья в сельской местности  

по индивидуальным проектам 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Введено в действие жилых 
домов в сельской местности, 
всего тыс. м2 6695.8 6944.3 7744.1 8051,8 8393,2 8521,7 
В том числе индивидуального 
жилья по типовым проектам тыс. м2 904,5 958,4 1301,7 1323,9 1645,9 1626,8 
Удельный вес индивидуаль-
ного жилья по типовым про-
ектам в общем объёме сель-
ского жилищного строитель-
ства % 13,5 13,8 16,8 16,4 19,61 19,09 
Динамика изменений ввода в 
действие жилых домов в сель-
ской местности % 100 106 135,8 101,71 124,32 98,84 

 
Данные таблицы свидетельствуют об измене-

нии структуры жилищного строительства в сель-
ской местности. 

В настоящее время формируется новый этап со-
вершенствования жилищного строительства в сель-
ских районах страны. В продолжение действующей 
Государственной программы Постановлением Пре-
зидента Республики Узбекистан с 1 января 2017 года 
дано начало строительству в сельских населенных 
пунктах домов и квартир для малообеспеченных 
слоёв населения, которые отличаются небольшими 
размерами и относительно низкой стоимостью. Со-
гласно постановлению в густонаселённых сельских 
населенных пунктах намечается строительство од-
ноэтажных и многоэтажных домов с небольшими 
земельными участками. Серьёзная работа прово-
дится по совершенствованию деятельности инжини-
ринговой компании «Кишлоккурилишинвест». Про-
исходит масштабная реорганизация Государствен-
ного Комитета Республики Узбекистан по архитек-
туре и строительству. 

Реализация вышеуказанных программ дала 
толчок развитию строительной индустрии в сель-
ской местности. Особое значение приобретает дан-
ная программа для развития малого бизнеса в сфере 
строительства. Создание привлекательного инве-
стиционного климата способствует развитию ма-
лого бизнеса и привлечению большого количества 
предпринимательских структур в сельское строи-
тельство. На 1 мая 2016 года из 234 субъектов стро-
ительства, функционирующих в Самаркандской об-
ласти, 216 или 92,3% являются субъектами малого 
бизнеса. 

В целях реализации инвестиционных про-
грамм, обеспечивающих поступательное развитие 
экономики страны Правительством приняты необ-
ходимые постановления и решения по развитию ма-
териально-технической базы строительства и эконо- 

мических отношений в данной сфере. Сейчас можно 
с уверенностью сказать, что в стране создана норма-
тивно-правовая основа организации деятельности 
строительного комплекса в рыночных условиях.  

Вместе с тем, бурное развитие строительства 
порождает проблему обеспечения производствен-
ного качества строительной продукции всеми стро-
ительными организациями, в особенности малыми 
строительными организациями.  

Основная часть данной проблемы связана со 
спецификой строительного производства и особен-
ностями формирования качества строительной про-
дукции. Сюда следует отнести такие факторы, как 
квалификация инженерно-технического и производ-
ственного персонала, состояние материально-тех-
нической базы и систему материально-технического 
обеспечения в организации, нормативно-техниче-
ское и документационное обеспечение строитель-
ного производства, информационное обеспечение 
системы управления и т.д.  

Рассредоточенность объектов и сравнительно 
небольшие объемы строительно-монтажных работ 
делает сельское строительство недостаточно при-
влекательным для крупных строительных организа-
ций. В результате этого заявки на участие в тендер-
ных торгах подаются преимущественно  малыми 
строительными фирмами. 

Возникает вопрос, можно ли сейчас гарантиро-
вать, что качество строительно-монтажных работ в 
малых и крупных строительных организациях оди-
наково? Мы считаем, что однозначного положи-
тельного ответа на этот вопрос пока не существует. 

В условиях рыночной экономики создание 
крупных строительных трестов и объединений в 
сельской местности экономически невыгодно и по-
этому далеко от реальности. Следовательно, настоя-
щее и будущее сельского строительства в стране 
неразрывно связано с развитием малых строитель- 
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ных организаций. Вместе с тем, эффективность 
сельского строительства зависит от наличия и функ-
ционирования в них систем управления, основан-
ных на принципах обеспечения надлежащего каче-
ства. 

Особенность функционирования малых строи-
тельных организаций оказывает серьёзное влияние 
на характер их интересов в области качества. Под 
механизмами стимулирования качества понимается 
совокупность организационных, экономических и 
технических мероприятий, обеспечивающих непре-
рывное стремление субъектов хозяйствования к по-
вышению качества конечной продукции.  

В строительстве данный механизм состоит из 
двух составляющих:  внешняя составляющая строи-
тельства в целом и внутренняя составляющая усло-
вий строительной организации. 

А) Совершенствование внешней составляющей 
связано с расширением экономических и админи-
стративных условий организации строительного 
производства. Недостаточно обеспечить общую ин-
вестиционную привлекательность отрасли в целом – 
необходимо, чтобы субъекты предпринимательства 
стремились к достижению максимально возмож-
ного уровня качества строительно-монтажных ра-
бот. Мы считаем, что в первую очередь необходимо 
обратить внимание на осуществление практических 
мер по следующим направлениям. 

– Совершенствование механизма тендерных 
торгов на подрядные работы, в частности ужесточе-
ние требований к состоянию материально-техниче-
ской базы и способности строительных организаций 
обеспечить надлежащее качество строительно-мон-
тажных работ. Малые строительные организации 
должны документально подтвердить наличие необ-
ходимых технических, технологических и профес-
сиональных возможностей осуществления строи-
тельно-монтажных работ. В организации инвести-
ционно-строительного процесса необходимо преду-
смотреть постоянный и объективный обмен инфор-
мацией между участниками строительства. Для 
этого предлагается создать электронный портал ин-
жиниринговой компании по лимитам и их освое-
нию, который может объединить всю информацию 
о строительстве бюджетных объектов. По примеру 
проводимой ежегодной межотраслевой ярмарки и 
кооперационной биржи необходимо создать анало-
гичную выставку-ярмарку инвестиционных проек-
тов, на которой можно  приобрести право строитель-
ства на открытых конкурсных торгах. Такой меха-
низм подрядных тендерных торгов позволит обеспе-
чить их прозрачность и эффективность. 

– Развитие механизма экономического стиму-
лирования за качество. В настоящее время 5%-ное 
резервирование средств на ликвидацию дефектов в 
период приработки не отвечает современным требо-
ваниям и снижает интерес строительной организа- 

ции к бездефектному выполнению строительно-
монтажных работ. Строительные организации вос-
принимают этот резерв как источник исправления 
неизбежных в процессе строительства дефектов, то 
есть заранее предусматривают наличие дефектов. 
Это снижает требования к качеству с первого предъ-
явления. 

– Совершенствование нормативно-техниче-
ской документации. В состав нормативно-техниче-
ской документации строительной организации 
включаются все документы обязательного действия, 
обеспечивающие соблюдение требований техники, 
технологии и эффективности производства строи-
тельно-монтажных работ. Данный пакет докумен-
тов является не только очень трудоемким при разра-
ботке, но также жестко привязанным к конкретному 
виду строительства и технологии производства. 
Например, технические нормы бетонных работ по 
возведению фундаментов жилых зданий отлича-
ются от аналогичных норм возведения фундаментов 
под оборудование производственных предприятий. 
Кроме того, действующие нормативы предусматри-
вают наличие достаточной материально-техниче-
ской базы строительной организации. Решение дан-
ной проблемы имеет большое значение для развития 
строительной отрасли в целом, так как мы наблю-
даем быстрое обновление как строительных матери-
алов, так и технологий строительного производства. 

В сельских строительных организациях усло-
вия производства строительных работ и организаци-
онно-технические возможности значительно ниже, 
чем в крупных предприятиях. Исходя из этого, необ-
ходимо либо организовать разработку специальной 
справочной нормативно-технической документации 
для малых строительных организаций, либо ввести 
поправочные коэффициенты к действующим норма-
тивам.  

Вместе с тем, на наш взгляд требуются серьёз-
ные научные исследования в области разработки ме-
тодов организации строительства и совершенство-
вания технологии строительных процессов. 

Б) Совершенствование внутренней составля- 
ющей механизма стимулирования качества направ-
лено на создание в коллективе строительной органи-
зации атмосферы приоритета качества работы над её 
количеством. На нынешней стадии формирования 
рыночных механизмов хозяйствования мы не мо-
жем изменить психологические аспекты обеспече-
ния приоритетного внимания к качеству со стороны 
работников строительной организации, поэтому 
предлагаем использование организационных мер по 
формированию системы обеспечения надлежащего 
качества работ: 

– Формирование системы документации по ка-
честву. В системе управления качеством важнейшее 
место занимает информационная подсистема, то 
есть наличие полной и достоверной информации о 
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качестве строительно-монтажных работ. В малых 
строительных организациях эта подсистема должна 
быть простой, нетрудоемкой и результативной. Мы 
считаем, что информация по качеству должна быть 
неразрывно связана с производственной информа-
цией, поэтому предлагаем расширить границы ис-
пользования журнала производства работ, как ос-
новного документа на строительной площадке. В 
частности, в нем можно акцентировать внимание на 
регистрацию состояния отдельных факторов, кото-
рые оказывают большое влияние на дефектность 
строительной продукции.  

– Пересмотр существующих процедур эконо-
мического стимулирования работников организа-
ции. Важным стимулирующим фактором мотива-
ции рабочих является прозрачность принципов эко-
номического стимулирования. Необходимо разра-
ботать и внедрить систему надбавок и премий за ка-
чество, которое можно реально оценить с точки зре-
ния рабочих, что создаст атмосферу здоровой кон-
куренции в отношении качество труда. 

– Повышение социальной роли профессиона-
лизма. Профессионализм в любой сфере деятельно-
сти вызывает уважение. Однако, внутри группы 
проявление профессионализма часто приводит к не-
равномерности в оплате труда (распределении дохо-
дов), что формирует негативное отношение у опре-
деленной части трудового коллектива. Следова-
тельно, необходимо разграничить экономические и 
социальные последствия роста профессионализма 
внутри коллектива. Важным резервом повышения 
качества является совершенствование социальной 
оценки индивидуального поведения. Как известно, 
эффективным инструментом социальной мотивации 
является социальный контроль индивида со сто-
роны группы. Выработка определенных правил по-
ведения создает предпосылки для оценки индивида 
в соответствии с принятыми нормами и критериями. 
Участие руководителя строительной организации (в 
некоторых ситуациях инициация) в формировании 
группового поведения, реализация элементов кор-
поративной культуры в группах является важной со-
ставляющей повышения качества строительно-мон-
тажных работ. 

– Развитие методов вовлечения всех работни-
ков в деятельность по повышению качества продук-
ции. В настоящее время в малых строительных ор-
ганизациях практически отсутствует действенная 
система повышения разрядов рабочих. Сложность 
процессов организации аттестации рабочих кадров, 
поверхностный подход к присвоению разрядов, бес-
системная работа по организации производствен- 
 
 
 

ного обучения отрицательно сказывается на квали-
фикационном составе рабочих звеньев и бригад. 
Ограниченные финансовые и организационно-тех-
нические возможности малых строительных орга-
низаций не позволяют создать в них полноценную 
систему повышения квалификации рабочих кадров. 
Следовательно, необходимо использовать новые 
принципы и подходы к организации повышения 
квалификации сотрудников. 

Проведённые исследования показали, что в 
условиях сельского строительства можно создать 
эффективную систему подтверждения разрядов ра-
бочих на базе строительных профессиональных кол-
леджей. В результате реализации Государственной 
программы по укреплению материально-техниче-
ской базы профессионального образования в каж-
дом районе построено 2-3 строительных колледжа, 
оснащенных всем необходимым современным обо-
рудованием.  

Для внедрения предложений по созданию си-
стемы повышения квалификации рабочих строи-
тельных профессий необходимо создать комиссию 
из главных инженеров всех строительных организа-
ций региона и представителей заинтересованных 
организаций. На базе строительного профессио-
нального колледжа периодически организовыва-
ются заседаний комиссии, куда приглашаются все 
рабочие, подавшие заявления о повышении разряда. 
Комиссией назначаются задания по теоретической и 
практической подготовке, проводятся испытания и 
по их результатам принимается решение о присвое-
нии соответствующего разряда.  

Кроме того, на базе профессиональных колле-
джей возможно организовать краткосрочные курсы 
повышения квалификации рабочих. 

Мы считаем, что реализация настоящих пред-
ложений будет содействовать развитию системы 
управления качества и мотивации малых строитель-
ных организаций к бездефектному производству 
строительства. 
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КУЛЬТУРА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА  
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Взаимообусловленность таких феноменов, как 

цивилизация, культура, экономическая система и 
институциональные матрицы, даже на первый 
взгляд очевидна и в современной науке не подверга-
ется сомнению. Вместе с тем при более детальном 
рассмотрении этих социальных явлений, при попыт-
ках раскрыть их системную роль, механизмы взаи-
модействия и закономерности совместного функци-
онирования наблюдается полное отсутствие един-
ства не только среди представителей различных об-
щественных наук (что можно было бы списать на 
различия в предметах этих дисциплин), но и среди 
политэкономов и экономистов различных школ и 
направлений, вплоть до требований вообще отка-
заться от исследования институциональных (соци-
альных) факторов в рамках экономической теории 
(предлагается ограничиваться изучением лишь ма-
териально-вещественных и финансовых факторов). 
Поэтому, для того, чтобы выяснить социально-эко-
номическую сущность институциональных матриц, 
необходимо раскрыть основные принципы катего-
риальной субординации и реального взаимодей-
ствия цивилизации, культуры, экономической си-
стемы общества и названных матриц. При этом, учи-
тывая то, что всесторонне охватить любой из 
названных феноменов в рамках одной работы невоз-
можно, автор оставляет за собой право ограничи-
вать глубину своего исследования своим видением 
его теоретико-методологических целей, логикой ис-
следования и самого изложения. 

Не претендуя ни на универсальность нижепри-
водимых дефиниций, ни на полный охват литера-
турных источников, имеющих касательство к заяв-
ленной теме (что вряд ли возможно физически), ав-
тор не менее надеется, что предлагаемый им подход 
способствует выработке единой методологической 
базы (опирающиеся на научные достижения ХХ – 
ХХI вв.), позволяющей системно исследовать в по-
литической экономии такие явления, как культура и 
цивилизация.  

Термин «цивилизация» начал использоваться в 
произведениях западно-европейских философов 
(Тюрго, 1752 г.; Мирабо, 1757 г.; Фергюсон, 1759 г.) 
[1, с. 85; 2, с. 85; 3, с. 3] со второй половины XVIII в. 
(Тюрго, 1752 г.; Мирабо, 1757 г.; Фергюсон, 1759 г.) 
и первоначально имел значение, подразумевающее 
«…культурное состояние общества, противопостав- 

ляемое варварству» [3, с. 3]. В настоящее время 
можно разграничить не менее пяти основных значе-
ний категории «цивилизация»: 

во-первых, когда понятие цивилизации отож-
дествляется с понятием культуры. Так, первый том 
французского коллективного труда «Французская 
предыстория», который посвящен первобытному 
обществу, называется «Палеолитические и мезоли-
тические цивилизации Франции», аналогично ис-
пользует понятие «цивилизация» М. Габори в ра-
боте «Цивилизации среднего палеолита между Аль-
пами и Уралом» [4] и т.д. При таком подходе проис-
ходит отождествление «цивилизаций» с первобыт-
ными археологическими культурами, что лишает 
термин «цивилизация» какой-либо самостоятельно-
сти» [3, с. 4] Одна из причин такого отождествление 
то, что «в отличие от немецкого и русского языков 
во французском – понятия «цивилизация» и «куль-
тура» жестко не разведены» [5, с. 919]; 

во-вторых, когда понятием цивилизации, вслед 
за Л. Морганом [6, с. 9-29], определяют наивысшую 
стадию развития общества, следующую, за перво-
бытными стадиями дикости и варварства. Гносеоло-
гическим недостатком этого подхода, исторически 
правомерного, является то, что он не позволяет рас-
крыть причины, «…по которым высшая стадия об-
щественного развития реализовалась именно в фе-
номене городской культуры» [3, с. 4], с которой тер-
мин «цивилизация» связан этимологически: лат. 
civis «гражданин», civitas (синоним urbs) [7, с. 259] 
«город» и т.д.; 

в-третьих, когда понятием «цивилизация» обо-
значают «одно из разнокачественных состояний об-
щества в его изменении в реальном историческом 
времени» [5, с. 919]. Названный подход представля-
ется нам излишне широким, который не позволяет 
четко раскрыть специфику категории цивилизация;  

в-четвертых, когда термином цивилизация обо-
значают «совокупность организационных средств 
(программ деятельности), посредством которых 
люди стремятся достичь тех общественных целей, 
которые заданы существующими универсалиями 
культуры и фундаментальными символами послед-
ней. В риториках и полемиках публицистическо-
пропагандистского уровня слово «цивилизация» 
обычно исполняет роль позитивного компонента 
конфликтной диады «Свои» – «Чужие» («Мы»  – 
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«Они»)» [5, с. 919]. При названном подходе введе-
ние категории цивилизация, с научной точки зрения, 
излишне, поскольку вполне может быть заменено 
иным, более корректными (применительно к назван-
ной смысловой нагрузке) терминами; 

в-пятых, когда цивилизация определяется как 
предметная форма структуры общества разделен-
ного труда, материализованная из социально-инте-
гративныx интересов в форме города [3, с. 4–5]. Ав-
тор согласен с Н.В. Клягиным, что «социально-ин-
тегративный заряд материальной цивилизации го-
родского типа оказал радикальное воздействие и на 
духовную сферу, что позволяет дать целостный ана-
лиз различных сторон жизни цивилизованного об-
щества. При указанном понимании термина «циви-
лизация» удастся показать исторически закономер-
ный ход возникновения цивилизованного общества 
как очередного этапа социальной интеграции» [3,  
с. 5]. То, что при таком подходе «зарождение начал 
урбанистической культуры и, следовательно, гене-
зис цивилизации, – в понимании Н.В. Клягина, – 
коррелирует с неолитической технологической ре-
волюцией. Поэтому история развития технологии 
приобретает первостепенное значение для понима-
ния происхождения цивилизации» [3, с. 5], позво-
ляет нам считать его сегодня наиболее приемлемым 
для политэкономического исследования проблем 
возникновения и последующего развития обще-
ственного разделения труда. Позитивным является 
и то, что такой подход позволяет обосновывать 
«…предположительную причинно-следственную 
зависимость между демографическим состоянием 
общества и степенью сложности практикуемой им 
технологии, что позволяет объяснить корреляцию 
основных демографических и технологических ре-
волюций в человеческой истории» [3, с. 5]. При этом 
под технологией Н.В. Клягин понимает «набор сте-
реотипных приемов производства, воспроизведение 
которого гарантирует получение стандартного ко-
нечного продукта» [3, с. 5 – 6]. 

Очевидно, что понятие цивилизации нераз-
рывно связано с понятием культуры. Под культурой, 
вслед за В.С.Степиным, нами будет в дальнейшем 
пониматься, «система исторически развивающихся 
надбиологических программ человеческой деятель-
ности, поведения и общения, выступающих усло-
вием воспроизводства и изменения социальной 
жизни во всех ее основных проявлениях. Про-
граммы деятельности, поведения и общения, состав-
ляющие корпус культуры, представлены разнообра-
зием различных форм: знаний, навыков, норм и иде-
алов, образцов деятельности и поведения, идей и ги-
потез, верований, социальных целей и ценностных 
ориентаций и т.д. В своей совокупности и динамики 
они образуют исторически накапливаемый социаль- 
ный опыт. Культура хранит, транслирует (передает 
от поколения к поколению) и генерирует программы 
деятельности, поведения и общения людей. В жизни 

общества они играют примерно ту же роль, что и 
наследственная информация (ДНК, РНК) в клетке 
или сложном организме; они обеспечивают воспро-
изводство многообразия форм социальной жизни, 
видов деятельности, характерных для определен-
ного типа общества, присущей ему природной 
среды…, его социальных связей и типов личности- 
всего, что составляет реальную ткань социальной 
жизни на определенном этапе ее исторического раз-
вития» [8, с. 524]. Оставаясь в рамках приведенного 
определения и практически конкретизируя его,  
Н.В. Клягин предлагает понимать под «культурой 
общественный способ удовлетворения естествен-
ных потребностей, обычно многократно опосредо-
ванных» [3, с. 6].  

Такое понимание культуры позволяет связать 
ее напрямую с экономической системой общества. 
Исходя из задач нашего исследования, правомерно 
рассматривать цивилизацию как предметную форму 
структуры общества разделенного труда, матери- 
ализованную в форме города, как очередного этапа 
социальной интеграции, возникновение который 
коррелируется с началом урбанистической куль-
туры и с неолитической технологической револю-
цией, поэтому история развития технологии и разде-
ления труда приобретает первостепенное значение 
для понимания происхождения цивилизации. Куль-
тура представляет собой систему исторически раз-
вивающихся надбиологических программ человече-
ской деятельности, выступающих условием воспро-
изводства и изменения социальной жизни во всех ее 
основных проявлениях и представляющих собой об-
щественный способ удовлетворения естественных 
потребностей, обычно многократно опосредован-
ных. Экономическая система общества – это куль-
турный феномен, представляющий из себя единый, 
устойчивый, организационно оформленный, отно-
сительно самостоятельный, материально-обще-
ственный комплекс, в пределах которого осуществ-
ляются внутренне взаимосвязанное производство, 
присвоение и социально значимое потребление ма-
териальных средств и благ для обеспечения физиче-
ской жизни общества, а также для создания матери-
альной базы, необходимой во всех остальных сфе-
рах общественной жизни. Основу функционирова-
ния экономической системы составляют трудовые 
отношения, основанные на общественном разделе-
нии труда. 

Соответственно, одновременного с возникно-
вением цивилизации, культуры, экономической си-
стемы общества и политики, возникают и развива-
ются в тесной взаимосвязи с ними и институцио-
нальные матрицы. 

В настоящее время при исследовании институ-
циональных матриц гносеологически перспектив-
ным представляется методологический подход, опи-
рающийся на три исходных теоретических посту-
лата. «Во-первых, она (гипотеза об институциональ- 
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ных матрицах – С.С.) разрабатывается в рамках объ-
ективистской парадигмы, рассматривающей обще-
ство как объективную реальность, существующую 
вне и независимо от воли и желания конкретных 
субъектов и развивающуюся по собственным зако-
нам. Во-вторых, используется понятие базового ин-
ститута, представляющего собой глубинные, исто-
рически устойчивые формы социальных связей, 
обеспечивающих интегрированность общества как 
единого целого. В-третьих, признается тезис три-
единства общества, при котором оно является одно-
временно и целостным, содержащим в себе основ-
ные подсистемы – экономику, политику, идеоло-
гию» [9, с. 26 – 27]. Такой подход, допустимый при 
социологическом исследовании, не достаточен в 
рамках современной политэкономии. 

Следует так же подчеркнуть, что разграниче-
ние и обособление объективистской и субъекти-
вистской социальных парадигм обусловлено как 
объективными, так и субъективными причинами. «С 
одной стороны, такое разделение позиций отражает 
реальное устройство общества, в котором представ-
лены как системные, образующие его устойчивые 
структуры, так и деятельность социальных субъек-
тов, взаимодействующих между собой в рамках та-
ких структур. С другой стороны, проявление двух 
названных позиций базируется на особенностях по-
знающих общество субъектов, т.е. ученых, склон-
ных больше либо к восприятию неизменной, струк-
турной, либо постоянно меняющейся, деятельност-
ной стороны человеческой истории» [9, с. 35]. Эти 
особенности научного мышления были раскрыты в 
трудах А. Маслоу, отмечал преобладание у ученых 
склонности либо к аналитическому, либо к синтети-
ческому способу построения концепций [10, с. 67–
72]. «В соответствии с этим А. Маслоу выделял и 
два направления в научном труде, на одном полюсе 
которого преобладает изучение реального, живого, 
человеческого, а на другом идеального, «бесчело-
вечного» (общечеловеческого – С.С.) , скрытого» [9, 
с. 35]. Следует отметить, что если с точки зрения 
анализа социальных явлений протекающих в отно-
сительно обособленных социальных системах (ис-
следуемых прежде всего в рамках микросоциоло-
гии) такое противопоставление правомерно, то при 
политэкономическом анализе оно неизбежно будет 
приводить в научных трудах либо к фактическому 
игнорированию наличия в обществе людей (субъек-
тов) – при последовательно объективистском под-
ходе, либо к отказу от рассмотрения объективных 
связей и отношений, идеализации и индивидуализа-
ции общественных структур. 

По нашему мнению, для создания целостной 
социальной парадигмы, описывающей закономер-
ности развития экономической системы общества 
(исходя из методологических требований, предъяв-
ляемых современной политической экономией) 
необходимо по новому сформулировать гипотезу об 

институциональных матрицах. Во-первых, эта гипо-
теза разрабатывается в рамках объективистской па-
радигмы, рассматривающей общество как объектив-
ную реальность, существующую вне и независимо 
от воли и желания конкретных субъектов и развива-
ющуюся по собственным законам. Во-вторых, при 
этом используется субъектный (но не субъектив-
ный) подход рассматривающий все социально-эко-
номические отношения в обществе через их персо-
нификацию, т.е. в неразрывной связи с социально-
экономическими субъектами, разной степени инте-
грированности. В-третьих, используется понятие 
базового института, представляющего собой глу-
бинные, исторически устойчивые формы социаль-
ных и социально-экономических связей, обеспечи-
вающих интегрированность общества как единого 
целого. В-четвертых, признается тезис триединства 
общества, при котором оно является одновременно 
и целостным, содержащим в себе основные подси-
стемы – экономику, политику, идеологию. В-пятых, 
признается тезис единства общественно-экономиче-
ской формации, которая «представляет собой про-
странственно и социально отграниченную целост-
ную материально-общественную систему, функцио-
нальное назначение которой состоит в обеспечении 
совместной жизни людей в единстве всех ее сторон» 
[11, с. 6] и включает в себя сферы: материальное 
производство, производство человека, социальное 
производство и духовное производство. 

Следует отметить, что в настоящее время, в об-
ществоведении и, в частности в социологии, «…не-
смотря на попытки построения социологами инте-
гративного подхода, объединяющего объективист-
скую и субъективистскую парадигмы, каждая из них 
существует и развивается относительно самостоя-
тельно, опираясь на свойственную ей методологиче-
скую позицию принципиальной устойчивости или 
изменчивости общества, а также соответствующую 
систему понятий, – справедливо отмечает С.Г. Кир-
дина, – Постепенно преодолеваемое противостоя-
ние между социологами, работающими в рамках 
объективистской и субъективистской парадигм, не 
снимает, тем не менее, противоречивости их выво-
дов, получаемых при изучении одних и тех же соци-
альных ситуаций… Поэтому зачастую исследова-
тели обосновывают и прогнозируют прямо противо-
положные траектории развития и социальных изме-
нений» [9, с. 37–38]. Похожая ситуация наблюдается 
и в современной экономической теории, когда пред-
ставителя различных экономических специально-
стей и школ, на основании проводимого ими мони-
торинга национальных экономик зачастую полу-
чают прямо противоположные выводы. Преодолеть 
это возможно только, во-первых, путем усиления 
методологической (политэкономической) составля-
ющей в исследованиях всех экономических специ-
альностей и, во-вторых, в возвращении в экономи-
ческую теорию живого человека, со сложной систе- 
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мой мотиваций и социально-экономических интере-
сов. В таком случае объектные и субъектные эконо-
мические отношения и структуры будут рассматри-
ваться как взаимодополняющие.  

Начиная со второй половины девяностых годов 
прошлого века в российском обществоведении 
началось осознание необходимости методологиче-
ского прорыва в исследовании социальных явлений, 
связанного, прежде всего с преодолением относи-
тельной ограниченности объективистской и субъек-
тивистской социальных парадигм. Так С.Г. Кирдина 
следующим образом ставит этот вопрос: «Возможно 
ли методологически корректное разрешение этой 
дилеммы (ограниченности объективистской и субъ-
ективистской социальных парадигм – С.С.)? Суще-
ствуют ли связи причинного характера между ин-
ституциональной и социально-групповой структу-
рами общества? Каковы пределы их влияния друг на 
друга? В каком соотношении находятся институци-
ональная система и социально- групповая структура 
общества? И если допускается наличие связей при-
чинного характера между ними, почему до сих пор 
не удается эти связи четко, на строгом понятийном 
уровне обозначить и проанализировать?» [9, с. 37–
38]. В рамках белорусской экономической теории 
автор в свое время касался проблем, непосред-
ственно соприкасающихся с заявленной С.Г. Кирди-
ной проблематикой, в частности при формулирова-
нии авторской концепции трансформации соци-
ально-классовой структуры общества Республики 
Беларусь и теоретико-методологическое обоснова-
ние государственной экономической политики по 
реализации этой концепции [12; 13; 14; 15; 16]. На 
сегодняшний день многие из уже имеющихся у нас 
методологических наработок, в частности разрабо-
танный понятийный аппарат, может быть эффек-
тивно применен при раскрытии методологических 
проблем персонификации институциональных мат-
риц. 

При дальнейшем рассмотрении институцио-
нальных матриц, исходя из специфики предмета по-
литической экономии («политическая экономия - 
наука, изучающая отношения между социальными 
субъектами, включенными в единый, относительно 
устойчивый, организационно оформленный матери-
ально-общественный комплекс, в пределах которого 
осуществляется внутренне взаимосвязанное произ-
водство, присвоение и социально значимое потреб-
ление материальных средств и благ для обеспечения 
физической жизни общества, а также для создания 
материальной базы всех сфер общественной жизни. 
Политическая экономия исследует законы, управля-
ющие развитием экономической системы, а также 
рассматривает названные системы в различные ис-
торические периоды и эпохи» [5, с. 634]), основное 
внимание следует уделять изучению устойчивых, 
существующих как рамки для социально-экономи-
ческого поведения, глубинных институциональных 

структур, становление которых обусловлено мате-
риальными условиями возникновения и развития 
общества. При этом большое внимание необходимо 
также уделять персонификации институциональной 
матрицы, т.е. социально-экономическим и социаль-
ным субъектам. Это означает, что выработанная ме-
тодология позволят ученым экономистам ответить 
на вопросы о том, могут ли социально-экономиче-
ские субъекты воздействовать и как воздействуют 
на институциональную структуру, как, в свою оче-
редь, институциональная структура формирует эко-
номическую систему и социально-классовую струк-
туру общества. 

В представленной работе автор считает целесо-
образным использовать подход, сформулированный 
С.Г. Кирдиной для тех случаев, когда в научном ис-
следовании институциональные структуры «…об-
ладают приоритетом – онтологическим и методоло-
гическим – перед авторами. Исследование в этом 
случае направлено на изучение институциональной 
структуры, сложившейся исторически и определяю-
щей социальные отношения и взаимодействия соци-
альных групп как внешний по отношению к ним 
фактор. В отличие от теорий старого и нового пози-
тивизма, теория институциональных матриц про-
должает тем самым традиции материалистической 
диалектики в познании общества, точнее, историче-
ского материализма, одной из центральных идей ко-
торого являлось изучение необходимых обществен-
ных отношений, складывающихся вне зависимости 
от воли и желания людей» [9, с. 39 – 40]. При этом 
институты понимаются «…в их глубинном смысле, 
как системы определенных и неизбежных связей 
между членами общества, обусловленные внеш-
ними условиями выживания социума. Тем самым 
институты образуют своеобразный скелет обще-
ства, обеспечивающий его историческую устойчи-
вость и воспроизводство как социальной целостно-
сти» [9, с. 40]. Вместе с тем, следует подчеркнуть, 
что в данном контексте изучение институциональ-
ных матриц при помощи исследования «необходи-
мых общественных отношений, складывающихся 
вне зависимости от воли и желания людей» не озна-
чает, что надо принимать во внимание человеческие 
мотивы, потребности и интересы. Однако назван-
ный тезис подчеркивает объективный (а не субъек-
тивный) характер субъектного социально-экономи-
ческого поведения, что, как мы уже подчеркивали 
ранее, позволяет говорить об обусловленности 
субъектного поведения объективными и субъектив-
ными факторами. В вышеприведенной цитате С.Г. 
Кирдиной, таким образом, была допущена неболь-
шая методологическая неточность, обусловленная 
тем, что у нее в работах отсутствует четкое разгра-
ничение понятий субъективное и субъектное. В рам-
ках политэкономического исследования персонифи-
кации институциональных матриц на первое место 
выступают сущностные, неслучайные, регулярно 
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повторяющиеся (т.е. носящие прежде всего объек-
тивный характер) межсубъектные отношения, адек-
ватно описываемые категорией социально-классо-
вая структура общества. Не сущностные, случай-
ные, эпизодические межсубъектые (т.е. синергети-
ческие) отношения в экономической теории учиты-
ваются лишь в той степени, в какой они могут по-
влиять на динамику социально-классовой струк-
туры. Для описания этого процесса правомерно ис-
пользовать категорию социально-классовая органи-
зация общества [5, с. 778].  

В настоящее время многими русскоязычными 
авторами справедливо выделяются две крупные тен-
денции в рассмотрении институтов. Первая тенден-
ция заключается в том, что институты становятся 
объектом все большего числа общественных наук. 
Вместе с тем, «…до середины ХIХ века институты 
изучались в основном правоведами и понимались 
как сугубо юридические установления. На рубеже 
ХIХ–ХХ веков институты были включены в пред-
мет возникшей в западноевропейских странах со-
циологии» [9, с. 41]. Э. Дюркгейм, например, рас-
сматривал институты как определенные способы 
действий и суждений, существующие в обществе 
вне и независимо от отдельно взятого индивидуума 
[17, с. 20]. В двадцатых годах прошлого века соци-
альные институты попадают в поле зрения ученых 
экономистов, что нашло свое выражение в форми-
ровании институционального направления в полит-
экономии (Т. Веблена, Дж. Коммонса, Дж. М. Клар-
ка, У. Митчела, У. Гамильтона и др.), когда инсти-
туты стали рассматриваться как образцы и нормы 
поведения [18, с. 89-154], привычки мышления [19, 
с. 104], оказывающие влияние на выбор стратегий 
экономического поведения, наряду с мотивацией ра-
ционального экономического выбора. Неоинститу-
циональное направление, активно заявившее о себе 
в четвертой четверти двадцатого века придало кате-
гории экономический (социально-экономический) 
институт более широкий смысл, предложив рас-
сматривать институты как важнейшие факторы 
субъектных экономических взаимодействий. Так, 
согласно хрестоматийному определению Д. Норта, 
институты – это «правила игры» в обществе, кото-
рые организуют взаимоотношения между людьми и 
структурируют стимулы обмена во всех его сфе-
рах – политике, социальной сфере или экономике 
[20, с. 16]. Современная западная социология при-
держивается аналогичных подходов, рассматривая 
институт как «устойчивый комплекс формальных и 
неформальных правил, принципов, норм, установок, 
регулирующих различные сферы человеческой дея-
тельности» [21, с. 117]. При этом их отличие от ин-
ституциональной экономики заключается в акцен-
тировании внимания на значении института для ор-
ганизации системы ролей и статусов, образующих 
социальную систему [9, с. 42]. В настоящее время 
институциональные исследования развиваются 

также в экономической истории, культурологи, ан-
тропологии и т.д. 

Вторая тенденция в изучении институтов, 
тесно связанная с первой – это дальнейшая разра-
ботка и углубление понятия «институт», что обу-
словлено расширением междисциплинарных подхо-
дов в институциональных исследованиях. «В изуче-
нии институтов все более очевидным становится, – 
отмечает С.Г. Кирдина, – движение вглубь, от тех 
феноменов, которые лежат на поверхности, к поиску 
лежащих за ними сущностей, к рассмотрению ин-
ститутов как характеристик внутреннего устрой-
ства, предопределяющих закономерности развития 
общества и обеспечивающих его целостность» [9,  
с. 42]. Эта тенденция отражает общие закономерно-
сти современных обществоведческих исследований, 
которая заключается в усилении (и признании этого 
наиболее крупными учеными) эвристического зна-
чения междисциплинарных подходов и исследова-
ний. По сути дела, сегодня ни одно экономическое 
исследование, претендующее на постижение зако-
номерностей развития экономической системы об-
щества, международных социально-экономических 
отношений, национальных экономических моделей 
и т.д. не может претендовать на истинность, если 
наряду с макроэкономическими исследованиями (и 
иными чисто «экономическими» подходами) не ис-
пользует последние достижения социальной исто-
рии, философии, социологии, политологии и т.д.  

В последние двадцать лет социально-экономи-
ческие и экономические институты начинают ак-
тивно исследоваться российскими, украинскими и 
белорусскими экономистами. Первоначально кате-
гория института заимствуется ими напрямую из но-
вой институциональной экономической теории и 
выступает одним из методологических средств изу-
чения рыночных преобразований. Однако доста-
точно быстро возникает необходимость осмысления 
и уточнения институционального подхода примени-
тельно к анализу отечественных проблем. Успеш-
ным примером этому могут служить, в частности ра-
боты В.Л. Тамбовцева [23; 24]. В данной работе, на 
наш взгляд, нет необходимости подробно останав-
ливаться на истории этого уточнения, хотя она, без-
условно, являет собой иллюстрацию гносеологиче-
ски интересных попыток (в ряде случаев достаточно 
успешных) последовательного теоретического 
осмысления целым рядом наук одного социального 
феномена, что потребовало от добросовестных ис-
следователей применения междисциплинарных 
подходов, что способствовало существенному про-
грессу обществоведческой методологии. 

В качестве общего определения социального 
института нами будет использоваться удачная дефи-
ниция, изложенная в книге «Большой энциклопеди-
ческий словарь: философия, социология, религия, 
эзотеризм, политэкономия» [5], где под названным 
институтом понимается «относительно устойчивая 
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форма организации социальной жизни, обеспечива-
ющая устойчивость связей и отношений в рамках 
общества. Социальный институт следует отличать 
от конкретных организаций и социальных групп… 
Основные функции, которые выполняет социаль-
ный институт.: 1) создает возможность членам этого 
института удовлетворять свои потребности и инте-
ресы; 2) регулирует действия членов общества в 
рамках социальных отношений; 3) обеспечивает 
устойчивость общественной жизни; 4) обеспечивает 
интеграцию стремлений, действий и интересов ин-
дивидов; 5) осуществляет социальный контроль. Де-
ятельность социального института определяется:  
1) набором специфических социальных норм, регу-
лирующих соответствующие типы поведения; 2) ин-
теграцией его в социально-политическую, идеоло-
гическую, ценностную структуры общества, что 
позволяет узаконить формально-правовую основу 
деятельности; 3) наличием материальных средств и 
условий, обеспечивающих успешное выполнение 
нормативных предложений и осуществление соци-
ального контроля. Социальные институты могут 
быть охарактеризованы не только с точки зрения их 
формальной структуры, но и содержательно, с пози-
ции анализа их деятельности. Социальный инсти-
тут – это не только совокупность лиц, учреждений, 
снабженных определенными материальными сред-
ствами, системой санкций и осуществляющих кон-
кретную общественную функцию» [5, с. 786]. При 
этом в настоящее время установлено, что успешное 
функционирование социальных институтов связано 
с наличием в их рамках целостной системы стандар-
тов поведения конкретных индивидов в типичных 
ситуациях. Эти стандарты поведения закрепляются 
в обычаях, традициях, правовых нормах и т.д. «В 
ходе практики возникают определенные виды соци-
альной активности, причем правовые и социальные 
нормы, регулирующие эту деятельность, концен-
трируются в определенную легитимированную и 
санкционированную систему, обеспечивающую в 
дальнейшем этот вид социальной деятельности. Та-
кой системой и служит социальный институт. В за-
висимости от сферы действия и их функций инсти-
туты подразделяются на: а) реляционные  – опреде-
ляющие ролевую структуру общества в системе от-
ношений; б) регулятивные, определяющие допусти-
мые рамки независимых по отношению к нормам 
общества действий во имя личных целей и санкции, 
карающие за выход за эти рамки (сюда относятся все 
механизмы социального контроля); в) культурные, 
связанные с идеологией, религией, искусством и 
т.д.; г) интегративные, связанные с социальными ро-
лями, ответственными за обеспечение интересов со-
циальной общности как целого» [5, с. 786]. При этом 
развитие социальной системы может быть сведено к 
эволюции социальных институтов и субъектов их 
персонифицирующих. Исходя из такого подхода, на 
наш взгляд, следует согласиться с замечанием  

С.Г. Кирдиной, что «С точки зрения объективист-
ской парадигмы и системного подхода, при котором 
исследования направлены на выявление институци-
ональной структуры, определяющей характер и 
направленность взаимодействия социальных групп, 
... основная задача состоит в выявлении стабильной 
составляющей институтов. Поэтому теория инсти-
туциональных матриц трактует институты – они 
названы базовыми – как глубинные, исторически 
устойчивые в постоянно воспроизводящиеся соци-
альные отношения, обеспечивающие интегрирован-
ность разных типов обществ. Базовые институты 
представляют собой исторические инварианты, ко-
торые позволяют обществу выживать и развиваться, 
сохраняя свою само достаточность и целостность в 
ходе исторической эволюции, независимо от воли и 
желания конкретных социальных субъектов» [9,  
с. 47]. Названная трактовка социальных институтов 
соответствует подходу разработанному еще Т. Веб-
лена, которым отмечал, что «сами институты – не 
только результат процесса отбора и приспособле-
ния, который формирует преобладающие ... духов-
ные качества и способности; они в то же время пред-
ставляют собой особые формы жизни и человече-
ских отношений, а потому являются, в свою оче-
редь, важнейшими факторами отбора» [24, с. 188]. 
Основу любого социума составляют базовые инсти-
туты, которые «…образуют остов, скелет общества» 
[9, с. 48] и «…задают наиболее общие характери-
стики социальных ситуаций, определяют направ-
ленность коллективных и индивидуальных челове-
ческих действий» [9, с. 48], т.е. регулируют основ-
ные сферы общества и представляют собой «устой-
чивую структуру, «стягивающую» основные подси-
стемы общества в целостное образование, не позво-
ляющую обществу распасться» [9, с. 60]. Эти инсти-
туты возникают естественно-историческим образом 
и обладают значительной устойчивостью, в том 
числе и к изменениям внешней среды. В свою оче-
редь «институциональная матрица – это форма об-
щественной интеграции в основных сферах жизне-
деятельности социума – экономике, политике и 
идеологии» [9, с. 60]. Для современных институци-
ональных подходов в экономической теории харак-
терно признание важности эндогенных факторов (в 
том числе и технико-технологического) для форми-
рования институциональных структур и, соответ-
ственно, экономических систем общества. Вместе с 
тем, не смотря на то, что научная традиция рассмот-
рения материально-технической среды как важней-
шего фактора, обусловливающего границы возмож-
ных трансформаций общества, восходит еще к К. 
Марксу и Ф. Энгельсу, в современной экономике 
нет четкого представления о механизмах этого огра-
ничения. Здесь, на наш взгляд, следует отметить, 
что помимо собственно гносеологических сложно-
стей, естественно возникающих при исследовании 
этого вопроса, так же возникают проблемы присут- 
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ствия в научном сообществе откровенно ангажиро-
ванных «научных» работ посвященных безогово-
рочной апологетике западной экономической мо-
дели развития и быстрых («шоковых») путей 
«успешного» перехода к ней [25, с. 233-237]. По-
скольку последние направлены на обслуживание 
(создание благоприятных условий) определенных 
монопольных социально-экономических интересов, 
а не на раскрытие сущности социально-экономиче-
ских явлений, то в данном очерке они рассматри-
ваться не будут. 

На сегодняшний день следует признать пер-
спективным подход к рассмотрению влияния тех-
нико-технологической структуры общества на ин-
ституциональную через использование понятий 
коммунальной и некоммунальной материально-тех-
нологической среды. Впервые гипотеза об опреде-
ляющем, решающем влиянии коммунальной и не-
коммунальной материально-технологической среды 
на тип институциональной структуры общества 
была высказана в 1996 г. [26, с. 22-24] и с тех пор 
был успешно развит в трудах С.Г. Кирдиной. В ка-
честве одного из основных постулатов этой гипо-
тезы выступает предположение, «…что коммуналь-
ная среда формирует соответствующие экономиче-
ские институты и определяет не рыночный, а разда-
точный характер хозяйственной системы, в то время 
как некоммунальная среда обуславливает становле-
ние институтов рынка, или обмена» [9, с. 80]. При 
этом С.Г. Кирдиной подчеркивается, что «…комму-
нальность (или некоммунальность) материальной 
среды является не столько внутренне ей присущим, 
сколько общественным свойством, т.е. проявляю-
щимся в ходе взаимодействия общества с этой сре-
дой. Сами по себе природные условия или техноло-
гические комплексы не реализуют названных обще-
ственных свойств, они проявляют, выражают или 
приобретают их в процессе вовлечения в хозяй-
ственный оборот и социальную жизнь... Коммуналь-
ность материально-технологической среды подразу-
мевает ее целостность, неразрывность связей между 
элементами, ее представление как единого целого, 
состоящего под общим управлением. Изначально 
коммунальность производственной среды определя-
ется хозяйственным ландшафтом - исторически пер-
вичным условием производства. Население начи-
нает вовлекать его в хозяйственный оборот. Но 
среда сопротивляется усилиям одиночек, заставляя 
людей объединяться уже на стадии организации 
производственного процесса. Необходимость объ-
единения задается, как правило, применяемой тех-
нологией, которая оказывается конкурентоспособ-
ной по сравнению с технологиями индивидуального 
производства. Так действует закон экономии тран-
сакционных издержек, который, в конечном счете, 
определяет формирование соответствующих эконо-
мических, политических и идеологических институ-
тов» [9, с. 80]. При этом, как справедливо отмечает 

названный автор, коммунальная среда может функ-
ционировать только в форме чисто общественного 
блага, которое не может быть разделено на единицы 
потребления и продано (потреблено) по частям» [9, 
с. 80].  

Некоммунальность материально-технологиче-
ской среды «…означает технологическую разоб-
щенность, возможность обособленности важней-
ших элементов материальной инфраструктуры и 
связанную с этим возможность их самостоятельного 
функционирования и частного использования» [9,  
с. 80], т.е. некоммунальная среда «разложима на от-
дельные, не связанные между собой элементы, она 
обладает свойством дисперсности и может суще-
ствовать как совокупность разрозненных, отдель-
ных технологических объектов. В этом случае инди-
видуум или семья способны самостоятельно, без ко-
операции с другими членами общества, вовлекать 
части некоммунальной среды в хозяйственное ис-
пользование, поддерживать их эффективность и 
независимо распоряжаться полученными результа-
тами. В этом случае главной функцией складываю-
щихся институтов государства является обеспече-
ние взаимодействия между обособленными хозяй-
ствующими и социальными субъектами» [9, с. 80]. 

«Материально-технологическая и институцио-
нальная среда образуют, в конечном счете, – подчер-
кивает С.Г. Кирдина, – единую систему и положи-
тельно воздействуют друг на друга. Коммунальная 
среда, не поддающаяся расчленению, со временем 
приводит к относительному расширению роли госу-
дарства, выражающего общий, коллективный инте-
рес. Государство создает соответствующую систему 
управления во главе с Центром и определяет общие 
правила пользования коммунальной инфраструкту-
рой для всех хозяйствующих субъектов. На каждом 
историческом этапе формируется соответствующая 
времени идеология, выражающая справедливость 
такого общественного порядка. В свою очередь, 
вновь создаваемые производственные объекты эво-
люционно воспроизводят коммунальные свойства и 
закрепляют на следующем историческом шаге вы-
званные ими институциональные особенности об-
щественного устройства» [9, с. 81]. Данная модель 
развития способствует преимущественной реализа-
ции уравнительных (коммуноцентрических), трудо-
вых (продукционных) и собственно социальных (си-
стемных) социально-экономических интересов и за-
трудняет максимизацию монопольного (частно-
группового) потребления. «В странах с некомму-
нальной материально-технологической средой, - как 
отмечается в литературе, - напротив, постоянно воз-
растает роль частных собственников в обществен-
ной жизни, что выражается в развитии системы со-
ответствующих экономических и политических ин-
ститутов и создании адекватных идеологических си-
стем» [9, с. 81]. Соответственно, в последних стра- 
нах экономическая система общества будет, прежде 
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всего, детерминирована, эгональными социально-
экономическими интересами. Для социально-клас-
совой структуры этих обществ (в их чистом виде) 
будет характерна сильная имущественная, объемно-
правовая и статусная дифференциация между соци-
альными классами. Изменение этого (т.е. построе-
ние социально-ориентированной рыночной эконо-
мики), как рефлексии на нарастание социальных ан-
тагонизмов в обществе, в индустриально развитых 
странах Запада стало возможно, прежде всего, за 
счет эксплуатации других стран и народов. 

Особенностью Евразийской социально-эконо-
мического пространства является наличие стран, в 
границах которых сосуществуют зоны некомму-
нальной и коммунальной материально-технологиче-
ской среды (например: Беларусь, Украина). Такое 
положение дел вызывает дополнительные сложно-
сти при государственном конфигурировании (мо-
дернизации) экономических систем в этих обще-
ствах, является дополнительным фактором социаль-
ной напряженности. В этих условиях одной из глав-
ных задач социально-научного сообщества является 
помощь государству, всем здоровым силам обще-
ства в стремлении избежать трансформации объек-
тивно возникающих социально-институциональных 
и психологических противоречий в региональные 
антагонистические конфликты, ведущие к расколу 
общества и усилению неоколониального влияния на 
эти государства стран золотого миллиарда. 

В рамках постсоветского пространства полити-
ческая, духовная, социально-экономическая консо-
лидация стран сегодня во многом затруднена не 
наличием объективного несовпадения у них некото-
рых экономических интересов (экономические ин-
тересы полностью не совпадают даже в семьях), а 
отсутствием у руководства Российской Федерации 
системной геополитической доктрины. На сего-
дняшний день, во многом под влиянием антирос-
сийских санкций со стороны США и их сателлитов, 
такая доктрина формируется, но на ее окончатель-
ное становление могут уйти годы. Названная док-
трина должна включать в себя: определение своих 
стратегических союзников; проведении дифферен-
цированной политики по отношении к соседним 
государствам; политико-экономическую (а не моне-
тарно-кудринскую) оценку эффективности решений 
по формам и механизмам социально-экономиче-
ского взаимодействия, интеграции, а в ряде случаев 
и помощи странам-союзникам. Отсутствие такой 
стратегии, дополняемое государственным лоббиро-
ванием российским руководством интересов неко-
торых олигархических групп, стремящихся макси-
мизировать свою прибыль за счет экономик сосед-
них стран, не только не отвечает национальным рос-
сийским политико-экономическим интересам, но и 
ведет к формированию негативного образа России у 
населения стран, которые пытаются грабить некото-
рые российские олигархи.  

Реальностью современного мирового экономи-
ческого порядка стала глобализация производства, 
сопровождаемая становлением и бурным развитием 
транснациональных корпораций. Последние выхо-
дят из-под контроля национальных государств. Од-
новременно с развитием ТНК, возрастает борьба 
между последними как за передел уже существую-
щих рынков, так и за захват новых (причем количе-
ство последних сегодня пространственно ограни-
чено).  

Создание надгосударственных экономических 
образований, стремящихся к переделу существую-
щих и захвату новых рынков, не является изобрете-
нием нашего времени. Как показывает история, дан-
ный процесс всегда сопровождался усилением меж-
государственных и иных антагонизмов, а также от-
сутствием ограничений в средствах и формах 
борьбы за экономическую (а, соответственно, поли-
тическую, духовную, военную и т.д.) гегемонию. 
Например: борьба греческих (византийских), армян-
ских, мусульманских (арабских и иранских) и еврей-
ских купцов за господство в международной тор-
говле в VIII – X веках вылилось не только в попытки 
названных финансовых группировок устанавливать 
выгодные (прежде всего экономически) режимы в 
тех или иных странах и в усилении кровопролитных 
межгосударственных войн, не отвечающих интере-
сам ни одной из воюющих стран (войны киевских 
князей с половцами в X – XI веках), но и в усилении 
идеологического противостояния как между этно-
сами и государствами, так и внутри их (естественно, 
что в то время это принимало религиозную форму). 
В XIII веке купцы-рахдониты для установления сво-
его господства над Великим шелковым путем, а 
также для того, чтобы пресечь локальные войны в 
зоне их торговых интересов и установить там режим 
«мира как отсутствие войны» финансируют оснаще-
ние монгольской армии и делают материально воз-
можным победоносный поход орд Тэмуджина. 

Однако современная эпоха добавила много но-
вого в этот процесс. Прежде всего это то, что соци-
ально-экономические субъекты, стремящиеся к гос-
подству в планетарном масштабе или к доминирова-
нию в крупных регионах для оптимизации условий 
своей экспансии предпринимают значительные (в 
том числе и финансовые) усилия для уничтожения 
культурного, человеческого, административного и 
социального капитала в социально-экономических 
системах – объектах проникновения. При этом на 
государственном уровне могут использоваться сле-
дующие средства: экономические («свободная ры-
ночная конкуренция» и т.д.); социально-этические; 
политические; военные и некоторые другие. Круп-
ные иностранные предприятия, головные офисы ко-
торых находятся в регионах с некоммунальной ма-
териально-технологической средой и соответствую-
щей ей культуре, открывая свои представительства 
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в странах с коммунальной материально-технологи-
ческой средой, стремятся к навязыванию своих кор-
поративных «этических» норм, которые позволяют 
не только сформировать у части своих сотрудников 
стиль поведения чуждый местным традициям, но и 
накопить определенный «корпоративный» социаль-
ный капитал, который будет выступать как элемент 
дестабилизации национальной социально-экономи-
ческой системы. Оговоримся, что хотя в условиях 
социально-экономической глобализации и возрас-
тает возможность и вероятность влияния на нацио-
нальную социально-экономическую систему и на 
экономическую эффективность социального капи-
тала в обществе зарубежных социально-экономиче-
ских субъектов, но главным в любом социуме по-
прежнему остается сформировавшийся баланс инте-
ресов. Последние, как известно, могут носить трудо-
вой, монопольный, уравнительный и собственно-со-
циальный (системный) характер. Все эти интересы 
присущи любому обществу, вопрос заключается в 
преобладании одних над другими и, соответственно, 
в трансформации, в зависимости от того какие из 
них в данный момент доминируют всей системы по-
литических и экономических отношений.  

Глобальный институциональный кризис капи-
талистической экономики, проявившийся через фи-
нансовый, экономический, сырьевой и прочие кри-
зисы отрезвил многих ученых и политиков. В миро-
вом сообществе силится понимание необходимости 
провести ревизию принципов функционирования 
современных экономических систем, в том числе и 
по новому взглянуть на роль социальных факторов 
в экономике. Было бы не правильно говорить о том, 
что ранее такие попытки не предпринимались оте-
чественными и зарубежными обществоведами. 
Естественно они были. Причем достаточно удач-
ные, но зачастую они или игнорировались научным 
сообществом, или заглушались громким хором ли-
бералов-рыночников. В связи с этим, по нашему 
мнению, существует гносеологическая необходи-
мость в рамках этого исследования сделать ряд за-
мечаний, поясняющий наши взгляды на рынок как 
на один из социальных инструментов, позволяющих 
более или менее успешно облегчать жизнь людей - 
снижать транзакционные издержки. Такой подход 
должен позволить объективно (без вне историче-
ской морализации) рассмотреть границы целесооб-
разного применения рыночного инструментария в 
экономической системе общества во взаимоувязке с 
глобальными и национальными цивилизационными 
тенденциями, институциональной матрицей, мате-
риально-технологической средой, экологическим 
императивом, балансом социально-классовых инте-
ресов, социальным капиталом и формами его капи-
тализации. Следует согласиться с мнением А.Л. 
Подгайского, представителя цивилизационного 
подхода в белорусской политической экономии, ко-

торый, придерживаясь научной традиции «Данилев-
ского-Леви-Строса», трактующей социальное раз-
витие как нелинейный и поливариативный процесс, 
отметил, что «смысл прогресса в рамках этой тради-
ции (традиции «Данилевского-Леви-Строса» – С.С.) 
заключается не в нарастающем универсализме исто-
рического процесса, а в умножении разнообразия 
социальных форм бытия, в позитивных результатах 
взаимодействия» [27, с. 8]. При этом необходимо 
учитывать, что «…ни синергетика, ни цивилизаци-
онный подход не отрицают эвристического потен-
циала исследования общих тенденций, определяю-
щих «лицо» человечества в целом. Но оба направле-
ния далеки от того, чтобы признавать за выводами 
таких исследований абсолютно значимый характер. 
Они настаивают лишь на универсальности общих 
принципов самоорганизации социальных систем. 
Отвергая представления об обществе как некотором 
однородном континууме, эти направления рассмат-
ривают в качестве истинных субъектов истории все 
многообразие социальных формирований между об-
ществом и индивидом. Речь идет о том, что универ-
сальные закономерности и черты социально-эконо-
мического прогресса в целом находят различное 
преломление в непреходящем разнообразии соци-
ально-экономической действительности» [27, с. 8-
9]. 

Если исходить из критериев логичности и аргу-
ментированности участников дискуссии о коренных 
методологических пороках маржинализма, неоклас-
сики и т.д., то доказательств этому предостаточно. 
Вместе с тем, неправомерно сводить все дискуссии 
о природе рыночных отношений лишь к поиску 
научной истины. Ученые экономисты тоже люди. 
Они родились и воспитывались в определенной со-
циально-культурной среде, обладают мотивацией, 
различными потребностями и интересами, наконец, 
их исследования финансируются из различных ис-
точников (а у субъектов, которые их контролируют 
есть вполне реальные экономические потребности и 
интересы) и т.д. Таким образом, по нашему мнению, 
научное сообщество фаталистически обречено не 
только на постоянный поиск объективных законо-
мерностей развития общества и его экономической 
системы, но и на выделение «ложных» концепций и 
преднамеренных концептуальных упрощений, об-
служивающих глобальные экономические интересы 
вполне конкретных государств, классов, социально-
экономических групп и индивидов. В рамках заяв-
ленной темы исследования нам не важно случайно 
или целенаправленно возникли и развиваются соци-
альные парадигмы, относимые сегодня к «экономи-
ческому империализму» [28]. Для нас важнее то, что 
эти теоретико-методологические подходы, напри-
мер, сводящие экономические функции государства 
к роли «ночного сторожа», деформируют сознание 
части научного и научно-педагогического сообще- 
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ства, понижают доверие к белорусской модели раз-
вития, снижают социальный потенциал белорус-
ского общества, т.е. понижают продукционный эф-
фект от социального капитала, накопленного на 
уровне социума, а значит угрожают экономической 
безопасности страны. 

Возможности такого рода обманов во многом 
обусловлена спецификой нашей эпохи (эпохи все-
ленского обмана [29, с. 16]), когда возможности ма-
нипулирования сознанием миллионов людей (благо-
даря современной информационной технике) оказа-
лись беспрецедентными и есть все основания гово-
рить даже об информационном сетевом закабалении 
мира [30, с. 5]. Как справедливо замечает Ч.С. 
Кирвель: «…ныне утвердились технологии «промы-
вания мозгов» с целью формирования нужного типа 
сознания, ценностных установок и стереотипов по-
ведения людей. И все это происходит на глобальном 
уровне. Возникли глобальные информационные 
поля, способные действовать на сознание людей по-
верх государственных границ, создавать возмож-
ность манипуляции человеческим сознанием в пла-
нетарном масштабе. Следствия всего этого крайне 
прискорбны. <…> На земле сейчас живут более ше-
сти миллиардов человек, а возможность реализовать 
потребительский образ жизни имеет всего лишь 
один миллиард, так называемый «золотой милли-
ард», и то с большими оговорками, а для остальной 
части человечества «полное удовлетворение всех 
материальных потребностей» в принципе не реали-
зуемо не только сегодня, но даже в самой отдален-
ной перспективе. Однако СМИ современных бога-
тых стран, прежде всего США во всю горизонталь 
разрекламировали... свой образ жизни. В результате 
теперь все недовольны своей жизнью, все оторва-
лись от родной почвы и возненавидели ее, все хотят 
жить, как в Европе <…> Оторванность от своей 
почвы, от традиционного уклада жизни оборачива-
ется потерей привычной гармонии, жгучей неудо-
влетворенностью, фрустрациями, Неврозами, 
наркоманией, преступностью терроризмом, нако-
нец, самоубийством. В сущности, все это можно 
определить как аксиологическую катастрофу, болез-
неннейший слом ценностных установок и традиций, 
утрату вечных ценностей Последствия этой ката-
строфы могут быть непредсказуемо опасны. <…> 
Если проанализировать весь массив «культурного» 
импорта из западных стран нашими СМИ, то можно 
заметить, что заимствуются в основном худшие об-
разцы и продукты декаданса» [29, с. 16-17]. Такого 
рода «культурный обмен» предопределен не только 
чьей то злой волей, хотя это тоже имеет место (уж 
очень заманчиво Западу получить дополнительные 
конкурентные преимущества в планетарной борьбе 
за все виды ресурсов путем снижения социального 
потенциала в странах – объектах их политико-эко-
номических интересов), но и в «…некоторых специ- 
фических закономерностях межкультурного об- 

мена: культуры обмениваются информацией, зало-
женной в их верхних пластах; более глубинные пла-
сты, относящиеся к сфере архетипов сознания, в том 
числе и коллективного бессознательного, практиче-
ски не передаются, не вербализируются посред-
ством СМИ. Поэтому все касающееся реальных 
предпосылок богатства и процветания евро-амери-
канской цивилизации, остается скрытым от взора и 
слуха телезрителя и радиослушателя. Воспринима-
ется только ее внешний результат. В итоге получа-
ется следующее: доверчивые западники твердят о 
необходимости перенести на свою почву все, что от-
носится к внешним результатам цивилизационного 
развития Запада, нимало не задумываясь ни о реаль-
ных путях, ведущих к этому результату, ни о том, 
возможно ли его повторить в иных исторических и 
географических условиях» [29, с. 16]. Само по себе 
это не удивительно: психология человека, не владе-
ющего системным научным мышлением, такова, 
что он подсознательно начитает поклоняться, пыта-
ется слепо копировать (не понимая сущности этих 
процессов) внешние атрибуты более развитой эко-
номической системы. 

Во время Второй Мировой войны и сразу после 
нее на островах Тихого океана распространился 
культ карго. Для снабжения воюющей американ-
ской армии военно-транспортной авиацией туда 
было десантировано огромное количество грузов. 
Это внесло коренные изменения в жизнь острови-
тян, поскольку огромное количество промышлен-
ных товаров (одежда, обувь, консервы, палатки, 
оружие и т.д.) тем или иным путем попадали к ту-
земцам.  Когда в конце войны воздушные базы были 
заброшены, а груз («карго») больше не прибывал, 
туземцы не захотели мириться с резким снижением 
уровня и качества потребления, к которому к тому 
времени уже привыкли. Опираясь на свои представ-
ления о происхождении материального богатства и 
жизненный опыт, островитяне начали предприни-
мать действия для того, чтобы получить товары и 
увидеть падающие парашюты, прилетающие само-
леты… Каковы же были эти действия? Разумеется, 
самые очевидные c точки зрения аборигенов. Они 
построили в натуральную величину из дерева и 
травы взлетно-посадочные полосы, контрольно-
диспетчерские вышки, разводили костры и прикла-
дывали к ушам наушники из дерева, призывая груз 
(«карго»). Но божественные самолеты не приле-
тали, и грузы с неба не падали. Тогда туземцы, про-
явив последовательность, достойную лучшего при-
менения, полностью отказались от своих прежних 
религиозных воззрений, существовавших до войны, 
и стали более тщательно поклоняться аэродромам и 
самолетам. Со временем распространение культа 
карго сократилось, но некоторые аборигены ждут 
божественных товаров и сегодня, продолжая покло-
няться деревянным самолетам и посадочным поло-
сам. Смешно? Да не очень, поскольку если заменить 
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термин «карго» на «саморегулирующийся рынок», 
полуголого жреца – на либерально мыслящего ин-
теллектуала рыночника, а острова Тихого океана на 
постсоветское пространство 90-х и 2000-х годов, то 
становится не до смеха. Поскольку, если в первом 
случае приверженцы культа обычно не понимают в 
полной мере значимость производства или коммер-
ции и их понятия о современном обществе, рели-
гии и экономике могут быть частичными и фраг-
ментарными [30], то во втором – наблюдается то же 
самое упрощенное представление о процессах, про-
исходящих в современной рыночной и пострыноч-
ной экономике.  

Очень похожая ситуация просматривается се-
годня и в экономической науке, когда некоторая 
часть научного сообщества убеждена в том, что при-
менение тех или иных экономических теорий и 
практик, доказавших свою состоятельность 20, 30, 
50 и более лет тому назад, позволит решить сего-
дняшние непростые проблемы. При этом не так уж 
и важно, что именно предлагается взять за основу: 
кейнсианские механизмы преодоления экономиче-
ского кризиса, ордолиберальную политику ФРГ или 
экономические реформы Г.К. Орджоникидзе и А.Н. 
Косыгина в СССР. Важно то, что все эти экономи-
ческие инструменты были эффективны лишь в свое 
время, в уникальном цивилизационном и историче-
ском контексте. Прошедшие десятилетия, а иногда 
и века, за счет аберрации дальности естественным 
образом упростили наше представление о реформах, 
превратив их из живого, постоянно меняющегося 
процесса, в мертвую схему. В результате, как метко 
заметил в свое время А.А. Галич: «Сложные про-
блемы всегда имеют простые, легкие для понимания 
неправильные решения». А мировая и национальная 
экономика, как известно, это живые и очень быстро 
эволюционирующие системы. 

Чтобы разобраться в политико-экономических 
и гносеологических причинах возможности таких 
методов межстрановой конкуренции, необходимо, 
прежде всего, понять: как же возник в обществове-
дении «экономический империализм»? 

В 1960-1970-е годы идеальной рыночной мо-
дели, очищенной от каких-либо социальных факто-
ров был придан фактически универсальный харак-
тер. «С ее помощью, – отмечает В.В. Радаев, – стали 
объяснять самые разные типы существующих рын-
ков вне зависимости от исторической и культурной 
специфики хозяйства и общества» [32, с. 28-37].  
Г. Беккер и его последователи в рамках «экономиче-
ского империализма» начинают активно использо-
вать данную модель за пределами анализа соб-
ственно экономических отношений в их былом по-
нимании [28, с. 177-189; 33, с. 395-396; 34, с. 12-36; 
35, с. 37–49]. Поскольку принцип универсализма не 
отвечает ни принципам современных системных ис-
следований социальных объектов, ни историческим 
реалиям, то мы в своих дальнейших исследованиях 

будем исходить из взгляда на современные системы 
хозяйствования как на многоукладные, сочетающие 
в себе универсальные и национальные особенности. 
«История свидетельствует, – отмечает А.Л. Подгай-
ский, – что ни одна хозяйственная система, в том 
числе, и всемирное индустриально-капиталистиче-
ское хозяйство, никогда не охватывала не только все 
страны, но и отрасли экономики отдельной страны. 
Любое доминирование той или иной хозяйственной 
системы воплощается в действительности в асси-
метричном образовании «центр-периферия» с нали-
чием множества метапозиций между крайними точ-
ками» [27, с. 9]. 

В настоящее время в различного рода литера-
турных источниках и электронных СМИ происхо-
дит лавинообразный рост диаметрально противопо-
ложных суждений как о перспективах развития ми-
ровой и национальных экономик, так и о том, какие 
формы хозяйственного регулирования экономиче-
ски эффективны. В результате терминологической 
путаницы, отсутствия категориальной определенно-
сти, в последние десятилетия в мире наблюдается 
увеличение отрыва экономических практик от их 
теоретического осмысления. Конечно, экономиче-
ской науке не следует забегать вперед с поспеш-
ными прогнозами, как и отставать от требований 
времени, чтобы грядущие события не оказались 
неожиданными. Поэтому, уже сегодня возникает 
насущная необходимость выявить и спрогнозиро-
вать те процессы и явления, которые характеризуют 
современную экономику. Решение этой задачи тре-
бует ревизии методологических основ исследования 
процессов хозяйствования. И начинать надо с уточ-
нения объекта экономической науки. 

Экономика в последние десятилетия претер-
пела небывалые изменения, которые радикальным 
образом изменили ее объект. Сегодня рыночный, ад-
министративно-командный и иные способы органи-
зации экономической жизни правомерно рассматри-
вать как специфические уклады хозяйствования, со-
существующие наряду с другими их формами. В 
идеале, в зависимости от того, какая из форм хозяй-
ствования на том или ином историческом этапе 
обеспечивала общество необходимыми для его су-
ществования материальными условиями, сред-
ствами, благами, та и преобладала. Экономика, как 
правило, была и остается многоукладной. При этом, 
например, рынок выступал одним из социальных 
инструментов, позволяющих более или менее 
успешно облегчать жизнь людей, – снижать тран-
сакционные издержки. 

Что же характерно для современного экономи-
чески развитого общества – постиндустриального, 
сверхиндустриального, информационного, постры-
ночного, посткапиталистического и т.д.? Во-пер-
вых, изменение характера промышленного произ-
водства от массового изготовления до гибкого спе-
циализированного в ответ на технологические инно- 
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вации. Во-вторых, переход роли локомотива разви-
тия экономики от промышленности к сектору услуг. 
В-третьих, в формирование принципиально новых 
глобальных финансов, которые выходят за рамки 
своей традиционной функциональной роли в эконо-
мической системе общества и существуют доста-
точно изолированно от процессов, происходящих в 
реальном секторе экономики. Разве не о таком раз-
рыве французский социолог Ж. Бодрийяр в свое 
время писал: «Весьма любопытной чертой, связан-
ной с крахом на Уолт-стрит в 1987 году, является не-
уверенность в том, имела ли на самом деле место 
настоящая катастрофа и ожидается ли таковая в бу-
дущем. Правильный ответ – нет, реальной ката-
строфы не будет, поскольку мы живем под знаком 
катастрофы виртуальной. В этом контексте красно-
речиво проявляется несоответствие между фиктив-
ной экономикой и экономикой реальной. Именно 
этот диссонанс и защищает нас от реальной ката-
строфы производительной экономики» [36, c.40]. 
Далее он добавляет, что «деньги вращаются в недо-
ступном пространстве, которое оставляет мир та-
ким, какой он есть. В конечном итоге, экономика 
продолжает производить, в то время как малейшего 
логического следствия из колебаний фиктивной эко-
номики было бы достаточно, чтобы ее уничтожить 
(не забудем, что сегодня объем товарооборота в 45 
раз уступает объему перелива капитала)». [36, c.42] 
В-четвертых, для современного экономически раз-
витого общества характерно также в возрастание 
роли общественно-функциональных инноваций. С 
расширением применения общественно-функцио-
нальных технологий для принуждения акторов к же-
лательному для Манипулятора поведению, посред-
ством целенаправленной подачи информации в ин-
тернете и традиционных СМИ, значительно искажа-
ется восприятие субъектами своих потребностей и 
интересов. «Любая коммуникация (в информацион-
ном обществе – С.С.), – пишет по этому поводу  
Ж. Бодрийяр, – по сути есть лишь принудительный 
сценарий, непрерывная фикция, избавляющая нас от 
пустоты нашего умственного экрана, на котором мы 
с не меньшим вожделением ждем изображения». 
[36, c.22] В-пятых, наше общество характеризуется 
значительным изменением роли и функций инфор-
мации в хозяйственной жизни, увеличением значе-
ния знаний для развития экономики. С другой сто-
роны в современную эпоху информация, постоянно 
воспроизводящаяся и катастрофически разрастаю-
щаяся в Интернете, приходит в свою противополож-
ность. «Избыток знаний безразлично рассеивается 
по поверхности во всех направлениях, при этом про-
исходит лишь замена одного слова другим» [36, 
c.21]. Ж. Бодрийяр подчеркивает, что «написано и 
распространено столько знаков и сообщений, что 
они никогда не будут прочитаны. К счастью для нас! 
Ибо даже с той малой частью, которую мы абсорби- 
руем, с нами происходит нечто, подобное казни на 

электрическом стуле» [36, c. 49]. В данном случае 
речь идет по существу об использовании невероятно 
большого объема информационных сообщений не 
для получения или трансляции новых знаний, а как 
важного инструмента современных информацион-
ных войн. Причем последние сегодня ведутся не 
только между государствами и политическими пар-
тиями, но и между многочисленными классами, и 
даже отдельными коммерческими организациями. 
Вместе с тем, эта лавина интернет-информации 
слабо пересекается с теми знаниями, технологиче-
скими решениями, в которых сегодня как никогда 
нуждаются реальный сектор экономики и сфера 
услуг. 

Под воздействием принципиально новых явле-
ний в хозяйственной деятельности экономическая 
система общества радикально изменилась, неверо-
ятно усложнившись. Для современной экономиче-
ской науки зачастую характерен недоучет влияния 
внешних, в том числе и неэкономических, факторов, 
которые могут кардинальным образом воздейство-
вать (что и происходит в современном глобальном 
мире) на классическое протекание экономических 
циклов, быстро разрушая привычное течение хозяй-
ственной жизни в обществе, изменяя объект эконо-
мической науки. О чем свидетельствуют разверну-
тые дискуссии у нас в стране и за рубежом об объ-
екте, предмете, задачах и возможностях этой науки. 
Надо сказать, что среди экономистов в последние 
годы становятся нередкими предложения вообще 
отказаться от использования математических моде-
лей при исследовании национальной экономики. Но 
у данной идеи пока много оппонентов. Так, к при-
меру, противоположного мнения придерживается 
профессор Колумбийского университета М. Ву-
дфорд, Ученый не считает, что на пути к более 
надежным экономическим рассуждениям следует 
отказаться от привычки экономистов использовать 
модели [37, c.14]. На необходимость существенного 
повышения качества которых, к слову, обращает 
внимание и американский исследователь Д. Кей. Он 
считает, что экономисты сегодня слишком часто 
прибегают к некачественным моделям [38]. 

Действительно, если исходить из некоторых 
экономико-математических моделей (в данном слу-
чае имеются в виду те расчеты, в основе которых ле-
жат излишне упрощенные, а иногда и преднаме-
ренно ложные вводные [39, c.190-191]) или теорети-
ческих построений сторонников либерального 
направления экономической мысли, то можно сде-
лать ложный вывод, что снятие барьеров на допуск 
на внутренний рынок зарубежных инвестиций, все-
гда благо для экономики. На самом деле это умоза-
ключение в корне неверно, и даже вредно, так как 
для любой национальной экономики может иметь 
катастрофические последствия моментальное про-
никновение в нее глобальных, спекулятивных в 
своей основе, финансов. Ж. Бодрийяр был прав, что 
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«надежда примирить фиктивную экономику с ре-
альной утопична: эта свободно обращающиеся мил-
лиарды долларов невозможно переместить в реаль-
ную экономику, что, впрочем, является большой 
удачей, ибо если бы каким-то чудом они оказались 
вложены в производство, это стало бы настоящей 
катастрофой» [36, c.43]. 

Сегодня в нашей стране существуют и активно 
развиваются несколько научных экономических 
школ и направлений. Между ними ведется активная 
дискуссия, отражающая широкий спектр взглядов 
на экономические явления, объект и предмет эконо-
мической теории и частных экономических наук. 
Белорусская наука усилиями этих ученых не только 
не выпала из мирового информационного простран-
ства, но и вносит заметный вклад в мировую науку.  

Естественно, что взгляды белорусских исследо-
вателей на современную экономическую науку, ее 
предмет и инструменты различны. Это проистекает 
как из того, к какому научному направлению при-
надлежит тот или иной ученый, а также из его лич-
ного житейского опыта, мировоззрения и целей, ко-
торые он преследует.  

В свое время Р. Фейнман в своей речи, произ-
несенной в Калифорнийском технологическом ин-
ституте заметил, что как самолетопоклонники (сто-
ронники культа карго – С.С.) воссоздают облик 
аэродрома, вплоть до наушников с «антеннами» из 
бамбуковых палочек, но самолеты при этом не са-
дятся, так и  некоторые ученые часто проводят ис-
следования, имеющие все внешние атрибуты насто-
ящей науки, но в действительности составляющие 
псевдонауку [30], Неким околонаучным экзерсисом 
воспринимается, на наш взгляд, статья кандидата 
экономических наук П.Н. Пекутько «Экономиче-
ская наука Беларуси: тематическая направленность 
и функциональная специализация», опубликованная 
в Вестнике БГЭУ №1 в 2015 г. Если исходить из 
того, что специализация в науке – это исторически 
определенная качественная дифференциация науч-
ной деятельности, обусловленная ее функциями, то 
становится очевидным, что в самом названии темы 
статьи кроется научная тавтология.  

В своей статье П.Н. Пекутько пишет: «Рассмат-
ривая белорусскую экономическую науку через 
призму субъектного состава, предметной исследова-
тельской направленности или используемой мето-
дологии, на наш взгляд, можно вести речь о суще-
ствовании в ней различных экономических школ». 
[40, c.15] Автором также дается определение науч-
ной школы, «применительно к белорусской эконо-
мической науке» [40, c.15],  под которой понимается 
«исследовательская организация, обладающая до-
статочно многочисленным (не менее пятидесяти со-
трудников) устойчивым научным коллективом, раз-
рабатывающая собственную исследовательскую 
программу и сформировавшая стабильную си- 

стему внутреннего воспроизводства научного по-
тенциала и передачи знаний». [40, c.16]  Исходя из 
данного определения, выходит, что белорусская 
экономическая наука настолько специфична, что 
необходимо определять ее научные школы не так 
как в других странах? Но почему это так, ответы, к 
сожалению, автором в статье не приводятся.  

В то же время он вскользь отмечает, что из-
бранный им «в работе подход к определению бело-
русских научных экономических школ не является 
единственно возможным» [40, c.15]. При этом ссы-
лаясь на свою же работу в соавторстве с А.В. Мар-
ковым.[41] Отметим, что А.В Марков известен в 
научных кругах своими «оригинальными» идеями о 
переносе научных исследований за рубеж: «Весьма 
перспективным для страны, по нашему мнению, мо-
жет стать экспорт (перенос) научных исследований 
в экономические регионы мира, являющиеся наибо-
лее продвинутыми в научном обеспечении (обосно-
вании), направлений инновационного развития, от-
носящихся к числу национальных научно-техниче-
ских приоритетов». Очевидно, что реализация та-
кого подхода, идущего вразрез с глобальными циви-
лизационными тенденциями, на практике неиз-
бежно приведет к исчезновению в Республике Бела-
русь многих научных традиций, сокращению экс-
портного потенциала белорусской науки, а в пер-
спективе к вытеснению к нам из других стран низ-
коинтеллектуального труда. Комментарии, как го-
ворится, излишни. 

Внимательно прочитав статью П.Н. Пекутько 
можно обнаружить и другие противоречия. На наш 
взгляд, логика поведения этого автора, если судить 
по его публикации, очень схожа с мотивацией при-
верженцев культа карго, в основе которого – жела-
ние что-то получить без серьезных усилий. Своей  
«научной» статьей он словно иллюстрирует идею  
Р. Фейнмана о «самолетопоклонниках» в науке.  

Разнообразие теоретических взглядов и ис-
пользуемой методологии в целом полезно для лю-
бой науки. Не является исключением и экономиче-
ская наука. Но эта польза сохраняется лишь до тех 
пор, пока мы имеем дело с грамотными специали-
стами. Дж. Кейнс в свое время сказал: «Если мне до-
кажут, что моя точка зрения не верна, я ее поме-
няю». По существу это императив поведения насто-
ящего ученого. Нельзя быть правым во всем и все-
гда, как не всегда удается без посторонней помощи 
разобраться в своих просчетах и ошибках. В этом 
плане нет ничего более полезного для добросовест-
ного исследователя, чем замечания компетентных 
критиков. Исходя из этой точки зрения, следует при-
ветствовать науковедческие исследования, которые 
всегда выступали, и будут выступать базой соотне-
сения различных научных школ и направлений. Ко-
нечно же, если эти исследования осуществлены на 
основе соблюдения общенаучных методов и в целях 
служения истине, а не личным амбициям.  
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Преодоление кризиса экономической мысли и 
самой экономики, как справедливо отмечают бело-
русские экономисты П.С. Лемещенко и И.А. Лавру-
хина, – поставило перед экономической наукой три 
группы задач:  

– парадигмальное обновление;  
– выбор типа хозяйственного порядка и модели 

экономики, к которой мы хотим прийти;  
– разработка конкретных форм хозяйственной 

деятельности, соответствующих выбранному типу 
хозяйственного порядка [42, c.34]. 

Определенный прогресс в решении этих задач 
существует. Но, как констатируют вышеупомяну-
тые авторы, – «это не предотвратило снижения об-
щетеоретического уровня национальной экономи-
ческой науки. И проявилось в предметно-методоло-
гической неопределенности, нарушении алгоритма 
исследования, размытости выводов, а также в пре-
обладающем использовании интуитивно-описатель-
ного метода [42, c.35]. 

Добавим, что снижение общетеоретического 
уровня национальной экономической науки всегда 
опасно, поскольку не только повышает риски при-
нятия неправильных решений в практике хозяйство-
вания на национальном и отраслевом уровнях, но и 
перестает выполнять важнейшую идеологическую 
функцию фундаментальной экономической науки 
(политической экономии). По моему глубокому 
убеждению, без выработки позитивной экономиче-
ской идеологии, которая неразрывно связана с пони-
мание места Беларуси в мировой экономике, пре-
имуществ нашей модели развития и социального ха-
рактера хозяйственной деятельности, невозможно 
будет успешно противостоять информационным 
атакам извне, которые по мере распространения и 
совершенствования информационного оружия бу-
дут только усиливаться. Сегодня можно с уверенно-
стью сказать: хочешь жить в мире и достатке – го-
товься к информационной войне. 

Следует подчеркнуть, что гносеологический 
кризис в отечественной экономической науке по 
времени совпал с глобальным изменением объекта 
экономической науки и расширение пострыночного 
хозяйственного уклада в экономически развитых 
странах. На смену классической рыночной эконо-
мике, где предприниматель ориентировался на уве-
личение прибыли, быстро пришла экономика, где 
вместо этого показателя, определяющим становится 
капитализация активов (роста цены акций и других 
ценных бумаг), в результате ускоряется рост фик-
тивной экономики и происходит ее отрыв от эконо-
мики реальной. В свою очередь капитализация акти-
вов во многом начинает зависеть от мнения различ-
ных рейтинговых агентств и экспертов, и уже нельзя 
понять, что первично в этой безудержной гонке: 
сама предшествующая капитализация (когда непро-
фессиональные участники рынка формируют спрос 
на ценные бумаги для самих себя), рейтинги и экс- 

пертные мнения, или же все-таки реальная эконо-
мика? Как результат, перед белорусской наукой 
встает задача ответить на новые вызовы, когда мы 
еще не успели определиться с тем, как отвечать на 
все старые. Архисложная задача. Но, на наш взгляд, 
выполнимая. Но для этого надо, чтобы в экономиче-
ской науке стало недопустимым не соблюдение ба-
зовых общенаучных и политэкономических прин-
ципов. 

Почему я с оптимизмом смотрю на будущее бе-
лорусской науки? Потому что у нас уже сегодня су-
ществует значительные научный задел, продолжают 
функционировать и развивать многие научные 
школы и направления, появляются и набирают силу 
новые школы.  

Одним из важных дополнительных резервов, 
направлений развития белорусской экономической 
науки, сегодня может стать:  

– проведение совместных научных исследова-
ний и разработок; 

– инжиниринг; 
– приобретение патентов, лицензий и пригла-

шение зарубежных экспертов;  
– персональный контакт белорусских ученых с 

зарубежными разработчиками на международных 
научных и научно-практических конференциях, се-
минарах, выставках, ярмарках, в интернете. Отме-
тим, что при поддержке участия белорусских уче-
ных в международных конференциях, необходимо 
применять дифференцированный подход, основан-
ный на объективных и прозрачных критериях. 
Например, если у исследователя (за исключением 
молодежи до 30 лет) за последние три года менее 5 
статей в рецензируемых научных журналах и одной 
монографии, то не следует тратить деньги на выезд 
его на зарубежные симпозиумы. При этом все ста-
тьи в обязательном порядке должны проверяться че-
рез систему анти-плагиат. 

Чтобы задействованные дополнительные ре-
зервы для поддержки развития белорусской эконо-
мической науки были экономически эффективны, 
необходимо также ввести регулярную (раз в 3 года) 
аттестацию экспертов с выдачей соответствующего 
сертификата.  

Для усиления продукционного эффекта рыноч-
ной системы Беларуси за счет наращивания и опти-
мизации использования институционального и со-
циального потенциала необходимо формировать но-
вую нравственную социально-экономическую куль-
туру путем:  

конфигурирования процесса организации не-
формальных объединений в виде деловых сетей, 
функционирование которых основано на высокой 
степени взаимного доверия, постоянных взаимных 
услугах, негласных договорах, которые лишь отча-
сти отражаются в формальных договорах, дополняя 
их. Экономический эффект от социального капитала 
в данном случае заключается в формировании этики 
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внутрисетевых отношений, позволяющей оказывать 
широкий спектр неформальных услуг «для своих»: 
скидки, задержки оплаты, кредиты под низкий про-
цент, вето на использование кабальных условий, за-
прет на применение силы при решении хозяйствен-
ных споров и т.д. В данном случае дополнение юри-
дических (формальных) отношений межличностной 
системой взаимопомощи, основанной на общих эти-
ческих принципах, позволяет повысить уровень эко-
номической безопасности бизнеса, т.к. является дей-
ственным способом снижения рыночных рисков и 
нестабильности, катализатором деловой активно-
сти;  

совершенствование социально-экономических 
механизмов получения и использования информа-
ции хозяйственными субъектами за счет социаль-
ного капитала как способа экономии транзакцион-
ных издержек. Неравномерность в распределении 
информации и, соответственно, неполнота облада-
ния ею является важным атрибутом экономической 
системы общества. Социальный капитал позволяет 
индивиду получить недостающую информацию пу-
тем обмена между участниками соответствующих 
социальных сетей. Таким образом удается с 
наименьшими издержками уменьшить негативные 
хозяйственные последствия от асимметричности 
распределения информации и таким образом повы-
сить безопасность экономических систем различной 
степени интегрированности; 

формирование новых посткапиталистических 
финансовых отношений на основе нравственных (в 
том числе и религиозных) принципов. В случае, 
если кредитные отношения внутри сообщества об-
ладающего достаточным для этого социальным ка-
питалом, строятся на оптимальном сочетании фор-
мальных и неформальных финансовых институтов, 
подкрепленных едиными моральными позициями, 
то они становятся более конкурентными чем фор-
мальные финансовые институты, работающие в 
рамках классического капиталистического хозяй-
ственного уклада. В первом случае расширяется ре-
сурсная база кредитования, облегчается получение 
кредитов, когда залогом выступают не только (и не 
столько) материальные ресурсы, а доверие, т.е. со-
циальный потенциал кредитополучателя. Сегодня 
примером такой эффективной системы кредитова-
ния может служить исламский банкинг. Становле-
ние новых посткапиталистических (нравственных) 
финансово-кредитных отношений может стать важ-
ным фактором обеспечения экономической безопас-
ности как за счет роста устойчивости национальных 
кредитных институтов в условиях глобального фи-
нансового кризиса, так и за счет расширения воз-
можных потребителей кредитных ресурсов - основы 
для роста внутреннего спроса и расширения экс-
портного потенциала. В качестве одного из первых 
шагов в этом направлении может стать, например, 
создание христианских и исламских банков; 

внедрения новых посткапиталистических меха-
низмов конфигурации управления персоналом (в хо-
зяйственных субъектах и государственных учрежде-
ниях) на основе широкого использования социаль-
ного капитала, накопленного как на уровне обще-
ства, так и на уровне экономических субъектов. Так, 
если на стадии поиска работы социальный капитал 
позволяет минимизировать асимметрию информа-
ции на рынке труда (т.е. снижает индивидуальные 
транзакционные издержки), то после трудоустрой-
ства социальные связи работника являются допол-
нительным ресурсом (социальным капиталом) для 
организации. Для самого работника использование 
возможных социальных сетей создает условия для 
повышения его индивидуального социального по-
тенциала, в том числе и за счет ресурсов организа-
ции в которой он трудится. Последнее выступает 
фактором повышения индивидуального профессио-
нализма и дальнейшего карьерного роста. В совре-
менных условиях хозяйствования этого однако не 
достаточно для укрепления экономической безопас-
ности страны. Необходимо, чтобы при использова-
нии работником социального капитала и его накоп-
лении перманентно присутствовал «нравственный 
фильтр», ограничивающий пределы возможного 
эгонального поведения; 

усиление субстационарно-гносеологической, 
идеологической и реально-онтологической функций 
белорусской общественной науки; наращивание со-
циального капитала науки и на этой основе заверше-
ния формирования социально-научного сообще-
ства. 
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ОЦІНКА СТАНУ ГОСТРОТИ ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ В ДОНБАСІ  

З МІРКУВАНЬ ДОСТАТНОСТІ УМОВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ 
 
Обґрунтування проблеми. Проблема завер-

шення збройного конфлікту в Донбасі з самого по-
чатку набула міжнародного статусу і до її вирішення 
підключилися найвпливовіші країни та міжнародні 
організації. Зусилля провідних країн, що входять до 
так званої нормандської четвірки, а також і США, 
направлені на виконання сторонами конфлікту умов 
його завершення згідно з Мінськими домовленос-
тями. У той же час, існує суттєва вада цих домовле-
ностей, яка полягає в тому, що виконання їхніх умов 
не визначено чітко в часі та в послідовності здійс-
нення. Але основний «камінь спотикання», як ви-
явилося, закладений саме у відсутності критеріїв до-
сягнення перших трьох пунктів прийнятого 12 лю-
того 2015 року «Комплексу заходів з виконання  
мінських домовленостей», призначення яких поля-
гає в створенні умов безпеки, достатніх для подаль-
шого прийняття політичних рішень щодо припи-
нення конфлікту [1]. 

Саме ця невизначеність впливає й на оцінку са-
мого процесу збройного протистояння, перешко-
джаючи встановленню об’єктивної оцінки тієї чи ін-
шої фази його протікання. Майже щодня лунають 
оцінки щодо загострення, або, навпаки, затухання 
збройного протистояння з вуст офіційних органів 
керівництва проведенням АТО, журналістів та екс-
пертів. Втім, така оцінка видається, найчастіше, на 
основі співставлення даних, що характеризують рі-
вень бойової напруги за один-два дні у співстав-
ленні з попереднім періодом невеликої тривалості.  

Очевидно, що встановлення об’єктивних мето-
дів оцінювання стану гостроти збройного конфлікту 
могло би зіграти важливу роль стосовно визначення 
необхідних умов для запровадження чергового здій-
снення заходів мирного урегулювання конфлікту 
згідно з Мінськими домовленостями. Ураховуючи 
значну важливість прояснення цього питання щодо 
визначення стану гостроти збройного конфлікту, ви-
рішення такого завдання потребує застосування на-
укових методів дослідження подібних багатофак- 
торних процесів, що й продемонстровано в даній 
статті. 

Аналіз публікацій за визначеною темою. 
Проблематика вивчення процесів виникнення, про- 

тікання й припинення конфліктів була в центрі 
уваги з давніх часів. Відомо, що ще давній китайсь-
кий стратег і мислитель Сунь-цзи в V сторіччі до на-
шої ери видав трактат про військову стратегію «Ми-
стецтво війни», у якому вже приділив увагу фазам 
протікання військових конфліктів [2]. Стан гостроти 
збройного протистояння в тривалих повноцінних 
війнах сучасності традиційно оцінюється багатьма 
факторами – кількістю задіяних військ, озброєнь,  
тактикою оборони або наступу, втратами живої сили 
і озброєнь та іншими. Що ж стосується сучасних 
збройних конфліктів локального характеру, без ма-
сового використання всіх заходів ведення війни, то 
гострота їхнього протікання зазвичай визначається 
через поняття стадії, фази збройного конфлікту. Так, 
виокремлення стадій конфлікту визначає Л. Кріс-
берг [3], пропонуючи «спрощену схему конфлікт-
ного циклу», що полягає в типовому варіанті з декі-
лька стадій: база конфлікту – маніфестація – ескала-
ція – деескалація – закінчення – наслідки – база но-
вого конфлікту [3, с. 23]. Сучасна конфліктологія 
розглядає динаміку конфліктів як зміну таких його 
фаз, як: 1) передконфліктна; 2) інцидент (саме ви- 
никнення й розвиток конфлікту); 3) критична точка 
конфлікту; 4) розв’язання конфлікту [4].  

Що ж стосується збройного конфлікту в Дон-
басі, питання гостроти його протікання ще не стали 
безпосереднім об’єктом систематичного дослі-
дження. Навіть у найбільш розгорнутих досліджен-
нях різних аспектів збройного конфлікту в Донбасі, 
здійснених Національним інститутом стратегічних 
досліджень під керівництвом В.П. Горбуліна, у яких 
обґрунтовано можливості й доцільність застосу-
вання різних сценаріїв його розвитку й припинення 
[5], практично поза увагою залишаються питання 
визначення стану гостроти конфлікту, без чого не-
легко оцінити вірогідність того чи іншого сценарію. 
Практично єдиним джерелом подання інформації 
щодо стану конфлікту є щоденні доповіді і публіка-
ції Інформаційно-аналітичного центру Національної 
безпеки України [6]. При цьому оцінка саме стану 
гостроти конфлікту зводиться до категорій «загост-
рення», «затухання» та ін. У загальному викорис-
танні лунають дуже різні оцінки одного й того же 
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стану конфлікту, від чергових перестрілок до справ-
жньої війни, що продемонстровано недавно в заяві 
спеціального представника США К. Волкера, який 
при відвіданні зони збройного конфлікту на фоні 
його більш-менш спокійної фази висловився щодо 
нього як до «гарячої війни» [7].  

Отже, метою статті є виклад результатів визна-
чення гостроти збройного конфлікту в Донбасі з ви-
користанням методів математичного моделювання. 

Виклад основного матеріалу статті. Зброй-
ний конфлікт у Донбасі після укладення Мінських 
домовленостей у вересні 2014 року протікає, за ви-
ключенням операцій із захисту й залишення міста 
Дебальцева, переважно в формі позиційного проти-
стояння з чергуванням станів його загострення та за-
тухання. Величезні негативні наслідки цього зброй-
ного протистояння для економіки країни і життя лю-
дей мають накопичувальний характер, тому вони не 
можуть виступати в якості чинника стану гостроти 
конфлікту, яка змінюється, якщо не щодня, так 
впродовж нетривалих часових періодів. У той же час 
очевидно, що стан гостроти конфлікту залежить від 
багатьох політичних, соціальних, економічних чин-
ників, та також календарних, інформаційних та ін-
ших приводів. На його стан напряму впливають на-
явність домовленостей щодо чергового припинення 
вогню, очікування зустрічі керівників країн нор- 
мандської четвірки на вищому рівні, чергового засі-
дання трьохсторонньої групи в Мінську, ситуація в 
конкретному місці розподілу сил, особливість сто-
сунків учасників конфлікту як з різних його боків, 
так і в середині власного оточення, впливи з боку 
мешканців даної місцевості та багато інших чинни-
ків. Тобто такий багатофакторний процес із нестабі-
льним характером впливу різних чинників, коли 
вплив кожного з них не може бути виокремлений, 

цілком може розглядатися як непередбачуваний, що 
здійснюється в межах відкритих, так званих дисси-
пативних систем. Останніми роками такі процеси, 
що зазвичай раніше вивчалися в біології та фізиці, 
стали вивчатися і в соціальній сфері [8], у результаті 
чого виявилося, що усередині хаотичних процесів 
можуть складатися умови для асимптотичних змін  
у напрямку створення більш-менш стабільних ста-
нів, які називають атракторами. Атрактор (від лат. 
attraho – притягую до  себе) –  це точка тяжіння, де-
яка область, до якої притягуються, сходяться всі  
можливі траєкторії змінювання або руху процесу. 
Стосовно питання, що розглядається, може йтися 
про варіювання певних вимірників гостроти зброй-
ного конфлікту із визначенням наявності їхнього 
тренду в напрямку загострення або затухання. У 
якості гіпотези, дієвість якої підтверджена історією, 
атрактором і даного конфлікту може й повинно бути 
його мирне завершення. То ж питання полягає в ви-
значенні певних показників, які можна вважати за 
оцінювачів стану досліджуваного процесу.  

У якості таких показників гостроти збройного 
конфлікту в Донбасі можна використати щоденні 
дані Інформаційно-аналітичного центру Національ-
ної безпеки України (ІАЦ) стосовно бойових втрат 
живої сили у вигляді поранених та загиблих війсь-
кових, починаючи з вересня 2014 року і, починаючи 
з кінця березня 2016, також дані стосовно щодня 
здійснених обстрілів з боку незаконних збройних 
формувань (НЗФ), зокрема, із застосуванням важ-
кого озброєння. Скористуємося спочатку даними 
ІАЦ щодо кількості поранених і загиблих і розраху-
ємо середні добові показники за певні календарні 
періоди за схемою, що демонструє фрагмент, приве-
дений в табл. 1. 

 

Таблиця 1 
Дані стосовно поранених і загиблих військових по днях проведення АТО(фрагмент) 
Дата Кількість втрат 

пораненими і загиблими 
Примітки 

 
загалом у тому числі 

загиблими 
17.09.2014 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 

4 
8 
10 
4 
0 
8 
9 
3 

1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 

– 
Укладення Мінського меморандуму від 
19.09.2014 
– 
Припинення обстрілів з 23-00 
– 
– 
– 

За період у 8 діб 46 7  
У середньому за добу 
періоду 

5,75 0,875  

28.09.2014 
1.10.2014 
4.10.2014 і так далі 

36 
19 
8 

9 
1 
2 

Загострення боїв за Донецький аеропорт 
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На основі таким чином підготовлених даних за 
весь подальший період проведення АТО відобра-
зимо їх у вигляді діаграми на рис. 1. 

Діаграма наочно демонструє чергування періо-
дів із різним ступенем гостроти конфлікту за показ-
никами втрат живої сили та наявність окремих пері-
одів з відносно невисоким ступенем загострення. Ін-
тегрована оцінка тенденцій змінюваності даного 
процесу, який сприймається як хаотичний, можлива 

на основі математичного моделювання методом  
точкового відображення еволюції процесу в його го-
ризонтальному зрізі в координатному просторі за 
функцією Пуанкаре [9]: 

 Xn+1 = F(Xn),  (1)  
де Xn – координата n-го перетинання траєкторією 
процесу січної горизонтальної площини; 

Xn+1 – координата (n+1)-го перетинання траєк-
торією процесу січної горизонтальної площини. 

 

 
Рис. 1. Діаграма розподілу середньої добової чисельності втрат військових 

по періодах проведення АТО: 
Ряд 1 – втрати загалом; Ряд 2 – у тому числі загиблих. 

 
Якщо стан процесу незмінний, то будь-яке зна-

чення в (n +1)-й момент часу відповідає значенню в 
попередній n-й момент, тобто  Xn+1 = Хn і це відо-
бражалося б єдиною точкою на бісектрисі прямого 
кута між осями координат. Однак, якщо процес не-
стійкий, то наступна точка у будь-який (n+1)-й мо-
мент відрізняється від попереднього n-го і на гра-
фіку створюється лінія, що показує напрям еволюції 

процесу. Кожна подальша точка переводить пряму 
лінію у криву, яка може показати напрямок руху 
внутрішнього стану системи до певного атрактора. 

Для побудови точкового відображення процесу 
представимо вихідні дані, фрагмент яких приведе-
ний у табл. 1, у вигляді табл. 2, у якій вихідні дані 
представлені відповідно до вимог побудови функції 
(1). 

 
Таблиця 2 

Вихідні дані точкового відображення еволюції середньої добової кількості  
бойових втрат по періодах збройного конфліктув Донбасі 

Точка відображення 
(період) 

n n+1 Точка відображення 
(період) 

n n+1 

1 2 3 4 5 6 
1 7,25 9,44 36 5,93 7 
2 9,44 7,6 37 7 5,12 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

3 7,6 10 38 5,12 1,87 
4 10 9,7 39 1,87 3,7 
5 9,7 3,1 40 3,7 3 
6 3,1 2,1 41 3 3,78 
7 2,1 6 42 3,78 1,87 
8 6 23 43 1,87 3,1 
9 23 32,4 44 3,1 2 
10 32,4 37 45 2 7,1 
11 37 49,6 46 7,1 5,7 
12 49,6 6,25 47 5,7 4,8 
13 6,25 4 48 4,8 4,9 
14 4 3,5 49 4,9 9,2 
15 і так далі 3,5 3,7 50 і так далі 9,2 6,5 

 
На основі даних табл. 2 побудуємо точкове ві-

дображення процесу еволюції середніх добових 
втрат для 65 календарних періодів збройного конф-
лікту в Донбасі з 19.09.2014 по 8.08.2017, що пока-
зано графіком на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Графік точкового відображення еволюції середньої добової кількості  

втрат і атрактору процесу 
 
Графік наочно демонструє, що найбільш жах-

ливі результати збройного протистояння за кількі-
стю добових втрат більше 30 й навіть до 50 чоловік 
на добу відбувалися протягом 9-го, 10-го, 11-го, 12-
го періодів, відмічених на графіку відповідними  
точками. Такі наслідки спостерігалися під час боїв 
за ДАП (9-й період), подій під Дебальцевим (10-й 

період), захисту й виходу з Дебальцевого (періоди 
11 і 12). Дослідимо область формування атрактора 
еволюції середньої добової кількості втрат, для чого 
зробимо вибірку вихідних даних, починаючи с 13-го 
періоду, коли почалася реалізація «Комплексу захо-
дів з виконання мінських угод» від 15.02.2015 року 
і представимо їх в табл. 3. 
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Таблиця 3 
Вихідні дані щодо середньої добової 

кількості бойових втрат у період з 20.02.2014 до 08.08.2017 
Точка Період Тривалість пе-

ріоду в добах 
Кількість утрачених

бійців у середньому за добу Нова Попередня 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

13 
14 
15-16 
17 
18-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27-28 
29-30 
31 
32 
33-34 
35 
36 
37 
38 
39 
40-41-42 
43 
44 
45 
46 
47 
48-49 
50 
51 
52-53 
54 
55-56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63-64-65 

21-28.02.2015 
1-10.03.2015 
11.03.-20.04.2015 
21-30.04.2015 
Травень 2015 
1-10.06.2015 
11-30.06.2015 
1-10.07.2015 
11-31.07.2015 
1-10.08.2015 
11-31.08.2015 
1-10.09.2015 
11.09-31.10.2015 
Листопад, грудень 2015 
Січень 2016 
Лютий 2016 
Березень, квітень 2016 
Травень 2016 
Червень 2016 
Липень 2016 
Серпень 2016 
Вересень 2016 
1 жовтня-23 грудня 2016 
24-31.12.2016 
1-10.01.2017 
11-20.01.2017 
21-31.01.2017 
1-10.02.2017 
11-28.02.2017 
1-10.03.2017 
11-20.03.2017 
21.03-10.04.2017 
11-20.04.2017 
21.04-10.05.2017 
11-20.05.2017 
21-31.05.2017 
1-10.06.2017 
11-20.06.2017 
21-30.06.2017 
1-10.07.2017 
11.07-8.08.2017 

7
10 
40 
10 
31 
10 
20 
10 
21 
10 
21 
10 
51 
61 
31 
28 
61 
31 
30 
31 
31 
30 
84 
7 
10 
10 
11 
10 
17 
10 
10 
20 
20 
20 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
28

6,25 
4 
3,6 
4,6 
8,0 
12,3 
9,0 
6,2 
7 
11,6 
6,6 
2,4 
1,37 
2,25 
0,77 
2,18 
4,75 
4,06 
5,93 
7 
5,12 
1,87 
3,47 
1,87 
3,1 
2 
7,1 
5,7 
4,8 
9,2 
6,5 
3,72 
2,9 
5,7 
4,5 
3,8 
7,67 
4,4 
3,3 
2,3 
3,17 

 
Відповідно до даних табл. 3 отримаємо наступ-

ний графік точкового відображення процесу еволю-
ції бойових втрат, показаний на рис. 3. 

Як бачимо з графіку, найбільш гострі фази кон-
флікту стосуються періодів 5, 6, 9, 10, 29 – у травні і 
на початку червня, улітку 2015 року, та також при 
черговому загостренні протистояння наприкінці ли-
стопаду 2016 року. 

У той же час графік демонструє найбільшу 
щільність точок, що відображають різні періоди із 
значно нижчим рівнем гостроти протистояння, зде-
більшого, до 7 осіб загальних добових втрат. При 
цьому значна кількість точок припадає саме на рі- 

вень загальних добових втрат до 3-х осіб поране-
ними та загиблими. Саме в цій області значень на 
графіку можна умовно відмітити місце, де форму-
ється атрактор загального процесу втрат.  

Виявлена тенденція підтверджена подальшими 
даними стосовно показника середніх добових втрат 
протягом серпня-вересня 2017 року (за даними 
ІАЦ), про що свідчить графік на рис. 4, який показує 
коливання кількості загиблих в межах від 0,62 до 0, 
а поранених а від 3,38 до 0,6, а загальна кількість за-
гиблих і поранених з кінця серпня не перетинає від-
мітки 1 особа бойових втрат на добу. 
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Рис. 3. Графік точкового відображення еволюції середньої добової кількості  
втрат у період з 20.02.2014 по 08.08.2017 рр. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динаміка бойових втрат живої сили в серпні-вересні 2017 року: 
(суцільна лінія – загиблі, переривчаста – поранені). 

 
Аналізуючи представлений графік не можна не 

відзначити, що зростання показнику втрат з початку 
серпня корелює з наростанням порушень раніше ді-
ючого так званого «хлібного» перемир’я, а з кінця  
серпня і на початку вересня показник не перевищує 
позначки 1, знов таки, у відповідності із прийнятим 
так званим «дитячим» перемир’ям. З цього випли- 

ває, що політичні рішення у вигляді домовленостей 
можуть впливати на стан конфлікту, а стан його го-
строти, як свідчить історія конфлікту в Донбасі, 
сприяє, а то й примушує до пошуку чергових до- 
мовленостей. Отже, отримані результати дослі-
дження дозволяють сформулювати наступні висно-
вки. 
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Висновки. Кількість бойових втрат живої сили 
в збройному конфлікті в Донбасі як показник гост-
роти збройного протистоянні варіює під впливом 
багатьох чинників, що дозволяє розглядати цей по-
казник як випадковий результат хаотичного про-
цесу. Дослідження змінюваності середньої добової 
кількості бойових втрат з використанням методоло-
гії точкового відображення за функцією Пуанкаре 
демонструє наявність певного тренду до зменшення 
аж до області атракції процесу до рівня показників 
загальної кількості втрат пораненими і загиблими до 
1 особи на добу. При цьому можна відмітити доволі 
тривалі періоди найменших загальних бойових 
втрат: 

1) протягом 51 доби  з 11.09 до 31.10.2015 р. на 
рівні 1,37 осіб за добу; 

2) протягом січня 2016 року на рівні 0,77 осіб за 
добу; 

3) протягом вересня 2016 року на рівні 1,87 осіб 
за добу; 

4) з кінця серпня 2017 року на рівні нижче  
особи на добу. 

Отримані дані свідчать, що періоди затишшя 
успішно тривали довгий час завдяки укладенню різ-
них видів перемир’я: у зв’язку з початком навчаль-
ного періоду для дітей (з 1 вересня), святкування  
Різдва (з 25 грудня), збором урожаю та ін. Отримані 
дані ставлять питання щодо того, чи можна досягти 
ще менших показників втрат чи їхнього повного 
припинення, або вважати досягнутий надзвичайно 
низький рівень збройного протистояння за такий, 
що є достатнім для прийняття політичних рушень 
щодо мирного завершення конфлікту у відповідно-
сті з Мінськими домовленостями?  

Це питання ще потребує додаткового вивчення, 
оскільки дуже непросто, а може, і взагалі не реаліс- 
 
 
 

тично очікувати повної, так би мовити, стерильності 
процесу на рівні нульових втрат на лінії розведення 
сил на фоні щоденних більш суттєвих втрат людей 
на автошляхах України, у водоймах, кримінальних 
розбірках, при несенні строкової служби в зброй них 
силах у мирний час та в інших випадках. Отже, по-
дальші дослідження цього питання повинні надати 
більшу чіткість стосовно визначення того стану най-
меншої гостроти збройного конфлікту, що може 
вважатися достатнім для створення умов безпеки 
для прийняття політичних рішень заради припи-
нення збройного конфлікту і мирної реінтеграції 
Донбасу до України.   
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ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПЕРЕШКОДИ VS ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Глобальна економічна криза продемонструвала  

суттєві дисбаланси моделей зростання світової еко-
номіки і викликала завдання переходу до нової, 
більш гнучкої і збалансованої моделі, здатної під- 
тримувати усталені високі темпи зростання в довго-
строковій перспективі разом із забезпеченням рівно-
сті в доступу до усіх видів ресурсів. В зв’язку з цим 
було висунуто декілька концепцій щодо подальшого 
розвитку в довгостроковій перспективі. 

Концепція нової норми (New Normal). Відпо-
відно до цієї концепції будуть мати місце такі 
ознаки «нової норми»: виражене уповільнення тем-
пів економічного зростання порівняно з попереднім 
десятиліттям; високі показники безробіття, загост-
рення боргових проблем; значна невизначеність на 
ринках і подальший зсув глобальної економічної ак-
тивності в бік країн з ринками, що розвиваються. Та-
кий песимістичний прогноз виник під впливом сві-
тової кризи 2009 р., і також пов'язаний з гіпотезою 
«інноваційної паузи», тобто із зниженням можливо-
стей економічного зростання, що відкривалися  
завдяки безперервному потоку інновацій1.  

Концепція реіндустріалізації (неоіндустріалі-
зації), згідно з якою очікується зниження інтенсив-
ності промислового аутсорсингу і пожвавлення про-
мислового зростання в зв'язку з поверненням об- 
робної промисловості в розвинені країни, яке багато 
в чому обумовлено підвищенням ціни трудових ре-
сурсів в економіках, що розвиваються. 

Концепція «зеленої» економіки, за якою інвес-
тування в розробку і впровадження технологій, 
спрямованих на ресурсозбереження та загальне зни-
ження антропогенного навантаження на навколи-
шнє середовище, розглядаються як ключові фактори 
економіки. За оцінками експертів ЮНЕП, «зелений 
сценарій» розвитку світової економіки може забез-
печити до 2050 р. перевищення загального обсягу 
ВВП на 16%, подушного ВВП – на 14% і скорочення 
потреб світової економіки в енергії на 48% порів-
няно із базовим сценарієм2.  

                                                        
1 Афонцев А. Мировая экономика в поисках новой модели роста. Мировая экономика и международные отно-

шения. 2014. № 2. С. 3-12. (С. 3). 
2 Там само. – С. 4. 
3 Аджемоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания 

и нищеты. Москва, АСТ, 2015. 693 с. 
4 Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ.  
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6 Зені Мінтон Бедос. Для багатших і для бідніших. Зростання нерівності – одна з найбільших соціально-економі-

чних і політичних проблем сучасності URL: Режим доступу: http://tyzhden.ua/World/62625. 
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Кожна з цих концепцій може бути віднесена до 
ендогенної теорії економічного зростання. Але, що 
стосується концепції «нової норми», більшість вче-
них вважає її позбавленою теоретичних засад і роз-
глядає скоріше як емпіричну гіпотезу, а не інстру-
мент пояснення процесів, які відбуваються в світо-
вій економіці. Що стосується концепцій неоіндуст-
ріалізації і «зеленої» економіки, вони не мають все-
осяжного значення і також не розкривають причин 
глибокої диференціації в темпах зростання, рівні і 
якості життя різних країн і навіть населення однієї 
країни. Це, якщо можна так висловитися, концепції 
для країн «золотого мільярду». Деякі вчені відно-
сять «міфологію сталого розвитку», яка розвива-
ється в рамках концепції «Ріо-92» також як ексклю-
зив «золотого мільярду». 

Поступово в наукових колах сформувалася по-
треба більш широкої парадигми погляду на зрос-
тання і розвиток, а разом з цим нових, більш ефек-
тивних концепцій «для усіх» (тобто інклюзивних 
концепцій).   

У межах цієї парадигми виникла та отримала 
значний інтерес і поширення концепція інклюзив-
ного сталого зростання (inclusive sustainable growth). 
Інклюзія (англ. inclusion – включення, залученість) – 
це збільшення ступеню участі усіх громадян соці-
уму у процесі економічного зростання і справедли-
вий розподіл його результатів. Поняття має широке 
значення і реалізоване в багатьох аспектах, у зв'язку 
з чим в економічній літературі розглядаються по-
няття «інклюзивне зростання», «інклюзивні іннова-
ції», «інклюзивний розвиток», «інклюзивна еконо-
міка» тощо. Інклюзивний розвиток заснований на 
такому типі економічного зростання, який дозволяє 
відчути його результати кожному члену суспіль- 
ства, охоплюючи усі сфери його життя. 

Засади теорії інклюзивного розвитку закладені 
дослідженнями переважно закордонних вчених: 
Д. Аджемоглу, Д. Робінсона3, Е.С. Райнерта4, Дж. 
Подеста5, З. М. Бедоса6, С. Голандер7 тощо. Її базові 
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положення, які розроблялися цими вченими з акаде-
мічних кіл, були розвинені учасниками Комісії зі 
зростання і розвитку, до складу якої увійшли про-
відні представники бізнесу, державних структур та 
наукової спільноти, яку очолив лауреат Нобелівсь-
кій премії М. Спенс, у звіті «The growth report. Stra-
tegies for Sustained Growth and Inclusive Develop-
ment»1. 

Один з основних висновків звіту (докладно 
проаналізовано досвід 13 країн світу) – швидке і 
тривале економічне зростання це досить складне  
завдання, але воно реальне, і повторення таких до-
сягнень можливе в інших країнах, що дасть їм шанс 
поліпшити якість життя своїх громадян і скоротити 
бідність.  

У документі відмічені деякі суттєві риси країн, 
що досягли високих темпів економічного зростання, 
і підкреслюється значення якості управління, еконо-
мічної безпеки, конкуренції, раціональної бюджет-
ної і кредитно-грошової політики, а також держав-
них інвестицій в охорону здоров'я і освіту. 

На основі аналізу сучасної економічної літера-
тури, оглядів, доповідей, підготовлених міжнарод-
ними експертами для міжнародних організацій, дос-
лідження статистичних даних можна визначити 
ключові моменти інклюзивного зростання: ширші 
цілі (не тільки збільшення доходу або ВВП); всебіч-
ний розвиток людського капіталу;  скорочення нері-
вності і бідності; важливість активної участі в еко-
номічному житті, а не тільки в розподілі доходу; 
отримання вигоди широкими верствами населення, 
особливо дітьми, жінками, людьми похилого віку; 
дбайливе використання природних ресурсів і захист 
навколишнього середовища. 

Інклюзивне зростання – це зростання, яке до-
зволяє залучити більшу частину трудових ресурсів 
до ефективної економічної діяльності завдяки чому 
забезпечити більшій частині населення більш висо-
кий рівень життя. Значна увага приділяється розпо-
дільчим аспектам добробуту і доданню зростанню 
антидискримінаційної спрямованості. Люди можуть 
отримувати вигоди від економічного зростання як 
пасивні учасники, не приймаючи активної участі у 
збільшенні доходу або ВВП, а лише завдяки полі-
тиці перерозподілу. Це є досить поширеною практи-
кою у більшості країн, і не тільки в бідних і тих, що 
розвиваються. Насправді, різниця між цими двома 
перспективами (люди, як активні або пасивні учас-
ники, як виробники і споживачі, як актори або як 

                                                        
1 Всемирный банк предпринял попытку раскрытия стратегий роста быстро развивающихся стран / Центр гумани-

тарных технологий. 25.05.2008. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2008/05/25/1686 -Доклад о росте. Стратегии устой-
чивого роста и инклюзивного развития (The Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development). 

2 Кондратьев В. Инфраструктура и экономический  рост. Мировая экономика и международные отношения. 2011. 
№11. С. 18-24. (С. 23). 

3 Ending Poverty and Sharing Prosperity. Global Monitoring Report 2014/15. – Washington DC: International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank, 2015. 240 p. URL: http://www.worldbank.org/en/publication/global-mon-
itoring-report. 

клієнти) не так очевидна, як може здатися, адже ін-
клюзивний розвиток вимагає, щоб люди були ак- 
тивно включені в процеси політичних, соціальних  
і економічних змін. Однак більша «справедливість» 
і «рівність» у розподілі доходів може одночасно 
сприяти виключенню більш вмотивованих і здатних 
груп населення від активної участі в цих процесах. 
До того, це виключає із бюджету країни величезні 
кошти, які доцільніше спрямувати на розвиток ін-
фраструктури, найважливішого фактору інклюзив-
ного зростання. Найбільш гостро проблема нерівно-
сті, тобто низького ступеня інклюзивності еконо- 
мічного зростання має місце в країнах із слабороз-
винутими інфраструктурними мережами. Теоре- 
тичні дослідження і емпіричні розрахунки свідчать 
про тісний зв'язок між розвитком інфраструктури і 
інклюзивним зростанням – 1 млрд дол., вкладений в 
інфраструктуру, безпосередньо створює 15 тис. ро-
бочих місць і приблизно 30 тис. додаткових робочих 
місць в суміжних галузях. Китай, починаючи з  
2000-х років, інвестує в інфраструктуру щорічно 8-
10% ВВП, Таїланд і В'єтнам – понад 7%, Індія – 4-
6%, розглядаючи її як платформу для подальших 
інновацій і вирішення проблем зайнятості2.  

Проте дуже велика кількість ресурсів часто ви-
діляється на перерозподільні заходи, спрямовані на 
боротьбу з бідністю та соціальним виключенням 
(ексклюзією), але не з їх причинами. Такі країни, як 
Бразилія, Перу, Уганда, Гватемала, Венесуела, Росія 
витрачають значно більше грошей на субсидії і  
трансфери, ніж на державні інвестиції для розши-
рення інфраструктурних мереж, системи освіти (іс-
нують дослідження, які свідчать, що освітня інфра-
структура  ще в більшому ступеню, ніж дорожня ме-
режа впливає на економічне зростання) і охорони 
здоров'я.  

Зрозуміло, що розвиток інфраструктури грає 
велику роль у процесі інклюзивного зростання, але 
цим далеко не вичерпується. 

Світовий банк (World Bank) визначає інклю- 
зивне зростання як зростання швидкими темпами, 
стале, широко поширене по всім секторам еконо-
міки, що залучає значну частину трудових ресурсів 
країни і характеризується рівністю можливостей в 
доступі до ринку праці і ресурсів. Головний акцент 
у даному визначенні робиться на продуктивній зай-
нятості для всіх груп працездатного населення, 
включаючи жінок, як важливої умови зниження  
рівня бідності, більше, ніж на розподілі доходів3. 
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Таку само позицію займає і ОЕСР, розглядаючи 
інклюзивне зростання, як стабільне і всеосяжне з  
точки зору можливостей працевлаштування, і яке 
потребує підтримки з боку громадських інститутів 
для вирішення проблем на ринку праці. 

International Policy Centre for Inclusive Growth 
(IPC – IG) оцінює інклюзивне зростання як резуль-
тат, і як процес. З одного боку, як забезпечення пов-
сюдної можливості участі в процесі зростання як з 
точки зору прийняття рішень, так і в створенні са-
мого зростання. З іншого боку,  результат інклюзив-
ного зростання – це справедливий розподіл дохо-
дів1. 

Європейська комісія (European Commission) ви-
значає інклюзивне зростання як забезпечення висо-
кого рівня зайнятості, інвестування в освіту, боро-
тьбу з бідністю і модернізацію ринків праці, системи 
соціального захисту і сприяння більшому об'єд-
нанню суспільства. Переваги економічного зрос-
тання мають поширюватися на усі регіони країни, 
посилюючи територіальну єдність. Єврокомісія під 
час підготовки стратегії «Європа 2020» позначає, що 
інклюзивне зростання включає в себе: повне вико-
ристання трудового потенціалу, зниження бідності 
та її наслідків, розвиток соціальної залученості, усу-
нення регіональних диспропорцій. Таке комплексне 
бачення проблеми зростання і його інтегрованість у 
структурні реформи забезпечують диверсифікацію 
економіки і її перехід на «зелені принципи» через 
збільшення частки відновлених джерел енергії.  
Важливо мати залученість в процес інклюзивного 
розвитку різних секторів економіки (не тільки висо-
котехнологічних) при акценті на інфраструктуру, як 
необхідну умову інклюзивності і сталості зрос-
тання2. 

Міжнародний валютний фонд розглядає ін-
клюзивне зростання як підвищення темпів зрос-
тання за рахунок надання єдиного простору для ін-
вестицій і продуктивної зайнятості населення. 

Наведені приклади розбіжностей у розумінні 
поняття «інклюзивне зростання» наочно демонстру-
ють, що сьогодні не існує його загальноприйнятого 
визначення і єдиного уявлення про цей процес. Од-
нак ця концепція була досить активно сприйнята 
широким колом фахівців, а значимість забезпечення 
інклюзивного зростання економіки затверджено 
провідними міжнародними організаціями. 

Виходячи з цих позицій, приймаються про- 
грамні рішення на державному і міждержавному  
рівнях. Однією з таких програм є прийнята в 2010 р. 
десятирічна стратегічна програма Європейського 

                                                        
1 Exploring and Strengthening the Intersections between Social Protection, Employment and Inclusive Growth / Issues 

Paper for G20 DWG on Growth with Resilience. – Brasilia DF, Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth  
(IPC - IG), 2013. 47 p. URL:  http://www.ipc-undp.org/publication/26527. 

2 Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.  Brussels, EC, 2010. 34 p. URL:  http://ec.eu-
ropa.eu/europe2020/ index_en.htm. 

3 Там само. 

союзу «Європа - 2020»3. Вона спрямована не тільки 
на подолання негативних наслідків кризи 2008-
2009 рр., а й на перехід до нової сталої «зеленої» 
траєкторії зростання. Підкреслюється, що це зрос-
тання має бути інтелектуальним, стійким і інклю- 
зивним при залученні до відповідних процесів усіх 
секторів економіки, усіх верств суспільства. Ці три 
пріоритети взаємно посилюють один одного, і ма-
ють сприяти Євросоюзу в цілому, і кожній країні ок-
ремо, досягти високого рівня зайнятості, продук- 
тивності і соціальної єдності. Для слідування цим 
пріоритетам було сформовано пакет з п'яти цілей у 
таких областях: зайнятість, інновації, зміна клімату 
та енергетика, освіта, боротьба проти бідності та со-
ціального відчуження. 

Слід навести конкретні параметри, що характе-
ризують заявлені орієнтири, в числі яких: досяг-
нення 75%-го рівня зайнятості серед населення у 
віці 20-64 років; підвищення рівня інвестицій в до- 
слідження і розробки до 3% ВВП Євросоюзу; скоро-
чення викидів парникових газів на 20% (можливо на 
30%) по відношенню до рівня 1990 р., а також збіль-
шення частки відновлюваних джерел у загальному 
обсязі споживання енергії до 20%, підвищення  
енергетичної ефективності на 20%; доведення част-
ки осіб, які завершили триступеневу освіту в віковій 
групі 30-34 років до 40%;  скорочення на 20 млн  
числа тих, хто знаходиться на межі бідності і соціа-
льного виключення.  

Треба відзначити, що поставлені цілі носять до-
сить конкретний характер, що полегшує контроль за 
їх виконанням. Важливо також, що на основі цих ці-
льових параметрів сформовані орієнтири для кожної 
країни ЄС окремо. Для досягнення вищезгаданих ці-
лей в якості пріоритетних висунуті наступні сім на-
прямів діяльності. 

1. «Інноваційний союз» – об'єднання зусиль для 
створення і впровадження інновацій, що дозволить 
використовувати інноваційні ідеї у виробництві то-
варів і послуг, сприятиме створенню нових робочих 
місць і зростанню економіки.  

2. «Рух молоді» – підвищення якості освіти, за-
лучення молоді на ринок праці. 

3. «Розвиток цифрових технологій в Європі» – 
прискорення повсюдного використання високо- 
швидкісного Інтернету і надання можливостей уча-
сті фізичних і юридичних осіб в загальному цифро-
вому просторі. 

4. «Доцільне використання ресурсів в Єв-
ропі» – розумне використання джерел енергії, пере-
хід на економіку з низьким споживанням вуглевод- 
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невої сировини, збільшення використання джерел 
відновлюваної енергії, зниження залежності зрос-
тання економіки від кількості споживаних ресурсів. 

5. «Індустріальна політика, спрямована на гло-
балізацію» – поліпшення умов для підприємництва, 
в першу чергу для малого і середнього бізнесу. Роз-
виток потужної і стійкої промислової бази для пов-
сюдної глобалізації. 

6. «План з розвитку нових здібностей і збіль-
шення кількості робочих місць» – модернізація рин-
ків праці, підвищення мобільності трудових ресур-
сів, надання можливостей для отримання нових 
знань і навичок, щоб збільшити можливості для пра-
цевлаштування. 

7. «Європейська політика проти бідності» – під-
вищення зайнятості і зниження рівня бідності за ра-
хунок економічного розвитку на всій території Єв-
ропейського Союзу. 

На сьогодні можна сказати, що виконання по- 
ставлених цільових орієнтирів йде зі значними  
труднощами. Багато в чому це пов'язано з різницею 
в економічному розвитку країн ЄС, яка посилю-
ється. Так, наприклад, рівень зайнятості серед насе-
лення у віці 20-64 років в Греції становить 52,9%, в 
Швеції – 79,8%1. Але, незважаючи на це, активно 
проводяться публічні консультації щодо реалізації 
стратегії «Європа 2020» та можливого корегування 
зазначених цілей. На спеціальному сайті, присвяче-
ному стратегії «Європа 2020», кожна людина має 
можливість дослідити виконання цілей, зробити  
розбивку по ключовим індикаторами для будь-якої 
країни ЄС, розглянути динаміку показників на гра-
фіку. Це дозволяє здійснювати постійний громадсь-
кий контроль за її реалізацією. 

В Україні стратегія інклюзивного зростання 
поки що відсутня. Однак країна ще у 1992 р. приєд-
налася до стратегічного документу ООН «Порядок 
денний на ХХІ століття», підписала ряд міжнарод-
них угод і договорів, які зобов'язують управлінські 
структури держави здійснювати розвиток на прин-
ципах збалансованості, а в 2015 р. було затверджено 
стратегію «Україна – 2020» року2. «Стратегія–2020» 
включає в себе 62 реформи. Метою реформ визна-
чено досягнення європейських стандартів життя та 
гідного місця Україні в світі. З них пріоритетними 
визначені 8 реформ та 2 програми. Сутність цього 
програмного документу, покликаного забезпечити 
стале економічне зростання можна визначити 
всього двома словами – добрі наміри («благие наме-
рения»). А ухвалення на Самміті ООН зі сталого  

                                                        
1 Там само. 
2 Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020": Указ Президента України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ 

show/ 5/2015. 
3 Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року. Проект. URL: http: //  ua..undp.org. 
4 Hoekman B. Trade Policy for Inclusive Growth // Policy Dialogue: Redefining the Role of the Government in Tomor-

row’s International Trade. Geneva: UNCTAD, 2012. URL: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ditc_dir 
_2012d1a_Hoekman.pdf. 

розвитку 17 глобальних Цілей сталого розвитку на 
період до 2030 року, потребує розробки нової  стра-
тегії сталого розвитку України на період до 2030 
року, проект якої вже існує (з намірами ще більш до-
брими)3.  

При розгляді проекту стратегії «Україна - 2030»  
звертає на себе увагу той факт, що поняттю «інклю-
зія» фактично не приділено уваги, хоч у вступній ча-
стині є визначення понять «інклюзивність», «інклю-
зивне зростання», «інклюзивне суспільство» та  «ін-
клюзивні інституції». В самому ж тексті сутність 
цих понять ніяк не розкривається. Є враження, що ці 
поняття використовуються в тексті проекту Страте-
гії як свого роду декор, і майже завжди разом із по-
няттям «збалансований», яке в даному контексті 
сприймається як синонім поняттю «інклюзивний».  
Однак у самому тексті проекту стратегії міститься 
чимало інструментів і механізмів щодо створення 
відповідного правового поля для інклюзивного  
зростання. 

Для оцінки ефективності державної політики в 
цьому напрямі необхідно вимірювати ступінь ін-
клюзивності зростання. Ряд міжнародних організа-
цій вже приступили до розроблення методичних ре-
комендацій щодо розрахунку індексу інклюзивного 
розвитку. В запропонованих ними методиках важ-
лива роль відводиться ефективній роботі влади та 
громадських інститутів, політика яких має бути оп-
тимізована як для створення умов всеохоплюючої 
участі у виробництві ВВП, так і для виключення не-
рівності в розподілі створеного продукту. Оцінка ін-
клюзивності економічного зростання за методиками 
міжнародних економічних інститутів в загальному 
вигляді являє собою математичний інструментарій, 
за допомогою якого розраховується зведений ін-
декс. Для його розрахунку використовуються групи 
показників, які характеризують динаміку різних 
процесів, які мають вплив на результуючу інклю- 
зивного зростання, а також регресивні рівняння, 
спрямовані на кількісну оцінку відповідних факто-
рів. 

Методики оцінки інклюзивності зростання та 
перелік основних показників, в різних методиках, 
представлені нижче. 
Перелік основних показників, які використову-
ється у методиці ООН4.  
Пов’язані з доходом: 

• частка населення, яке споживає нижче 2 дол. 
в день (за ПКС в дол. США); 
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• відношення доходу і споживання найбільш 
багатих 20% населення до 20% найбільш бідних. 
Не пов'язані з доходом: 

• середня кількість років навчання (для моло-
дого і дорослого населення); 

• рівень дитячої смертності. 
Зростання і розширення економічних можливос-
тей: 

• темпи зростання ВВП на душу населення за 
ПКС (у постійних цінах); 

• показник зайнятості; 
• еластичність загальної чисельності зайнятих 

до ВВП (еластичність зайнятості). 
Ключові показники інфраструктури: 

• споживання електроенергії на душу насе-
лення; 

• частка асфальтованих доріг в загальній протя-
жності дорожньої мережі. 
Соціальна рівність для забезпечення рівного дос-
тупу до економічних можливостей, послугам 
освіти і охорони здоров'я: 

• кількість лікарів, медсестер і акушерського 
персоналу на 10 000 осіб; 

• частка державних витрат на освіту і охорону 
здоров'я від загальних витрат; 

• співвідношення учнів і вчителів у початковій 
школі. 
Доступ до послуг соціальної інфраструктури: 

• частка населення з доступом до електропоста-
чання в загальній чисельності; 

• частка населення, що користується якісними 
засобами санітарії. 
Гендерна рівність і можливості:  

гендерна сегрегація у початковій, середній і ви-
щій освіті. 
Системи соціальних гарантій: 

частка витрат на соціальне забезпечення від 
державних витрат на охорону здоров’я і соціальне 
забезпечення. 
Ефективне державне правління і громадські інсти-
тути: 

якість державного управління; 
рівень корумпованості. 
Оцінка інклюзивності зростання за методо-

логією МВФ1 базується на концепції кривої вимірю-
вання концентрації, яка визначає соціальну мобіль- 

                                                        
1 Inclusive Growth: Measurement and Determinants. Washington DC: IMF, 2013. URL:  https://www.imf.org/exter-

nal/pubs/cat/longres. aspx?sk=40613.0. 
2 OECD Framework for Inclusive growth. Paris: OECD, 2014. URL:  http://www.oecd. org/mcm/IG_MCM_ENG.pdf. 
3 Базилюк А.В., Жулин О.В. Інклюзивне зростання як основа економічного розвитку. Економіка та управління на 

транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5. Затонацька Т.Г. Фінансове забез-
печення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи. Теоретичні та 
прикладні питання економіки. 014.  Вип. 1 (28), Т.2. С. 102 – 112; Кожемякіна С.С. Підвищення продуктивності праці 
як основа економічного зростання в Україні. Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ; Таране-
нко І. В. Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри 
конкурентоспроможності. Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. пр. Дніпропетровськ. Дн Ун-т ім. 
Альфреда Нобеля, 2013. Вип. 1(12). С.172-185. 

ність і аналізує розподіл доходів серед населення. 
Підсумкове рівняння регресії містить в собі дані, які 
характеризують середнє зростання доходів і нерів-
ності по країнам світу за п'ять років, рівень доходу 
населення за ПКС за 5-річний період часу, варіації 
між країнами, на основі яких дається оцінка інклю-
зивності економічного зростання. В рамках даної 
методології задіяні групи показників – факторів ін-
клюзивного зростання: 

макроекономічні: ВВП на душу населення, за-
боргованість по відношенню до ВВП, обсяг інвести-
цій, рівень інфляції, державні витрати, волатільність 
ВВП. 

структурні: відкритість економіці, рівень 
освіти, фінансова відкритість, обсяг прямих інозем-
них інвестицій, розвиток інформаційно-комуніка-
ційних технологій, якість інфраструктури, експорт 
послуг і товарів. 

Методика ОЕСР2 фокусується на різних типах 
ресурсів, які можуть бути виміряні на даний момент 
і означати добробут майбутніх поколінь: економіч-
ний, природний, людський і соціальний капітали, 
включаючи в себе три ключових індикатори. Пер-
ший індикатор – багатовимірність, – виходить з ви-
значення добробуту населення і включає в себе  
11 показників в грошовому і негрошовому вимірі. 
Другий – вплив на розподіл, – пов'язаний з методом 
порівняння багатовимірних оцінок добробуту насе-
лення. Третій – стратегічна доцільність, – включає 
доходи домогосподарств і охорону здоров'я.  

Концепція інклюзивного зростання має велике 
значення для України в зв’язку з тими викликами, з 
якими їй довелося зіткнутися в останні роки. Адже 
кожна країна потребує окремого розгляду її про-
блем. Серед українських науковців можна виділити 
наукові праці А.В. Базілюка, Т.Г. Затонацької, С.С. 
Кожемякіної, І.В. Тараненко3. В їх працях ідеї ви- 
датних західних дослідників багато в чому втрача-
ють свій первісний зміст, і «збагачуються» звичним 
набором «напрямків і рекомендацій» з інклюзив-
ного (а раніше – «сталого», «збалансованого», «со-
ціально-орієнтованого», «інноваційного» тощо)  
розвитку. В багатьох роботах міститься лише обґру-
нтування важливості інклюзивного зростання як ос-
нови соціально-економічного розвитку країни через 
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інклюзію усіх членів суспільства. У роботі А.В. Ба-
зілюка запропоновано два методичні підходи щодо 
визначення індексу інклюзивного зростання. Пер- 
ший метод показує скільки держава недоотримає 
ВВП через бідність, безробіття і боргове фінансу-
вання економіки, а другий базується на визначенні 
інтегрального показника інклюзивного розвитку че-
рез визначення рівня доступу до результатів праці. 
Результати розрахунків автора показали, що у 
2009 р. в Україні недоотримано 28% ВВП, а у  
2014 р. – 45 %. 

Безумовно, для оцінки ефективності державної 
стратегії управління економікою вимірювати сту-
пінь інклюзивності зростання необхідно. Зокрема, 
такий індекс може висвітлити існуючі проблеми і 
порівняння із іншими країнами, але чи дасть це від-
повідь на питання – яким чином забезпечити інклю-
зивний розвиток країни, що перешкоджає такому 
розвитку і чому в більшості країн його не забезпе-
чено раніше? 

Відповідь на це питання складно знайти в до- 
слідженнях світових організацій, незважаючи на їх 
намагання вимірювати і обчислювати індекси. Тому 
такий інтерес викликала концепція інклюзивних ін-
ститутів (далі – КІІ), висунута у роботі американ-
ського неоінституціоналіста з Массачусетського  
технологічного інституту Дарона Аджемоглу (Daron 
Acemoglu) і гарвардського політолога Джеймса Ро-
бінсона (James A. Robinson)1.  

Цінність їх концепції не в тому, що в черговий 
раз проголошується безумовне «інститути мають 
значення» або «інститути вирішують усе». Ґрунту-
ючись на неоінституційній теорії, автори поясню-
ють відмінності в економічному і соціальному роз-
витку різних країн, і чинників, що сприяють або пе-
решкоджають економічному зростанню і накопи-
ченню достатку. Аналогії та паралелі цієї концепції 
з більш ранніми економічними теоріями, безумовно, 
існують, як і їх органічний зв'язок і спадкоємність. 
Все частіше дослідники, зайняті пошуком джерел 
економічного зростання активно втручаються в 
сферу політичних і соціальних відносин, ширше за-
лучають історичний матеріал. Звичайні динамічні 
ряди все частіше доповнюються міждержавними зі-
ставленнями, а місце елементарних виробничих  
функцій починають займати багатофакторні порів-
няння. При цьому такі змінні, як норма особистих 
заощаджень (або норма накопичень) в подібних  
розрахунках взагалі відсутні. Зате значне місце від-
водиться тим змінним, які, на думку Р. Берроу, по-
винні грати негативну роль (масштаби споживання 
держави, інфляція тощо), і, що особливо істотно, 
змінним, що характеризують вплив суспільно-полі- 

                                                        
1 Аджемоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процвета-

ния и нищеты. Москва, АСТ, 2015. 693 с. 
2 Цит. за Радыгин А., Энтов Р. В Поисках институциональных характеристик экономического роста (новые под-

ходы на рубеже ХХ – ХХІ веков). Вопросы экономики. 2008. №8. С. 6. 

тичних відносин (ступінь демократизації суспіль- 
ства, розподіл влади, дотримання законів, перш за 
все реальний захист прав власності і контрактних 
прав)2. 

Останнім часом і представники економічного 
мейнстриму почали схилятися до думки, що інсти-
туційні структури виявляються найбільш глибин-
ним джерелом сталого розвитку та економічного 
зростання, а необхідною умовою цього є здатність 
економічних інститутів використовувати потенціал 
інклюзивних ринків, заохочувати технологічні інно-
вації, інвестувати в людський капітал і мобілізувати 
таланти і навички значного числа людей. Пояс-
нення, чому так часто економічні інститути нездатні 
досягти цих цілей, – центральна тема досліджень 
Д. Аджемоглу і Д. Робінсона. Не менш важливе для 
них розглянути, як саме влада розподілена в суспі-
льстві: які можливості різних груп громадян ставити 
спільні цілі і досягати їх, а з іншого боку – обмежу-
вати інші групи громадян в досягненні їх цілей. 

Центральним для концепції Д. Аджемоглу і  
Д. Робінсона є зіставлення екстрактивних і інклю-
зивних інститутів. Для цього виконано докладний 
аналіз закономірностей, методів, прикладів регулю-
вання взаємозв'язаного розвитку (коеволюції) полі-
тичних і економічних інститутів в багатьох країнах 
на протязі довгого історичного періоду.  

Інклюзивні економічні інститути дозволяють 
співучасть якщо не усіх, то великої кількості грома-
дян в економічних відносинах з можливістю отри-
мання доходу/прибутку. Ці інститути мають також 
забезпечувати вільний вхід на ринок для нових ком-
паній і вільний вибір професії і кар'єри для усіх гро-
мадян. Тобто вони стимулюють економічну актив-
ність усіх верств населення, а це дозволяє найкра-
щим чином використовувати їх таланти і навички, 
при цьому залишаючи право вибору за кожною 
окремою людиною. Обов'язковою складовою ін-
клюзивних інститутів є захищені права приватної 
власності, неупереджена система правосуддя і рівні 
можливості для участі усіх громадян в економічній 
діяльності. Інклюзивні економічні інститути підтри-
муються інклюзивними політичними інститутами, 
які перешкоджають вузьким групам інтересів регу-
лювати економіку країни на свою користь.  

Інститутам, які мають властивості, протилежні 
інклюзивним, автори концепції дали назву екстрак-
тивних інститутів (від англ. to extract – «витягу-
вати», «вичавлювати»), спрямованих на те, щоб «ви-
чавити» максимальний дохід з експлуатації однієї 
частини населення і спрямувати його на збагачення 
іншої частині. Екстрактивні інститути допускають 
або встановлюють відчуження власності або дохо- 
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дів на користь вузьких груп. Вони дозволяють вузь-
кій групі громадян управляти економікою країни 
для власних інтересів і перешкоджають іншим гру-
пам громадян отримувати для себе вигоду з участі в 
економічних відносинах Екстрактивні економічні 
інститути підтримуються екстрактивними політич-
ними інститутами, які зберігають контроль привіле-
йованих груп над економікою країни.   

У роботі позначено такий характер взаємодії 
нерівності і економічного зростання: 

• зниження нерівності в країні (і не тільки у роз-
поділі ВВП) є фактором (а не результатом) росту її 
економіки; 

• подолання нерівності – не результат зрос-
тання економіки, а  результат досягнутого ступеню 
інклюзивності інститутів даної країни. 

Автори КІІ надають обґрунтовані докази того, 
чому в деяких країнах політичні процеси призводять 
до створення інклюзивних інститутів, які сприяють 
зростанню економіки, тоді як в більшості країн світу 
протягом всієї історії людства політичні процеси 
вели і ведуть до протилежного результату – утвер-
дження екстрактивних інститутів, що заважають 
економіці зростати. 

Економічне зростання і технологічні інновації 
створюються в результаті процесу, який видатний 
австрійський економіст Йозеф Шумпетер визначив 
«творчим руйнуванням», а діяльність підприємців 
революційною, бо саме з нею пов’язані нововве-
дення, і саме вона забезпечує оновлення техніки і  
технології виробництва, зміни їх комбінації і загаль-
ний прогрес. У ході цього процесу старі технології 
замінюються новими, нові сектори економіки залу-
чають ресурси за рахунок старих, нові компанії ви-
тісняють визнаних раніше лідерів.  

Екстрактивні інститути в довгостроковій перс-
пективі перешкоджають економічному і інновацій-
ному розвитку внаслідок декількох факторів. По- 
перше, неможливість захисту прав власності і кон- 
трактних прав, відчуження результатів праці, ство-
рюють негативні стимули для більшості громадян 
до досягнення економічного успіху. По-друге, ву-
зькі групи, які контролюють економіку в країнах з 
екстрактивними інститутами, перешкоджають інно-
ваційному розвитку, тому що нові технології мо-
жуть підірвати сектори економіки, що дають їм при-
буток, і створити інші групи, які можуть направити 
економічні ресурси на підрив їх влади (перерозподі-
лити ресурси не на їх користь). Опір «творчому руй-
нуванню» часто і лежить в основі опору створенню 
інклюзивних економічних і політичних інститутів.  
Це і є найважливіша перешкода на шляху не тільки 

                                                        
1 Визнано, що ця система була здатна сконцентрувати ресурси виключно на окремих масштабних завданнях  

і навіть домогтися значного ефекту стосовно конкретного науково-технічного проекту (польоти в космос, ракетно-
ядерна зброя тощо). 

2 Цитована праця  Аджемоглу Д. С.67. 

інноваціям, а взагалі інклюзивному сталому роз- 
витку цих країн. 

З цих причин, хоч екстрактивні економічні ін-
ститути і можуть генерувати економічне зростання, 
це зростання не буває сталим, і не супроводжується 
«творчим руйнуванням», адже не засновано на інно-
ваціях. Коли і політичні, і економічні інститути екс-
трактивні, технічному прогресу і процесу «творчого 
руйнування» просто нізвідки взятися. Протягом де-
якого часу країна може підтримувати економічне 
зростання шляхом перерозподілу ресурсів, в тому 
числі людських, але таке зростання має глибокі  
внутрішні обмеження. Коли межа досягнута, зрос-
тання зупиняється, як воно зупинилося у СРСР ще у 
1970-ті роки. І навіть, коли це зростання все ще було 
високим, науково-технічний прогрес у більшості га-
лузей економіки Радянського Союзу майже не від-
бувався. Тільки у військовій і аерокосмічній сферах, 
завдяки колосальним ресурсам, які в них вкладалися 
за рахунок усіх інших галузей економіки, активно 
розвивалися нові технології. А в цілому радянська 
промисловість ставала все більш несприйнятливою 
до інновацій1. Таке зростання без «творчого руйну-
вання» і технічного прогресу в усіх галузях еконо-
міки не могло бути сталим, і врешті-решт різко при-
пинилося, адже екстрактивні інститути не спромо-
жні підтримувати безперервний потік технологіч-
них інновації і «технологій широкого застосу-
вання» – цьому перешкоджає як відсутність еконо-
мічних стимулів, так і опір еліт2. 

Д. Аджемоглу, таким чином, відкрив реальну 
перешкоду інноваційної економіки, якою є непо- 
рушність в країнах (до їх числа відноситься біль-
шість посткомуністичних) їх інституційної основи. 
Які б «нові» уряди і президенти не приходили до 
влади, в основі – неможливість широких груп насе-
лення впливати на рішення еліт. Адже роз’єднане, 
несолідарне, неорганізоване населення таких країн, 
не зацікавлене і фактично не здатне виступати як са-
моорганізовані соціальні суб’єкти, спроможні змі-
нити «правила гри», чому також сприяє курс на зни-
щення організацій громадянського суспільства 
(НДО). 

З іншого боку, спроби встановити більш спра-
ведливий розподіл благ заміною старої еліти на 
нову, неефективні. У більшості випадків такі спроби 
врешті-решт призводять до появи нової олігархії, 
яка зберігає екстрактивні інститути і використовує 
їх для власної вигоди. Різні поєднання інститутів, 
що існують сьогодні в різних країнах, глибоко вко-
рінені в історії, оскільки після того як суспільство 
було організовано певним чином, ці інститути змі-
нюються рідко і повільно.  
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Автори КІІ розглядають радянську і пострадян-
ську економіку як приклад системи екстрактивних 
інститутів. Реформи в цих країнах, за їх думкою, 
були змінами path-dependent changes («не сходячи зі 
звичної колії» за термінологією неоінституціоналіс-
тів), і призвели до утвердження нової інкарнації та-
ких само інститутів, що були раніше, і ще більш ви-
сокого рівня соціально-економічної нерівності. Зок-
рема, в Україні і Росії замість обіцяного «народного 
капіталізму» виник і сформувався номенклатурно-
олігархічний капіталізм з гострими соціальними  
контрастами і масовими злиднями. Виникли: гли-
боко поляризоване суспільство, уражене кризою 
ідеології і національної ідентифікації; олігархічна 
криміналізована економіка; влада, що поєднує як 
ознаки демократичної політичної системи, так і 
риси більш властиві автократичним режимам.  

В Україні за роки ринкових реформ відбувся 
перерозподіл власності на користь клієнтельних 
груп (їх на пострадянському просторі почали імену-
вати кланами), і реальним суб’єктом управління 
стали великі корпорації1. На території, де опанували 
ці клани, контроль над ресурсами країни і на- 
явність владних повноважень (як результат процесу 
прямого зрощування влади і власності) надало не- 
обмежені можливості реалізації їх приватних інте-
ресів, що і перешкоджає зміні інституційної основи 
в інтересах усього суспільства. Внаслідок цього під-
приємницька діяльність не має для пересічних гро-
мадян сенсу через те, що не забезпечує їм доступу 
до ресурсів (вони вже усі розподілені поміж кла-
нами). Але справа не тільки в тому, що в країні із 
екстрактивними інститутами існують перешкоди 
для підприємницької діяльності. Значніші переш-
коди існують і для інноваційної діяльності. 

Адже клієнтельні групи це щільно інтегровані, 
закриті соціальні мережі, згуртовані на базі загаль-
них інтересів, замкнуті для сторонніх, не зацікавлені 
в будь-якому впливі з боку громадянського суспіль-
ства, і головне – у впровадженні інституційних ме-
ханізмів «творчого руйнування». При цьому солі- 
дарність цих груп інтересів, тобто узгодження дій і 
рішень, притаманна їм більшою мірою ніж пересіч-
ним громадянам України, що і дозволяє зберігати 
систему екстрактивних інститутів, які сконцентро-
вані на розподілі ренти (політичної, адміністратив-
ної) і забезпеченні саме цієї інституційної струк-
тури. Це і є протидією для здійснення масштабних 
структурних змін всієї економіки країни, яка протя-
гом вже майже трьох десятиліть самостійного існу- 

                                                        
1 На початку 90-х років трансформація крупних об’єктів радянської промисловості у великий пострадянський 

бізнес, переважно в акціонерній формі, відбувалась стрімкими темпами. Формальне акціонування на основі привати-
зації державних підприємств у суспільстві без демократичних традицій, підприємницької культури, повної нерозвине-
ності інститутів ринкової економіки та громадянського суспільства стало унікальним у світовій практиці експеримен-
том – швидкою, масовою і практично безоплатною передачею прав власності окремим особам. 

2 Галасюк В. Пути перехода Украины к инклюзивной экономике. URL:http://hyser.com.ua/economics/puti-perehoda-
ukrainy-k-inklyuzivnoj-ekonomike-eksperty-145320. 

вання спиралася виключно на сировинні ресурси і 
експорт продукції 2-3-го промислового укладу. 

Існуюча структура вітчизняної економіки у 
будь-якому аспекті не відповідає сучасним моделям 
інклюзивного зростання. Повномасштабна криза у 
переважній більшості сфер економіки, техніко-тех-
нологічна відсталість, низький рівень інвестиційно-
інноваційної активності стали наслідком кумуля- 
тивної деструктивної дії комплексу чинників різної 
природи, але передусім, дії екстрактивних інститу-
тів. У той же час, ці складні умови і черговий кризо-
вий стан надають шанс для зміни інституційної ос-
нови, для чого необхідні інклюзивні інститути, – 
правила й норми, втілені через відповідні структури, 
організаційно-комунікаційні зв’язки, законодавчо-
нормативне забезпечення, що і закладено в «Страте-
гії – 2030», як «Операційна ціль 7.3  –  Створити  
ефективні, підзвітні та інклюзивні інституції на всіх 
рівнях».  

В Україні достатньо виступів як вчених, так і 
політиків і урядовців, які бачать єдину можливість 
«перейти від «сировинного дрейфу» і «боргової 
ями», залежності від міжнародних фінансових ін-
ститутів до … європейського рівня добробуту» в пе-
реході «від екстрактивної до інклюзивної еконо-
міки, при якій в економічних процесах будуть заді-
яні широкі верстви населення, які зможуть вільно 
проявляти свої таланти і підприємницьку ініціа-
тиву». Деякі з них вважають ключовими механіз-
мами для цього кооперативний рух і програми на 
зразок ESOP, які діють в США і Європі, вважаючи 
що – «це реальний шлях до «м'якої деолігархізації» 
і інклюзивної економіці»2.  

Однак в Україні на сьогоднішній час вже існує 
законодавча ініціатива, яку з повним правом можна 
вважати кроком до інклюзивної економіки, до залу-
чення широких верств населення, до рішення со- 
ціально-економічних, демографічних, екологічних  
проблем сільської місцевості і українського сільсь-
кого господарства. 

Переконання, що «правильний» запуск ринку 
землі має привести до оздоровлення всіх процесів, 
які відбулися за час дії 15-річного мораторію на про-
даж сільськогосподарських земель, та нівелювання 
викривлень в українській аграрній моделі, спричи-
нених цими обмеженнями, розділяють далеко не усі 
причетні до прийняття рішень у цій сфері. Більш 
того, це викликає рішучий опір, і не тільки з приводу 
того «аби не було гірше». Продаж сільськогосподар-
ських земель у тому варіанті, який пропонується 
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урядом (Міністерством аграрної політики України) 
відкриває ринок для пересічних селян, але виключає 
з цього процесу крупних «гравців» (передусім агро-
холдінги). Хоч на думку заступника міністра аграр-
ної політики питання «Чи готова Україна до впрова-
дження ринку землі?» вже відноситься до розряду 
«перезрілих», йдеться не про зрілість, а про нама-
гання «сильних світу цього» не випустити ресурс, 
який ще більше закріпить позиції олігархів і закриє 
перспективи для пересічного селянина. Як запевня-
ють ініціатори  законопроекту, «при відкритті ринку 
основна наша мета – створити в сільській місцевості 
середній клас, який забезпечить робочі місця. Пов-
ноцінна власність на землю має дати селянам мож-
ливість розвивати своє виробництво, …щоб у кож-
ному селі, умовно кажучи, з населенням 1-2 тисячі 
людей, працювало 3-5 фермерів, кожен з яких ство-
рить по 10-20 робочих місць. У такий спосіб ми змо-
жемо суттєво покращити соціальну ситуацію»1. 

При тому, що крім мораторію, немає ніяких пе-
решкод для функціонування ринку землі в Україні 
(хоч і є питання, які потребують врегулювання, за-
конодавче підґрунтя вже закладено, ринок оренди 
успішно і повноцінно функціонує), висловлюється 
чимало побоювань (передусім, щодо посилення ко-
рупції), одразу виникають сумнівні перешкоди, які 
не мають відношення до реальності, але завдяки 
яким можна і далі зберігати цю «недоторканість» з 
метою очікування зміни «правил гри» на користь зе-
мельних «баронів». 

Міністр аграрної політики висловлює ще одне 
суттєве побоювання щодо перспективи вітчизняних 
переваг у вигляді родючих ґрунтів (агрохолдінгами 
застосовується досить виснажлива модель агрови-
робництва) і сприятливого клімату, які можуть бути 
нівельовані світовими технологічними розробками,  
і земля перестане бути основним засобом виробни- 
цтва. І врешті-решт Україна може опинитися на уз-
біччі високотехнологічного аграрного процесу, так і 
не позбавившись майже останнього рудименту ра-
дянського періоду – обмеження права розпоря-
дження землею.  

Держава, як власник земель, може формувати 
умови продажу на користь категорії покупців, яких 
хоче підтримати через механізм розстрочення пла-
тежів для фермерів, які купують державну землю, 
пільгового кредитування для фермерів тощо. Однак 
система екстрактивних інститутів України разом із 

                                                        
1 Бурбела Н. Перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк: Україна може опинитися на узбіччі 

високотехнологічного аграрного процесу, а ми продовжуватимемо сперечатися – можна продавати землю, чи ні . URL: 
https://economics.unian.ua/agro/1942476-pershiy-zastupnik-ministra-agropolitiki-maksim-martinyuk-ukrajina-moje-opinitisy 
a-na-uzbichchi-visokotehnologichnogo-agrarnogo-protsesu-a-mi-prodovjuvatimemo-sperechatisya-mojna-prodavati-zemlyu-
chi-ni.html  

2 Про внесення зміни до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України: Закон України від 
07.12.2017 р. №2236 – VIII. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua.zweb2. 

3 Цитована праця Аджемоглу Д. С.64. 

її нестабільною податковою, валютною, регулятор-
ною політикою сформували одне із найгірших біз-
нес-середовищ у світі, яке виключає можливості са-
мозайнятості широких верств населення, але завжди 
надає їх для збагачення тільки одного прошарку – 
власникам великого бізнесу. І з прийняттям народ-
ними обранцями закону про подовження мораторію 
ще на рік,2 влада підтвердила курс на збереження іс-
нуючого стану, який на користь тільки аграрним 
олігархам, які зараз можуть за безцінь брати в орен-
ду сотні тисяч гектарів. 

Ця інституційна стійкість і сили, що стоять за 
нею, допомагають пояснити і те, чому з нерівністю 
так важко боротися і чому так важко зробити бідні 
країни багатими. «З точки зору тих, хто контролює 
політичну владу, немає ніякої необхідності вводити 
більш ефективні для економічного зростання і доб-
робуту населення інститути, якщо діючі інститути 
набагато краще служать інтересам самої влади»3.  

У зв’язку з цією ситуацією, конкретне рішення 
якої, до речі, не передбачено ані в Стратегії «Укра-
їна – 2020», ані у Проекті «Україна – 2030» (гасла це 
одне, а законодавчі акти – це інше), доцільно наве-
сти приклад переходу від екстрактивних інститутів 
до інклюзивних, який відбувся в США шляхом ви-
рішення саме земельного питання. Це також є прик-
ладом того, яку роль може мати впровадження ін-
клюзивного інституту в модернізаційному перетво-
ренні країни.  

Після громадянської війни Півночі і Півдня  
бурхливий розвиток промисловості на півночі США 
призвів до появи великих промислових корпорацій, 
які використовували політичний вплив, щоб регу-
лювати економіку країни в своїх інтересах. Крім 
того, істотний рівень екстрактивності економічних і 
політичних інститутів зберігався і на Півдні США, в 
штатах колишньої Конфедерації. На той час США 
були середньо розвинутою країною із сировинною 
економікою – в 1862 р. близько 60% американського 
експорту давала бавовна-сирець із сільськогоспо-
дарського Півдня. Головним економічним ресурсом 
була земля, але на Півдні вона була розподілена по-
між крупними землевласниками. Такий стан не міг 
не турбувати керівництво країни, президентом якої 
на той час був видатний діяч Авраам Лінкольн. Ідея 
щодо того, що кожний громадянин цієї вільної кра-
їни має право володіти земельною ділянкою активно 
просувалась і знизу і зверху, і під тиском народних 
мас і радикально-демократичного крила Республі- 
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канської партії в 1862 р. було ухвалено закон, який 
увійшов у історію як Хомстед-акт (від англ. 
Homestead – садиба, ділянка), і з прийняття якого по-
чалась діяльність Авраама Лінкольна, як президента 
США.  

Згідно Хомстед-акту кожен громадянин США, 
який досяг 21 року, і не воював на боці Півдня проти 
Півночі, міг отримати із земель громадського фонду 
ділянку землі не більш 160 акрів (62 га) після сплати 
реєстраційного збору, а приступивши до обробки  
землі і почавши зводити на ній будівлі, – право  
власності на цю землю після закінчення 5 років або 
достроково, при сплаті 1,25 дол. за акр. За Хомстед-
актом в США було роздано близько 2 млн ділянок 
загальною площею близько 285 млн акрів (115 млн 
га)1.  

Хомстед-акт можна розглядати як приклад 
впровадження інклюзивного інституту, яке надало 
потужний імпульс просуванню уперед в усіх сферах 
завдяки залученості (інклюзії) величезних верств 
населення як у створення національного багатства, 
так і у зростання свого добробуту. Американські по-
літики, історики, громадські діячі високо оцінювали 
роль цього законодавчого акту, який став одним з 
епохальних законів в американській історії. Уже в ті 
часи цей закон оцінювався як одна з найбільш кори-
сних і життєво необхідних реформ за всю історію 
цивілізації. Жоден закон не сприяв у такій величез-
ній мірі становленню демократії в США. Джон Кен-
неді дуже влучно описав ситуацію, яка виникла  
після прийняття цього закону – «приплив піднімає 
всі човни». Такий «приплив» почав «піднімати всі 
човни» в США, в короткі терміни перетворивши 
країну на світового лідера. Вже на початку ХХ сто-
ліття США перестала бути сировинною країною і 
вийшла на перше місце за рівнем промислового і 
сільськогосподарського виробництва, поступово 
стаючи лідером у науковій, освітній, технологічній 
та фінансовій сферах.  

США надають і інший приклад переходу до ін-
клюзивного розвитку країни в період «Великої де-
пресії», тобто жорстокої кризи, яка охопила усі вер-
стви населення і сфери економіки країни. Успіхи ре-
форм, проведених іншим видатним президентом 
США – Франкліном Делано Рузвельтом, отримавши 
назву «Новий курс», стали можливими завдяки 
тому, що він зміг перетворити екстрактивні інсти-
тути, які вже опанували в багатьох сферах еконо-
міки США на інклюзивні.  

Головною причиною економічної кризи Руз-
вельт вважав розрив між збільшенням економічної 
потужності США і збереженим без змін способом 
розподілу національного багатства. Він провів серію  
 

                                                        
1 Павлов М.Ю. Инновационное развитие экономики: от «Хомстед-акта» до электронных коттеджей и «викино-
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реформ, спрямованих на розширення купівельної 
спроможності середнього і нижнього класів. Руз-
вельт також незмінно вважав за необхідне погоджу-
вати інтереси бізнесу з загальнонаціональними, в 
зв'язку з чим робив заходи, спрямовані на розвиток 
так званої соціальної відповідальності бізнесу. Руз-
вельт вважав, що в демократичній країні поставлені 
їм цілі можуть бути досягнуті тільки завдяки розши-
ренню політичної ролі усього народу, тому спряму-
вав зусилля на досягнення цієї мети, отримавши такі 
конкретні результати.  

Великий бізнес під впливом різних заходів дер-
жавного регулювання і контролю став узгоджувати 
свої дії з національними інтересами, і багато колиш-
ніх зловживань, зокрема на фондовому ринку, в  
банківській сфері, в цілому в підприємництві, було 
припинено. Нова позиція держави викликала опір 
частини бізнесу, в першу чергу великого, і Рузвельт 
неодноразово вступав з ним у жорстку конфронта-
цію (відчуження власності або доходів при цьому ні-
коли не відбувалося). Були суттєво розширені соці-
альні та економічні права і можливості народу,  
низка реформ забезпечила захист у випадку безро-
біття, хвороби тощо. Був прийнятий закон про міні-
мальний розмір заробітної плати. Профспілки отри-
мали широкі права щодо захисту інтересів трудя-
щих. Закон Вагнера 1935 р. надав робітникам право 
на страйк, колективний договір з підприємцями, і за-
кріпив за членами профспілок пріоритет при наймі 
на роботу. Спираючись на цей закон, робітники  
розгорнули широкий наступ на підприємців, стали 
реальною силою ринкової економіки, виграли за де-
сять років 80% страйків. Середня реальна заробітна 
плата робітників за десять років зросла в два рази, 
багато хто з них увійшли в американський середній 
клас або впритул наблизилися до нього. У політич-
ному відношенні американське суспільство стало 
більш плюралістичним, питома вага середнього і 
нижнього класів в політичному процесі і системі збі-
льшилася (було проведено серію реформ, спрямова-
них на розширення купівельної спроможності се- 
реднього і нижнього класів), а питома вага верх-
нього класу скоротилася. Створена Рузвельтом коа-
ліція Демократичної партії, яка включила робітни-
чий клас, фермерство, більшість афроамериканців, 
частину бізнесу, який підтримав Новий курс, може 
бути визначена як реально демократична. Прези- 
дентство Рузвельта підтвердило, що діяльність  
владної і політичної системи не є чимось раз і на- 
завжди даним, і визначається співвідношенням різ-
них соціальних сил, а не тільки позицією політичної 
еліти, і що ті переваги, які дає велика власність і ба-
гатство для впливу на політичні рішення влади, мо- 
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жуть бути суттєво ослаблені силами, які цьому про-
тидіють1.  

Різні поєднання інститутів, що існують сьо- 
годні в різних країнах, глибоко вкорінені в історії, 
оскільки після того як суспільство було організо-
вано певним чином, ці інститути змінюються рідко  
і повільно. До того ж влада може примусово на- 
саджувати певні культурні зразки, ідеї, міцні пропа-
гандистські стереотипи і просувати їх через освітні 
і культурні ініціативи, підвладні їй електронні і дру-
ковані ЗМІ.  

Так, наприклад, останнім часом російськими 
авторами і ЗМІ активно розповсюджуються думки, 
які обґрунтовують відносини, засновані на вертика-
льних взаємозв’язках влади і населення, як істо-
рико-культурну спадщину, їх існування і збере-
ження пояснюється соціокультурною специфікою 
Росії. Можна лише додати, що такі погляди вірно 
служать російському єдиновладдю, російським екс-
трактивним інститутам самодержавної (не розподі-
леної) влади, і до збереження цієї «спадщини» і цієї 
«специфіки» нині в Росії додається дуже багато зу-
силь і грошей.  

Однак автори концепції інклюзивних інститу-
тів не вважають дуже істотним вплив на економічне 
зростання історичних і соціокультурних факторів, 
обґрунтовуючи свою позицію прикладами із історії 
країн, які з різних причин були розділені, і внаслідок 
опанування в різних частинах булої єдиної країни 
різних інституціональних умов, через деяких час 
продемонстрували неймовірну різницю як в темпах 
економічного зростання, так і в рівні добробуту на-
селення. Наприкінці 1990-х років, всього лише через 
півстоліття після поділу, економічне зростання в  
Південній Кореї і стагнація в КНДР призвели до де-
сятикратної різниці в рівні доходів між двома части-
нами цієї колись єдиної країни. Економічна катаст-
рофа в Північній Кореї, яка занурила мільйони лю-
дей в безодню злиднів, особливо вражаюча саме при 
порівнянні з ситуацією в Південній Кореї: ні куль-
тура, ні географія, ні різниця в освіті не можуть по-
яснити розбіжні траєкторії розвитку двох Корей2. 

 
 

Видатний дослідник з інституціональної теорії, 
нобелівський лауреат Даглас Норт вважав, що ве-
ликі зміни інституційної основи суспільства наста-
ють тоді, коли зацікавлена в них сторона з достат-
ньою силою може обстояти свою позицію. Водночас 
він допускав, що неперервні поступові зміни в кон-
кретних напрямах впродовж часу поступово видо-
змінять інституційну основу настільки, що вона від-
криє іншу сукупність варіантів розвитку3. Цей ви-
сновок можна віднести до тих перспектив інклюзи-
вного суспільства, які надає розпочата в Україні де-
централізація влади і реформа місцевого самовряду-
вання, в процесі яких може відбуватися зміна існу-
ючої інституційної основи.  

Д. Аджемоглу і Д. Робінсон висловили припу-
щення, що можливість перетворення екстрактивних 
інститутів в інклюзивні завжди існує і багаторазово 
відбувалася в історії, хоч і залежить від супутніх 
чинників, з яких вони виділяють такі: 

ступінь екстрактивності інститутів – чим бі-
льше можливостей і засобів в розпорядженні прав-
лячих груп у придушенні будь-якої опозиції аж до 
тиранії, тим складніше розвиток в сторону інклюзи-
вних інститутів; 

існування інститутів в країні, які хоча б номіна-
льно могли б представляти противагу правлячим 
елітам; 

утворення широкої соціальної коаліції, яка 
представляє максимальну різноманітність існуючих 
груп і гарантує, що будь-яка вузька група в межах 
коаліції не буде в змозі встановити екстрактивні ін-
ститути, оскільки такі дії будуть зупинені іншими 
учасниками коаліції.  

Події 2014 р. проклали шлях до влади політич-
ним силам, які уособлюють менш концентровані і 
значно більш  політично роз’єднані групи капіталу, 
ніж раніше, що може породити і нові взаємовідно-
сини у владі, і нові можливості інституційних пере-
творень, а саме – цілеспрямоване формування інсти-
тутів, ефективних з точки зору досягнення цілей ін-
клюзивного розвитку, з якого отримує вигоду біль-
шість населення, що зумовлює зростання рівня 
життя, добробуту і скорочення бідності. 

 
Стаття надійшла до редакції 23.01.2018 
Прийнято до друку 30.01.2018 

  

                                                        
1 Согрин С. В. Российская политическая элита и американський опыт. Общественные науки и современность. 

2008. №8.С. 81-91; С.87-88. 
2 Цитована праця  Аджемоглу Д. С. 62. 
3 Норт Д. Институты, институциональные изменения, функционирования экономики. Москва, 1997. 180 с. (С. 91). 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ  
ЧЛЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СОВЕТА НАШЕГО ЖУРНАЛА 

КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА ПАВЛОВА! 
 

Константин Викторович Павлов – доктор 
экономических наук, профессор, член редколлегии 
журнала «Региональная экономика: теория и прак-
тика», родился в декабре 1957 г. в г. Баку.  

В 1981 г. он окончил экономический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Пла-
нирование народного хозяйства» с присвоением 
квалификации «Экономист-кибернетик». Однако 
способности к исследовательской деятельности у 
К.В. Павлова проявились еще в средней школе, что 
выразилось в сдаче школьных экзаменов экстерном 
и досрочном переводе его из 6-го в 8-й класс (это 
был всего второй случай перевода экстерном школь-
ника в истории средней школы Азербайджана за пе-
риод ее советского развития), в достигнутых побе-
дах на республиканских и городских олимпиадах по 
математике и физике. За успехи в учебе он был 
награжден поездкой в Международный лагерь «Ар-
тек», а также многочисленными грамотами. 

После окончания Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова Констан-
тин Викторович около 15 лет работал в системе Рос-
сийской Академии наук, где прошел путь от ста-
жера-исследователя и младшего научного сотруд-
ника до заведующего сектором и главного научного 
сотрудника. Сначала работал в Институте экономи-
ческих и международных проблем освоения океана 
Дальневосточного отделения АН СССР, а с 1989 г. – 
в Институте экономических проблем Кольского 
научного центра РАН. Затем 8 лет (с 1995 г.) воз-
главлял Институт региональной и национальной 
экономики при Удмуртском государственном уни-
верситете, после чего был приглашен для работы в 
Белгородский государственный университет, где с 
2003 г. работал заведующим кафедрой мировой эко-
номики Белгородского государственного универси-
тета. В 2009 г. он вернулся в Ижевск и, в настоящее 
время работает проректором по научной работе в 
Ижевском институте управления, а также профессо-
ром в Ижевском государственном техническом уни-
верситете (ИжГТУ) им. М.Т. Калашникова и в Рос-
сийском университете кооперации (Ижевский фи-
лиал). 

В 1988 г. К.В. Павлов защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Экономическая эффектив-
ность трудосберегающего направления интенсифи-
кации производства (на примере рыбной промыш-
ленности Дальнего Востока)» во Всесоюзном НИИ 
экономики рыбного хозяйства ( г. Москва); в 1993 г. 
защитил докторскую диссертацию по экономике на 
тему «Интенсификация производства в условиях не- 

определенности экономической среды» в Институте 
социально-экономических проблем РАН (с 1998 г. 
переименован в Институт проблем региональной 
экономики РАН) (г. Санкт-Петербург). В 1991 г. ему 
присвоено ученое звание «Старший научный со-
трудник», а в 1998 г. – ученое звание профессора. В 
2001 г. К.В. Павлову присвоили звание «Заслужен-
ный деятель науки Удмуртской Республики». 

Под его научным руководством защищено 
около 20 кандидатских и 3 докторских диссертации 
экономического профиля. С 1993 г. К.В. Павлов яв-
ляется членом диссертационных советов по эконо-
мике, около 5 лет был заместителем председателя 
докторского диссертационного совета в ИжГТУ. В 
настоящее время является членом диссертацион-
ного совета в Российском университете кооперации. 
Около 50 раз оппонировал кандидатские и доктор-
ские диссертации по экономике. 

Им опубликовано более 650 научных работ, в 
том числе около 65 книг и более 250 статей в цен-
тральных и зарубежных журналах. Кроме журналов 
«Региональная экономика: теория и практика», 
«Национальные интересы: приоритеты и безопас-
ность» он также публикуется в таких известных 
журналах, как «Общество и экономика», «Эконо-
мист», «Вопросы статистики», «Человек и труд», 
«Проблемы теории и практики управления», «Эко-
номика и управление», «Российское предпринима-
тельство», «Общественные науки и современность», 
«Региональная экология», «Экономический вестник 
Донбасса», «Вестник экономической науки Укра-
ины» и многих других. 

Кроме издания своих книг в различных изда-
тельствах Ижевска, Белгорода, Сыктывкара, Мур-
манска, Донецка, Луганска, Киева, Минска им опуб-
ликовано около 20 индивидуальных и коллективных 
монографий в Москве и Санкт-Петербурге в таких 
издательствах, как «Экономика», «Магистр», «На-
ука», «Экономистъ» и др. В последние два года  
К.В. Павлов опубликовал также девять индивиду-
альных монографии в Германии в одном из круп-
нейших в мире издательств «LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. KG».  

К.В. Павлов сформулировал принципы опти-
мальной структуры форм собственности и форм хо-
зяйствования в условиях развитой рыночной эконо-
мики, а также разработал концепцию об оптималь-
ных общественных структурах. Он обосновал идею 
о волнообразном характере соотношения рыночных 
и государственных методов регулирования эконо-
мики в переходной и устойчивой организационно-
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экономической среде, а также разработал концеп-
цию о сущности, структуре и элементном составе 
экономического ядра на разных уровнях иерархиче-
ской системы управления как основы формирования 
оптимальной социально-экономической и экологи-
ческой политики. Им также разработаны основы 
теории патологических процессов и явлений в соци-
ально-экономической и экологической сферах. 

Большой вклад К. В. Павлов внес в развитие ме-
тодологических и методических аспектов теории 
интенсификации общественного воспроизводства. 
В частности, им разработана методика экономиче-
ской оценки интенсификации производства на ос-
нове сравнения эффектов от использования экстен-
сивного и интенсивного способов решения произ-
водственных проблем, выявлены отраслевые и ре- 
гиональные особенности интенсификации, а также 
разработана система показателей, характеризующих 
уровень и темпы интенсификации производства. Им 
предложено выделять инвестиции и инновации экс-
тенсивного и интенсивного типов. 

В Удмуртском государственном университете 
под его руководством и при его непосредственном 
участии было осуществлено исследование многооб-
разных проблем социально-экономического разви-
тия крупных территорий и районов в условиях фор-
мирования рыночных отношений. Особенно сле-
дует выделить разработку К.В. Павловым системы 
показателей, характеризующих межрегиональные 
социально-экономические отношения, определение 
особенностей функционирования и развития приго-
родных районов, формулировку принципов и усло-
вий разработки оптимальной стратегии социально-
экономического развития регионов и муниципаль-
ных образований. Существенный интерес может 
представлять также разработка К.В. Павловым про-
блем этноменеджмента и этноэкономики, а также 
вопросов инновационной экологии. За период ра-
боты в различных вузах страны он был также науч-
ным руководителем различных магистерских дис-
сертаций, дипломов и дипломных проектов в общей 
сложности более 200 раз. В последние годы рабо-
тает профессором кафедры экономики и управления 
в Российском университете кооперации (Ижевский 
филиал). 

К.В. Павлов действительный член Русского 
географического общества, заслуженный деятель 
науки Удмуртской Республики, а также академик 
четырех общественных академий: Российской ака-
демии социальных наук, Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и природы 
(МАНЭБ), Академии труда и занятости и Академии 
экономических наук Украины. Кроме этого, его из- 
брали членом Международной ассоциации институ- 
 
 
 
 

ционалистов. Он является членом редколлегии ряда 
журналов, рекомендованных ВАК России и Укра-
ины для соискателей ученой степени доктора эконо-
мических наук, таких, как «Региональная эконо-
мика: теория и практика» (Москва, Издательский 
дом «Финансы и кредит»), «Вестник Челябинского 
университета», «Региональная экология» (Санкт-
Петербург, Издательство РАН) и «Экономический 
вестник Донбасса» (Украина). Кроме этого, он осно-
вал и несколько лет был главным редактором жур-
нала «Проблемы региональной экономики», издава-
емого в Удмуртском государственном универси-
тете, который выиграл грант Фонда Сороса во Все-
российском конкурсе журнальных проектов в вузах, 
который проходил в 1998 г. Он также был основате-
лем и главным редактором журнала «Проблемы  
экономики и менеджмента», который несколько лет 
издавался в Белгородском государственном универ-
ситете.  

По решению Европалаты Европейского Союза 
от 27.11.2015 г. К.В. Павлов награжден дипломом и 
Европейской золотой медалью за 2015 год. В Золо-
том рейтинге академической активности и популяр-
ности среди 500 – топовых экономистов России он 
занял 22 место (2016 год). Индекс Хирша 23, в Науч-
ной электронной библиотеке eLIBRARY.RU публи-
каций 678, цитирований 2781. 

К.В. Павлов около сотни раз участвовал в ра-
боте Международных, Всесоюзных, Всероссийских 
и региональных конференций и симпозиумов, при-
чем значительное число раз в пленарных заседа-
ниях. Сведения о Константине Викторовиче содер-
жатся в издаваемой в Швейцарии энциклопедии 
«Who is who в России» в трех выпусках – за 2010, 
2011 и 2012 годы; во всех изданиях энциклопедии 
МАНЭБ, издаваемой в г. Санкт-Петербурге; в эн-
циклопедии, посвященной 80-летию образования 
Кольского научного центра РАН, а также в других 
престижных изданиях. В советский период он был 
награжден тремя знаками ЦК ВЛКСМ: «Молодой 
гвардеец 11 пятилетки второй степени», «Молодой 
гвардеец 11 пятилетки первой степени» и знаком 
«60 лет с именем Ленина», грамотой Общества 
«Знание» РСФСР, в 1983 г. выиграл конкурс «Луч-
ший молодой лектор Дальневосточного научного 
центра АН СССР». К.В. Павлов являлся членом об-
щества «Знание» еще со студенческих времен. В со-
ветский период его избирали заместителем Предсе-
дателя Совета молодых ученых Дальневосточного 
научного центра АН СССР  и Председателем Совета 
молодых ученых Кольского научного центра РАН, а 
также членом областных и районных комитетов 
ВЛКСМ. За период работы в целом награжден мно-
гочисленными грамотами и благодарностями. 

 

Ученый совет ИЭП НАН Украины 
Ученый совет ЛНУ им. Тараса Шевченко 

Международный Совет и Редколлегия журнала 
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80–РІЧЧЯ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  

САВЕЛЬЄВА ЄВГЕНА ВАСИЛЬОВИЧА 
 
Народна мудрість каже: «Життя прожити не 

поле перейти». В науці трохи по іншому: Життя 
прожити, – не одне покоління спеціалістів підгото-
вити … акумулювати життєвий та професійний до- 
свід і методично передавати його своїм учням, – так 
вважає Євген Савельєв. 

Довідково: На початку, січня (4-го числа) 
2018 року відомому в Україні та за її межами уче-
ному – економісту, професору Тернопільського на-
ціонального університету, заслуженому діячеві 
науки і техніки України, – Савельєву Євгену Васи-
льовичу виповнилося 80 років від дня народження.  
За спиною літа, події, країни, учні, послідовники, – 
їх успіхи та проблеми, яких він сприймає як свої. 
Можна зупинитися, є над чим подумати. Справді, 
зроблено немало. Хотілось би більше…  

Нині у нього погляд тільки у перед, тільки у 
перспективу. Він переконаний, доки людина пра-
цює, доки дивиться у перспективу доти живе, 
доти життя має сенс. Про нього, про таку лю-
дину хочемо повести  мову у цій статті.  

Автор цієї статті познайомився з доктором еко-
номічних наук, професором Савельєвим Євгеном 
Васильовичем десь на початку 80-х років, коли по-
чинав свою науково-педагогічну діяльність в ТФЕІ 
(Тернопільському національному економічному 
університеті). На цей час він був уже завідувачем ка-
федри управління та планування народного госпо-
дарства Тернопільського фінансово-економічного 
інституту. Я, на цей час, без відриву від виробництва 
захистив у Московському інституті управління  
ім. Серго Орджонікідзе кандидатську дисертацію  
і власне на його кафедрі за сумісництвом, працюючи 
в Тернопільському облплані, отримував перший 
практичний науковий досвід. До речі, на його ка- 
федрі пройшов від асистента, викладача, старшого 
викладача і доцента аж до професора кафедри. Не-
обхідно зауважити, що тоді реалізувати себе хлоп-
цеві з провінції (як йому, та і мені) у науковій царині 
було не легко. Для сьогоднішніх здобувачів науко-
вих ступенів хочу сказати, що у Тернополі, як і в ін-
ших обласних центрах, де були ВУЗи без аспіран-
тури, на відміну від нинішніх умов, не було можли-
востей навіть здати звичайний екзамен кандидатсь-
кого мінімуму, не то що захистити дисертацію, тим 
більше докторську. 

Як висловлювались колеги до Євгена Васильо-
вича, коли він писав свою докторську, – хоч ти хло-
пець з Великої Новосілки, та з далекого провінцій-
ного селища, – не розраховуй, що пропустять. Про- 

пустили! Всупереч усім перепонам здобув усі до- 
ступні наукові ступені і отримав визнання серед на-
уковців та громадськості. Не випадково що, на да-
ний час, уже вже у поважному віці, крім належного 
навчального навантаження, виконує обов’язки рад-
ника ректора ВУЗу, та широко «востребуваний гро-
мадськістю».  

Нині маю достатньо інформації для того щоб 
сказати як це було, та при тому не забути загадати 
цю людину добрим  словом. 

Довідково: Євген Васильович Савельєв наро-
дився 4 січня 1938 року теж не у столиці, а у се-
лищі Велика Новосілка Великоновосілківського 
району Донецької області. Закінчив у 1955 році  
у цьому ж селищі середню школу № 1. 

У 1960 році за-
кінчив кредитно-
економічний факу-
льтет Одеського 
кредитно-економі-
чного інституту 
(нині – Одеський 
національний еко-
номічний універси-
тет). У 1969 році 
закінчив аспіран-
туру Донецького 
державного універ-
ситету (нині – До-
нецький національ-

ний університет, який на час окупації тимчасово 
розміщується у Вінниці). У 1972 році захистив  
кандидатську дисертацію з теми «Заробітна 
плата як форма матеріального стимулювання 
підвищення ефективності виробництва на проми-
словому підприємстві» по спеціальності 08.05.04 – 
«економіка, організація і планування народного го-
сподарства (машинобудування)» на раді гумані-
тарного факультету Донецького державного уні-
верситету. Докторська дисертація захищена у 
1984 році на тему «Методологічні проблеми орга-
нізації соціалістичного змагання у промислово-
сті» по спеціальності 08.00.05 – «економіка, орга-
нізація управління і планування народного госпо-
дарства (промисловість)» на спеціалізованій вче-
ній раді Д 016.48.01 при Інституті економіки про-
мисловості Академії наук УРСР. Від так, став  
доцентом  кафедри планування народного госпо-
дарства. З 1977 року, професор  кафедри госпо-
дарського механізму. З 1986 року по громадській 
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лінії, – Академік Академії економічних наук Укра-
їни з спеціальності «Економічний розвиток зару- 
біжних країн» та з 19 квітня 2008 року,  академік 
Академії вищої освіти України. 

До здобуття звання академіка була виснажлива 
науково-дослідницька робота, читання лекцій, ви- 
давнича та громадська діяльність, організація ви- 
ховної роботи в гуртожитках і ще багато чого, про 
що і не описати у цілій книзі. Колись у довірливій 
розмові Євген Васильович признався, що тему до-
слідницької роботи та розв’язання багатьох соціа-
льно-економічних задач отримав у процесі дискусії 
не лише з колегами, а і з … студентами. Власне, від 
його досвіду та за його порадою я теж проводив за-
няття методом дискутування за наявним життєвим 
досвідом. Студенти розкуто висловлювали свої по- 
гляди на процеси, явища і таким чином глибше вни-
кали у проблематику, вносили пропозиції з її 
розв’язання. Ставали незалежними у своєму мис-
ленні спеціалістами. Таких прикладів передачі свого 
досвіду підлеглим можна приводити безліч. 

Невгомонний колишній проректор ВУЗу, 
зав.кафедри, академік та віце-президент Академії 
економічних наук України, академік вищої освіти 
України, доктор економічних наук, професор за ба-
гаторічну і плідну наукову роботу відзначався чисе-
льними державними та відомчими відзнаками.  
Зокрема, за свою самовіддану працю на благо науки 
і практики в свій час нагороджений: Дипломом Мі-
ністерства вищої та середньої спеціальної освіти 
СРСР і Центрального Комітету ВЛКСМ (1977); Гра-
мотою правління Тернопільської обласної організа-
ції товариства „Знання”; Почесною грамотою Пре-
зидії Української республіканської ради професій-
них спілок; Дипломом Президії Центрального прав-
ління науково-економічного товариства як член ав-
торського колективу, відзначеного другою премією 
Всесоюзного конкурсу в галузі управління економі-
кою (1984); медаллю „Ветеран праці” (1986); Поче-
сною грамотою ЦК профспілки працівників освіти 
вищої школи і наукових закладів (1988); Грамотою 
Тернопільської обласної адміністрації (1997); імен-
ним годинником від Українського союзу промисло-
вців і підприємців (2001) ін. 

На даний час він Заслужений діяч науки і тех-
ніки України. Нагороджений золотою медаллю 
імені М.І. Туган-Барановського, та відзнакою імені 
академіка НАН України М.Г. Чумаченка, Академії 
економічних наук України за значний внесок у роз-
виток економічної і науково-технічної сфер та акти-
вну громадську діяльність на благо і розбудову Ук-
раїни. Відзнакою Академії соціального управління: 
«Молись і працюй». На його лацкані красуються:  
пам’ятна медаль «За досягнення в галузі міжнарод-
ної освіти» Ι-го ступеня Українського державного 
центру міжнародної освіти Міністерства освіти і на-
уки України та відзнака лауреата республіканської 

премії імені С. Подолинського; «Відзнака міського 
голови» м. Тернополя (Розпорядження міського го-
лови від 23 серпня 2011 року) та інші численні галу-
зеві, відомчі грамоти та подяки. 

Насправді видатний учений-практик у галузі 
управління, менеджменту, міжнародної економіки і 
маркетингу мав складну, неординарну життєву 
школу, яку проходив у своєрідному широкому гео- 
графічному форматі.  

З чого, з яких щаблів починалася виробнича 
кар’єрна драбина академіка Є.В. Савельєва? Як ві-
домо з довідки, у червні 1960 року закінчив Одесь-
кий кредитно-економічний інститут (нині – Одесь-
кий державний економічний університет). 

Довідково, виробнича кар’єра: А з вересня 
1957 р. по березень 1961 р працював економістом 
Державного банку в Донецькій області набуваючи 
виробничий досвід у фінансово-банківській сис-
темі. З квітня по листопад 1961 р. він – молодший 
науковий співробітник Донецького науково-дослі-
дного вугільного інституту. З січня 1964 р. – по 
жовтень 1965 р. – начальник планового відділу за-
воду “Буддеталь”, тресту “Донкоксохімбуд”,  
Мінпромбуду УРСР (м. Авдіївка Донецької обл.). 
Згодом (до серпня 1966 р.) – начальник відділу 
праці та заробітної плати Донецького заводобу-
дівельного комбінату тресту “Донбасзалізобе-
тон” (м. Донецьк). 

Працюючи на виробництві, Є.В. Савельєв ба-
чив численні недосконалості господарських механі-
змів, тут же вносив пропозиції щодо їх удоскона-
лення, але реакція керівництва не завжди була пози-
тивною. Прийшов до висновку, потрібно не лише 
здійснювати дослідницьку роботу, а й готовити ква-
ліфіковані кадри, які б відповідали вимогам часу.  

Власне з цих причин у вересні 1969 р. перейшов 
на викладацьку роботу, на якій працював до ве- 
ресня 1971 р. викладачем; з вересня 1974 р. – ста-
ршим викладачем Донецького держуніверситету, 
а потім – в Тернопільському фінансово-економіч-
ному інституті (нині – Тернопільський національ-
ний економічний університет). Тут він пройшов 
шлях старшого викладача, доцента, завідувача 
кафедри управління та планування народного гос-
подарства, в. о. проректора з навчальної роботи. 
Із вересня 1985 р. – завідувач кафедри господар-
ського механізму, з листопада 1990 р. – завідувач 
кафедри менеджменту та маркетингу. У вересні 
1992 р. обраний завідувачем кафедри маркетингу, 
з вересня 1997 р. – завідувач кафедри міжнародної 
економіки, фінансово-кредитних відносин і марке-
тингу. Одночасно з грудня 1983 р. – проректор з 
навчальної роботи Тернопільського державного 
економічного університету (нині – Тернопільський 
національний економічний університет). На даний 
час професор кафедри та радник ректора. 
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У своїй педагогічній та науковій діяльності Єв-
ген Васильович багато уваги приділяє розвитку між-
народних відносин. Мабуть власне його активність 
у цій царині обумовила його перехід на кафедру 
міжнародної економіки, фінансово-кредитних від-
носин і маркетингу. В його активі заснування Євро-
студій в ТНЕУ. Від так, майже десять років був екс-
пертом Німецької служби академічних обмінів 
DAAD (1993 – 2003); експерт програми Європейсь-
кого Союзу Tempus Tacis (1994 – 95); контрактер 
проекту Тасіs-АСЕ, контрактний номер T94-17-21-0 
(1996); старший експерт проекту Bіstrо-Тасіs “Третя 
міжнародна наукова конференція “Проблеми еконо-
мічної інтеграції України в Європейський Союз: ін-
вестиційні аспекти”, контрактний номер BIS/97/085 
(1998); контрактер фонду “Відродження” (1999); ко-
ординатор проекту “European Economic Studies and 
Business Relations” програми Європейського Союзу 
Tempus Tacis (1999 – 2002). 

З 1996 р. донині – співголова програмового ко-
мітету щорічної міжнародної конференції “Про-
блеми економічної ефективності інтеграції України 
в Європейський Союз”. 

Від 2002 р. – головний редактор двомовного 
(україно- і англомовне видання) “Журналу європей-
ської економіки”, створення якого сам й ініціював. 

Є В. Савельєв багато уваги приділяє розвитку 
внутріуніверситетських ЗМІ. Євген Васильович є 
багаторічним членом редколегії журналів “Вісник 
Тернопільської академії народного господарства” (з 
1998), Вісник економічної науки України та “Госпо-
дажски архива” (Болгарія, з 1997). На справді Є. В.  
Савельєв не мало зусиль прикладає для підтримки 
та заснуванню нових наукових фахових видань. 

При тому, в науці досліджуючи нову еконо-
міку, інтеграцію України в Європейський Союз,  
маркетинг як фахівець з менеджменту, міжнародної 
економіки та маркетингу, систематично публікує 
свої наукові праці у газетах та журналах, фахових 
вітчизняних та зарубіжних виданнях, частенько ви-
ступає по радіо та на круглих столах по телеба-
ченню.  

Є В. Савельєв є керівником наукової школи з 
проблематики «Міжнародна економіка». Досліджує 
проблеми формування нового світового економіч-
ного порядку, міжнародні відносини та формування 
міжнародних і національних систем організації ви-
робництва.  

Особливим продуктом його діяльності є донька 
Віталіна Євгенівна по чоловікові Куриляк, яка як і 
батько захистила успішно докторську дисертацію за 
темою реформування механізму залучення інозем-
них інвестицій у розвиток виробничої сфери Укра-
їни (на основі аналізу зарубіжного досвіду). На да-
ний час очолює кафедру міжнародної економіки. 
Однак дочка та внуки – це окрема тема сьогодніш-
ньої розмови.   

Євген Васильович завжди зберігає високий  
творчий потенціал. Автор близько 500 наукових 
праць. Видав 15 монографій (індивідуальних та ко-
лективних). Близько 50 праць опубліковано в краї-
нах Європейського зарубіжжя. За його ініціативи, 
зокрема, вирішено в свій час проблеми: удоскона-
лення форм заробітної плати, адаптованої до варто-
сті робочої сили; створено методики оцінки діяльно-
сті працівників і підприємств; розроблено систему 
інтеграції України в Європейський Союз; сформо-
вано основи маркетингової діяльності в умовах пе-
рехідної економіки та виходу українських підпри-
ємств на світовий ринок. 

Є В. Савельєв підготував для національної на-
уки та практики два доктори та дев’ятнадцять кан-
дидатів економічних наук. 

Про життя і творчу діяльність Є.В. Савельєва в 
місцевих, загальнодержавних, фахових та зарубіж-
них засобах масової інформації написано немало на-
рисів. Серед них варто згадати статті: 

Валігура К. Співробітництво вузів Європи. У 
ТАНГ відкрився Центр європейських і міжнародних 
студій / Кость Валігура // Газета «Свобода». – 
2000. – 5 вересня; Євген Савельєв // Вчені Терно-
пільської академії народного господарства / наук. 
ред. д.е.н., проф. А.Ф. Мельник. – Тернопіль: Еконо-
мічна думка, 2003. – С. 98-101; Мельничук Б. Саве-
льєв Євген Васильович / Б. Мельничук, Л. Щербак // 
Тернопільський Енциклопедичний словник. – Т. 3. – 
Тернопіль Видавничо-поліграфічний комбінат 
«Збруч». – 2008. – С. 213; Олександр Устенко і роз-
виток міжнародного співробітництва ТАНГ; Онись-
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Заключення. Справді, життя прожити не поле 
перейти… В науці своя специфіка: Життя прожити – 
не одне покоління спеціалістів необхідно підгото-
вити і випустити. Для забезпечення їх стійкості від 
кризових, антикорупційних, антидержавних вірусів, 
необхідно прищепити віру, оптимізм, патріотизм, 
витривалість, терпимість, наполегливість у досяг-
ненні мети. Ох, як не просто це було робити, особ-
ливо у посттоталітарний період, та у період держав-
ного становлення, коли не було досвіду, відповідної 
нормативної та навчально-методичної бази тощо, 
приходилось робити все одночасно. Вдалося не 
мало та потрібно було більше… Нічого, ще є порох 
у порохівницях…  

Підготовити молоде покоління науковців – пе-
рекувати, наповнити їх знаннями, вказати шлях до  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

світла. Благословити на успіх та добро, а потім доки 
свідомий спостерігати та переживати разом з ними 
їхні успіхи та невдачі … при тому сприймати їх як 
свої. Хворіти так, як хворіє наша національна еконо-
міка, боротись з численними кризами, корупцією в 
економіці як … вітряками. Усвідомлювати безпо- 
радність, безпомічність і … знаходити сили, щоб са-
мому вистояти, підтримати своїх послідовників і 
хоч на крок самому поступити уперед.  

Побажаймо сьогоднішньому 80-літньому юві-
лярові, професору Євгену Васильовичу Савельєву 
до 100 літ без «ремонту», а потім хай життєвий лі-
чильник по новому почне відлік добрих справ при 
доброму здоров’ї та достатку. Хай живеться та тво-
риться для блага нашої держави України, для вели-
кої української родини науковців, – многая і благая 
літ. 
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