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ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ЗМІНИ ТАРИФНИХ ТРЕНДІВ 

 
Постановка проблеми. На тлі усвідомлення 

неминучості поступового зростання вартості елек- 
троенергії в Україні об’єктивно настав момент пере-
осмислення цінових орієнтирів у електроенергетиці 
у зв’язку із введенням в дію з 1 січня 2019 року За-
кону України «Про ринок електроенергії». Серед  
передбачених даним Законом змін до парадигми іс-
нування енергоринку країни найбільшу увагу пере-
важної більшості фахівців і науковців поки що при-
вернули новації щодо запровадження з 1 травня 
2019 року окремої сплати послуг з розподілу елек- 
троенергії і безпосередньо постачальнику електро- 
енергії, що надходить в оселі мешканців.  

Через це, попри запевнення законодавців, та-
рифи на постачання електроенергії неминуче зрос-
туть. Наприклад, для мешканців Києва, де поста-
чання здійснює ТОВ «Київські електричні послуги», 
на 32% (хоча це зростання буде здійснюватися по- 
ступово). Вже діючий тариф для теплової генерації 
зріс до максимального рівня у 2 грн 17 коп., тоді як, 
наприклад, одна кіловат-година (кВт·год) такої са-
мої теплової електроенергії на Угорській енергетич-
ній біржі коштувала лише 1 грн 50 коп. [1]. Але най-
більш стрімкі зміни очікуються у зв’язку з перехо-
дом згідно із новим Законом до «вільного» ціноут-
ворення тарифів, коли нинішнє державне регулю-
вання буде частково покладено на енергобіржі.  
Внаслідок такої реформації все одне слід очікувати 
подовження тренду на зростання тарифів на елек- 
троенергію до майже 3 грн за 1 кВт·год, оскільки 
пропонується зрівняти тарифи для потреб населення  
і промислових споживачів.  

Отже, продовження тренду зростання тарифів 
на електроенергію залишається дороговказом і для 
розвитку відновлювальної енергетики (ВДЕ), яка 
базується на використанні відновлюваних енерге- 

тичних ресурсів, і частка якої в загальному обсязі 
пропозиції електроенергії в Україні залишається на 
найменшому рівні відносно інших країн – трохи  
більше 1%. Подальший розвиток так званої «зеле-
ної» енергетики певною мірою стимулюється наяв-
ним поки що «зеленим тарифом», який в Україні  
є найвищий в Європі – на рівні 18 євроцентів за  
1 кВт·год (у середньому в європейських країнах він 
дорівнює лише 8,6 євроцентів). Завдяки високим та-
рифам в Україні продовжується сприятливий інвес-
тиційний клімат для розвитку ВДЕ, завдяки чому 
тільки в останні два роки кількість виданих техніч-
них умов і підписаних договорів на приєднання 
об’єктів «зеленої» енергетики до об’єднаної енерге-
тичної системи України зросла майже в 30 разів. 

У той же час, протягом останнього часу в світі 
йде зворотний процес, а саме – зменшення тарифів 
на електроенергію. Приєднання до такого процесу 
України слід вважати неминучим. Першими свід-
ками цього є вже прийняті рішення із зниження «зе-
леного тарифу», обмеження будівництва сонячних 
електростанцій на землі, від’єднання виробників 
відновлювальної енергії від збуту продукції через 
ДП «Енергоринок» із подальшим запровадженням 
аукціонів з продажу-купівлі електроенергії.  

У зв’язку з цим є необхідним вже зараз, на етапі 
впровадженні проектів альтернативної енергетики, 
враховувати очікувані тренди. Це дасть можливість 
адекватно оцінювати економічну ефективність да-
них проектів, оскільки створення відповідних об’єк-
тів є довготривалим процесом. Оскільки допустити 
провал програми відновлювальної енергетики через 
її економічну неефективність, закладену ще на ста-
дії техніко-економічного обґрунтування проектів, 
неприпустимо, необхідно вже зараз визначити скла-
дові формування кластеру економічно обґрунтова- 
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них умов розвитку ВДЕ. Це є проблемою спеціаль-
них техніко-технологічних досліджень, без яких не-
можливо вирішити всі виникаючі питання.  

Саме визначенню складових формування еко-
номічно ефективного кластеру розвитку ВДЕ і при-
свячена дана стаття.  

Аналіз публікацій за визначеною темою. Не-
обхідність розвитку ВДЕ як стратегічного напрямку 
вирішення задач енергетичного забезпечення всіх 
складових життєдіяльності країни є результатом до-
сліджень, висновки яких ілюструють перші відпо- 
відні праці вітчизняних фахівців і науковців [2-4]. 
Інноваційну роль відновлюваної енергетики щодо 
розвитку житлово-комунального господарства ви-
світлено в роботі [5]; пріоритетні напрями розвитку 
інноваційної складової в електроенергетиці розгля-
нуто в статті [6]. Відмічається, що саме відновлюва-
льна енергетика здатна знизити залежність України 
від зовнішніх постачань енергоносіїв, негативний 
антропогенний вплив на природне довкілля, підви-
щити зайнятість населення, стимулюючи ділову ак-
тивність у країні на основі гарантування надійного 
енергопостачання у відповідності із сучасними соці-
ально-економічними потребами. 

Питання економічної доцільності викорис-
тання відновленої енергетики з урахуванням специ-
фіки створення відповідних енергетичних об’єктів в 
Україні вже вивчаються фахівцями, що підтверджу-
ють праці [6; 7]. Основні положення щодо еконо- 
мічно обґрунтованого розвитку електроенергетики 
України відображають положення Енергетичної 
стратегії України на період до 2030 року [8].  

У цілому, аналіз нормативно-правових актів  
і праць науковців за означеною тематикою свідчить 
про фрагментарність уявлення непередбачуваних 
поки що системних змін стосовно світових трендів 
зменшення вартості електроенергії. Необхідність 
удосконалення існуючого погляду на економічні 

чинники переформатування структури української 
енергетики за рахунок прискорення розвитку від- 
новлювальної енергетики потребує інтенсифікації 
досліджень чинників, що впливають на формування 
економічно ефективного кластеру ВДЕ в очікуванні 
зміни в Україні трендів ціноутворення тарифів від-
повідно до світових трендів у даній галузі. 

Отже, метою статті є постановка проблеми та 
спроба авторів визначити головні складові підходу 
щодо заснування та функціонування економічно об-
ґрунтованого кластеру об’єктів відновлювальної 
енергетики в Україні. 

Виклад основного матеріалу статті. Остан-
німи роками, згідно із світовим трендом, в Україні 
почала розвиватися відновлювальна енергетика. Це 
сталося, перш за все, завдяки адміністративно вста-
новленим високим «зеленим тарифам», відповідно 
до яких держава сплачує за 1 кВт·год сонячної  
електроенергії 12-14 євроцентів, вітряної – у межах 
4,5-10 євроцентів. У той же час тариф на електро- 
енергію українських атомних електростанцій скла-
дає близько 1,7 євроцента, а теплових електростан-
цій – близько 5,5 євроцентів.  

Усі генеруючі компанії зараз входять до дію-
чого державного підприємства «Енергоринок», 
утвореного державою в особі Кабінету Міністрів 
України, яке є стороною Договору між членами Оп-
тового ринку електричної енергії України (ОРЕ)  
і виконує низку функцій. Визначальними з них є  
функції оптового постачальника електричної енер-
гії, розпорядника системи розрахунків та розпоряд-
ника коштів ОРЕ. 

Отже, ДП «Енергоринок» є оптовим покупцем 
усієї виробленої в Україні електроенергії та її про-
давцем через Державне підприємство «Укрінтер- 
енерго» енергопостачальним компаніям за серед-
ньою ціною, що відображено на рис. 1.  

Рис. 1. Схема формування тарифів на оптовому ринку України 

Але, протягом останнього часу серед фахівців з 
електроенергетики з’являється розуміння незворот-
ності майбутніх суттєвих перемін стосовно саме  

перспектив відновлювальної електроенергетики. 
Адже зростання частки відновлювальної електро- 
енергетики призводить до збільшення тарифів для 

Вартість виробництва 
1 кВт·год по видам Ге-
неруючих компаній, 
грн  
1) ТЕС – 2,15 грн;
2) ГЕС – 0,59 грн.;
3) АЕС – 0,57 грн;
4. сонячні – 15 євро-
центів (5 грн); 
5. вітряні – 10 євроцен-
тів (3,3 грн) 

ДП  
«Енерго-
ринок» 

Тарифи 

Енергопостача-
льні компанії – 
«Обленерго» 
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кінцевих споживачів. Вже зараз, коли частка вітря- 
ної і сонячної енергетики складає лише 1% у загаль-
ному обсязі її вироблення, такі електростанції отри-
мають біля 7% від усього обсягу виручки від її про-
дажу [9]. Отже, ця тенденція, безумовно, повинна 
мати певне оформлення, як це й відбувається в сві-
товій енергетиці: «зелені тарифи» вже тривалий час 
зменшуються. 

Так, в Австралії останніми роками сонячна  
енергія подешевшала більш ніж вдвічі внаслідок 
того, що уряд країни виділив 110 млн австралій- 
ських доларів для надання пільгових кредитів під 
будівництво та введення в експлуатацію об’єктів 
ВДЕ для малих приватних господарств. Завдяки 
цьому сьогодні в Австралії середня оптова ціна на 
сонячну енергію складає приблизно 1,26 грн за  
1 кВт·год, а вітрова – 1 грн за 1 кВт·год [1]. Вартість 
електроенергії у більшості розвинених країн взагалі 
знижується, що інколи призводить навіть до певної 
кризової ситуації в електроенергетиці в цілому (і, 
зокрема, у відновлювальній енергетиці). Як казус 
сприймається факт щодо зниження ціни на електро-
енергію в Чилі, яка протягом 113 днів поспіль у 
цьому році падала до нуля через величезну кількість 
потужних сонячних електростанцій, котрі постача-
ють енергію з надлишком в країні з величезним  
числом сонячних днів, коли виробники змушені від- 

давати споживачам електроенергію на безоплатній 
основі [11].  

Отже, усвідомлення неминучих змін створює 
невизначеність у форматі майбутнього ціноутво-
рення в сфері тарифів на електричну енергію,  
зокрема, відновлювальну. Це залежить від швидко-
сті приєднання України до світових трендів змен-
шення вартості тарифів на споживання електро- 
енергії та здешевлення вироблення 1 кВт·год відно-
влювальної електроенергетики. Аналізуючи останні 
рішення та заявлені наміри влади, можна констату-
вати, що процес приєднання до світової практики 
може прискоритися завдяки просуванню в Україні 
формату розподіленого ринку електроенергетики. 
Відповідно до нього поряд з державним Енергорин-
ком почнуть діяти аукціони на купівлю електро- 
енергії від виробників на основі відновлювальних 
джерел.  

Слід ураховувати, що рух у бік збільшення та-
рифів у перспективі впирається в обмежені можли-
вості бюджету щодо обсягу коштів на покриття  
частки витрат населення на оплату житлово-комуна-
льних послуг у якості субсидій. Отже, питання фор-
мування економічних меж кластеру відновлюваль-
ної енергетики виходять за межі власно оптового  
ринку електроенергетики та вирішуються в більш 
розширеній моделі бюджетного процесу. Це схема-
тично відображено на рис. 2.     

Рис. 2. Система розрахунків на оптовому ринку електроенергетики України: 
фігурні стрілки – напрями енергопостачання; прямі стрілки – грошові потоки; штрихові стрілки – відрахування 

до бюджету в порядку діючої системи оподаткування генеруючих компаній і споживачів електроенергії; БС – бюджетні 
субсидії індивідуальним споживачам житлово-комунальних послуг. 

Отже, розвиток відновлювальної енергетики в 
Україні неминуче рано чи пізно зіткнеться із про-
блемою уповільнення зростання тарифів, що встано-
влюються на ОРЕ. Згодом – із проблемою їхнього 
зменшення.  

Поки ще неможливо з точністю передбачити 
часові рамки цього процесу, але обґрунтовано  
можна вважати, що його тривалість приблизно буде 

відповідати терміну повернення капітальних вкла-
день у створення об’єктів відновлювальної електро-
енергетики. Зазвичай, розвиток відновлювальної 
енергетики приваблює значні інвестиційні кошти 
завдяки високому «зеленому тарифу» та відносній 
дешевизні її вироблення. Завдяки цьому панує уяв-
лення нормального строку повернення капітальних 
витрат біля 7 років, що приблизно відповідає при- 
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бутковості розміщення депозитів у банках України 
(однак при цьому маємо враховувати, що найбільш 
ефективні енергетичні об’єкти такого типу окупа-
ються протягом 4-5 років).  

Тому, прогнозоване зменшення тарифів на ку-
півлю електроенергії таких електростанцій, особ-
ливо, поза межами оптового ринку електроенерге-
тики із застосуванням аукціонного її продажу, може 

значно вплинути на показники економічної ефек- 
тивності проектів відновлювальної електроенерге-
тики, що потрібно враховувати вже зараз. У якості 
прикладу приведемо в таблиці розрахунки показни-
ків економічної ефективності конкретного проекту 
залежно від зміни тарифу на купівлю електроенер-
гії. 

Таблиця 
Розрахунки показників економічної ефективності проекту станції відновлювальної енергетики 

Показник Значення
1. Капітальні вкладення, млн € 2,50
2. Поточні витрати:
на річний обсяг в 8,76 млн кВт·год 
на 1 кВт·год, грн  

0,19 млн € = 5,7 млн грн 
0,65 грн 

2,а. Приведені витрати при нормативі 0,14, на 
річний обсяг продукції 
на 1 кВт·год, грн 

0,19 + 0,14 * 2,5 = 0,35 млн. € = 10,5 млн. грн. 
1,2 грн 

3. Річний обсяг електроенергії, кВт·год 8760000
4. Тариф, за 1 кВт·год, у €
у грн 

0,124
3,72 

0,082
2,46 

0,062
1,86 

0,041 
1,23 

0,036 
1,08 

0,031
0,93 

5. Річний дохід, млн €, (р.3 х р.4) 1,086 0,718 0,543 0,36 0,315 0,271
6. Річний прибуток, млн €,
(р.5 – р.2) 0,896 0,528 0,353 0,17 0,125 0,081
7. Строк окупності капітальних вкладень,
років, (р.1 / р.6) 2,8 4,7 7,1 14,7 20,0 30,8 
8. Прибуток по приведених витратах у млн €,
(р.5 – р.2,а)  0,736 0,368 0,193 0,01 – – 
9. Збиток по приведених витратах, млн €, (р.5 –
р.2,а) – – – – –0,035 –0,08

Представлені в таблиці дані стосуються елек- 
тростанцій на твердих побутових відходах та біо-
масі на основі піролізного реактору потужністю  
1 МВт·год вартістю порядку 2,5 млн євро. Розра- 
хунки показують, що прибутковість поточної діяль-
ності електростанції залишається позитивною при 
будь-яких, навіть дуже зменшених, тарифах, як це 
показано в рядку 6. Але, у разі значного зниження 
рівня тарифів різко зростає тривалість періоду по- 
вернення капітальних витрат на створення енергети-
чного об’єкта аж до 14-30 років, що демонструють 
дані рядка 7. Оскільки період повернення капіталь-
них витрат у сфері відновлювальної енергетики  
більше 7 років не сприймається інвесторами, то слід 
у якості показника прибутковості проекту застосу-
вати показник приведених витрат, що є сумою по- 
точних витрат і частки капітальних витрат, приведе-
них до 7-річного терміну їхнього повернення шля-
хом застосування нормативу 1/7 = 0,14. Для порів-
няння поточні та приведені витрати вироблення  
1 кВт·год електроенергії приведено в рядках 2 і 2,а. 
Відповідно, дані по прибутках і збитках, пораховано 
на основі показника приведених витрат показані у 
рядках 8 і 9.  

Представимо можливі формати тарифних коли-
вань у визначеному тренді у вигляді кривих a, b і c 
на рис. 3.  

 

Рис. 3. Варіанти можливих трендів змінюваності 
тарифів на оптовому ринку (а, b, c) і показники 
прибутковості або збитковості проекту по показ-

никах  поточних і приведених витрат  
на вироблення 1 кВт·год електроенергії 
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Показники ефективності, що розташовані вище 
січної лінії, відповідають умові прибутковості про- 
екту, а показники, розташовані нижче лінії, свідчать 
про його збитковість. При зниженні вартості тарифу 
до 1 грн навіть показники проекту, приведені в таб-
лиці, стають збитковими за показником приведених 
витрат, а будь-яке відхилення практичних умов ро-
боти станції у бік погіршення результатів буде пере-
водити показники ефективності ще далі праворуч – 
до «теренів» економічних збитків.  

Отже, у залежності від тренду змінюваності  
тарифів площа квадранту вище січної лінії та  
нижче трендової лінії змінюваності тарифів а, b і c 
обумовлює межі економічно обґрунтованого клас-
теру створення об’єктів відновлювальної енерге-
тики, формування якого потребує відповідного про-
гнозу вже сьогодні, коли започатковуються проекти 
на період наступних 7-10 років. 

Висновки. Приєднання з часом України до сві-
тових цінових трендів в електроенергетиці, а також 
створення в подальшому розподіленого ринку по- 
стачальників і споживачів електроенергії потребує 
вже зараз формувати уявлення щодо економічно об-
ґрунтованого кластеру розвитку відновлювальної 
електроенергетики з урахуванням неминучого зни-
ження тарифів та інших економічних чинників, що 
потребують подальшого дослідження. 
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Чеботарьов В. А., Колосов А. М., Суворов М. В. 
Актуалізація формування кластеру відновлюваль-
ної енергетики в умовах зміни тарифних трендів 

Енергоринок України функціонує поки що в пара-
дигмі поступового підвищення тарифів, що залиша-
ється дороговказом і для розвитку відновлювальної 
енергетики, яка орієнтується на найбільш високі в Єв-
ропі «зелені тарифи». Законом України «Про ринок 
електроенергії», що вступив у дію, передбачаються за-
ходи наближення умов енергоринку в Україні до світо-
вих. Розглянуто проблему розвитку відновлювальної 
енергетики згідно зі світовими трендами зменшення  

вартості тарифів та створення розподіленого оптового 
ринку електроенергетики. Показано, що вже зараз не-
обхідно формувати уявлення щодо економічно об- 
ґрунтованого кластеру створення об’єктів відновлюва-
льної електроенергетики з урахуванням динаміки та-
рифів та інших економічних чинників. 

Ключові слова: ринок електроенергії, відновлюва-
льна енергетика, тариф, кластер, показники економіч-
ної ефективності. 

Чеботарев В. А., Колосов А. Н., Суворов М. В. 
Актуализация формирования кластера возобнов-
ляемой энергетики в условиях изменения тариф-
ных трендов 

Энергорынок Украины функционирует пока в па-
радигме постепенного повышения тарифов, что оста-
ется ориентиром и для развития возобновляемой энер-
гетики, которая ориентируется на наиболее высокие в 
Европе «зеленые тарифы». Вступившим в действие За-
коном Украины «О рынке электроэнергии» предусмат-
риваются меры приближения условий энергорынка в 
Украине к мировым. Рассмотрена проблема развития 
возобновляемой энергетики в соответствии с миро-
выми трендами снижения стоимости тарифов и созда-
ния распределенного оптового рынка электроэнерге-
тики. Показано, что уже сейчас необходимо формиро-
вать представление об экономически обоснованном 
кластере создания объектов возобновляемой электро-
энергетики с учетом динамики тарифов и других эко-
номических факторов. 

Ключевые слова: рынок электроэнергии, возоб-
новляемая энергетика, тариф, кластер, показатели эко-
номической эффективности. 

Chebotarov V., Kolosov A., Suvorov M. Actualiza-
tion of the formation of a cluster of renewable energy 
in the face of changing tariff trends 

The energy market of Ukraine is still functioning in 
the paradigm of gradual increase of tariffs, which remain a 
guideline for the development of renewable energy, which 
focuses on the highest in Europe "green tariffs". Entered 
into force the Law of Ukraine “On the Electricity Market”, 
are provided the measures to approximate the conditions of 
the energy market in Ukraine to the world ones. The prob-
lem of the development of renewable energy in accordance 
with the world trends of reducing the cost of tariffs and cre-
ating a distributed wholesale market for electric power in-
dustry is considered. It is shown that it is already necessary 
to form an idea of an economically viable cluster of crea-
tion of renewable power generation facilities, taking into 
account the dynamics of tariffs and other economic factors. 

Keywords: electricity market, renewable energy, ta- 
riff, cluster, economic efficiency indicators. 
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МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИХ ФОРМ  
УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ПРОСТОРОВИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. У новітній економіці 
ХХІ століття, фактично, економіці сталого господа-
рювання, природні ресурси виступають не лише як 
елемент товарного виробництва, але й як складова 
розвитку будь-якого суспільно-економічного утво-
рення, що вимагає відповідної інституціоналізації 
природно-ресурсних відносин. На цьому й наголо-
шено, зокрема у матеріалах історичного саміту 
«Ріо+20». Це важливий міжнародний документ, 
який наголошує на тому, що інституціоналізація  
господарського процесу в частині природно-ресурс-
них відносин є невід’ємною частиною такої іннова-
ційної економіки та однією з головних передумов 
подальшої розбудови суспільства сталого розвит-
ку – стійкого екологізованого виробництва, збалан-
сованого споживання та справедливого розподілу. 
Перспективна господарська система, стрижнем якої 
виступає така інноваційна економіка, є перш за  
все інституціональною. Постнекласичний підхід до  
оцінки економічних явищ надає інституціональному 
аспекту особливого значення, визначаючи його як 
елемент, що обумовлює високоефективні системні 
зв’язки, а також забезпечує саморозвиток, самоорга-
нізацію та фактично – автономне забезпечення ста-
лості господарського через відповідно інституціона-
лізовану систему природно-господарських відно-
син. У цій відповідності необхідно зазначити, що  
інституціональний аспект охоплює широке коло 
складних наукових питань – корпоратизації природ-
но-ресурсних відносин, оцінки та капіталізації ре- 
сурсів, управління природокористуванням в умовах 
децентралізації, створення сучасних інститутів ви-
сокоефективного господарювання в природно-ре- 
сурсній сфері, обґрунтування і впровадження відпо-
відних економічних, адміністративних фінансових 
та організаційних механізмів використання й охо-
рони природних ресурсів із залученням інструмен-
тів із публічно-приватного партнерства (ППП).  

При цьому, насамперед: а) в якості першого ге-
нерального напряму інституціональних перетво-
рень, необхідно зосередитися на формуванні меха-
нізму інституціоналізації публічно-приватних форм 
управління сталим просторовим розвитком України 
(напрям пов’язано із виконанням цілої низки взає-
мопов’язаних завдань, першим з яких є наукове об-
ґрунтування господарських режимів сталого вико-

ристання природних ресурсів згідно до ідентифіко-
ваних стратегічних домінант територіального роз-
витку); б) другим завданням є розробка організа-
ційно-правових, економічних, інноваційних техно-
логічних, технічних, та інших рішень, що забезпечу-
ють раціональне природокористування на основі об-
робки відповідних масивів інформаційних даних;  
в) третє завдання у площині інституціоналізації – 
полягає у науковому забезпеченні діяльності орга-
нів державного управління, насамперед стосовно 
вдосконалення існуючих та розробки новітніх меха-
нізмів регулювання природокористування і розвит-
ку правової бази відносин влади і бізнесу, застосо-
вуваних як інструментарій забезпечення сталого 
просторого розвитку; г) четвертим завданням є мо-
ніторинг процесів просторового розвитку, стану  
публічно-приватних взаємодій, характеристик при-
родно-ресурсного потенціалу, вивчення природи 
ризиків, що виникають, розробка високоефективних 
механізмів, методів і засобів забезпечення безпеки 
сталості розвитку просторових утворень із ураху-
ванням інтересів усіх зацікавлених сторін, особливо 
у провадженні квазі-приватизаційних процесів. 
Проте, усі ці завдання можуть бути реалізовані лише 
за умов їх включення у процеси реальної економіки, 
в якій нині панують «капітальні» відносини через 
активізацію співпраці влади, бізнесу і населення як 
єдиної системи в межах виконання п’ятого завдан-
ня – тобто, створення високоефективної платформи 
взаємодії усіх економічних агентів, що приймають 
участь у процесі природокористування в самому 
широкому розумінні, включаючи насамперед сферу 
публічного управління використанням і охороною 
природних ресурсів, взаємодію органів влади і біз-
несу, фінансову діяльність у цій сфері, систему еко-
логічного моніторингу, взаємодію з населенням як 
кінцевим споживачем продуктів і послуг тощо.  

Аналіз публікацій за визначеною темою.  
Теоретичним, методологічним та концептуальним 
проблемам формування механізму інституціоналіза-
ції публічно-приватних форм управління сталим 
просторовим розвитком присвячено низку наукових 
праць, зокрема, В. Балашова, І. Бистрякова, В. Голя-
на, О. Іващенко, Д. Клинового, І. Лицура, Н. Нові-
кова, М. Хвесика та інших [1; 2]. Визначення напря-
мів формування і запровадження публічно-приват- 
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них форм регулювання техногенно-екологічної без-
пеки розкрито у роботах Б. Винницького, Б. Они-
щука, С. Підгаєця, П. Сегварі, О. Шумської [3 – 5]. 
Однак задля системності розв’язання досліджува-
них проблеми та активізації процесів з управління 
просторовим розвитком нагальним для України є 
опрацювання методологічних основ формування 
саме механізму інституціоналізації публічно-прива-
тних форм.  

Метою статті є розроблення, у відповідності 
до завдань, передбачених Програмою «Підтримка 
розвитку пріоритетних напрямів досліджень» та ро-
бочим планом науково-дослідної теми «Публічно-
приватні форми забезпечення сталого просторового 
розвитку України», методологічних засад форму-
вання механізму інституціоналізації публічно-при-
ватних форм управління сталим просторовим роз- 
витком України та побудова концептуально-аналі-
тичної моделі реалізації його дії в ресурсних обме-
женнях.  

Виклад основного матеріалу статті. Розроб-
лені й обґрунтовані базові засади реалізації відпо- 
відних структурних перетворень, чітка визначеність 
структури євроінтегративних бізнес-екосистемних 
механізмів управління сталим просторовим розвит-
ком, розкриті положення дорожньої карти імпле- 
ментації інноваційних форм публічно-приватного 
партнерства у систему управління сталим просторо-
вим розвитком держави, дозволяють: а) підготувати 
відповідний постадійний алгоритм забезпечення 
сталого просторового розвитку у разі ущільнення 
взаємозв’язку та взаємодії публічного сектору і вла-
ди з метою вирішення нагальних питань у цій пло-
щині; б) запропонувати інституціональну основу 
(формати, форми, правила, інститути) сучасних  
публічно-приватних форм забезпечення сталого 
просторового розвитку; в) сформувати архітектуру 
інституціонального забезпечення публічно-приват-
них форм управління сталим просторовим розвит-
ком із визначенням цільових функцій реалізації дії 
за базовими його підсистемами і, надалі, розробити 
єдину систему державного моніторингу результа- 
тивності управління з обчисленням витрат на її за-
провадження у практику господарювання та функ- 
ціонування.  

Зазначене стає можливим лише у разі комплек-
сного використання положень проективного під-
ходу, інституціоналізації природно-ресурсних від-
носин, капіталізації природних ресурсів, сек’юрити-
зації природних активів, платформних взаємодій 
влади і бізнесу та бізнес-екосистемного підходу при 
опрацюванні організаційно-економічних та квалі- 
метричних процедур і алгоритмів. Щодо розбудови 
адекватної реальним процесам системи інституціо-
нального забезпечення публічно-приватних форм 
управління сталим просторовим розвитком, то у цій 
розробці слід передбачити, за кожним із трьох ета- 
пів введення і переформатування змістовності ППП  

(деконцентрації, деволюції, дівестиції), розробку  
відповідного типу підмеханізмів та важелів і регуля-
торів інституціонального забезпечення ППП. При 
цьому, відповідно, для побудови загального меха- 
нізму інституціонального забезпечення публічно-
приватних форм управління сталим просторовим 
розвитком (МІЗППФУСПР) слід визначити відповіда-
льного виконавця (суб’єкта) за різними рівнями уп-
равління партнерськими відносинами і взаємодією 
(ПВВ). У цьому зв’язку, на особливу увагу заслуго-
вують методи і процедури, за використання яких 
стає можливим вирішення науково-прикладної про-
блеми з оцінювання-прогнозування результативно-
сті реалізації дії самого МІЗППФУСПР і, відповідно, 
проведення системного аналізу й дослідження дія-
льності у зазначеній сфері, загалом. 

Так, обґрунтовуючи показники результативно-
сті МІЗППФУСПР, попередньо дослідниками [6 – 8] 
було встановлено перелік потенційно-факторних де-
термінант – тобто, враховано найвагоміші фактори, 
які впливають на результативність реалізації діяль-
ності у сфері публічно-приватного партнерства та 
управління партнерськими відносинами і взаємо-
дією. А результативність реалізації дії (міру досяг-
нення цілі) самого новоствореного МІЗППФУСПР, на 
авторське переконання, слід розглядати з таких двох 
позицій (див. таблицю): а) які етапи і, у їхній відпо-
відності, стадії в їхніх межах, які убезпечать  
розбудову та реалізацію дії новоствореного  
МІЗППФУСПР; б) які заходи, способи та регулятори 
формування і удосконалення МІЗППФУСПР слід вико-
ристовувати за кожним із трьох етапів інститу- 
ціонального забезпечення публічно-приватних форм 
управління сталим просторовим розвитком Укра-
їни.  

Поряд із цим, слід признати, що контролю-
ванню та моніторингу підлягають і такі аспекти, як: 
1) ефективність підтримки необхідних показників
функціонування публічно-приватних форм окремих 
партнерських структур в системі просторового уп-
равління (ефективність поточна) репрезентована  
як у розріз окремих партнерів, так і новостворе- 
ної багаторівневої партнерської мережі в цілому;  
2) ефективність зростання/ розвитку, підтримання
високого рівня результативності та конкурентоспро-
можності (ефективність перспективна) може зміню-
ватися, якщо виявляються і використовуються для 
економіко-статистичного та організаційного аналізу 
фактори, які впливають на: а) результативність реа-
лізації певного типу стратегії управління партнер- 
ськими відносинами і взаємодією; б) здатність до 
стійкості функціонування структур різного рівня до 
оновлення – у розріз окремих партнерів та партнер-
ської мережі загалом. 

У відповідності до вказаного, надзвичайно  
важливим при забезпеченні результативності реалі-
зації дії механізму інституціонального забезпечення 
публічно-приватних форм управління сталим про- 



В. В. Микитенко 

12 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

Таблиця 
Реалізація дії механізму інституціонального забезпечення публічно-приватних  

форм управління сталим просторовим розвитком України і способи його удосконалення* 

Стадії розбудови 
та реалізації дії 

Заходи, способи та регулятори формування і удосконалення МІЗППФУСПР  
за кожним із трьох етапів інституціонального забезпечення публічно-приватних  

форм управління сталим просторовим розвитком 
1 2

1. Етап деконцентрації

1. Стадія концепту-
ального та інфор-
маційно-методич-
ного забезпечення 

1.1 Формування робочої групи, яка буде опікуватися проблемами: реорганізації (удоскона-
лення) сучасної системи управління ППП; визначення вимог і обґрунтування критеріїв 
щодо результативності управління партнерськими відносинами і взаємодією в системі 
просторового управління природно-ресурсними активами 

1.2 Визначення домінант сучасної стратегії розвитку національних, регіональних, місцевих 
і корпоративних структур, уточнення змістовності політики у площині забезпечення їх 
конкурентоспроможності за наслідками ущільнення партнерських відносин і взаємодії 
в системі управління сталим просторовим розвитком 

1.3 Збір та обробка інформації про: фінансовий стан усіх структур, інкорпорованих до су-
часної системи управління сталим просторовим розвитком; систему просторового уп-
равління України; ринкове положення усіх елементів і підсистем природокористування; 
інноваційний потенціал як національних, так корпоративних партнерів і органів місце-
вої влади; існуючу систему партнерських відносин між суб’єктами управління сталим 
просторовим розвитком 

1.4. Формування системи відносних показників задля системного й поглибленого аналізу на 
основі удосконаленої багаторівневої системи оцінювання-прогнозування вимірів стій-
кості та надійності ППП, а також результативності управління ним за урахування 
масштабів потенціалу сталого розвитку, загалом, і природно-ресурсних активів кожної 
місцевості, зокрема 

1.5. Розроблення, удосконалення та уточнення методичних підходів задля оцінювання-про-
гнозування результативності управління публічно-приватними формами в системі про-
сторового розвитку держави 

2. Стадія – діагнос-
тики, адаптації 
публічно-приват-
них форм управ-
ління сталим прос-
торовим розвитком 
до вимог та інтере-
сів усіх учасників 
ППП 

2.1 Аналіз існуючих систем управління: просторовим розвитком і ППП; структурно-функ-
ціональними зв’язками між учасниками партнерських відносин, їх фінансові показники; 
ринковою ситуацією у сфері використання й освоєння природно-ресурсних активів 

2.2 Прийняття рішення про реорганізацію системи управління корпоративних структур із 
урахуванням партнерських відносин та підвищення рівня задоволення інтересів учасни-
ків корпоративних відносин 

2.3 Розробка плану проведення робіт та складання кошторису 
2.4 Адаптація системи партнерсько-корпоративних відносин із цілями партнерів та спожи-

вачів 
2.5. Удосконалення комплексу заходів, способів і важелів впливу на рівень результативності 

управління публічно-приватним партнерством 

2. Етап деволюції

3. Розробка і добір 
системи засобів, 
способів та інстру-
ментарію, орієнто-
ваних на підвищен-
ня результативно-
сті управління ста-
лим просторовим 
розвитком і рівня 
задоволення парт-
нерів (за ущільнен-
ням відносин і вза-
ємодії) 

3.1 Підготовка, розроблення і затвердження стандартів системи якості у сфері управління 
публічно-приватним партнерством 

3.2 Підготовка, розробка і затвердження посадових інструкцій співробітників, зайнятих у 
забезпеченні публічно-приватного партнерства та які опікуються проблемами ущіль-
нення взаємовідносин у цій сфері 

3.3 Апробація і адаптація елементів (процедур і регуляторів) управління публічно-приват-
ним партнерством у взаємодії з системою управління партнерів (різного рівня), які опі-
куються питаннями управління сталим просторовим розвитком, орієнтованих на підви-
щення результативності та підтримку рівня задоволення усіх учасників партнерських 
відносин у сфері управління сталим просторовим розвитком 

3.4 Внесення змін і уточнення змістовності угод про публічно-приватне партнерство та ін-
ших документів 

3.5 Підготовка та затвердження наказів, нормативів та розпоряджень про порядок функціо-
нування системи управління ППП задля цілеспрямування діяльності щодо підвищення 
результативності управління сталим просторовим розвитком держави та її регіонів 
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Закінчення таблиці 
1 2

3. Етап дівестиційний

4. Активізація пар-
тнерських відно-
син і взаємодії за 
рахунок введення у 
практику трьохрів-
невої структури 
МІЗППФУСПР з вико-
ристанням автор-
ського стратегіч-
ного інструмента-
рію  

4.1 Перманентна фінансова, організаційно-технічна, методична підготовка до впрова-
дження й удосконалення нових форм і механізмів управління ППП за наслідками ущі-
льнення партнерських відносин і взаємодії 

4.2 Реалізація дії механізму інституціонального забезпечення публічно-приватних форм уп-
равління сталим просторовим розвитком України та способів і удосконалених процедур 
із  ущільнення партнерських відносин і взаємодії  

4.3 Моніторинг результативності функціонування механізму інституціонального забезпе-
чення публічно-приватних форм управління сталим просторовим розвитком України  

4.4 Проведення поточних робіт та усунення невідповідностей вимогам функціонування ме-
ханізму інституціонального забезпечення публічно-приватних форм управління сталим 
просторовим розвитком України 

4.5. Обґрунтування / уточнення вимог до результативності функціонування механізму інсти-
туціонального забезпечення публічно-приватних форм управління сталим просторовим 
розвитком України та розроблення стратегічного набору платформної стратегії управ-
ління  

* Тут і надалі. Розроблено, розкрито та систематизовано автором.

сторовим розвитком є обґрунтування та делегування 
(за його детермінантами) відповідальності за вико-
нання кожного з трьох етапів його розбудови і за-
провадження у практику (з постановкою завдань для 
конкретних виконавців та алгоритмами щодо їх реа-
лізації). Саме, обґрунтування платформних підходів 
до управління сталим просторовим розвитком дер-
жави та її регіонів, а також щодо формування відпо-
відного типу механізму й убезпечує отримання по- 
ставлених результатів. Адже, за їхнього викорис-
тання можна уникнути дублювання функцій та об-
ґрунтовувати якісні управлінські рішення щодо  
формування відповідного типу стратегії управління 
для раціоналізації освоєння і використання при- 
родно-ресурсного активу, підвищення конкуренто-
спроможності національної економіки в ресурсних 
обмеженнях за рахунок зростання ефективності  
функціонування партнерських мереж. Тож, розгля-
даючи механізм інституціонального забезпечення 
публічно-приватних форм управління сталим прос-
торовим розвитком України як складову забезпе-
чення дієвості загальної системи управління націо-
нальним господарством та враховуючи стадії його 
розроблення і запровадження за кожним із трьох 
етапів впровадження публічно-приватного парт-
нерства (ППП) (див. таблицю), пропонуємо узага-
льнений формат МІЗППФУСПР і надалі формалізувати 
концептуально-аналітичну його модель.  

Враховуючи, що те, що основними видами під-
механізмів у межах новоствореного механізму ін-
ституціонального забезпечення публічно-приватних 
форм управління сталим просторовим розвитком 
можуть виступати системоутворюючі важелі та ре-
гулятори різної природи, то пропонуємо до їхнього 
складу залучити: організаційні, фінансово-еконо- 
мічні, структурні, організації управління, технічні, 
адміністративні та інформаційні. Оскільки, прин-
ципи формування та реалізації дії ППП у системі уп-
равління сталим просторовим розвитком детально 

розкриті та обґрунтовані у роботах [9; 10], то з ме-
тою розроблення концептуально-аналітичної моделі 
механізму інституціонального забезпечення пуб- 
лічно-приватних форм управління сталим просторо-
вим розвитком (як вимагається положеннями плат-
формного підходу до формалізації), зосередимо 
увагу на визначенні завдань управління, методів, 
форм та інструментів, рівнях інституціонального за-
безпечення та необхідних ресурсах.  

Відтак, МІЗППФУСПР сприймається автором як 
сукупність організаційних, фінансових, економіч-
них та техніко-технологічних важелів і регуляторів, 
які здійснюють вплив і убезпечують коригування 
публічно-приватного партнерства в системі сталого 
просторового розвитку, що сприятиме раціоналіза-
ції освоєння природно-ресурсного активу та поси-
ленню конкурентних переваг партнерської мережі. 
Поряд із цим, функціонування МІЗППФУСПР має і по-
винен мати декілька площин реалізації дії. А, саме: 
а) стратегічну, спрямовану на передбачення змін  
зовнішнього і внутрішнього середовища як господа-
рювання партнерської мережі, так і потенціалу ста-
лого розвитку, загалом, і системи управління сталим 
просторовим розвитком, зокрема (вказане полягає у 
здатності завчасного виявлення загроз зовнішнього 
середовища та ризиків у внутрішньому, і адаптації 
до них при перманентному уточненні функцій та 
структури МІЗППФУСПР на стратегічний період);  
б) оперативну: забезпечує підтримання оптималь-
них параметрів функціонування МІЗППФУСПР та  
гнучке реагування на відхилення, а також і достат-
ність рівня конкурентоспроможності партнерської 
мережі (обумовлене імовірною трансформацією 
останньої). Звертаючи увагу на особливості реаліза-
ції дії механізму інституціонального забезпечення 
публічно-приватних форм управління сталим прос-
торовим розвитком, доцільно сформувати рівні  
МІЗППФУСПР  за складністю у відповідності до етапів 
впровадження ППП. Звідси, можна і формалізувати 
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його концептуально-аналітичну просторову схему. 
Механізм інституціонального забезпечення пуб- 
лічно-приватних форм управління сталим просторо-
вим розвитком є комплексною системою, що скла-
дається із підсистем забезпечення, функціональної 
та цільової, які містять певну сукупність організа-
ційних, техніко-технологічних, фінансових та еко-
номічних важелів, які впливають на управління ста-
лим просторовим розвитком держави та її регіонів 
задля: підвищення результативності й ефективності 
управління сталим просторовим розвитком; раціо-
налізації освоєння природно-ресурсного активу; 
отримання конкурентних переваг партнерської ме-
режі у ресурсних обмеженнях.  

Зважаючи на те, що економічні закони та прин-
ципи управління реалізуються через розроблення й 
удосконалення організаційних структур, то реаліза-
ція дії новоствореного механізму інституціональ-
ного забезпечення публічно-приватних форм управ-
ління сталим просторовим розвитком забезпечить їх 

свідоме і комплексне використання. То у структурі 
МІЗППФУСПР автором виділено три підсистеми (ці-
льову, функціональну та забезпечення), функціону-
вання яких повинно бути убезпечено за чотирма ста-
діями реалізації організаційно-економічних про- 
цедур в межах визначених автором трьох етапів 
впровадження ППП (рис. 1). Однак слід вказати і на 
те, що елементи кожної з трьох підсистем є взаємо-
пов’язаними і взаємозалежними у замкненому циклі 
реалізації ключових завдань, що й убезпечить пер-
манентне удосконалення їхньої змістовності та ці-
льових функціоналів кожної з підсистем, що відпо-
відає вимогам платформної інтерпретації ППП. Схе-
матично процеси реалізації дії МІЗППФУСПР, а надалі 
й генерування процесів трансформації певного під-
механізму (підсистеми) за трьома етапами впрова-
дження в Україні удосконаленого формату ППП,  
можна репрезентувати у вигляді замкненої схеми 
взаємозалежності та взаємозв’язку між стадіями  
розбудови та реалізації дії МІЗППФУСПР. 

Рис. 1. Загальна система реалізації дії механізму інституціонального забезпечення публічно-приват-
них форм управління сталим просторовим розвитком у складі з трьох ключових його підсистем 
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Слід вказати, що цільова підсистема, функціо-
нали якої передбачають інформаційно-організацій-
ну діяльність (див. рис. 1) має забезпечувати взаєм-
ну узгодженість усіх ланок МІЗППФУСПР, у тому чис-
лі, і з визначення функцій, завдань, цілей тощо для 
функціональної підсистеми та підсистеми забезпе-
чення, що, за результатами їх дії, дозволяє узгодити 
національні, регіональні, колективні та індивідуа-
льні інтереси усіх учасників партнерських мереж. У 
цій площині, на особливу увагу заслуговує дослід-
ження фінансово-економічних, виробничо-збутових 
і моніторингових засад функціонування підсистеми 
забезпечення. Так, аналіз складових фінансово-еко-
номічної підсистеми (див. рис. 1) означеного меха-
нізму дає змогу виділити певну сукупність елемен-
тів цільового управління публічно-приватними  
партнерськими відносинами (ПППВ), які і убезпе-
чуватимуть реалізацію дії МІЗППФУСПР повною мі-
рою. З цього, варто вказати і на можливість форму-
вання дієвих вертикальних і горизонтальних зв’яз-
ків між учасниками ПППВ, елементами організацій-
ної структури МІЗППФУСПР із виробничо-збутовими 
та фінансово-економічними елементами підсистеми 
забезпечення і, надалі, з функціональними департа-
ментами певної партнерської мережі та підрозді-
лами окремих партнерів. До цього, імовірним є вста-
новлення та забезпечення результативності функ- 
ціонування ПППВ у сфері природокористування 
між партнерами різних форм власності й елемен-
тами їхньої галузевої, організаційної та комуніка-
ційної структур управління. І, як наслідок, можли-
вим стає розв’язання двох надзвичайно важливих  
завдань. А саме: а) формування об’єктивних моти-
ваційних важелів та регуляторів задля узгодження 
усіх елементів загального МІЗППФУСПР; б) організа-
ційно-адміністративне та інформаційно-методичне 
забезпечення реалізації дії усіх системоутворюючих 
важелів і регуляторів у взаємозв’язку і взаємодії між 
елементами МІЗППФУСПР із метою генерування сис-
темних ознак та нарощення рівня синергетичного 
ефекту внаслідок централізації управління. Поряд із 
цим, визнаємо:  

оскільки, структурні елементи (підсистеми)  
МІЗППФУСПР не є відокремленими одиницями, то між 
ними (див. рис. 1) та логічно-послідовним процесом 
управління природно-ресурсними активами в сис-
темі сталого розвитку і, відповідно, процесами впро-
вадження та реалізації ПППВ у цій площині, необ- 
хідно: а) встановлювати та підтримувати постійний 
алармовий зв’язок як інформаційний, так і комуні-
кативний; б) усувати інверсійні порушення; в) уточ-
нювати цільові функції усіх трьох підмеханізмів. 
Звідси, цілеспрямоване та погоджене функціону-
вання усіх трьох підсистем МІЗППФУСПР потребує 
введення у практику управління сталим просторо-
вим розвитком і специфічного підмеханізму (підси-
стеми) ПППВ. За цими результатами вбачаємо за до-
цільне запропонувати наступні принципи побудови 

та функціонування підсистем МІЗППФУСПР як час-
тини процесу управління просторовим розвитком 
(рис. 2).  

Відтак, як автором визнано вище, функціону-
вання МІЗППФУСПР піддається впливу сукупності  
факторів у межах системи управління сталим про- 
сторовим розвитком (як внутрішнього, так і зовніш-
нього середовища). З огляду на вказане, усі три (від-
повідно, і залучена до вказаних процесів специфі-
чна – тобто, додаткова четверта підсистема – пуб- 
лічно-приватних партнерських відносин) підмеха- 
нізми МІЗППФУСПР (див. рис. 1), виходячи з своїх ці-
льових / основних завдань функціонування щодо  
розвитку публічно-приватних форм управління ста-
лим просторовим розвитком держави, вимагають 
аналітичних рішень, за якими буде виявлено (здій- 
снено добір) найкращих (найбільш стійких і надій-
них) форм реалізації ПППВ саме у цій сфері (управ-
ління сталим просторовим розвитком) у ресурсних 
обмеженнях. Тож, вказане потребуватиме: система-
тизації чинників, які впливають на ефективність  
і результативність реалізації дії МІЗППФУСПР; забез-
печення об’єктивності оцінок для побудови про-
гнозу базових показників-індикаторів, що характе-
ризують ефективність ПППВ; перевірки на адекват-
ність реальним процесам створених партнерських 
мереж і їхніх конкурентних переваг. Тому, на пер-
шому етапі формування пропонованого МІЗППФУСПР 
слід формалізувати процеси реалізації дії цього сис-
темоутворюючого регулятора, що у цілому має ін-
формаційно-методичну спрямованість, і встановити 
регламент для його функціонування із чітким визна-
ченням завдань (стандартизація діяльності) для 
суб’єктів, які опікуватимуться питаннями управ-
ління сталим просторовим розвитком. Останні ж, 
відповідно до поставлених задач у сфері освоєння 
природно-ресурсного активу регіону чи держави 
(рис. 3), мають контролювати не лише діяльність 
свого партнера за проектом, а й певної партнер- 
ської мережі (ПМ) загалом. Звідси, запропонований  
МІЗППФУСПР і визначатиме стратегічність діяльності 
певної організованих партнерських мереж, сформо-
ваних з метою розвитку публічно-приватних форм 
управління сталим просторовим розвитком України, 
ініціюючи вказане за результатами запровадження у 
практику відповідного типу платформної стратегії. 

При цьому, організаційно-управлінський, тех-
ніко-технологічний, фінансовий, економічний, соці-
альний, екологічний, ресурсний, іміджевий, марке-
тинговий та інші види ефектів (тобто, генерування 
синергетичного за результатами їх освоєння) має 
бути скоординовано. З цього, вважаємо, що можна 
здійснити формалізацію концептуально-аналітичної 
моделі реалізації дії МІЗППФУСПР у вигляді формули 
(1), яку побудовано за використання, приведеної на 
рис. 1 і 2, його структури, репрезентованої з ураху-
ванням взаємозв’язків і взаємозалежностей, приве-
дених вище. 
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Рис. 2. Принципи побудови та реалізації дії механізму інституціонального забезпечення  
публічно-приватних форм управління сталим просторовим розвитком 
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Рис. 3. Схема закріплення відповідальності суб’єктів у відповідності до цільових функціоналів  
механізму інституціонального забезпечення публічно-приватних форм  

управління сталим просторовим розвитком 

Цільові завдання (прикладні) у сфері уп-
равління сталим просторовим розвитком 

Відображати об’єктивні дані, щодо певного 
виду природно-ресурсного активу в інфор-

маційно-методичній  базі 

Надавати інформацію про потреби спожи-
вачів, технологічний рівень і кон'юнктуру 

на ринку природних ресурсів 

Діагностика та моніторинг основних показ-
ників діяльності партнерської мережі в ме-
жах певного регіону (району, територіаль-

ного округу) 

Виявляти ключові фактори успіху (або ж 
нарощення ризиків) на всіх етапах про- 
вадження публічно-приватного партнер- 

ського ланцюга 

Встановлювати раціональний розподіл  
функцій  між учасниками публічно-приват-

них партнерських відносин 

Визначати вимоги до результатів діяльно-
сті (у тому числі фінансово-економічної та 
нормативно-правової) партнерів в межах 

певної партнерської мережі  

Взаємоузгоджувати й уточнювати страте-
гічні та оперативні плани учасників пуб- 
лічно-приватних партнерських відносин 

у межах ланцюга   

Забезпечувати контроль за результатами 
діяльності та звітність за єдиною системою 
моніторингу результативності управління 

Оцінка потенційних споживачів, партнерів 
і певних партнерських мереж, відносини 

з якими планується розвивати 

Регулювати (у тому числі, нормування,  
стандартизація тощо) правовідносини  

суб'єктів, які беруть участь у партнерських 
відносинах в межах ланцюга  

Виконавці – Суб’єкти 
управління 

Керівництво: підпри-
ємств; партнерських ме-
реж; ОТГ; ТПГО та ін. 

Відповідальні фахівці фі-
нансового і планово-еко-
номічного департаментів 
та моніторингового цен-

тру тощо 

Уповноважені суб’єкти 
управління (банки,  

районна адміністрація 
тощо), які опікуються пи-
таннями публічно-приват-

ного партнерства  

Уповноважені суб’єкти 
виробничо-збутових  

департаментів/ підрозділів

Уповноважені фахівці 
юридичного департа- 

менту/ відділу 
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      МІЗППФУСПР	 = 	МІЗППФУСПР 	∈ СУСПР =	МІЗППФ	підс 	∩ СУСПР =  

= СФКВ Р ⊆ В	ППП	∀ ∈ Е ∪ аларм ∪ 3 Р(ЗПППУСПР) ∩ СІС ОПТ → ^  

│ПСР ⊆ ПСР	рес ∪ ПСРрез ∪ МПСР│   (1) 

Де змістовність формалізації концептуально-
аналітичної моделі: 

МІЗППФУСПР – механізм інституціонального за-
безпечення публічно-приватних форм управління 
сталим просторовим розвитком, який належить ( ∈ ) СУСПР – загальній системі управління сталим просто-
ровим розвитком. При цьому, МІЗППФУСПР – є еле- 
ментом ( ∩ ) множини в межах загальної системи уп-
равління ( СУСПР ). До складу механізму включено 
чотири базові підсистеми: цільова, функціональна, 
забезпечення та специфічна підсистема – публічно-
приватних партнерських відносин. Крім цього, од-
ночасно, кожна з чотирьох підсистем МІЗППФУСПР 
(тобто, МІЗППФ	підс) є також елементом СУСПР, що і убез-
печує, у замкненому циклі виконання ними власних 
специфічних завдань, результативність реалізації дії 
МІЗППФУСПР та функціонування загальної системи 
управління сталим просторовим розвитком і, відпо-
відно, досягнення визначених цілей у сфері раціона-
лізації освоєння природно-ресурсного активу;  СФКВ Р – мережева структурно-функціональна

конструкція авторського МІЗППФУСПР, що склада-
ється з певної сукупності різної природи системоут-
ворюючих важелів і регуляторів, інкорпорованих до 
чотирьох його підсистем (цільової, функціональної, 
забезпечення, публічно-приватних партнерських  
відносин). При цьому, кожна із визначених та іден-
тифікованих в межах МІЗППФУСПР підсистем – є  
власною підмножиною, що включає обмежену кіль-
кість важелів цілеорієнтованого впливу на ППП 
( В	ППП	), що реалізуються в межах трьох етапів 
( ∀ ∈ Е  ) впровадження публічно-приватного  
партнерства (деконцентрації, деволюції, дівестиції). 
Засвідчимо й наступне: поєднання вказаних важелів 
та їхній замкнений зворотній зв’язок ( аларм ), що 
відновлюється за наслідками обґрунтування й прий-
няття управлінських (стратегічних і оперативних) 
рішень щодо визначених корелянтами об’єктів до-
кладання зусиль із впровадження публічно-приват-
ного партнерства (		 3 Р(ЗПППУСПР)  ) у сфері управ-
ління сталим просторовим розвитком, убезпечу-
ється реалізацією на практиці специфічного (страте-
гічного й оперативного) інструментарію платформ-
ного типу (СІС ОПТ ). А останній визначено та розмежо-
вано автором статті (для убезпечення результатів за 
кожним напрямом використання природно-ресурс-
ного активу) за інкорпорованими до платформної 
стратегії чотирма видами стратегії управління 

1 ПСР	рес ∪ ПСРрез ∪ МПСР – потенціал сталого 
розвитку у складі – ресурсів, резервів і можливостей.  

(тобто об’єктним, програмним, цільовим, систем-
ним). Признаємо, що комбінація останніх щодо 
освоєння, трансляції, трансформації та викорис-
тання як певних видів природно-ресурсного активу, 
так і потенціалу сталого розвитку (ПСР)1, загалом, 
шляхом поглиблення розвитку публічно-приват-
ного партнерства дозволить учасникам партнер- 
ських відносин забезпечити ефективність при раціо-
налізації використання природно-ресурсного капі-
талу держави та її регіонів.  

Відтак, у формулі (1) формалізовано концепту-
ально-аналітичну модель реалізації дії механізму ін-
ституціонального забезпечення публічно-приватних 
форм управління сталим просторовим розвитком, 
яка відтворює функції усіх елементів, компонент та 
цільових функціоналів МІЗППФУСПР підчас забезпе-
чення синхронного перебігу інституціональних, ор-
ганізаційних, фінансово-економічних, виробничо-
господарських, техніко-технологічних, екологічних, 
системно-універсальних і бізнес процесів у межах 
загальної мережевої партнерської конструкції із ін-
тенсифікації та раціоналізації обміну-перерозподілу 
різних за природних ресурсів, резервів і можливос-
тей з метою досягнення результативності управ-
ління сталим просторовим розвитком України та її 
регіонів.  

Висновки. У статті методологічно узагальнено 
та запропоновано нове вирішення важливої на- 
уково-прикладної та національно-господарської 
проблеми щодо інституціонального забезпечення 
публічно-приватних форм управління сталим про- 
сторовим розвитком України, розкритих на базі су-
часної парадигми пізнання характеру, динаміки ба-
гатокомпонентних систем із доведенням до прак- 
тичної реалізації платформної стратегії управління 
сталим просторовим розвитком на основі еконо-
міко-платформного концепту його забезпечення. 
При цьому: подані нові науково обґрунтовані роз- 
робки щодо вирішення проблем інституціоналізації 
публічно-приватних форм управління сталим про- 
сторовим розвитком; розкриті методичні та при- 
кладні аспекти підвищення результативності управ-
ління у цій сфері з використанням механізму інсти-
туціоналізації публічно-приватних форм управління 
сталим просторовим розвитком, організаційно-еко-
номічного та моніторингового інструментарію, які 
визначені відповідно до розробленої автором кон- 
цептуально-аналітичної моделі механізму.  

Загалом, розроблено та обґрунтовано струк-
туру, зміст, а також визначено функції й етапи фор-
мування сучасного механізму інституціонального 
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забезпечення публічно-приватних форм управління 
сталим просторовим розвитком. До складу остан-
нього включено чотири ключові підсистеми (ці-
льова, функціональна, забезпечення та публічно-
приватних партнерських відносин), функціонали 
яких забезпечують синхронний перебіг параболіч-
них подій із інтенсифікації процесів освоєння, об-
міну-перерозподілу, трансформації та трансляції 
природно-ресурсних активів України та її регіонів із 
метою досягнення бажаного рівня результативності 
управління у визначеній сфері діяльності. Досяг-
нення поставлених завдань убезпечено шляхом:  
а) конституювання складноорганізованої інститу- 
ціональної системи управління сталим просторовим 
розвитком держави та її регіонів; б) імплементації 
концепту економіко-платформного підходу до за-
безпечення сталого просторового розвитку; в) ста-
новлення просторової стратегії (платформного 
типу) еволюції мета простору сучасної України;  
г) убезпечення замкненості циклів і режимів про- 
вадження публічно-приватних партнерських відно-
син у межах ланцюга; д) експрес-регулювання,  
алармового реагування, об’єктно-цільового узго-
дження характеру і динаміки бізнес-процесів між 
партнерами в межах певної бізнес-екосистеми;  
ж) безперервності процесів організовування, діагно-
стики та моніторингу результатів реалізації пуб- 
лічно-приватних партнерських відносин в межах  
певної території.  

При цьому, побудовано концептуально-аналі-
тичну модель новоствореного механізму інститу- 
ціонального забезпечення публічно-приватних 
форм управління сталим просторовим розвитком. За 
її форматом передбачено перманентне удоскона-
лення структури механізму та його змістовності, 
уточнення функцій кожної з чотирьох підсистем 
впродовж реалізації трьох етапів впровадження  
публічно-приватного партнерства в Україні. Зазна-
чене дозволило виокремити і сформувати базові си-
стемоутворюючі регулятори, які мають бути зосе- 
редженими в його чотирьох підсистемах (цільовій, 
функціональній, забезпечення та публічно-приват-
них партнерських відносин) та забезпечувати в ме-
режевій структурно-функціональній конструкції:  
а) замкнений зворотній зв'язок між стратегічними  
і оперативними управлінськими рішеннями щодо 
об’єктів докладання зусиль у сфері публічно-при- 
ватного партнерства та результатами управління 
сталим просторовим розвитком; б) раціоналізацію 
освоєння природно-ресурсного активу шляхом по- 
глиблення розвитку публічно-приватних форм орга-
нізації взаємодії; в) результативність управління 
природно-ресурсним потенціалом в регіонах, досяг-
нену за наслідками реалізації платформної стратегії 
управління, до якої інкорпоровано чотири види під-
стратегій, розроблених за використання об’єктного, 
цільового, програмного та системного підходів.  

Література 
1. Хвесик М. А., Голян В. А., Іртищева І. О., Ле-

вковська Л. В. та ін. Основні тенденції використання 
природно-ресурсного потенціалу в національному гос-
подарстві та оцінка джерел фінансового забезпечення 
його відтворення: монографія / Державна установа «Ін-
ститут економіки природокористування та сталого ро-
звитку Національної академії наук України». Київ: ДУ 
ІЕПСР НАН України, 2016. 124 с. 2. Алимов О. М., 
Амоша О. І., Лібанова Е. М., Хвесик М. А. та ін. Со-
ціально-економічний потенціал сталого розвитку Ук-
раїни та її регіонів: вектори реального поступ: нац. доп. 
/ Державна установа «Інститут економіки природо-ко-
ристування та сталого розвитку Національної академії 
наук України». Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. 
865 с. 3. Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б., 
Сегварі П. Досвід та перспективи впровадження дер-
жавно-приватних партнерств в Україні та за кордоном.  
Київ: «К.І.С.», 2008. 146 с. URL: http: //regionet. 
org.ua/files/PPP_Report_CIDA_2008_ua.pdf. 4. Підга-
єць С. Європейський досвід застосування моделей 
державно-приватного партнерства. Журнал європейсь-
кої економіки. Вересень 2011. Том 10 (№3). С. 291–305. 
URL: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ ukjee/article/view 
File/ 480/458. 5. Шумська О. Досвід розвитку публі-
чно-приватного партнерства у провідних країнах світу. 
URL: https://www.google.com/ url?sa=t&rct=j&q= &esrc 
=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjag_y-yKPdAhV 
HWSwKHYlMDKkQFjAAegQIAxAC&url= http%3A% 
2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fc 
giirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJR 
N%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNL
OAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fapdyo_20
14_2_38.pdf&usg=AOvVaw0U_NiQxXvtFwJrzgT0DdsT 
6. Микитенко В. В. Форми та засоби організації прос-
торового управління природно-ресурсними активами в 
Україні. Економіка природокористування і сталий ро-
звиток. 2018. № 3-4 (22 – 23). С. 87 – 95. 7. Потенціал 
сталого розвитку України на шляху реалізації інтегра-
ційного вибору держави: Монографія / О. М. Алимов, 
І. М. Лицур, І. В. Драган та ін. Київ: ДУ «Інститут еко-
номіки природокористування та сталого розвитку 
НАН України», 2014. 520 с. 8. Микитенко В. В., Ми-
китенко Д. О. Формування територіальних природно-
господарських округів та переформатування соціа-
льно-економічного простору України. Економічний  
Вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 31 – 39. 9. Неза- 
лежна Україна в координатах сталого розвитку: моно-
графія/ [І. М. Крейдич, Д. О. Микитенко, Ю. Б. Порох-
нявий, С. М. Шкарлет, В. Ю. Худолей та ін.]. – 2-ге 
вид., переробл. і доповн. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. 770 с. 
10. Микитенко В. В., Лицур І. М. Прогнозні можли-
вості формування просторової системи управління 
природно-ресурсними активами. Історія народного го-
сподарства та економічної думки України: всеукраїн-
ський історико-економічний збірник наукових праць / 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН Укра-
їни». 2018. № 51;  Київ: ДУ «ІЕП НАН України», 2018. 
С. 252 -274.  



В. В. Микитенко 

20 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

References 
1. Khvesyk M. A., Holian V. A., Irtyscheva I. O.,

Levkovs'ka L. V. ta in. (2016) Osnovni tendentsii 
vykorystannia pryrodno-resursnoho potentsi-alu v 
natsional'nomu hospodarstvi ta otsinka dzherel 
finansovoho zabezpechennia joho vidtvorennia [The main 
tendencies of use of natural resource potential in the 
national economy and estimation of sources of financial 
provision of its reproduction]. Kyiv, DU IEPSR NAN 
Ukrainy [in Ukrainian]. 

2. Alymov, O. M., Amosha, O. I., Libanova, E. M.,
Khvesyk, M. A. ta in. (2017) Sotsial'no-ekonomichnyj 
potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta ii rehioniv: vektory 
real'noho postup: natsional'na dopovid' [Socio-Economic 
Potential of Sustainable Development of Ukraine and its 
Regions: the Real-Time Facts: National Report]. Kyiv, DU 
IEPSR NAN Ukrainy [in Ukrainian]. 

3. Vynnyts'kyj B., Lend'el M., Onyschuk B., Sehvari
P. (2008) Dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia 
derzhavno-pryvatnykh partnerstv v Ukraini ta za 
kordonom [Experience and prospects of implementation of 
public-private partnerships in Ukraine and abroad] (n.d.). 
regionet.org.ua. Retrieved from http: //jeej.tneu. edu.ua/ 
index.php/ukjee/article/viewFile/480/458 [in Ukrainian]. 

4. Pidhaiets' S. (2011) Yevropejs'kyj dosvid zastosu-
vannia modelej derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Euro-
pean experience in applying public-private partnership 
models] (n.d.). jeej.tneu.edu.ua. Retrieved from http: 
///jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/viewFile/480/ 
458 [in Ukrainian]. 

5. Shums'ka O. Dosvid rozvytku publichno-pryv-
atnoho partnerstva u providnykh krainakh svitu [Experi-
ence of development of public-private partnership in the 
leading countries of the worl] (n.d.). www.google.com. Re-
trieved from http:// www.google.com/url?sa= t&rct= 
j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjag_y
-yKPdAhVHWSwKHYlMDKkQFjAAegQIAxAC&url= 
http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2 Firbis 
_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21D
BN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FIL
E_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%
2Fapdyo_2014_2_38.pdf&usg=AOvVaw0U_NiQxXvtFw
JrzgT0DdsT [in Ukrainian]. 

6. Mykytenko V. V. (2018) Formy ta zasoby orhani-
zatsii prostorovoho upravlinnia pryrodno-resursnymy ak-
tyvamy v Ukraini [Forms and means of spatial 
management of natural resource assets in Ukraine] 
Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyj rozvytok: nau-
kovyj zhurnal, 3-4 (22–23), рр. 87 – 95 [in Ukrainian]. 

7. Alymov, O. M., Lytsur I. M., Drahan, I. V. ta in.
(2014). Potentsial staloho rozvytku Ukrainy na shliakhu re-
alizatsii intehratsijnoho vyboru derzhavy [Potential of 
steady development of Ukraine is on the way of realization 
of integration choice of the state]. Kyiv, DU IEPSR NAN 
Ukrainy [in Ukrainian]. 

8. Mykytenko V. V., Mykytenko D. O. (2018)
Formuvannia terytorial'nykh pryrodno-hospodars'kykh 
okruhiv ta pereformatuvannia sotsial'no-ekonomichnoho 
prostoru Ukrainy [Formation of territorial natural and 
economic districts and reformatting of the socio-economic 

space of Ukraine] Ekonomichnyj Visnyk Donbasu, 1 (51), 
рр. 31 – 39 [in Ukrainian]. 

9. Krejdych I. M., Mykytenko D. O., Shkarlet S. M.,
Khudolej V. Yu. ta in. (2019) Nezalezhna Ukraina v 
koordynatakh staloho rozvytku [Independent Ukraine in 
the coordinates of sustainable development].  Chernihiv, 
ChNTU [in Ukrainian]. 

10. Lytsur I. M. Mykytenko V. V. (2018) Prohnozni
mozhlyvosti formuvannia prostorovoi systemy upravlinnia 
pryrodno-resursnymy aktyvamy [Predictable opportunities 
for forming a spatial management system for natural 
resource assets]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta 
ekonomichnoi dumky Ukrainy: vseukrains'kyj istoryko-
ekonomichnyj zbirnyk naukovykh prats', 51, рр. 252 – 274 
[in Ukrainian]. 

Микитенко В. В. Механізм інституціоналізації 
публічно-приватних форм управління сталим про-
сторовим розвитком України 

У статті розроблено та обґрунтовано структуру, 
зміст, а також визначено функції й етапи формування 
механізму інституціонального забезпечення публічно-
приватних форм управління сталим просторовим роз-
витком. До його складу включено чотири підсистеми 
(цільова, функціональна, забезпечення та публічно-
приватних партнерських відносин), функціонали яких 
забезпечують синхронний перебіг параболічних подій 
із інтенсифікації процесів освоєння, обміну-перерозпо-
ділу, трансформації та трансляції природно-ресурсних 
активів.  

Побудовано концептуально-аналітичну модель 
реалізації дії механізму інституціонального забезпе-
чення публічно-приватних форм управління сталим 
просторовим розвитком, за якою передбачено: перма-
нентне удосконалення його структури, змісту і функ-
цій за трьома етапами впровадження публічно-приват-
ного партнерства; добір та функціонали базових регу-
ляторів, які забезпечують у межах мережевої струк- 
турно-функціональної конструкції публічно-приват-
них партнерських відносин.  

Ключові слова: публічно-приватні форми, управ-
ління сталим просторовим розвитком, механізм інсти-
туціонального забезпечення.  

Микитенко В. В. Механизм институционализа-
ции публично-частных форм управления устойчи-
вым пространственным развитием Украины 

В статье разработаны и раскрыты структура, со-
держание, а также определены функции и этапы фор-
мирования механизма институционального обеспече-
ния публично-частных форм управления устойчивым 
пространственным развитием. В его состав включены 
четыре подсистемы (целевая, функциональная, обеспе-
чения и публично-частных партнерских отношений), 
функционалы которых обеспечивают синхронный ход 
параболических событий из интенсификации процес-
сов освоения, обмена-перераспределения, трансфор-
мации и трансляции природно-ресурсных активов. 
Разработана концептуально-аналитическая модель ре-
ализации механизма институционального обеспечения 
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публично-частных форм управления устойчивым про-
странственным развитием, которой предусмотрено: 
перманентное совершенствование его структуры, со-
держания и функций за тремя этапами внедрения го- 
сударственно-частного партнерства; отбор и развитие 
целевых функционалов базовых регуляторов, обеспе-
чивающих результативность сетевой структурно-
функциональной конструкции публично-частных 
партнерских отношений. 

Ключевые слова: публично-частные формы, 
управление устойчивым пространственным разви-
тием, механизм институционального обеспечения. 

Mykytenko V. The mechanism of institutionaliza-
tion of public-private forms of management is a con-
stant spatial development of Ukraine 

The article has developed and substantiated the struc-
ture, content, as well as defined the functions and stages of 
the formation of the mechanism of institutional provision 

of public-private forms of management of sustainable spa-
tial development. It consists of four subsystems (target, 
functional, provision, and public-private partnerships), 
whose functions are provided by synchronous flow of pa- 
rabolic events from the intensification of the processes of 
development, exchange, redistribution, transformation and 
translation of natural resource assets. 

The conceptual and analytical model of implementa-
tion of the mechanism of institutional provision of public-
private forms of management for sustainable spatial deve- 
lopment has been constructed, which provides for: perma-
nent improvement of its structure, content and functions in 
the three stages of the implementation of public-private 
partnership; selection and function of the basic regulators, 
which provide within the framework of the network struc-
tural and functional design of public-private partnerships. 

Keywords: public-private forms, management of sus-
tainable spatial development, mechanism of institutional 
support. 
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ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Постановка проблеми. Агропродовольчий 
комплекс має чотири функціональні взаємопов’я-
зані блоки: ресурсне забезпечення та технологічне 
обслуговування, сільськогосподарське виробни- 
цтво, зберігання та переробка сільськогосподарської 
продукції, торгівля продовольством. Рівень функці-
онування зазначеного комплексу характеризується, 
зокрема, такими результуючими параметрами, як 
економічна стійкість, конкурентоспроможність, 
економічна безпека, що певним чином взаємо-
пов’язані.  

Утім, залишається недостатньо вивченим ха- 
рактер зв’язків у підсистемі «економічна стійкість – 
конкурентоспроможність – економічна безпека» як 
структурної складової соціально-економічної сис-
теми, якою є агропродовольчий комплекс. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-
туальні питання розвитку агропродовольчого ком-
плексу та забезпечення його стійкого функціону-
вання, конкурентоспроможності агропродоволь- 
чої продукції та економічної безпеки аграрної  
сфери аналізуються у працях В. Г. Андрійчука [2], 
В. І. Гавриша [17; 28-30], С. В. Іванова, М. Є. Рогози, 
К. Ю. Вергал, Л. В. Олексенко, А. В. Світличної [8; 
27; 30], А. В. Калініченко [28; 29], М. Н. Малиша,  
Н. Ю. Донец [19], В. С. Ніценка, О. В. Захарченка, 
М. А. Зайця, О. М. Яценка [10], О. М. Помаза [16; 
18], О. В. Федірця [15; 17] та ін.  

Проблеми стійкого розвитку та економічної 
безпеки розглядаються, зокрема у статтях Л. Брауна 
[25], В. І. Ляшенка та Ю. М. Харазішвілі [23]. Пи-
танням конкуренції та конкурентоспроможності 
присвячені праці в останній час таких дослідників, 

як Л. І. Ковчуга [9], А. Ю. Ляшенко [11], Н. В. 
Швець та Г. З Шевцова [24] й ін. 

У наукових колах дискусійними залишаються 
питання взаємозалежності економічної стійкості, 
конкурентоспроможності та економічної безпеки. 
Зокрема, як зазначають В. І. Ткачук, О. А. Прокоп-
чук та М. І. Яремова [22, с. 3], економічна стійкість 
та безпека підприємств є взаємопов’язаними та вза-
ємообумовлюючими характеристиками їх діяльно-
сті. Взаємоз’язок конкурентоспроможності та еко-
номічної безпеки розглядається у монографії за ре-
дакцією О. С. Власюка [3, с. 141-154]. 

На переконання В. Г. Маргасової [13, с. 3], дер-
жава, розуміючи необхідність вирішення проблем 
економічної безпеки, здійснює вплив, спрямований 
на зміцнення стійкості національної економіки. На-
уковець вважає, що стійкість національної еконо-
міки є основним завданням макроекономічної полі-
тики держави та важливою умовою забезпечення 
економічної безпеки. Схожої позиції дотримується 
й В. І. Мунтіян [14], який розглядає конкуренто-
спроможність національної економіки як головний 
критерій економічної безпеки. 

Метою даного дослідження є вивчення еконо-
мічної стійкості та конкурентоспроможності як чин-
ників економічної безпеки агропродовольчого ком-
плексу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
обґрунтуванням одержаних результатів. Вико- 
ристовуючи структурно-логічний підхід, авторами 
статті запропоновано модель підсистеми «еконо- 
мічна стійкість – конкурентоспроможність – еконо-
мічна безпека» (рис. 1). 

Рис. 1. Модель підсистеми «економічна стійкість – конкурентоспроможність – економічна безпека» 
як структурної складової соціально-економічної системи 

Джерело: власна розробка. 

Соціально-економічна система

Економічна 
стійкість  

Конкуренто- 
спроможність  

Економічна  
безпека  
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З огляду на теорію систем варто зазначити, що 
на блок «економічна стійкість» справляє вплив зов-
нішнє і внутрішнє середовище соціально-економіч-
ної системи. Зокрема, агропродовольчий комплекс 
як система зазнає біфуркаційного впливу погодно-
кліматичних умов, динамічного впливу ресурсних 
факторів, ринкового середовища та ін. На виході з 
блоку «економічна безпека» маємо певний рівень 
економічної безпеки соціально-економічної сис- 

теми (як наслідок взаємодії елементів підсистеми 
«економічна стійкість – конкурентоспроможність – 
економічна безпека»). 

Оскільки підсистема «економічна стійкість – 
конкурентоспроможність – економічна безпека» має 
за підґрунтя зовнішнє і внутрішнє середовище  соці-
ально-економічної системи, то цю ієрархічну залеж-
ність можна зобразити графічно у вигляді піраміди   
(рис. 2).  

Рис. 2. Ієрархія формування зв’язків у підсистемі  
«економічна стійкість – конкурентоспроможність – економічна безпека» 

Джерело: власна розробка. 

Зазначена ієрархія (рис. 2), на наш погляд, 
може бути подана у вигляді символьної моделі, що 
характеризує залежність економічної безпеки (як ре-
зультуючої величини) від низки факторів: 

ЕБсес = ƒ (ЕСсес, Ксес, ЗСсес, ВСсес), 

де ЕБсес – рівень економічної безпеки соціально-
економічної системи; 

ЕСсес – рівень економічної стійкості соціально-
економічної системи; 

Ксес – рівень конкурентоспроможності соціа-
льно-економічної системи; 

ЗСсес – вплив зовнішнього середовища соціа-
льно-економічної системи; 

ВСсес – вплив внутрішнього середовища соціа-
льно-економічної системи. 

Варто зазначити, що головними параметрами 
зовнішнього середовища (згідно з [4, с. 208]) є:  
складність, що характеризується кількістю змінних 
середовища та їх взаємозв’язком; невизначеність як 
різниця між кількістю інформації, необхідної для 
виконання завдання, та кількістю інформації, що є 
на даний час; неоднозначність, що характеризується 
значенням основних змінних середовища та оцін-
кою їх важливості; рухомість як швидкість, із якою 

відбуваються зміни; взаємозалежність факторів се-
редовища. 

Виходячи з багаторівневості агропродоволь-
чого комплексу нами розроблено матрицю рівнів 
економічної стійкості, конкурентоспроможності та 
економічної безпеки  (табл. 1). 

Категорія «стійкість» є передумовою сталості 
розвитку систем. Економічна стійкість, на наш по- 
гляд, характеризує стабільність економічної діяль-
ності соціально-економічних систем, зокрема, гос-
подарюючих суб’єктів, можливість забезпечити ста-
більне (постійне) та успішне їх функціонування за 
умови динамічної зміни параметрів як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища. 

Агропродовольчий комплекс за своєю приро-
дою належить до динамічних систем, де доволі  
складно забезпечувати економічну стійкість. Доці-
льно виокремити системно-синергетичний та функ-
ціонально-логістичний підходи до забезпечення 
економічної стійкості агропродовольчого компле-
ксу як соціально-економічної системи. 

Системно-синергетичний підхід до формуван-
ня економічної стійкості зазначеного комплексу, на 
наше переконання, забезпечується через оптима-
льне поєднання його складових: ресурсного забезпе- 

Зовнішнє і внутрішнє середовище 

Економічна стійкість 

Конкурентоспроможність 

Економічна 
безпека  
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чення та технологічного обслуговування; сільсько-
господарського виробництва; зберігання та пере- 
робки сільськогосподарської продукції; торгівлі 
продовольством. Тобто має забезпечуватися зба- 

лансованість економічних зв’язків між окремими  
структурними складовими агропродовольчого ком-
плексу, чим досягається синергетичний ефект у ме-
жах усього зазначеного комплексу. 

Таблиця 1 
Матриця рівнів економічної стійкості, конкурентоспроможності та економічної безпеки  

агропродовольчого комплексу (АПрК*) 

Рівень АПрК 
Рівень

економічної 
стійкості 

Рівень
конкуренто- 
спроможності 

Рівень  
економічної  
безпеки 

Глобальний АПрК як скла-
дова світової економіки 

Економічна
стійкістьглобального 

АПрК 

Конкурентоспромож-
ність глобального 

АПрК 

Економічна 
безпека глобального  

АПрК 
АПрК країни (галузевий рі-
вень) як складова національ-
ної економіки 

Економічна
стійкість 

АПрК країни 

Конкуренто-
спроможність  
АПрК країни 

Економічна 
безпека АПрК  

країни 
АПрК області 
(регіональний рівень) 

Економічна 
стійкість  

АПрК області 

Конкуренто-
спроможність  
АПрК області 

Економічна 
безпека АПрК  

області 
АПрК адміністративного 
(сільського) району (регіона-
льний рівень) 

Економічна 
стійкість  

АПрК району 

Конкуренто-
спроможність  
АПрК району 

Економічна 
безпека АПрК  

району 
АПрК 
територіальної громади чи 
об’єднання громад (ОТГ) 

Економічна 
стійкість  

АПрК територіальної гро-
мади (ОТГ) 

Конкурентоспромож-
ність АПрК  

територіальної  
громади (ОТГ) 

Економічна 
безпека АПрК  
територіальної  
громади (ОТГ) 

АПрК первинного  
рівня (агропромислове підп-
риємство) 

Економічна стійкість 
агропромислового  
підприємства 

Конкуренто-
спроможність агропро-

мислового  
підприємства 

Економічна 
безпека агропромисло-
вого підприємства 

* Для позначення терміну «агропродовольчий комплекс» абревіатуру «АпрК»  вперше запропоновано вживати
В. Г. Андрійчуком [2, с. 38]. 

Джерело: власна розробка. 

Функціонально-логістичний підхід до забезпе-
чення економічної стійкості агропродовольчого 
комплексу, на наш погляд, забезпечується непе- 
рервністю матеріалопотоку, що пронизує агропро-
мислове виробництво як логістичну систему. Важ-
ливо зазначити, що ступінь надійності складових аг-
ропродовольчого логістичного ланцюга обумовлює 
відповідний рівень економічної стійкості.  

При дослідженні соціально-економічних сис-
тем важливою є оцінка досягнутого рівня їх конку-
рентоспроможності. У процесі дослідження уточ-
нено підходи до оцінювання конкурентоспромож-
ності: 1) оцінка конкурентоспроможності на основі 
визначення оцінки конкурентного потенціалу;  
2) оцінка конкурентоспроможності на основі теорії
ефективної конкуренції; 3) оцінка конкурентоспро-
можності на основі теорії конкурентної переваги;  
4) оцінка конкурентоспроможності підприємства на
основі визначення рівня конкурентоспроможності  
продукції; 5) оцінка конкурентоспроможності за до-
помогою комплексних методів (табл. 2). 

Дослідження проблеми забезпечення економіч-
ної безпеки агропродовольчого комплексу еконо-
міки країни, очевидно, має передбачати два аспекти: 
по-перше, зовнішній – оцінка внеску комплексу у 

забезпечення економічної безпеки країни; по-друге, 
внутрішній – забезпечення економічної безпеки  
функціонування власне агропродовольчого ком- 
плексу. 

Встановлено, що за умови нестабільності світо-
вих ринків енергоресурсів, невизначеності та існу- 
ючих ризиків енергозабезпечення агропродоволь-
чого комплексу його енергетична безпека (як скла-
дова економічної безпеки) може бути забезпечена 
двома шляхами: 

1) шляхом реалізації стратегії енергозаощад-
ження, зокрема економії покупних енергоресурсів 
(природного газу, нафтопродуктів, вугілля та ін.); 

2) за рахунок стратегії енергонезалежності
шляхом збільшення видобутку енергоресурсів у 
країні, розвитку виробництва альтернативних видів 
палива, зокрема біопалива. 

Наші дослідження свідчать, що гіпотетично (не 
враховуючи інші види безпеки – соціальну, еколо- 
гічну тощо) в агропродовольчому комплексі є три 
основні варіанти поєднання імперативів забезпе-
чення економічної, продовольчої та енергетичної 
безпеки. Варто зазначити, що ці варіанти обира-
ються відповідно до певних стратегій економічної,  
продовольчої та енергетичної безпеки залежно від 
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завдань, які постають перед державою у сфері на- 
ціональної безпеки. Для агропродовольчого ком- 
плексу України на сьогодні, очевидно, актуальним є 

варіант, що передбачає імператив економічної та  
продовольчої безпеки. 

Таблиця 2 
Класифікація підходів до оцінки конкурентоспроможності 

Підходи до оцінки  
конкурентоспроможності 

Методи оцінки конкурентоспроможності 

1. Оцінка конкурентоспроможності
на основі визначення оцінки конку-
рентного потенціалу  

- Методи факторного аналізу (метод аналізу ієрархій, факторний аналіз); 
- методи, що характеризують відносини підприємства із суб’єктами зовнішнього 
середовища (метод «ланцюжків цінності»; стратегічний аналіз постачальників; ме-
тод визначення профілю середовища); 
- методи, що характеризують фінансовий потенціал підприємства (фінансово-еко-
номічний метод, метод маржинального аналізу); 
- методи бенчмаркінгового аналізу (стратегічний аналіз «5А», метод еталону, метод 
рангів, метод бенчмаркінгу) 

2. Оцінка конкурентоспроможності
на основі теорії ефективної конку- 
ренції  

- Метод, в основі якого знаходиться оцінка чотирьох групових показників або кри-
теріїв конкурентоспроможності; 
- метод фірми «Дан енд Брендстріт», що включає три групи показників 

3. Оцінка конкурентоспроможності
на основі теорії конкурентної пере-
ваги 

- Методи, що характеризують ринкові позиції підприємства (модель БКГ, матриця 
«привабливість галузі/позиція в конкуренції» General Electric, модель М. Портера, 
метод «Мак-Кінзі», модель Shell/DPM, метод PIMS, модель Хофера/Шенделя); 
- методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства (метод LOTS, 
SWOT-аналіз, метод експертного оцінювання, метод картування стратегічних 
груп);  
- методи, що характеризують фінансово-економічну діяльність підприємства (фі-
нансово-економічний метод, метод маржинального аналізу); 
- методи, що базуються на порівнянні (диференціальний метод, комплексний ме-
тод) 

4. Оцінка конкурентоспроможності
підприємства на основі визначення 
рівня конкурентоспроможності 
продукції 

- Метод опитування;
- метод фокусних груп; 
- метод порівняння;  
- якісний метод; 
- метод оцінки конкурентоспроможності на основі обсягів продажу; 
- метод коефіцієнта функціональної множини; 
- індексний метод; 
- бальний метод 

5. Оцінка конкурентоспроможності
за допомогою комплексних методів 

- Методи оцінки конкурентоспроможності на конкретному ринку на основі деталь-
ного вивчення виробничих, збутових, фінансових можливостей підприємства, уп-
равління, а також привабливості продукції для споживача; 
- методи, що передбачають розробку інтегрального показника конкурентоспро-
можності (метод багатокутника конкурентоспроможності, метод контрольних 
аркушів у формі систематизованих таблиць, індикативний метод) 

Джерело: розроблено з урахуванням авторських праць [16; 18, с. 18-23]. 

Безпосереднім результатом дії підсистеми 
«економічна стійкість – конкурентоспроможність – 
економічна безпека» (як структурної складової агро-
продовольчого комплексу) є його внесок у забезпе- 
чення перш за все продовольчої безпеки країни та 
національної безпеки в цілому. 

Про виключно важливу роль вітчизняного  
агропродовольчого комплексу у продовольчому за-
безпеченні населення свідчать дані про рівень само-
забезпеченості основними видами продовольства 
(виробництво до внутрішнього використання на те-
риторії держави), який у 2017 р. склав [21, с. 219]: 
зерно – 292,9%, яйця – 119,8, молоко та молочні про-
дукти – 107,7, м’ясо та м’ясні продукти – 105,1, 
овочі та продовольчі баштанні – 102,9, картопля – 
101,7, плоди, ягоди та виноград – 84,6%. 

Згідно з даними [1, с. 4], у 2017 р. виробництво 
та переробка сільськогосподарської продукції ста- 

новили 17,0% ВВП країни, експорт агропродоволь-
чої продукції склав 34,0% від загального експорту, 
податкові надходження від цієї галузі економіки 
склали 43,5 млрд грн. У 2017-2018 маркетинговому 
році (МР) Україна займала у світі: перше місце з ви-
робництва насіння соняшника, виробництва та екс-
порту соняшникової олії, третє місце – з експорту 
ріпаку та меду, четверте місце – з виробництва зерна 
ячменю, експорту зерна кукурудзи і ячменю, п’яте 
місце – з експорту зерна пшениці та виробництва 
меду, сьоме місце – з виробництва ріпаку та екс- 
порту сої. 

Непересічна роль у цих досягненнях агропро-
довольчого комплексу належить великому агробіз-
несу. Згідно з даними [7, с. 14], у 2011-2016 рр. інте-
гровані суб’єкти господарювання (так звані агро- 
холдинги) порівняно з іншими сільськогосподар- 
ськими підприємствами України у середньому зби- 
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рали з 1 га на 25-30% більше пшениці, на 30-40% – 
зерна кукурудзи, на 15-20 % – насіння соняшника, 
на 10-15% – бобів сої. Показники продуктивності 
тварин і птиці, конверсії корму також вищі. Рівень 
оплати праці в агрохолдингах удвічі вищий порів-
няно з іншими аграрними підприємствами. 

Для інтегрованих компаній бурякоцукрового 
підкомплексу, що є провідними виробниками цукру, 
характерна тенденція концентрації цукровиробни- 

цтва. Так, при скороченні в Україні кількості діючих 
цукрових заводів майже втричі за останні півтора 
десятка років виробництво цукру з розрахунку на 
один діючий цукровий завод зросло у 2,3 раза. При 
цьому частка діючих цукрових заводів, що належать 
інтегрованим компаніям, у загальній кількості дію-
чих цукрових заводів збільшилася на 25,6 відсотко-
вих пункти (в.п.), а частка зазначених компаній у за-
гальному виробництві цукру – на 32,7 в.п. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Місце інтегрованих суб’єктів господарювання в системі 

бурякоцукрового підкомплексу 
У середньому 
за 2003-2007 рр. 

У середньому 
за 2008-2012 рр. 

У середньому  
за 2013-2017 рр. 

У середньому за 
2013-2017 рр. у % 
до 2003-2007 рр. 

Кількість діючих цукрових заводів 115 68 42 36,5
Вироблено цукру з розрахунку на 
1 діючий цукровий завод, тис. т 16,7 22,9 37,9 227,0
Частка діючих цукрових заводів інте-
грованих компаній у загальній кілько-
сті  діючих цукрових заводів, %  33,9 30,8 59,5 + 25,6 в. п. 
Частка компаній у загальному вироб-
ництві цукру, %  47,2 66,5 79,9 + 32,7 в. п. 

Джерело: розраховано за даними Національної асоціації цукровиків України [20]. 

Оскільки агропродовольчий комплекс у першу 
чергу зорієнтований на вітчизняного споживача, ве-
ликий вплив на забезпечення економічної стійкості 
та економічної безпеки має стан внутрішнього  
ринку продовольства, що, зокрема, залежить від 
платоспроможного попиту населення. З іншого 
боку, для економічної стійкості експортоорієнтова-
ного агропродовольчого комплексу та, відповідно, 
його економічної безпеки, велику загрозу станов-
лять біфуркації на світових ринках сільськогоспо-
дарської сировини та продовольства. 

Утім, як зазначають фахівці [6], для окремих  
вітчизняних публікацій і досі характерна ностальгія 
за минулим цукрової галузі, коли в Україні працю-
вало 192 цукрових заводи, що виробляли щорічно  
5 млн т цукру. Однак сьогодні сучасне вітчизняне 
цукровиробництво знаходиться під значним впли-
вом нестабільного світового ринку. Зокрема, за да- 
ними [6; 20], якщо у 2012/13 МР, 2013/14 МР та 
2014/15 МР для світового ринку був характерний 
профіцит виробництва цукру (2,2 - 8,0 млн т), а для 
2015/16 МР – дефіцит (3,5 млн т), то в 2017/2018 МР 
та в 2018/2019 МР знову профіцит – відповідно 11,5 
і 11,8 млн т.   

Нестабільність світового ринку цукру характе-
ризується відповідно ціновою нестабільністю. Ана- 
ліз індексу цін FAO на цукор за 2000-2017 рр. [26] 
дозволяє виділити такі цінові періоди: 2000-
2004 рр. – період стабільно низьких цін, 2005-
2011 рр. – період суттєвого зростання цін (із пев-
ними коливаннями), 2012-2017 рр. – період черго-
вого падіння цін (із певними коливаннями).  

Як вважають аналітики ринку [5; 20], світові 
ціни на цукор останнім часом продовжують знижу-
ватись через такі причини: структурний надлишок у 
низці країн-цукровиробників, збільшення експорту 
цукру на ринку ЄС, де з 2017 р. реформується ринок 
цукру, сповільнення споживання окремими краї-
нами-імпортерами цукру, відносна стабільність до-
лара та макроекономічного середовища у світі. На 
ціну цукру впливають також такі чинники: ціна на 
нафту, яка останнім часом зростає, що сприяє наро-
щуванню виробництва біоетанолу з цукрової трос-
тини; підвищення процентної ставки ФРС США, що 
призводить до виходу великих фондів з ринку  
цукру; маркетингових факторів, у тому числі спеку-
ляцій на ринку.   

Зазначаючи високі результати агропродоволь-
чих компаній, варто звернути увагу на недоскона-
лість податкового і аграрного правового регулю-
вання в Україні, що зменшує рівень економічної 
стійкості дрібних і середніх товаровиробників. Так, 
згідно з даними [7, с. 15], у 2011-2015 рр. сім інтег-
рованих суб’єктів господарювання через інститут 
рентоорієнотованої поведінки привласнювали 49,0-
71,2% коштів державної підтримки, спрямованої на 
розвиток сільського господарства, зокрема, 49,7-
85,3% – за рахунок механізму повернення ПДВ. До 
речі, домінування в Україні вертикально інтегро- 
ваних холдингів, як зазначають В. І. Ляшенко та  
О. С. Вишневський [12, с. 168], стримує й інформа-
ційну модернізацію національної економіки. 

Саме тому для формування економічної стійко-
сті та конкурентоспроможності дрібних і середніх 
аграрних товаровиробників необхідне удоскона-
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лення інституційного забезпечення їх функціону-
вання (зокрема, чинного законодавства), що є важ-
ливою передумовою економічної безпеки агропро-
довольчого комплексу України. 

Висновки. Рівень функціонування агропродо-
вольчого комплексу характеризується, зокрема, та-
кими результуючими параметрами, як економічна 
стійкість, конкурентоспроможність, економічна без-
пека, що певним чином взаємопов’язані. Використо-
вуючи структурно-логічний підхід, запропоновано 
модель підсистеми «економічна стійкість – конку-
рентоспроможність – економічна безпека» та фор-
малізована залежність економічної безпеки (як ре-
зультуючої величини) від низки факторів. Подано 
матрицю рівнів економічної стійкості, конкуренто-
спроможності та економічної безпеки агропродово-
льчого комплексу. Уточнено класифікацію підходів 
до оцінювання конкурентоспроможності.  

Визначено, що для економічної стійкості екс-
портоорієнтованого агропродовольчого комплексу 
та відповідно його економічної безпеки, загрозу ста-
новлять біфуркації на світових ринках сільськогос-
подарської сировини та продовольства. Для форму-
вання економічної стійкості та конкурентоспромож-
ності дрібних і середніх аграрних товаровиробників 
(які конкурують на ринках з інтегрованими суб’єк-
тами господарювання) запропоновано удосконалю-
вати інституційне забезпечення (зокрема, чинне за-
конодавство), що є важливим для економічної без-
пеки агропродовольчого комплексу України в ці-
лому. 
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Перебийніс В. І., Перебийніс Ю. В. Економічна 
стійкість та конкурентоспроможність агропродово-
льчого комплексу як фактори економічної безпеки 

Запропоновано модель підсистеми «економічна 
стійкість – конкурентоспроможність – економічна без- 

пека» як структурної складової соціально-економічної 
системи. Розроблено матрицю рівнів економічної стій-
кості, конкурентоспроможності та економічної без-
пеки агропродовольчого комплексу. Підтверджено за-
лежність економічної стійкості експортоорієнтованого 
агропродовольчого комплексу від біфуркацій на світо-
вих ринках сільськогосподарської сировини та продо-
вольства. Обґрунтовано доцільність забезпечення рів-
них конкурентних умов для дрібних, середніх та вели-
ких товаровиробників агропродовольчого комплексу 
України шляхом удосконалення інституційного забез-
печення.   

Ключові слова: економічна стійкість, конкуренто-
спроможність, економічна безпека, агропродовольчий 
комплекс, бурякоцукровий підкомплекс. 

Перебийнос В. И., Перебийнос Ю. В. Экономи-
ческая устойчивость и конкурентоcпособность аг-
ропродовольственного комплекса как факторы 
экономической безопасности 

Предложена модель подсистемы «экономическая 
устойчивость – конкурентоспособность – экономиче-
ская безопасность» как структурной составляющей со-
циально-экономической системы. Разработана мат-
рица уровней экономической устойчивости, конкурен-
тоспособности и экономической безопасности агро-
продовольственного комплекса. Подтверждена зави-
симость экономической устойчивости экспортноори-
ентированного агропродовольственного комплекса от 
бифуркаций на мировых рынках сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия. Обоснована целесооб-
разность обеспечения равных конкурентных условий 
для мелких, средних и крупных товаропроизводителей 
агропродовольственного комплекса Украины путем 
усовершенствования институционного обеспечения. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, 
конкурентоспособность, экономическая безопасность, 
агропродовольственный комплекс, свеклосахарный 
подкомплекс. 

Perebyynis V., Perebyynis Y. Economic sustaina-
bility and competitiveness of agri-food complex as fac-
tors of economic security 

A model of the subsystem “economic sustainability – 
competitiveness – economic security” is proposed as a 
structural component of the socio-economic system. A ma-
trix of economic sustainability levels, competitiveness and 
economic security of the agri-food complex has been de-
veloped. The dependence of the economic sustainability of 
the export-oriented agro-food complex on bifurcations in 
the world markets of agricultural raw materials and food is 
confirmed. The expediency of ensuring equal competitive 
conditions for small, medium and large producers of the 
agri-food complex of Ukraine through the improvement of 
institutional support is substantiated. 

Keywords: economic sustainability, competitiveness, 
economic security, agri-food complex, sugar beet subcom-
plex.  
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Постановка проблеми. Основу процесів де- 

централізації, які наразі активно реалізуються в Ук-
раїні, становить створення дієвого і спроможного ін-
ституту місцевого самоврядування на базовому  
рівні – об’єднаних територіальних громад (далі – 
ОТГ). Відповідно до положень Європейської хартії 
місцевого самоврядування, у рамках впровадження 
національної реформи з децентралізації передба-
чено, зокрема, добровільне об'єднання та укруп-
нення територіальних громад, фінансова децентра-
лізація та отримання ОТГ нових повноважень та  
можливостей.  

Одним із найважливіших викликів сьогодення 
є формування спроможних громад на основі покра-
щення ефективності управління майном і коштами 
громади та забезпечення прозорого і відповідаль-
ного фінансового, у тому числі бюджетного, управ-
ління на рівні муніципальних утворень, яке має від-
повідати високим світовим стандартам прозорості  
і підзвітності управління комунальним господар- 
ством. Найефективнішими механізмами такого уп-
равління у світі визнані аудит і внутрішній кон- 

                                                        
1 Принципи корпоративного управління Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (англ. 
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment). Це міжнародна організація, яка об'єднує 34 країни 
світу, більшість з яких є країнами з високим доходом грома-
дян та високим Індексом розвитку людського потенціалу. 
ОЕСР створена на підставі договору, який був підписаний  
14 грудня 1960 р. у Парижі, але вступив у дію 30 вересня  
1961 р. з метою координації економічної політики країн-чле-
нів ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що  
розвиваються. ОЕСР – це товариство «багатих» країн, які по-
діляють спільні ідеї. Наразі організація об'єднує 34 найбільш 
економічно розвинених країн світу, які виробляють 2/3 сві-
тових матеріальних цінностей та послуг. Його членами є  
більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, 
Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Голо-
вною вимогою до членства є дотримання принципів ринкової 
економіки та демократичного плюралізму. Україна не є чле-
ном цієї організації, але активно співпрацює з ОЕСР у рамках 
міжнародних заходів, спеціалізованих програм, угод. 

троль, регуляторні вимоги до яких, у контексті ви-
конання Україною завдань з імплементації Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом [1] (далі – 
Угода), змінилися і тому потребують детального 
аналізу. 

Застосування високих світових і європейських 
стандартів та принципів управління великими кор-
пораціями1 для комунальних підприємств (далі – 
КП) міст України передбачає утворення наглядових 
рад як інструмента внутрішнього контролю, ефек- 
тивність функціонування якого у КП, як і системи 
внутрішнього контролю (далі – СВК) загалом, до-
зволить підвищити ефективність управління підпри-
ємствами. Цей факт дасть змогу, у свою чергу, зро-
бити ці підприємства конкурентоспроможними у 
порівнянні з приватними фірмами і компаніями та 
зменшити їх збитковість.  

Утворення наглядових рад при КП – це засто-
сування високих світових і європейських стандартів 
та принципів управління великими корпораціями2 
для КП міст України. Завдяки КП, що функціонують 

2 Принципи корпоративного управління Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (англ. 
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Deve- 
lopment). Це міжнародна організація, яка об'єднує 34 кра-
їни світу, більшість з яких є країнами з високим доходом 
громадян та високим Індексом розвитку людського по- 
тенціалу. ОЕСР створена на підставі договору, який був 
підписаний 14 грудня 1960 р. у Парижі, але вступив у дію 
30 вересня 1961 з метою координації економічної полі- 
тики країн-членів ОЕСР і погодженням програми допо-
моги країнам, що розвиваються. ОЕСР – це товариство 
«багатих» країн, які поділяють спільні ідеї. Наразі органі-
зація об'єднує 34 найбільш економічно розвинених країн 
світу, які виробляють 2/3 світових матеріальних цін- 
ностей та послуг. Його членами є більшість держав Євро- 
пейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, 
Південна Корея, Японія та інші. Головною вимогою до 
членства є дотримання принципів ринкової економіки та 
демократичного плюралізму. Україна не є членом цієї ор- 
ганізації, але активно співпрацює з ОЕСР у рамках міжна-
родних заходів, спеціалізованих програм, угод. 

Міжнародна та регіональна економіка 
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на сьогодні в Україні у великій кількості1, держава 
реалізує свої соціальні, регуляторні та контрольні 
функції, які не можуть бути виконані приватними 
підприємствами.  

Водночас КП у порівнянні з цими підприєм- 
ствами демонструють меншу прибутковість та не- 
ефективність внутрішньо корпоративного управлін-
ня. Так, за даними дослідження Центру економічної 
стратегії, КП, за інших рівних умов, отримують при-
бутків на 1,8% менше, ніж приватні підприємства. У 
2016 році середні збитки на одне КП склали понад  
1 млн грн, а сукупні збитки – понад 6 млрд грн [3]. 

Актуальність створення наглядових рад для 
КП, що стають об’єктами власності новоутворених 
ОТГ, пояснюється ще й тим, що наразі інформація 
про діяльність цих підприємств є здебільшого за-
критою для доступу громади. Керівники КП не усві-
домлюють власної відповідальності за розкриття су-
спільно значимої інформації і результатів фінан-
сово-господарської діяльності та вірогідність цієї ін-
формації, а з боку місцевих рад спостерігається не-
належний контроль за їх діяльністю.  

Нагляд за такими підприємствами є слабким  
і фрагментарним, що викликає труднощі в отри-
манні даних і нагляді за їх діяльністю. Поліпшень 
прозорості та підзвітностіможна досягти у разі 
обов’язковості оприлюднення операційних цілей, у 
тому числі некомерційних цін, незалежного річного 
аудиту та аналізу структури оцінювання результатів 
діяльності, яка має включати стандартні показники і 
методики оцінювання діяльності державних і кому- 
нальних підприємств [4, с. 74-75]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-
ред дослідників, які вивчали концептуальні та при- 
кладні аспекти діяльності органів місцевого само-
врядування щодо управління комунальним госпо-
дарством, проблеми підвищення ефективності дія- 
льності КП, можна виділити: П. Ворону [5], Т. Коб-
зєву [6], В. Куйбіду [7], А. Лелеченко [8], О. Ліву [9], 
Н. Фоміцьку [10] та ін.  

Теоретичні аспекти і проблеми організації кон-
тролю й аудиту в контексті децентралізації та аргу-
менти на користь доцільності впровадження децен-
тралізованої моделі управління публічними фінан-
сами досліджували у наукових працях такі вітчиз-
няні вчені, як: В. Базилевич [11], С. Бардаш [12],  
Н. Виговська [13], Л. Дікань [14], І. Дрозд [15],  
Т. Єфименко [16], І. Іванова [17] та ін. 

Із тим, потребують додаткового обґрунтування 
можливості використання функції нагляду задля ви-
рішення проблем результативності управління ко-
мунальним господарством. Наразі ці проблеми дуже 
мало розглядаються в сучасній економіці. Особли-
вої уваги потребує дослідження шляхів розв’язання 
цих проблем на тлі змін законодавства з бухгалтер-
ського обліку й аудиту фінансової звітності та 
внеску цих змін у забезпечення дієвості функції 
нагляду та прозорості і підзвітності управління КП з 

                                                        
1 За даними Державної служби статистики України на 

1 червня 2019 року кількість зареєстрованих комунальних 
підприємств склала 13377 юридичних осіб [2]. 

боку ОТГ. Оновлення законодавства України у кон-
тексті виконання євроінтеграційних завдань перед-
бачає створення умов для доступу до інформації про 
фінансово-економічні показники діяльності КП і за-
провадження нових міжнародно визнаних прин-
ципів управління ними на рівні органів місцевого 
самоврядування. Після набуття 1 вересня 2017 року 
Угодою чинності у повному обсязі щорічному моні-
торингу з боку ЄС підлягатиме прогрес у виконанні 
і впровадженні всіх заходів, які охоплюються Уго-
дою, зокрема тих із них, що передбачають поси-
лення адміністративних спроможностей на центра-
льному та місцевому рівнях, нарощування потенці-
алу розвитку регіонів і реалізації регіональної полі-
тики щодо багаторівневого управління і партнерс-
тва з особливим наголосом на комплексному засто-
суванні міжнародних стандартів та поступового на-
ближення до права ЄС (Ст. 387, 475 Угоди [1]). 

Мета статті. Задля підвищення результативно-
сті діяльності ОТГ сформулювати пропозицій сто- 
совно створення наглядових рад у КП, відбору неза-
лежних аудиторів, проведення обов’язкового ауди-
ту в контексті нових  регуляторних вимог до бухгал-
терського обліку і аудиту фінансової звітності. 

Викладення основного матеріалу. Виконання 
євроінтеграційних завдань для України передбачає 
використання нових стандартів прозорості і підзвіт-
ності комунальних підприємств через створення 
умов для доступу до інформації про фінансово-еко-
номічні показники їх діяльності. Нововведення за-
конодавства України торкнулися, зокрема, започат-
кування практики обов’язкових аудитів річної фі-
нансової звітності для підприємств, що становлять 
суспільний інтерес, та обов’язків щодо оприлюд-
нення різними категоріями підприємств перевіреної 
аудитором фінансової звітності. Змінилися також 
вимоги до інформації, яка має бути подана підпри-
ємствами у фінансовій звітності, формат якої також 
змінився. Нові регуляторні вимоги щодо обов’язко-
вого аудиту фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, стосуються не лише 
аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності, які на-
даватимуть послуги, а й самих цих підприємств, які 
мають організувати адекватну систему внутріш-
нього контролю та управління ризиками. 

Інновації законодавства регламентують пи-
тання оприлюднення інформації про діяльність ко-
мунальних унітарних підприємств і, тим самим,  
формують законодавчі передумови для прозорості 
такої інформації та підзвітності цих підприємств пе-
ред населенням територіальних громад, а також на-
дають корисну базу для обґрунтування переліку 
критеріїв віднесення комунальних підприємств до 
тих категорій і груп, де мають бути обов’язково 
створені наглядові органи і забезпечено умови для 
проведення прозорого конкурсу з відбору незалеж-
ного аудитора. 

Водночас, необхідно звернути увагу на те, що, 
незважаючи на значну кількість інформації, яка є  
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суспільно необхідною та розпорядником якої мо-
жуть бути КП, і створені умови для забезпечення 
прозорості інформації про фінансові і економічні 
показники діяльності цих підприємств, проконтро-
лювати їх досить складно. 

В умовах провадження реформи децентраліза-
ції влади і збільшення кількості ОТГ, які утворю-
ються завдяки цим процесам, організація належного 
контролю за їх діяльністю є надзвичайно актуаль-
ним питанням. 

Із збільшенням кількості ОТГ кількість майна у 
розпорядженні підприємств комунальної сфери зро-
стає значними темпами, які випереджають темпи 
зростання державних підприємств. 

За повідомленням Віце-прем’єр-міністра – Мі-
ністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадія Зубка, «за 11 місяців 2018 року до-
ходи місцевих бюджетів зросли на 22,5%, або на  
39 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року та склали 212,5 млрд грн – більше, 
ніж за весь минулий рік…» [18]. 

Із розрахунку на одного мешканця власні до-
ходи ОТГ зросли на 62,6%, у порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2017 року, та склали 3354,4 грн. Вра-
ховуючи, що 299 ОТГ, у яких перші місцеві вибори 
були проведені у 2017 році, тільки у 2018 році отри-
мали 60% надходжень від податку на доходи фізич-
них осіб, їх власні ресурси, у порівнянні з аналогіч-
ним періодом минулого року, зросли у 2,7 раза, або 
на 5,5 млрд грн, і склали 8,8 млрд грн. Отже, як ба-
чимо, за значного приросту активів у власності ОТГ 
(на кінець 2017 року – на 64,1 млн грн або на 23,2%) 
зростання доходів за цей період є більш уповільне- 
ним (лише на 3362 млн грн (або 0,4%) у порівнянні 
з 2016 роком [19]. 

КП утворюються органами місцевого самовря-
дування на базі відокремленої частини майна тери-
торіальної громади. Вони на 100% повинні працю-
вати максимально прозоро та бути під контролем  
міської громади і депутатського корпусу. КП – це та 
основа, на базі якої створюються послуги (тепло-  
і водопостачання, вивезення сміття, громадський 
транспорт), що надзвичайно потрібні мешканцям. 
Механізм участі населення в управлінні громадою 
передбачає, що ці підприємства та їхнє майно нале- 
жать кожному члену громади і КП мають бути підз-
вітними їй. 

Важливою є обізнаність громадськості щодо ді-
яльності КП, зокрема щодо того, чи досягають ці 
підприємства мети, задля досягнення якої вони ство-
рені – задоволення певних потреб територіальної 
громади. Доступ до такої інформації надає можли- 
вість громадськості контролювати законність та об-
ґрунтованість рішень органів місцевого самовряду-
вання щодо створення і діяльності КП, необхідності 
їх фінансування, належного виконання такими під- 
приємствами визначених для них завдань, дотри-
мання ними законодавства України, цільового і не 
надмірного, у визначених законодавством України 
межах, використання грошових коштів, майна, яке є 
комунальною власністю. 

Частиною восьмою ст. 78 Господарського ко-
дексу України (далі – ГКУ) [20] визначено перелік 
інформації про діяльність комунального унітарного 
підприємства, яка має в обов’язковому порядку 
оприлюднюватись. КП повинно оприлюднювати ін-
формацію про свою діяльність, крім випадків, уста-
новлених законом, шляхом розміщення її на власній 
веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті 
суб’єкта управління об’єктами комунальної власно-
сті, що здійснює функції з управління підприєм- 
ством, у строки та в порядку, визначені рішенням  
відповідної місцевої ради. Доступ до таких веб-сто-
рінок та веб-сайтів має бути цілодобовим і безоп- 
латним. Інформацію про діяльність КП на законо- 
давчому рівні визнано суспільно необхідною та від-
критою. Оскільки така інформація становить су- 
спільний інтерес, вона є публічною відповідно до 
Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» (далі – Закон № 2939-VI) [21] та має надава-
тись у відповідь на запити на інформацію. 

Очевидно, що відсутність громадського кон- 
тролю та підзвітності КП перед громадою призво- 
дить до неефективного витрачання ресурсів та зло- 
вживань. 

Два роки тому Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо уп-
равління об'єктами державної та комунальної влас-
ності» від 02.06.2016 року № 1405-VIII [22] (далі – 
Закон України № 1405-VIII) Верховна Рада України 
надала можливість місцевій владі суттєво підви-
щити підзвітність, ефективність роботи та реально 
запобігати корупції у КП громад. Міські ради отри-
мали право утворювати колегіальні органи управ-
ління КП – наглядові ради. 

Однак на даний час можемо стверджувати, що 
не усі міські ради скористалися таким правом, а се-
ред тих, що скористалися, спостерігається формаль- 
ний підхід до створення цих органів. Як результат – 
КП залишаються переважно неефективними, збит-
ковими і тому постійно підживлюються дотаціями з 
міських бюджетів. За відсутності ефективних нагля-
дових рад при КП, ці підприємства наразі залиша-
ються в Україні структурами безконтрольними, 
джерелом ризиків політичної корупції і зловжи-
вання владою. 

Так, за даними контрольних заходів, проведе-
них Державною аудиторською службою України 
(далі – Держаудитслужба) протягом січня – серпня 
2018 року, виявлено незаконних та не за цільовим 
призначенням проведених витрат і недостач кому-
нальних ресурсів на загальну суму понад 239,4 млн 
грн, що становить 22% від загальної суми ресурсів 
держави, використаних з порушенням нормативно-
правових актів. Крім того, установлено втрати на- 
лежних доходів місцевими бюджетами, комуналь-
ними підприємствами, установами і організаціями 
на загальну суму понад 140,5 млн грн, з яких майже 
102,6 млн грн – кошти місцевих бюджетів. Суттєві 
порушення при використанні комунальних ресурсів 
допущено на підприємствах, в установах і організа-
ціях м. Києва та Київської області, Львівської,  
Дніпропетровської, Черкаської, Харківської, Оде- 
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ської, Хмельницької та Миколаївської областей, де 
суми встановлених втрат коштів місцевих бюджетів 
та комунального майна протягом січня – серпня 
2018 року становили відповідно майже 29,1 млн грн, 
25,0 млн грн., понад 23,9 млн грн, майже 17,1 млн 
грн, 12,9 млн грн, майже 12,3 млн грн, понад 12,1 
млн грн та 11,9 млн грн [23]. 

Зробити комунальне підприємство потенційно 
більш рентабельним, конкурентним, а головне –  
відкритим для громадськості здатна лише зміна під-
ходів до управління діяльністю КП, підняття управ- 
ління цими підприємствами на більш високий про-
фесійний рівень шляхом створення наглядових рад. 

Із набуттям чинності з 01.10.2018 року новим 
Законом України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» [24] (далі – Закон № 2258-
VІІІ), яким приведено у відповідність із законодав-
ством Євросоюзу (Директиви 2006/43/ЄС та Регла-
менту ЄС 537/2014) норми національного законо- 
давства України у сфері аудиторської діяльності, до 
повноважень наглядових рад було додано нові  
функцій. Крім того, з’явилася вимога щодо обов’яз-
ковості створення наглядових органів для підпри-
ємств, що становлять суспільний інтерес. 

Так, згідно ст. 34 Закону № 2258-VІІІ, великі 
підприємства зобов’язані створити аудиторський 
комітет або покласти відповідні функції на ревізійну 
комісію або наглядову раду, що створюється відпо-
відно до законодавства. Інші підприємства, які нале-
жать до підприємств, що становлять суспільний ін-
терес, можуть покласти функції аудиторського ко- 
мітету1 на окремий підрозділ органу управління або 
на наглядовий орган. 

Зазначені повноваження накладають певні ви-
моги на органи місцевого самоврядування, прерога-
тивою яких є реалізація вимог положень чинного за-
конодавства, що стосуються організації та прове-
дення зовнішнього аудиту і внутрішнього контролю 
в КП. Разом з тим, фактична ситуація, що склалася 
у ряді областей, свідчить про проблеми у вирішенні 
цього питання, серед яких окремо слід підкреслити 
нерозуміння депутатами місцевих рад і їх керівни-
ками ролі наглядових рад, формальний підхід до їх 
утворення на рівні органів місцевого самовряду-
вання, і як наслідок – проведення формального або 
непроведення аудиту фінансової звітності взагалі.  

Держава не може стояти осторонь цих проблем 
і, як інститут, залишається для органів місцевого са-
моврядування регулятором у цих питаннях, однак 
всі рішення ці органи щодо використання майна гро-
мади, його обліку, контролю й аудиту приймають 
самостійно, виходячи з принципів автономії. 
                                                        

1 Довідково: Аудиторський комітет підприємства, 
що становить суспільний інтерес, або орган (підрозділ), 
на який покладено наглядові функції, має забезпечити: 

1) інформування загальних зборів акціонерів (учас-
ників) або іншого вищого органу управління відповідно 
до законодавства, органу управління або наглядового ор-
гану підприємства про результати обов’язкового аудиту 
фінансової звітності; 

2) моніторинг процесу складання фінансової звітно-
сті та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпе-
чення достовірності інформації; 

Наразі Урядом України прийнято Порядок 
оприлюднення інформації про діяльність державних 
унітарних підприємств та господарських товариств 
[25]. На часі розроблення та затвердження критеріїв 
віднесення державних і комунальних унітарних під-
приємств до таких, фінансова звітність яких підля-
гає обов’язковій аудиторській перевірці. 

На нашу думку, зважаючи на необхідність вне-
сення коригувань до показників (характеристик) ка-
тегорій підприємств, критеріями обрання незалеж-
них аудиторів (аудиторських фірм) для проведення 
обов’язкового аудиту річної фінансової звітності 
КП, для органів місцевого самоврядування повинні 
бути такі: 

1) балансова вартість активів КП: 
– за категоріями підприємств, наведеними у За-

коні України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» [26] (далі – Закон № 996-
XIV), обов’язковому аудиту підлягає фінансова  
звітність КП, балансова вартість активів яких є по-
над 20 млн євро (великі) і до 20 млн євро (середні); 

2) структура власності КП: 
– обов’язковому аудиту підлягає фінансова  

звітність КП, у статутному капіталі якого частка те-
риторіальної громади становить 100 відсотків, та які 
згідно з п. 5 част. 3 ст. 90 ГКУ [20] зобов’язані опри-
люднювати інформацію про свою діяльність, у тому 
числі аудиторські висновки щодо річної фінансової 
звітності (у тому числі консолідованої) за останні 
три роки, якщо аудит проводився відповідно до ви-
моги закону, крім випадків, установлених законом, 
шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-
сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управ-
ління, який здійснює функції з його управління; 

3) наявність видатків на виконання некомер-
ційних цілей державної політики та джерел їх 
фінансування у КП, у тому числі наявність джерел 
фінансування з державного та/або місцевих бюдже-
тів; 

4) наявність інформації про операції та зо-
бов’язання КП з державним та/або місцевим  
бюджетом, державними та/або місцевими уста-
новами, підприємствами та організаціями, вклю-
чаючи договірні зобов’язання (фінансові та не фі-
нансові), що виникли у підприємства, господар-
ського товариства під час виконання контрактів дер-
жавно-приватного партнерства [25]. 

Однак, незважаючи на створені законодавчі 
умови для забезпечення доступу до фінансових  
і економічних показників діяльності та підвищення 
ефективності управління комунальним господар- 
ством органів місцевого самоврядування, існує  

3) оцінку ефективності систем внутрішнього контролю 
(внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів 
професійної практики внутрішнього аудиту) та управління 
ризиками підприємства; 

4) моніторинг виконання завдань з обов’язкового  
аудиту фінансової звітності; 

5) оцінку незалежності суб’єктів аудиторської діяльно-
сті, які надають послуги з обов’язкового аудиту; 

6) проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів 
аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за 
його результатами. 
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низка проблемних питань, які потребують вирі-
шення. 

1. На загальнодержавному ринку потребується 
забезпечення додаткових умов до підвищення про-
зорості й ефективності управління комунальними 
ресурсами, підзвітності і підконтрольності перед на-
селенням територіальних громад. 

2. Низька прибутковість або збитковість кому-
нальних підприємств, неналежний контроль діяль-
ності КП з боку місцевих рад негативно впливає не 
лише на спроможність цих підприємств бути суспі-
льно корисними, а й на забезпечення реалізації дер-
жавою її соціальних, регуляторних і контрольних 
функцій. 

3. Відсутня імплементація міжнародно визна-
них стандартів і європейських принципів управ-
ління великими корпораціями на КП міст України. 

4. Законодавством не закріплені норма щодо 
обов’язковості створення наглядових рад для КП і 
визначення відповідних повноважень щодо цього з 
боку районних і обласних рад. Наразі така має но- 
сити рекомендаційний характер і тільки для КП, які 
створюються рішенням сесій сільських, селищних 
та міських рад. 

5. Відсутні критерії віднесення державних і ко-
мунальних унітарних підприємств до таких, фінан-
сова звітність яких підлягає обов’язковій аудитор- 
ській перевірці. Функції наглядових рад не відпо- 
відають тим, що визначені у законодавстві про бух- 
галтерський облік і аудиторську діяльність. 

Це не сприяє здійсненню системного контролю 
за виконанням бюджетів в регіонах та ефективним 
управлінням комунальним майном та проведенню 
щорічного обов’язкового аудиту фінансової звітно-
сті за єдиними підходами... 

6. Не визначені норми фінансових планів кому-
нальних підприємств щодо витрат на оплату кон- 
салтингових (аудиторських) послуг, у тому числі у 
зв’язку з можливими обмеженнями фінансування 
таких витрат. Підприємства наразі під час форму-
вання і затвердження фінансових планів та плану-
вання витрат на оплату консалтингових (аудитор- 
ських) послуг змушені враховувати обмеження, 
встановлені Урядом [27] ще у 2006 році. За відсут-
ності сучасних норм щодо визначення обсягу витрат 
на проведення незалежного аудиту річної фінансо-
вої звітності КП не можуть запланувати суму, бі-
льшу, ніж як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку.  

7. Законодавством не визначені повноваження 
та компетенції районних та обласних рад щодо КП, 
створених рішенням сесії такої ради.  

8. Відсутня відповідна законодавча база щодо 
розширення прав муніципального управління до 
меж європейських стандартів і повноцінного вико-
ристання чинних правових норм щодо управління 
місцевими фінансами в умовах обмеження бюджет-
ного фінансування та розмежування фінансового за-
безпечення власних і делегованих повноважень но-
воутворених ОТГ. 

Висновки. Отже, суттєве зростання комуналь-
ного майна засвідчує певне покращення результатів 

діяльності ОТГ. І, оскільки ці підприємства створю-
ються для задоволення певних потреб територіаль-
ної громади, ефективність та прибутковість їхньої 
діяльності мають велике значення. Досягнення ці-
лей підвищення ефективності управління комуналь-
ними підприємствами має забезпечити наглядова 
рада, ефективна робота якої дозволить зробити дія-
льність підприємства більш прозорою та ефектив-
ною для територіальної громади міста. Також КП є 
розпорядниками суспільно необхідної інформації, 
яка становить суспільний інтерес і підлягає опублі-
куванню. Доступ до такої публічної інформації і де-
тальний її перелік регламентовано законодавством.  

Однак, незважаючи на кількість публічної ін-
формації, яка є відкритою, а також створені законо-
давчі умови для забезпечення доступу до фінансо-
вих і економічних показників діяльності КП, ці під-
приємства як суб’єкти природних монополій на за- 
гальнодержавному ринку потребують забезпечення 
додаткових умов до підвищення прозорості і ефек-
тивності управління комунальними ресурсами, під- 
звітності і підконтрольності перед населенням тери-
торіальних громад. 

Зважаючи на те, що внаслідок провадження ре-
форми з децентралізації влади кількість ОТГ і кіль-
кість комунального майна збільшуються, надзви-
чайно актуальним питанням є проведення реформ 
внутрішньо корпоративного управління у КП. Ни-
зька прибутковість та недостатня мотивація до роз-
криття цими підприємствами суспільно значущої ін-
формації і результатів фінансово-господарської дія-
льності, адміністративна корупція та неусвідом-
лення керівниками КП власної відповідальності  
за достовірність фінансової звітності, неналежний  
контроль діяльності КП з боку місцевих рад, нега- 
тивно впливають на спроможність цих підприємств 
бути суспільно корисними. Задля того, щоб зробити 
КП конкурентоспроможними у порівнянні з приват-
ними потрібно впровадити міжнародно визнані  
стандарти і європейські принципи та кращу прак-
тику управління великими корпораціями на КП ук-
раїнських міст. Створення наглядових рад при КП 
може вважатися першим кроком на даному шляху. 
У подальшому мають бути сформульовані і розроб-
лені на урядовому рівні єдині підходи щодо еконо-
мічної доцільності створення наглядових рад та  
затверджені єдині критерії віднесення комунальних 
унітарних підприємств до таких, фінансова звітність 
яких підлягає обов’язковій аудиторській перевірці. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ГРОМАДЯН ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

Постановка проблеми. Реформування україн-
ського суспільства з метою розвитку демократичних 
інститутів, сталий розвиток держави, досягнення 
високого рівня якості життя населення, задоволення 
інтересів людини, потреб громад, різних рівнів пуб-
лічної влади є ключовими орієнтирами для розвитку 
нашої держави.  

Все це є неможливим без децентралізації влад-
них повноважень, підвищення ролі місцевого само-
врядування, перерозподілу владних повноважень 
між центром та регіонами. 

Децентралізація, яка наразі відбувається в Ук-
раїні, надає можливості для реалізації потенціалу 
окремих регіонів, їх сталого розвитку на засадах єд-
ності та цілісності державної території. Тому чітке 
розуміння того, як відбувається децентралізації має 
прикладне значення, адже дозволить визначити на-
прями та перспективи розвитку цього процесу в 
умовах української дійсності та є надзвичайно акту-
альним і своєчасним. 

Вивченість проблеми. Питанням децентралі-
зації влади, її стану та перспектив як основного на-
пряму досягнення сталого розвитку територій та за-
собу підвищення демократії в Україні, соціальній 
відповідальності громад, проблемам відновлення 
Донбасу, модернізації промисловості, мобілізації 
соціальних ресурсів в процесі децентралізації було 
присвячено роботи таких вчених, як: Т. Барановська 
[1], Т. Гладка [2], І. Гнидюк [3], Ю. Гороховська [3], 
М. Кравченко [4], В. Ляшенко [5, 6], Л. Маршук [7], 
О. Новікова [8, 9, 10], І. Смирнова [11], В. Ровенська  
[11] та багатьох інших. 

Але аналіз реальної децентралізації, її особли-
востей, проблем, можливих напрямів їх вирішення 
має велике значення для розвитку регіонів, терито-
ріальної організації влади тощо. 

Метою даного дослідження є аналіз децентра-
лізації, яка відбувається в країні, виявлення існу- 
ючих проблем та напрямів її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. 1 квітня 2014 
року Уряд, ухваливши Концепцію реформування  
місцевого самоврядування і територіальну організа-
цію влади в Україні, дав старт для реалізації націо-
нального проекту «Децентралізація». Й цей старт 
буд доволі успішним. Так, за словами директора з 

1 Без урахування тимчасово окупованої території. 

науки та розвитку Інституту громадянського суспі-
льства А. Ткачука, «... за три місяці в Україні сім  
відсотків громад об’єдналися. Це рекорд всіх часів  
і народів – жодна країна Європи так швидко це не 
робила. У них добровільний етап закінчувався за де-
сять років чотирма-п’ятьма відсотками» [12]. Були 
сподівання на швидке завершення децентралізації. 
Але цього не сталося. Навпаки є побоювання щодо 
її завершення у запланованому 2020 році. 

Впровадження реформи децентралізації поча-
лося на базі «Стратегії-2020», «Концепції реформи 
місцевого самоврядування» та законодавчого па-
кета, напрацьованого Урядом та Верховною Радою.  

Першим вагомим інструментом втілення ре- 
форми став ухвалений у лютому 2015 року закон 
«Про добровільне об’єднання територіальних  
громад». У перспективних планах, затверджених 
Урядом, 9100 територіальних громад повинні  
об’єднатися у 1311 об’єднаних територіальних гро-
мад (ОТГ). Це об’єднає 29,5 млн осіб, або 75,4% 
від загальної чисельності населення України на  
471475 км2, або 81,9% від загальної площі України. 
Станом на 10 травня 2019 року за даними моніто- 
рингу процесу децентралізації влади та реформу-
вання місцевого самоврядування за період 2015-
2019 років 4185 територіальних громад об’єдналися 
або приєдналися до інших. Це становить всього 
38,2% від загальної кількості рад базового рівня ста-
ном на 01.01.2015 року1. На жаль, темпи цього про-
цесу погіршуються. Якщо, наприклад, за 2016 рік 
було об’єднано 1396 громад, то в 2018 році – всього 
447 громад. П’ятірка регіонів-лідерів у реалізації  
завдань децентралізації залишається незмінною. 
Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропет-
ровська, Хмельницька області продовжують очолю-
вати рейтинг областей щодо формування спромож-
них громад (рис. 1). 

Принцип фінансової самостійності є ключовим 
при формуванні місцевого самоврядування. Тільки 
тоді громада була здатною забезпечити виконання 
своїх завдань. Динаміку результатів фінансової де-
централізації наведено на рис. 2. 

Також зростають доходи загального фонду міс-
цевих бюджетів на одного мешканця (рис. 3). 



М. Є. Дейч 

39 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

Рис. 1. Рейтинг областей щодо формування спроможних громад [13] 

Рис. 2. Динаміка результатів фінансової децентралізації [13] 
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Рис. 3. Динаміка доходів загального фонду місцевих бюджетів на одного мешканця [13] 

Сучасні дослідження свідчать, що у країнах з 
високим рівнем доходів на душу населення середній 
рівень децентралізації стимулює вищі темпи довго-
строкового економічного зростання, ніж низький та 
високий рівні. Показником високого рівня децентра-
лізації є частка місцевих видатків на рівні більш як 
45% загальних урядових видатків, середнього рів-

ня – 30-45%, а низького рівня – менш як 30%. В Ук-
раїні частка місцевих бюджетів (без міжбюджетних 
трансфертів) у зведеному бюджеті станом на 
31.03.2019 року становила лише 20,8% (розраховано 
за даними [14]). 

Є певні результати щодо децентралізації у 
сфері соціальної політики (рис. 4). 

* У порівнянні з минулим місяцем.

Рис. 4. Децентралізація у сфері соціальної політики [13] 
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Для того щоб змінити ситуацію потрібні зако-
нодавчі зміни, бо чинним законам, які регулюють ді-
яльність районних державних адміністрацій та орга-
нів місцевого самоврядування, це не під силу. Є спо-
дівання, що Верховна Рада таки прийме ключовий 
закон № 8051 «Про засади адміністративно-терито-
ріального устрою України», який законодавчо лікві-
довує дублювання повноважень районної ради  
і районної державної адміністрації із органами міс-
цевого самоврядування ОТГ, підвищить якість на-
дання послуг за рахунок збільшення фінансування 
бюджетів органів місцевого самоврядування в час-
тині створення госпітальних округів, нового освіт-
нього простору тощо. 

В Україні створюються всі необхідні умови для 
подальшої успішної децентралізації. Ратифікована 
Україною Європейська хартія місцевого самовряду-
вання досі чекає імплементації у вітчизняне законо- 
давство. Адже відповідно до Закону «Про міжна- 

родні договори України», положення Хартії мають 
пріоритет щодо положень національного законодав-
ства. Тобто, щоб реформа стала дійсно безповорот-
ною та успішною, потрібно остаточно закріпити  
відповідні зміни у розділі ХІ Конституції щодо де-
централізації.  

Так, держава фінансово підтримує децентралі-
зацію (рис. 5), але треба враховувати, що окрім пра-
вового, фінансового забезпечення децентралізації, 
недопущення дублювання повноважень органів 
влади, передачі функцій від центральних та місце-
вих органів влади органам місцевого самовряду-
вання, соціальної відповідальності органів управ-
ління велику увагу треба приділяти максимальному 
залученню жителів громад до прийняття управлін-
ських рішень, розробці механізмів контролю за  
якістю надання населенню законодавчо визначених 
послуг. 

Рис. 5. Динаміка державної фінансової підтримки [13] 

Закон «Про громадські об’єднання» значно 
спростив процедуру реєстрації відповідних установ, 
розширив їх права у відповідності до європейських 
стандартів, дав новий імпульс для розвитку інститу-
тів громадянського суспільства, що дуже важливо 
для розбудови регіональної демократії й реалізації 
місцевих ініціатив. Треба зазначити, що цього не- 
достатньо, бо більша частина населення ще не усві-
домила свою роль щодо соціальної відповідальності  

за можливість досягнення сталого розвитку свого 
регіону, підвищення якості не тільки свого життя, а 
й усіх жителів громади.  

Ефективність вирішення місцевих проблем  
значно підвищиться, якщо в їх вирішенні будуть 
брати добровільну участь і мешканці громади. Зару-
біжний і вітчизняний досвід підтверджують, що без 
громадської участі регіональна політика перетворю-
ється в байдуже «управління територіями».  
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Питанням соціальної відповідальності на всіх 
рівнях управління присвячено роботу [9]. Але ще іс-
нує таке визначення: громадська участь – це безпе-
рервний двоспрямований процес взаємодії між гро-
мадянами та органом влади (установою, відом- 
ством), що відповідають за прийняття рішення,  
і містить заходи, що сприяють повному розумінню 
громадськістю процесів і механізмів підготовки та 
прийняття рішень відповідальним відомством;  
повне інформування громадськості про статус та 
просування розроблення та впровадження проектів, 
планів, програм, про вироблення пріоритетів полі-
тики або проведення оцінки; активний збір думок 
усіх зацікавлених громадян, відомостей про сприй-
няття ними цілей і завдань, а також про їхні уподо-
бання щодо використання ресурсів та альтернатив-
них стратегій розвитку або управління будь-якої ін-
шої інформації, що стосується прийнятого рішення 
[15]. 

Рівні участі у спільній справі можуть бути різ-
ними: пасивна участь; участь у наданні інформації; 
участь шляхом консультування; участь за мате- 
ріальні стимули; функціональна участь (для вирі-
шення заздалегідь передбачених завдань проекту 
розвитку громади ініціатори або фасилітатори ство-
рюють певні групи. Діяльність цих груп вносить 
безпосередні зміни в життя громади, хоча самі 
члени групи залежать від ініціаторів); участь шля-
хом взаємодії (інтерактивна участь); самомобіліза-
ція (члени громади висувають власні ініціативи 
щодо зміни існуючої системи та укладають угоди із 
зовнішніми інституціями задля отримання необхід-
них ресурсів та технічної допомоги й зберігають  
контроль над їх використанням) [16]. 

Таким чином, розвиток територіальної громади 
багато в чому визначається рівнем участі громадян 
у вирішенні різноманітних проектів розвитку тери-
торії, на якій вони мешкають. Це можуть бути про- 
екти щодо впровадження енергоефективних заходів, 
модернізації інфраструктури, забезпечення грома-
дян комунальними послугами та реформування  
житлової політики; встановлення тарифів на по- 
слуги з рециклінгу побутових та промислових від-
ходів тощо. У будь-якому разі громада сама визна-
чає свої пріоритети та напрями розвитку. Але мож-
ливості, які відкриваються перед ОТГ, є значно  
ширшими і привабливішими, ніж ті, які були до ре-
форми. При виборі пріоритетів, напрямів розвитку, 
певних соціально-економічних проектів слід визна-
читися з проблемами стратегічного планування та-
кого розвитку [17], реальним станом соціально-еко-
номічного становища території [18]. 

Для вирішення пріоритетних проблем громади 
певним та ще недостатньо використаним ресурсом 
на цей час є мобілізація соціальних ресурсів, а саме 
активне залучення внутрішньо переміщених осіб, 
ресурсний потенціал яких характеризується висо-
ким рівнем трудового, освітнього потенціалу [10]. 

На рівні регіонів необхідна детальна розробка 
концепцій соціального партнерства громади й ре- 
гіональної влади, яка б урахувала специфіку соціа-
льно-економічного розвитку кожного окремого ре-
гіону, наявність необхідних матеріальних і люд- 
ських ресурсів, фахівців із питань соціальної відпо-
відальності. У концепції має бути поставлене  
завдання підвищення ролі та відповідальності гро-
мади за соціально-економічну безпеку та сталий  
розвиток регіону.  

Для ефективного функціонування механізму 
контролю за децентралізацією, впровадженням про-
ектів соціально-економічного розвитку регіону у 
громадах потрібно визначитись з рівнем та якістю 
інформування населення. 

Для населення головним джерелом інформації 
про децентралізацію є «традиційні» засоби масової 
інформації. Зокрема через газети, телебачення, радіо 
дізнаються про децентралізаційну реформу більше 
77% опитаних мешканців міст та близько 83% – 
ОТГ. Також важливим джерелом є Інтернет-ре- 
сурси, з яких черпає інформацію близько половини 
жителів [19]. 

Й ось тут виникає проблема якості цього ін- 
формування, бо наразі інформація все більше стає 
товаром, а журналіст не завжди залишається абсо-
лютно вільним і незалежним у своїх судженнях. Лю-
дина за своєю суттю не завжди має можливість або 
бажання розумно розпоряджатися необмеженою 
свободою. Як наслідок, виникає право на свободу 
слова одних, але й право інших на свободу захисту 
від сторонньої свободи. На цій підставі створю-
ються етичні кодекси. В Україні в 2013 році було 
прийнято Кодекс етики українського журналіста, 
який містить 19 статей. Вони написані на основі 
прав і свобод людини, викладених у Загальній  
декларації прав людини, Всесвітній Хартії свободи 
преси ООН, Декларації принципів поведінки журна-
ліста Міжнародної Федерації журналістів, Консти-
туції України та чинного законодавства. 

Свідоме порушення норм журналістської етики 
може піддатися громадському осуду, бути підста-
вою для позбавлення прес-карти чи членства в про-
фесійних спілках та Національній спілці журналіс-
тів України. Розгляд конфліктних ситуацій етичного 
та професійного характеру здійснює Комісія з жур-
налістської етики. На жаль, практично немає прик-
ладів застосування таких заходів до журналістів, які 
порушують цей Кодекс. 

Й саме тому громадяни повинні більш активно 
залучатися до вирішення проблеми якості інформа-
ції, яку вони отримують. 

Підсумовуючи вищенаведене слід визнати, що 
децентралізація, соціальна відповідальність меш- 
канців громад є одними з ключових чинників досяг-
нення сталого розвитку територій, мешканці яких 
об’єдналися в територіальні громади. 

Висновки. Станом на 10 травня 2019 року за 
даними моніторингу процесу децентралізації влади 
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та реформування місцевого самоврядування за пе-
ріод 2015-2019 років 4185 територіальних громад 
об’єдналися або приєдналися до інших. Це стано-
вить всього 38,2% від загальної кількості рад базо-
вого рівня станом на 01.01.2015 року. В останні два 
роки темпи цього процесу мають негативну дина-
міку у порівнянні з попередніми роками. 

Ефективність вирішення місцевих проблем  
значно підвищиться, якщо в їх вирішенні будуть 
брати добровільну участь і мешканці громади. Зару-
біжний і вітчизняний досвід підтверджують, що без 
громадської участі регіональна політика перетворю-
ється в байдуже «управління територіями». 

На рівні регіонів необхідна детальна розробка 
концепцій соціального партнерства громади й ре- 
гіональної влади, яка б урахувала специфіку соціа-
льно-економічного розвитку кожного окремого ре-
гіону, наявність необхідних матеріальних і люд- 
ських ресурсів, фахівців із питань соціальної від- 
повідальності. У концепції має бути поставлене  
завдання підвищення ролі та відповідальності гро-
мади за соціально-економічну безпеку та сталий  
розвиток регіону. Для ефективного функціонування 
механізму контролю за децентралізацією, впро- 
вадженням проектів соціально-економічного роз- 
витку регіону у громадах потрібно визначитись  
з рівнем та якістю інформування населення. 
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Дейч М. Є. Децентралізація: соціальна відпові-
дальність громадян як чинник сталого розвитку те-
риторій 

Децентралізація, яка наразі відбувається в Укра-
їні, надає можливості для реалізації потенціалу окре-
мих регіонів, їх сталого розвитку. В статті проаналізо-
вано динаміку процесу децентралізації в Україні. Зали-
шається незмінною п’ятірка регіонів-лідерів у реаліза-
ції завдань децентралізації, а саме: Житомирська, Чер-
нігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Хмельницька 
області. Показником високого рівня децентралізації є 
частка місцевих видатків на рівні більш як 45% загаль-
них урядових видатків, середнього рівня – 30-45%, а 
низького рівня – менш як 30%. В Україні частка місце-
вих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у зве-
деному бюджеті станом на 31.03.2019 р. становила 
лише 20,8%. 

Ефективність вирішення місцевих проблем, впро-
вадження різноманітних проектів розвитку території 
значно підвищиться, якщо в їх вирішенні будуть брати 
добровільну участь і мешканці громади. Проектами  
розвитку території можуть бути проекти щодо впрова-
дження енергоефективних заходів, модернізації інфра-
структури, забезпечення громадян якісними комуналь-
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ними послугами; рециклінгу побутових та промисло-
вих відходів тощо. В будь-якому разі громада сама ви-
значає свої пріоритети та напрями розвитку. 

У статті обґрунтовано доцільність розробки кон-
цепції соціального партнерства громади й регіональної 
влади, яка б урахувала специфіку соціально-економіч-
ного розвитку кожного окремого регіону, наявність не-
обхідних матеріальних і людських ресурсів, фахівців із 
питань соціальної відповідальності.  

Для ефективного функціонування механізму кон-
тролю за децентралізацією, впровадженням проектів 
соціально-економічного розвитку регіону у громадах 
потрібно визначитись з рівнем та якістю інформування 
населення.  

Децентралізація, соціальна відповідальність меш-
канців громад є одними з ключових чинників досяг-
нення сталого розвитку територій, мешканці яких 
об’єдналися в територіальні громади. 

Ключові слова: децентралізація, соціальна відпо-
відальність, об’єднані територіальні громади, сталий 
розвиток, соціальне партнерство громади й регіональ-
ної влади. 

Дейч М. Е. Децентрализация: социальная от-
ветственность граждан как фактор устойчивого 
развития территорий  

Децентрализация, которая сейчас происходит в 
Украине, дает возможность для реализации потенци-
ала отдельных регионов, их устойчивого развития. В 
статье проведен анализ динамики процесса децентра-
лизации в Украине. Остается неизменной пятерка ре-
гионов-лидеров в реализации задач децентрализации, а 
именно: Житомирская, Черниговская, Запорожская, 
Днепропетровская, Хмельницкая области. Показате-
лем высокого уровня децентрализации является часть 
местных расходов на уровне больше, чем 45% общих 
правительственных расходов, среднего уровня – 30-
45%, а низкого уровня – меньше, чем 30%. В Украине 
часть местных бюджетов (без межбюджетных транс-
фертов) в сведенном бюджете состоянием на 
31.03.2019 г. составляла лишь 20,8%. 

Эффективность решения местных проблем, внед-
рение разнообразных проектов развития территории 
существенно повысится, если в их решении будут при-
нимать добровольное участие и жители общины (гро-
мады). Проектами развития территории могут быть 
проекты, касающиеся внедрения энергоэффективных 
мероприятий, модернизации инфраструктуры, обеспе-
чения граждан качественными коммунальными услу-
гами; рециклинга бытовых и промышленных отходов. 
В любом случае община (громада) сама определяет 
свои приоритеты и направления развития. 

В статье обоснована целесообразность разра-
ботки концепции социального партнерства общества и 
региональной власти, которая бы учитывала специ-
фику социально-экономического развития каждого от-
дельного региона, наличие необходимых материаль-
ных и человеческих ресурсов, специалистов по вопро-
сам социальной ответственности. 

Для эффективного функционирования механизма 
контроля над децентрализацией, внедрением проектов 
социально-экономического развития региона в общи-
нах (громадах) необходимо определиться с уровнем и 
качеством информирования населения. 

Децентрализация, социальная ответственность 
жителей общин (громад) является одним из ключевых 
показателей достижения устойчивого развития терри-
торий, жители которых объединились в территориаль-
ные общины (громады). 

Ключевые слова: децентрализация, социальная 
ответственность, объединенные территориальные об-
щины (громады), устойчивое развитие, социальное 
партнерство общины (громады) и региональной вла-
сти. 

Deich M. Decentralization: social responsibility of 
citizens as a factor of sustainable development of terri-
tories  

Decentralization, which is now happening in Ukraine, 
affords an opportunity to realize the potential of individual 
regions, their sustainable growth. The article analyzes the 
dynamics of the decentralization process in Ukraine. Re-
mains unaffected the five leading regions which are reali- 
zing the tasks of decentralization: Zhytomyrska, Cher-
nihivska, Zaporizhska, and Khmelnitska areas. An indica-
tor of a high level of decentralization is a part of local cost 
at a level bigger than 45% of the general government ex-
penditure, an average level is 30-45%, and a low level is 
less than 30%. The part of local budgets in Ukraine (with-
out inter-budgetary transfer) at integrated budget on the 
31st of March 2019 is only 20,8%. 

The effectiveness of solving local problems, the ino- 
culation of various territorial development projects scales 
up massively if the community’s residents also take parti- 
cipation in their solution. The projects which can develop 
the area can be projects as for energy efficiency actions, 
modernization of infrastructure, implementation of high 
quality communal utility services; recycling  of domestic 
and industrial waste. In any case the community by itself 
indicates their priorities on the way of the developing.  

The Article explains practicability the developing of 
the concept of social partnership of community and re-
gional authorities, which should pay in attention the spe-
cific of social-economic, develop of every single region, 
availability of required material and human resources, spe-
cialists in sphere of social responsibility.  

For the effective operation of mechanism for control-
ling of decentralization, implementation of social-eco-
nomic projects at communities is needed to know the level 
and quality of the public informed.  

Decentralization, social responsibility of communi-
ties’ citizens is one of the main factors for achievement of 
the region’s develop, citizens of which are lumped into ter-
ritorial communities.  

Keywords: decentralization, social responsibility, 
united territorial communities, sustainable development, 
social partnership of the community and regional authori-
ties.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Постановка проблемы. После приобретения 
независимости Азербайджанская Республика вы-
брала путь рыночной экономики и юридически при-
знала частную собственность, что способствовало, 
прежде всего, формированию и развитию в стране 
предпринимательства.  

Анализ исследований. Экономические ре-
формы в Азербайджане в сфере предприниматель-
ской деятельности позволили достигнуть ощутимых 

результатов, что еще раз подчеркивает предприни-
мательскую деятельность как ведущий фактор в 
формировании приоритетного развития экономики 
страны. Приобретенный опыт в течение короткого 
времени в Азербайджане еще раз доказал, что, обла-
дающее различными формами, предприниматель-
ство является главным условием экономического и 
социального прогресса (табл. 1).  

Таблица 1 
Распределение по формам собственности малых предприятий за 2016 год 

Итого 
В том числе: 

государственная 
собственность 

негосударственная 
собственность 

По всем отраслям экономики – всего  18 164 1 792 16 372 
В том числе: 
Сельское хозяйство 1 915 261 1 654 
Промышленность 1 241 136 1 105 
Строительство  1 282 37 1 245 
Транспортное и складское хозяйство 447 92 355
Информация  538 62 476 
Недвижимость  505 35 470 
Образование  398 82 316 

Из табл. 1 видно, что количество предприятий 
негосударственной собственности больше государ-
ственной собственности в 9,1 раза, соответственно 
по промышленности – в 8,2 раза, по сельскому хо-
зяйству – в 6,3 раза, по строительству – в 33,6 раза и 
т.д. [1]. 

Предпринимательская деятельность наряду с 
увеличением выпуска товаров в стране способ-
ствует также формированию внутреннего потреби-
тельского рынка, здоровой, свободной конкурен-
ции, а также решению проблем занятости трудоспо-
собного населения [2]. При этом она играет особую 
роль в формировании государственного бюджета. 
Так, стабилизация социально-экономической обста-
новки поспособствовала развитию предпринима-
тельских структур в Азербайджане. Поэтому прива-
тизация государственной собственности, а также 
формирование юридических и экономических усло- 

вий для развития предпринимательской деятельно-
сти позволили дать толчок в производстве продо-
вольственных товаров и услуг (табл. 2).  

Как показывают данные табл. 2, в течение 2015-
2016 годов количество действующих в Азербай-
джане малых, иностранных и совместных предпри-
ятий на примере объема произведенной ими продук-
ции, выполняемых услуг и работ, за исключением 
нескольких лет, в основном увеличивалось. Но все 
же, производство продукции (работ, услуг) на ино-
странных и совместных предприятиях больше, чем 
на малых предприятиях, что свидетельствует о пре-
валировании частного сектора в экономике страны 
[1]. Так, если в 2015-2016 годах численность малых 
предприятий ежегодно имело тенденцию к росту, то 
это означает положительный аспект развития пред-
принимательской деятельности (табл. 3).  
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Таблица 2 
Деятельность структур рыночной экономики 

Показатели 2015 2016
Количество действующих пред-
приятий, ед. 
Малые предприятия 17847 16835
Иностранные и совместные 
предприятия 

1235 1277

Численность работающих на ма-
лых предприятиях, чел. 

87626 100957

Численность работающих на 
иностранных и совместных пред-
приятиях, чел. 

93002 89357

Среднемесячная заработная 
плата на малых предприятиях, 
манат 

302,1 322,2

Среднемесячная заработная 
плата на иностранных и совмест-
ных предприятиях, манат 

1569,3 2030,1

Производство продукции (работ, 
услуг) на малых предприятиях, 
млн манат 

645,0 403,4

Производство продукции (работ, 
услуг) на иностранных и сов-
местных предприятиях, млн ма-
нат 

23423,1 31676,6

Источник: Государственный Комитет по статистике. 2017. С. 126. 

Таблица 3 
Количество субъектов малого  

предпринимательства 
Показатели 2015 2016

Количество 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства, 
единиц 

183271 187598 

Источник: Государственный Комитет по статистике. 
2017. С. 127. 

В 2010 году численность малых предприятий 
была на 21,3% больше по сравнению с 2005 годом, а 
в 2014 году – на 0,9% меньше по сравнению с 2010 
годом. В 2005-2009 годах количество работников на 
малых предприятиях ежегодно увеличивалась, в 
2010 и 2011 годах данный показатель имел тенден-
цию к уменьшению, а начиная с 2012 года – к уве-
личению. Так, если в 2005 году численность работ-
ников на малых предприятиях составляла 73447 
чел., в 2009 году – 100073, то в 2010 году их числен-
ность уменьшилась до 93205 чел., а в 2011 году – до 
90182 чел. В последующие годы численность работ-
ников на малых предприятиях ежегодно увеличива-
лась и в 2014 году составила 115035 чел. В 2005-
2008 годах объем производства продукции, выпол-
ненных работ и услуг на малых предприятиях имел 
тенденцию к увеличению. Если в 2005 году на дей-
ствующих 11982 малых предприятиях объем произ-
водства продукции (выполненных работ и услуг) со- 

ставил 657,5 млн манат, в 2006 году на 12232 малых 
предприятиях – 719,9 млн манат, в 2007 году  
на 13577 малых предприятиях – 1108,8 млн манат, 
то в 2008 году на 13678 малых предприятиях – 
1364,6 млн манат. А если рассматривать 2015 – 2016 
годы, то видим увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства на 4 327 единиц, что 
является положительной тенденцией для развития 
предпринимательства в нашей стране [1]. 

Несмотря на то, что в 2016 году численность 
малых предприятий по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось на 5,7%, объем производства  продук-
ции (выполненных работ и услуг) тоже уменьшился 
на 37,5%. С 2016 года объем производства продук-
ции (выполненных работ и услуг) на иностранных и 
совместных предприятиях стал увеличиваться, этот 
процесс продолжается. 

В данной статье проанализировано современ-
ное состояние предпринимательской деятельности в 
Азербайджане, приведены тенденции его изменения 
и соответствующие выводы, а также рекомендации, 
направленные на реализацию имеющегося в респуб-
лике потенциала с целью приоритетного развития 
предпринимательства.  

Следует отметить, что машиностроительный 
комплекс Азербайджана состоит из таких взаимо-
связанных отраслей, как энергетика, электротех-
ника, радиоэлектроника, приборостроение, станко-
строение, производство сельскохозяйственных ма-
шин и др.  
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Среди отраслей обработки и переработки про-
мышленной продукции по объему произведенной 

продукции отрасль машиностроения занимает пер-
вое место (табл. 4).  

Таблица 4 
Работа малых предприятий в предпринимательской деятельности за 2016 год 

Отрасли Количество дей-
ствующих пред-
приятий, ед. 

Численность рабо-
тающих, чел. 

Среднемесячная 
заработная плата, 

манат 

Производство 
продукции (работ, 
услуг), тыс. манат 

Итого: 16835 100957 322,2 403351,7
Промышленность  1352 7429 422,9 44390,6
Строительство  1487 5019 275,5 47639,3
Сельское хозяй-
ство 

1872 4615 191,9 27603,0

Торговля  4421 48796 201,9 108689,3
Транспорт 454 2763 231,0 14586,7

Источник: Государственный Комитет по статистике. 2017. С. 129. 

Как видно из табл. 4, существенное развитие 
предпринимательской работы наблюдается в сфере 
торговли, где соответственно и численность заня-
тых больше, что также благоприятно влияет на уро-
вень занятости в стране [1].  

В Азербайджане в отраслях производства элек-
трической энергии, производства, распределения и 
обеспечения газом в валовом выпуске произведен-
ной продукции преобладает доля государственного 
сектора. 

В 2015 году 89,3% выпущенной продукции, вы-
полняемых работ и услуг в этих отраслях приходи-
лось на долю указанного сектора, а 10,7% – на долю 
предпринимательских структур. В 2010 году эти по-
казатели составили 96,6 и 3,6% соответственно, в 
2011 году – 99,1 и 0,9%, в 2012 году – 98,9 и 1,1%, в 
2014 и 2015 годах – 99,8% и 0,2%. В Азербайджане 
водоснабжением, очисткой и переработкой выбро-
сов наряду с предприятиями государственного сек-
тора занимаются и предпринимательские струк-
туры. В этих отраслях ведущую роль играют пред-
приятия государственного сектора. Вместе с тем в 
последние годы наблюдается рост доли предприни-
мательских структур в валовом объеме производ-
ства продукции, выполняемых работ и услуг. Так, 
если в 2005 году 87,7% производства продукции, 

выполняемых работ и услуг в этих отраслях прихо-
дилось на долю государственного сектора, а 12,3% – 
на долю негосударственного сектора, то в 2010 году 
эти показатели составили 76,7 и 23,3%, в 2011 году – 
76,3 и 23,7%, в 2012 году – 71,4 и 23,7%, в 2014 го-
ду – 68,8 и 31,2%, в 2015 году – 70,5 и 29,5% [1].  

Таким образом, анализ показывает, что прове-
денные реформы в Азербайджане позволили достиг-
нуть ощутимых результатов в сфере предпринима-
тельства, создали необходимые условия для объеди-
нения усилии государства с предпринимательскими 
структурами для приоритетного развития эконо-
мики нашей страны. Но к тому же надо отметить, 
что потенциал в этих областях используется эффек-
тивно, в частности: продолжается государственная 
финансовая помощь в предпринимательскую дея-
тельность, на основе определенных структур. Со-
временное состояние формирования предпринима-
тельства в большинстве отраслях промышленности, 
а также в регионах республики будет лучше в после-
дующем, так как должно уделяться должное внима-
ние в разработке и осуществлении совместных про-
грамм для объединения усилий государства и пред-
принимательских структур с целью обеспечения 
ускоренного развития экономики республики 
(табл. 5).  

Таблица 5 
Инвестиции в основной капитала со стороны субъектов малого предпринимательства  

(по видам экономической деятельности, тысяч манат) 
2014 2015 

Итого По итогам, % Итого По итогам, %
По всем отраслям экономики – итого 746 451,6 100,0 807 169,3 100,0
В том числе: 
Сельское хозяйство 86 898,4 11,6 74 422,4 9,2
Промышленность 248 400,0 33,3 261 958,6 32,5
Строительство 147 540,0 19,8 117 849,3 14,6
Транспорт 21 847,7 2,9 24 564,1 3,0
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Из табл. 5 видно, что наибольшее количество 
инвестиционных вложений наблюдается в промыш-
ленность, строительство, сельское хозяйство и 
транспорт. 

Охвативший большинство стран мира эконо-
мический кризис затронул и экономику Азербай-
джана, что, в свою очередь, создает определенные 
проблемы в формировании и осуществлении пред-
принимательской деятельности; в результате де-
вальвации национальной валюты и по другим при-
чинам банковский сектор республики переживает 
глубокий кризис, что привело к резкому ухудшению 
финансового обеспечения предпринимательских 
структур и т.д.  

Вместе с тем, в Азербайджане имеется доста-
точный потенциал для ускоренного курса развито-
сти предпринимательства. По нашему мнению, осу-
ществление указанных выше мероприятий способ-
ствовало бы лучшей реализации этого потенциала. 
Определение приоритетности, которая направлена 
на развитие отраслей экономики республики, в том 
числе приоритетных направлений промышленности 
и стимулирующих мероприятий (снижение налогов, 
долгосрочное кредитование по низким ставкам и 
т.п.) для привлечения предпринимателей к этим от-
раслям; совершенствование финансово-кредитной 
политики государства, в том числе снижение бан-
ковских кредитных ставок до оптимального уровня; 
осуществление эффективной протекционистской 
политики с целью защиты национальных предпри-
нимательских структур от зарубежных конкурен-
тов; принятие реальных мер для устранения неза-
конных вмешательств со стороны государственных 
органов в деятельность предпринимательства [4].  

В последние годы важнейшими факторами, по-
влиявшими на улучшение условий ведения бизнеса, 
стали сокращение числа налогов и в значительной 
степени уменьшение социально-страховых взносов. 
Начиная с 1998 года правительство приступило к 
последовательному снижению налоговых ставок. 
Переход предприятий и организаций с прогрессив-
ной системы налога на пропорциональную и умень-
шение налоговой ставки в этом виде налогов с 35 до 
22%, сокращение НДС до 18%, ликвидация ряда ви-
дов налогов, уменьшение максимальных ставок 
налогов с доходов физических лиц с 55 до 35%, со-
кращение социально-страховых взносов с 40 до 
22%, сокращение общего числа налогов с 15 до 9, 
освобождение предпринимателей, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции, 
от всех налогов, кроме налога на землю, и целый ряд 
соответствующих мероприятий в этом направлении 
обусловили создание благоприятной среды для ве-
дения бизнеса. 

Выводы и предложения. В стане осуществля-
ется проведение фундаментальных реформ, направ-
ленных на развитие предпринимательства, создание 
благоприятной среды для ведения бизнеса в рамках 

экономической стратегии, определенной общенаци-
ональным лидером азербайджанского народа Гейда-
ром Алиевым, которой с успехом следует Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. При-
оритетной задачей настоящего этапа социально-эко-
номического развития страны является обеспечение 
продолжительного и сбалансированного экономи-
ческого развития страны, которое успешно осу-
ществляется согласно принятым государственным 
программам. Частный сектор продолжает играть 
важную роль в достижении успехов, что является 
следствием создания благоприятной среды для веде-
ния бизнеса в результате проводимой целенаправ-
ленной политики. 
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Мусаєва Н. Р., Мусаєва С. Р. Соціально-еконо-
мічний розвиток підприємництва ненафтового сек-
тору економіки в Азербайджанській Республіці 

У статті авторами розглянуто економічні ре- 
форми в Азербайджані у сфері підприємницької діяль-
ності, дозволили досягти відчутних результатів, що ще 
раз підкреслює підприємницьку діяльність як провід-
ний чинник у формуванні пріоритетного розвитку еко-
номіки країни. 
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Таким чином, аналіз показує, що проведені рефо-
рми в Азербайджані дозволили досягти відчутних ре-
зультатів у сфері підприємництва, створили необхідні 
умови для об'єднання зусиль держави з підприємни- 
цькими структурами для пріоритетного розвитку еко-
номіки нашої країни. 

Ключові слова: підприємницька діяльність, дер-
жавна і недержавна власність, економічні реформи, 
пріоритетний розвиток, виробництво. 

Мусаева Н. Р., Мусаева С. Р. Социально-эконо-
мическое развитие предпринимательства ненефтя-
ного сектора экономики в Азербайджанской Рес-
публике  

В статье авторами рассмотрены экономические 
реформы в Азербайджане в сфере предприниматель-
ской деятельности, которые позволили получить ощу-
тимые результаты, что еще раз подчеркивает предпри-
нимательскую деятельность как ведущий фактор в 
формировании приоритетного развития экономики 
страны. 

Таким образом, анализ показывает, что проведен-
ные реформы в Азербайджане позволили достигнуть 
ощутимых результатов в сфере предпринимательства,  

создали необходимые условия для объединения уси-
лий государства с предпринимательскими структу-
рами для приоритетного развития экономики нашей 
страны. 

Ключевые слова: предпринимательская деятель-
ность, государственная и негосударственная собствен-
ность, экономические реформы, приоритетное разви-
тие, производство.  

Musaeva N., Musaeva S. Social-economic develop-
ment of the entrepreneurship of the non-oil sector of the 
economy in the Azerbaijan Republic 

In the article, the authors point out economic reforms 
in Azerbaijan in the sphere of entrepreneurial activity, al-
lowed to achieve tangible results, which once again empha-
sizes entrepreneurial activity as a leading factor in shaping 
the priority development of the country's economy. 

Thus, the analysis shows that the reforms carried out 
in Azerbaijan have achieved tangible results in the field of 
entrepreneurship, created the necessary conditions for 
combining the efforts of the state with business structures 
for the priority development of our country's economy. 

Keywords: entrepreneurial activity, state and non-
state property, economic reforms, priority development, 
production. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Постановка проблемы. Одной из наиболее 
острых проблем, концентрирующих на себе внима-
ние экономистов-аграрников, является проблема по-
вышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного производства, особенно в связи с возмож-
ным вступлением Азербайджана в ВТО. 

Интерес к конкурентным отношениям предста-
вителей различных наук, от естественных до гума-
нитарных, вполне объясним. Конкуренция пронизы-
вает всю живую природу, включая человеческое об-
щество, экономику, политику, являясь при этом дви-
жущей силой естественного отбора наиболее жизне-
способных, но не всегда самых эффективных форм 
[1]. 

Заметим, что часто нарушение только одного 
условия устойчивости воспроизводства вызывает 
лавинообразное нарастание проблем в агросфере, и 
в частности в сельхозпроизводстве. Например, важ-
ным фактором повышения конкурентоспособности 
сельского хозяйства является его интеграция с пере-
работкой, то есть материально-техническое обеспе-

чение. Однако в начале 90-х годов в качестве глав-
ного аспекта рыночной экономики – свобода пред-
принимательству, что, в свою очередь, предусмат-
ривал повсеместный отказ от использования меха-
низмов планирования в надежде на то, что «невиди-
мая рука» рынка приведет к становлению эффектив-
ного агропродовольственного рынка в стране [2]. 

Еще один пример снижающей конкурентоспо-
собность разрушительной диспропорционально-
сти – в обеспечении аграрного производства мине-
ральными удобрениями. Так улучшение ресурсо-
обеспеченности сельхозпроизводства, повышающее 
устойчивость воспроизводства, одновременно поз-
воляет рассчитывать на повышение его конкуренто-
способности [3]. 

Анализ исследования. Столь же остро стоит 
проблема обеспечения сельских тружеников го-
рюче-смазочными материалами, техникой, другими 
факторами производства, вследствие чего произво-
дительность труда на селе практически не сможет 
достичь желаемого эффекта на основе экономиче-
ских показателях (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные экономические показатели сельскохозяйственных предприятий 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество предприятий, ед. 1917 1774 1669 1701 1659 1592 1608
В том числе:
Прибыльно работающих 1761 1665 1590 1577 1530 1488 1512
Убыточно работающих 156 109 79 124 129 104 96
Сумма прибыли, тыс. манат 41912 52250 56340 67331 53275 92289,2 83721
Сумма убытка, тыс. манат 4992 4050 4057 3367 13512 17042,8 20906
Чистая прибыль, тыс. манат 36920 48200 52283 59028 39763 75246 62815
Доход от продажи, тыс. манат 207904 294726 333604 402402 391801 441506 504032
Прибыль и убыток от продажи, тыс. манат  34209 44252 47259 55381 39840 71711 57661 
Из них:
Растениеводстве  8980 14609 17534 16234 20241 40268 32235 
Животноводстве  25041 29036 27533 25842 19993 31329,5 24356 
Общая прибыль (фактические цены), тыс. ма-
нат 

71623 86045 91903 102723 84990 119130 115025 

Среднесписочная численность работающих в 
хозяйстве, тыс. чел. 

16,2 16,1 14,6 14,7 15,3 15 17 

Фонд заработной платы работающих, тыс. ма-
нат 

28445 30769 31129 35816 37071 35970 42795 

Общая продукция сельского хозяйства (по 
фактическим ценам), тыс. манат 

198806 263180 304766 359315 374320 408711 383158 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8

Производительность труда – выработка про-
дукции на 1 работающего, манат 

12283 16393 20862 24457 24477 27919 22491 

Современное состояние основных фондов, 
тыс. манат 

439374 456605 427900 457969 489161 658097 812140 

Общая площадь земли, га 218760 224472 227078 226512 237773 231786 195200
Из них пригодные под сельхозугодья 183904 189885 195635 195535 208415 215524 177503
В том числе используемые земли га 89830 95007 95485 100316 102594 101651 99061
В среднем, рассчитанные пригодные земли 
в га на 1 сельхозпредприятие 

95,8 107,1 117,2 115,0 125,6 135,4 110,4 

Как показывают данные табл. 1, количество 
сельхозпредприятий в 2017 году по сравнению с 
2011 годом имеет тенденцию к снижению на 309 
единиц, соответственно прибыльно работающих 
было снижено на 249 единиц. Но несмотря на это, 
сумма прибыли была увеличена соответственно на 
41809,0 тыс. манат. Благоприятна ситуация и в рас-
тениеводстве, так как имеется тенденция увеличе-
ния прибыли в 2017 году по сравнению с 2011 годом 
на 23255,0 тыс. манат, а в животноводстве произо-
шло снижение на 685,0 тыс. манат, производитель-
ность труда на одного работающего была увеличена 

в 1,8 раза. Изменилось положительно и современное 
состояние основных производственных фондов со-
ответственно увеличено в 1,8 раза. 

Необходимо отметить, что парадокс заключа-
ется в том, что падение фондо- и материалообеспе-
ченности сельскохозяйственного производства 
тракторами и зерноуборочными комбайнами проис-
ходит на фоне роста инвестиций в основной капитал 
АПК [4]. Поэтому, частично существующие про-
блемы могли бы быть решены за счет концентрации 
и рациональной специализации хозяйств с учетом 
местных условий производства (рис. 1).  

Рис. 1. Тракторы и зерноуборочные комбайны, количество на конец года, тыс. шт. 

Из рис. 1 видно, что имеется тенденция увели-
чения производственной мощности (на 151,0 тыс. 
лошадиных сил), обеспеченности тракторами в 2017 
году по сравнению 2012 годом на 714 единиц. 

Приведенные факты убедительно доказывают, 
что конкурентоспособность отечественного произ-
водства во многом обусловлена тем, что меры, пред-
принимаемые для преодоления кризиса производ-
ственной и социальной сфер села, должны быть 
направлены на достижение устойчивого развития 
агросферы в целом, а также на проводимые преоб-
разования. Такая политика, помогая преодолевать  
проблемы, улучшает приоритетное развитие в агар-
ном секторе. Поэтому важно учитывать тот факт, 
что главным условием повышения конкурентоспо-
собности сельского хозяйства – центрального звена 
АПК является динамичное и эффективное развитие 
всех сфер агропромышленного комплекса, сопро-
вождающееся обеспечением пропорциональности и 
сбалансированности всех составляющих и укрепле-
нием связей между ними. 

Рассмотрим данное положение на следующем 
примере. Снижение уровня доходов населения и 
связанные с этим изменения в структуре потреби-
тельского спроса могут привести к сокращению по-
головья скота и резкому сокращению спроса на 
зерно со стороны отраслей животноводства. По-
этому даже при относительно невысоких сборах 
зерна на внутреннем рынке создается его избыток, 
отрицательным образом влияющий на конкуренто-
способность отечественных производителей через 
систему цен.  

Само собой разумеется, что отмеченные про-
блемы повышения устойчивости и конкурентоспо-
собности производства требуют принятия решений 
на государственном уровне. В масштабах же отдель-
ного предприятия повышение уровня устойчивости 
и конкурентоспособности возможно, например, за 
счет применения энерго- и ресурсосберегающих 
технологий.  

Так, выявление текущих конкурентных пре-
имуществ в производстве различных продуктов 
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Азербайджанской Республике позволит оптимизи-
ровать на перспективу бюджетную поддержку АПК 
для сокращения неэффективных бюджетных затрат 
на импорт продовольствия и производства продук-
ции на экспорт.  

Приведенный пример показывает, что суще-
ствующая пока возможность для Азербайджанской 
Республики обеспечивать продовольственную без- 

опасность страны при посредственных технологиях, 
предоставленных путем лизинга, является одной из 
важных задач аграрной политики руководства 
страны. В конечном счете сложившаяся ситуация 
примет положительную форму, начиная с того мо-
мента времени, когда данные технологий будут уже 
в состоянии обеспечивать требуемую отдачу с гек-
тара при росте затрат на сырьевые ресурсы (табл. 2). 

Таблица 2 
Предоставленные путем лизинга сельскохозяйственная техника и оборудование  

со стороны ОАО «Агролизинг» на конец года, шт. 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Тракторы  674 765 1191 1061 1204 1645
Косилки  651 604 950 759 670 838
Культиваторы  9 3 16 41 140 751
Орошаемые агрегаты 154 239 307 439 565 961
Сенокосилки  121 41 61 162 8 95
Прессование сена  7 - 7 73 24 34
Сеялка удобрений 29 40 39 111 187 92
Проданные и предоставлен-
ные машины по первоначаль-
ной стоимости, млн. манат 

28,4 37,9 95,1 59,2 138,7 269,4

Как показывают данные табл. 2, финансовая 
помощь со стороны государства для развития аграр-
ного сектора, как приоритетной отрасли экономики, 
значительная, а именно увеличение снабжения трак-
торами наблюдается за 6 лет в 2,4 раза, cеялок удоб-
рений соответственно в 3,2 раза и т.д.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
данный аспект рассматривают как основной метод 
для использования сельскохозяйственного потенци-
ала, который сможет ликвидировать за счет сокра-
щения диспаритета цен на сельскохозяйственную 
продукцию и на ресурсы, потребляемые в сельском 
хозяйстве, вследствие которого консервируются 
устаревшие технологии и низкая обеспеченность со-
временной техникой [6].  

Высокотехнологичный уровень производства 
должен соответствовать функционирующим мощ- 

ностям сферы переработки зерновых и масличных.  
Так, например: 

– строительство биотопливной промышленно-
сти, обеспечивающее достижение нужного уровня 
спроса на внутреннем рынке, что создаст предпо-
сылки интенсивного развития аграрного производ-
ства, сохранение и развитие инфраструктуры сель-
ских территорий; 

– скорейшее развитие экспортной инфраструк-
туры (портов, танкеров, сухогрузов, трубопрово-
дов). 

– расширение экспортной стратегии в перспек-
тиве будет расти в силу как демографических фак-
торов, так и социальных (рост ВВП на душу населе-
ния, а также ВВП по отраслям экономики и урбани-
зация). Так, например, по сельскому хозяйству 
наблюдается увеличение на 0,5% (рис. 2); 

Рис. 2. ВВП по отраслям экономики, в процентах 
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– позиционирование на рынках экологически
чистых продуктов и биотоплива, спрос на которые 
со стороны развитых и развивающихся стран будет 
расширяться; 

– развитие инфраструктуры, обеспечивающей
торговлю сельскохозяйственными продуктами, что, 
по крайней мере, снизит избыточную торгово-по-
средническую наценку в конечной цене их реализа-
ции. Особенно остро сказывается недостаток торго-
вой инфраструктуры в животноводстве и овощевод- 

стве, где значительная часть продуктов произво-
дится в мелкотоварных хозяйствах населения; 

– использование аграрного потенциала (пахот-
ные земли) для масштабного привлечения инвести-
ций, направленных по отраслям экономики (рис. 3). 

Из рис. 3 видно, что инвестиции в большом ко-
личестве направлены на промышленную отрасль, (в 
2017 году по сравнению с 2012 годом произошло 
увеличение на 17,4%), тогда как в сельском хозяй-
стве наблюдается уменьшение соответственно на 
9,5%, а в строительстве – увеличение в 5,5%. 

Рис. 3. Инвестиции, направленные по отраслям экономики, (в фактических ценах, млн манат) 

Определив степень обеспеченности всеми ос-
новными видами ресурсов, ранжируя эффектив-
ность различных мероприятий для конкретного ре-
гиона или предприятия, можно определить последо-
вательность внедрения мероприятий, обеспечиваю-
щих снижение затратности производства и, тем са-
мым, повышение конкурентоспособности [7].  

В течение многих десятилетий в сельском хо-
зяйстве господствовала практика достижения эко-
номических показателей (результатов) в ущерб дол-
госрочному рациональному использованию природ-
ной среды и особенно земельных ресурсов, их поч-
венному плодородию и орошению (рис. 4). 

Рис. 4. Орошаемые земли на конец года, 1000 га 

Как видно из рис. 4, что орошаемых земель уве-
личено в итоге на 11,1 тыс. га, что является положи-
тельной тенденцией с учетом увеличения сельско-
хозяйственной площади.  

Таким образом, резкое обострение экологиче-
ской ситуации, прежде всего в сельском хозяйстве, 
использовании его основного средства производ- 
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4,2 3,2 2,1 2,2 2,1 3,53,2 4 12,6

13,3
17,9 15,8

Промышленность 

Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство 

Строительство 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1424,3 1431,8 1435,3 1431 1435,4 1442,4

1202,1 1209,1 1211,6 1210,4 1210,5 1213,7

159,4 158,8 161,8 163,8 168,1 172,7

В сельскохозяйственной отрасли

Возделываемые земли
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ства – земли произошло в условиях рыночных отно- 
шений, формирования многоукладной экономики. 
Масштабы эксплуатации земельного фонда Азер-
байджанской Республики привели к повышению 
производства продукции земледелия. Эта тенденция 
стала развиваться в 1995 году, в период проведения 
земельной реформы.  

Государственное управление экономическими 
отношениями занимает если не основное, то веду-
щее место среди всех элементов государственного 
вмешательства. Управление имеет двойственную 
основу. С одной стороны, это необходимая функция 
общественного производства, а с другой – право 
собственника средств производства. Исходя из 
этого вытекает организационно-техническая и соци-
ально-экономическая функция управления.  

Исходя из вышеизложенного, техника и техно-
логия непосредственно определяет количество и ка-
чество трудовых операций, их последовательность, 
согласованность, количество и подготовленность 
людей, их взаимодействие, расстановку, внутрипро-
изводственные отношения, внешние связи предпри-
ятий друг с другом. 

Вторая сторона управления характеризует на 
какой экономической основе, на базе какой соб-
ственности осуществляется управление и какими 
методами. Следует отметить, что управление пред-
приятиями в решающей степени зависит от формы 
собственности, размеров производства и его отрас-
левой структуры.  

Чем шире проникают рыночные отношения в 
экономику, тем больше рынок земли должен нахо-
диться под эффективным контролем государства. 
Для этого необходима четкая организационная 
структура всей системы землепользования. При 
этом право ответственности, владения, пользования 
или аренды устанавливается исключительно на ос-
нове данных государственного земельного кадастра. 
Все сделки, связанные с изменением прав на землю, 
признаются действительными только после их реги-
страции. 

Материально-техническая база, бесспорно, иг-
рает положительную роль в развитии сельского хо-
зяйства, но при этом оказывает отрицательное воз-
действие на окружающую среду в следующих 
направлениях: 

– сброс вредных органических и химических
веществ; 

– выброс пыли и газов, которые создают токси-
ческие соединения тяжелых металлов; 

– использование опасных технологий, влия-
ющих на здоровье человека. 

Следовательно, материально-техническое обес-
печение основывается на результатах научно-техни-
ческого прогресса и считается непременным усло-
вием индустриализации сельского хозяйства. Про-
цесс индустриализации имеет цель создания мате-

риально-технической базы аграрного сектора, кото-
рая немыслима без вовлечения машиностроения и 
химической промышленности. 

Организация перерабатывающих отраслей 
должна быть непосредственно в местах производ-
ства скоропортящейся продукции и сосредоточения 
достаточного запаса энергетических ресурсов. В 
странах с высоким уровнем технологического обо-
рудования и квалифицированных кадров, размеще-
ние перерабатывающих отраслей осуществляется в 
непосредственной близости к рынку. Хотя, произ-
водство, ориентированное на экспорт, обычно имеет 
перерабатывающие предприятия в стране-импор-
тере. Необходимость такого подхода объясняется 
все усиливающимся поиском эффективного вложе-
ния капитала в развивающихся странах. Однако в 
отдельных странах третьего мира наличие улучшен-
ной инфраструктуры и квалифицированных кадров, 
растущих рынков способствуют развитию собствен-
ной перерабатывающей отрасли. 

Важно отметить, что зависимость сельского хо-
зяйства от сезонности и возможных потерь урожая 
отрицательно сказывается на переработке. Для обес-
печения равномерного производства продукции и ее 
переработки в течение года товаропроизводители 
применяют высокоурожайные сорта и гибриды с не-
одинаковыми сроками созревания. Такие же приемы 
применяются и в животноводстве. Продукцию со-
держат в охлажденном и замороженном виде, что 
позволяет осуществлять ее равномерную перера-
ботку и реализацию. Зачастую перерабатывающие 
предприятия предъявляют определенные требова-
ния к сырьевым материалам на качество, соответ-
ствующее ГОСТу.  

С ростом производства сельскохозяйственной 
продукции все более острой становится проблема ее 
реализации. Система государственных и региональ-
ных заготовок, рыночные структуры, должны обес-
печить хозяйствам своевременную реализацию про-
изведенной ими продукции по договорам с государ-
ственными и кооперативными заготовителями и 
торгующими организациями с учетом структуры ос-
новных производственных фондов (рис. 5). 

Как показывает рис. 5, наиболее высока тенден-
ция снабжения зданиями, сооружениями и переда-
точными устройствами, машинами и оборудова-
нием. Сравнивая 2016 год с 2012 годом видно,  
что здания, сооружения были увеличены на 0,5%, 
машины и оборудование – соответственно на  
0,5%. 

Сельскохозяйственное машиностроение в раз-
витых странах занимает видное место среди других 
аналогичных отраслей, ежегодно выпуская разнооб-
разные машины сотен новых марок, приспособлен-
ных для конкретных условий хозяйствования. Од-
нако специфика ведения хозяйства (влияние почв, 
рельефа, погоды и т.д.) часто осложняет проблему 
создания комплекса машин.  
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Рис. 5. Структура основных производственных фондов  
в сельскохозяйственных предприятиях, в процентах 

Объясняется это тем, что сельское хозяйство 
технически обеспечено и поставки техники главным 
образом предназначены для обновления машино-
тракторного парка (табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что сельскохозяйственная 
техника на конец 2017 года имела тенденцию к уве- 
личению, сравнивая 2017 год с 2012 годом по трак-
торам – на 714 единиц, по сенокосилкам произошло 
уменьшение 1654 единицы, по культиваторам – на 
701 единицу и т.д.  

В широком смысле слова АПК объединяет 
сельское хозяйство, машиностроительный ком-
плекс, пищевую и частично легкую промышлен-
ность, также другие отрасли, поставляющие сред-
ства производства и создающие материально-техни-
ческую базу. К важным звеньям агропромышлен-
ного производства относят рынок сельскохозяй-
ственной продукции и материально-технических ре-
сурсов, финансово-кредитную и налоговую си-
стемы, а также внешние экономические отношения, 
техническое обслуживание и транспортное обеспе-
чение. 

Таблица 3 
Основные виды парка сельскохозяйственной техники, на конец года, ед. 

Годы 
Трак-
торы 

Сено-
ко-

силки 

Культи-
ваторы 

Комбайны Машины 
зерно-
убо-

рочные 

кукурузо-
уборочные

силосоубо-
рочные 

хлопко-
убороч-
ные 

картофе-
леубо-
рочные 

свекло-
убороч-
ные 

распыли-
тели удоб-
рений 

оросители

2012 21073 3278 893 1724 3 654 41 18 9 114 622
2013 23469 5289 732 2143 7 640 52 36 10 254 871
2014 23090 5507 711 2218 7 616 86 39 9 245 848
2015 12262 570 49 658 2 317 86 4 6 19 82
2016 17043 1002 79 1285 2 441 89 5 1 54 130
2017 21787 1624 192 1621 2 70 311 12 8 82 194

Выводы и предложения. Таким образом, сель-
ское хозяйство и перерабатывающая промышлен-
ность по содержанию и роли традиционно рассмат-
риваются как два раздельных и взаимосвязанных 
сектора экономики. Сельское хозяйство является ба-
зой, в то время как перерабатывающая промышлен-
ность принимается в качестве прогрессивного фак-
тора экономики. Приведенные составляющие носят 
название агроиндустрии или агропромышленного 
производства. Чаще всего агропромышленное про-
изводство представляется в виде системы. С этой 
точки зрения под агроиндустрией следует понимать 
совокупность экономических, организационных, со-
циальных, технических, технологических, природо-

охранных компонентов, составляющих отрасли, ко-
торые направлены в целом на повышение эффектив-
ности производства. 
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Рзаєв В. Р. Матеріально-технічне забезпечення 
як важливий фактор підвищення конкурентоспро-
можності сільського господарства 

У статті автором вказується, що однією з най-
більш гострих проблем, які концентрують на собі 
увагу економістів-аграрників, є проблема підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського ви-
робництва. Основними з них є: спеціалізація і концен-
трація виробництва, широка хімізація, розвиток меліо-
рації, впровадження комплексної механізації, застосу-
вання досягнень науки і передового досвіду. 

Таким чином, матеріально-технічна база, безпе- 
речно, відіграє позитивну роль у розвитку сільського 
господарства, оскільки ґрунтується на результатах на-
уково-технічного прогресу і вважається неодмінною 
умовою індустріалізації сільського господарства. Про-
цес індустріалізації має на меті створення матеріально-
технічної бази аграрного сектору, яка неможлива без 
залучення машинобудування і хімічної промисловості. 

Ключові слова: інтенсифікація, матеріально-тех-
нічне забезпечення, сільське господарство, конкурен-
тоспроможність, сільськогосподарські землі. 

Рзаев В. Р. Материально-техническое обеспе-
чение как важный фактор повышения конкуренто-
способности сельского хозяйства 

В статье автором указывается, что одной из 
наиболее острых проблем, концентрирующих на себе  

внимание экономистов-аграрников, является проблема 
повышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного производства. Основными из них являются: 
специализация и концентрация производства, широкая 
химизация, развитие мелиорации, внедрение ком-
плексной механизации, применение достижений науки 
и передового опыта. 

Таким образом, материально-техническая база, 
бесспорно, играет положительную роль в развитии 
сельского хозяйства, так как основывается на резуль-
татах научно-технического прогресса и считается 
непременным условием индустриализации сельского 
хозяйства. Процесс индустриализации имеет цель со-
здания материально-технической базы аграрного сек-
тора, которая немыслима без вовлечения машиностро-
ения и химической промышленности. 

Ключевые слова: интенсификация, материально-
техническое обеспечение, сельское хозяйство, конку-
рентоспособность, сельскохозяйственные земли. 

Rzayev V. Logistics as an important factor in im-
proving the competitiveness of agriculture 

In the article, the author points out that one of the 
most acute problems focusing on the attention of agricul-
tural economists is the problem of increasing the competi-
tiveness of agricultural production. The main ones are: spe-
cialization and concentration of production, extensive 
chemicalization, the development of land reclamation, the 
introduction of integrated mechanization, the application 
of the achievements of science and best practices. 

Thus, the material and technical base undoubtedly 
plays a positive role in the development of agriculture, 
since it is based on the results of scientific and technologi-
cal progress and is considered an indispensable condition 
for the industrialization of agriculture. The process of in-
dustrialization has the goal of creating the material and 
technical base of the agricultural sector, which is unthin- 
kable without the involvement of mechanical engineering 
and the chemical industry. 

Keywords: intensification, material and technical 
support, agriculture, competitiveness, agricultural land. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. Економічна нестабіль-
ність в Україні стала рушієм пошуку нових іннова-
ційних форм ведення бізнесу для підприємницького 
сектору та фінансово-кредитних установ. Зокрема, в 
національній економіці досить активно розвива-
ється франчайзинг, як один із найбільш перспектив-
них видів бізнесу. Інтерес до франчайзингу як ефек-
тивної моделі розвитку малого бізнесу в останні 
роки істотно зріс. Ефективність цієї форми ведення 
бізнесу полягає у тому, що франчайзинг – надійний 
спосіб зменшення операційних ризиків, а також  
збільшення тривалості життєвого циклу компанії. 
Франчайзинг (franchising, пільгове підприємництво, 
комерційна концесія) – форма тривалого ділового 
співробітництва, в процесі якого велика компанія – 
франчайзер (правовласник) надає маловідомій ком-
панії – франчайзі (користувачеві) ліцензію (фран-
шизу) на виробництво продукції, торгівлю товарами 
або надання послуг під торгівельною маркою право-
власника на обмеженій території на термін і умовах, 
визначених франчайзинговим договором. Для того 
щоб отримати зазначені права, франчайзі робить  
первісний внесок франчайзеру, а потім виплачує 
щомісячні внески. Франчайзі, який не має досвіду в 
даній сфері, все одно може вести бізнес вдало за до-
помогою франчайзингового пакету. International 
Franchise Association (IFA) виділяє 70 галузей еконо-
міки, в яких можна використовувати методи фран-
чайзингу. Франчайзингові взаємовідносини вигідні 
як для франчайзі, який зацікавлений у максималь-
них обсягах продажу при мінімальних витратах, так 
і для франчайзера, який зосереджений на конку- 
рентній боротьбі. 

Аналіз останніх досліджень. За останнє деся-
тиліття франчайзинг став предметом багатьох до- 
сліджень та публікацій. Економічні аспекти науко-
вого забезпечення франчайзингу відображено у ро-
ботах В. Ляшенка [1], О. Суковатого [2], О. Король-
чука [3], С. Махнуши [4] та інших. В них розкрито 
суть франчайзингу як прогресивної форми ведення 
бізнесу, його основні різновиди, структуру, можливі 
ризики застосування тощо. 

Метою статті є визначення ключових проблем 
регулювання франчайзингових відносин в Україні в 
сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
основі поширення популярності франчайзингу є такі 

чинники: 1) купуючи бізнес, франчайзі отримує 
майже абсолютну підтримку з боку франчайзера – 
напрацьовані технології, рекламу, бренд і низку  
послуг, які надаються відповідно до умов певної  
франшизи. Франчайзі отримує інформацію, що до-
помагає знайти місце розташування підприємства, 
сформувати його стиль і забезпечити та проконтро-
лювати функціонування. Завдяки отриманим уже 
основам, що здобув франчайзер, покупець знижує 
ризик провалу на початковій стадії свого проекту;  
2) франчайзеру така угода дає інвестиції, необхідні
для розвитку, регіони для роботи через поширення 
бренду, а також створює стійкий ринок із певними 
складностями для конкурентів [5]. Нині франчай-
зинг зарекомендував себе як один із найоптимальні-
ших способів ведення підприємницької діяльності. 
Ефективність цієї форми ведення бізнесу полягає у 
тому, що франчайзинг – надійний спосіб зменшення 
операційних ризиків, а також збільшення тривалості 
життєвого циклу компанії. Згідно зі статистичними 
даними Міжнародної асоціації франчайзингу, сере-
дня рентабельність інвестицій за перші 10 років ро-
боти для звичайних незалежних підприємств стано-
вить близько 300%. Для компаній, які працюють у 
межах франшизи, – 600%. Із усіх створюваних у 
світі незалежних компаній на протязі трьох років у 
середньому близько 90% закінчують своє існування, 
тоді як для франчайзингових компаній частка банк-
рутів у перші три роки становить менше 10% [5]. За 
даними вітчизняної статистики, 77% усіх підпри-
ємств в Україні припиняють свою діяльність після 
семи років роботи на ринку, після 10 років тільки 
18% продовжують працювати, тоді як тільки 8% під-
приємств, які працюють за договором франчай- 
зингу, залишають ринок через п’ять років роботи  
і 90% утримують свої позиції після 10 років існу-
вання на ринку [6]. Найбільше франчайзингові від-
носини розвинені у США і застосовуються як міні-
мум у 65 сферах: готельному та туристичному біз-
несі, громадському харчуванні, автосервісі та  
оренди машин, постачанні в різних галузях (служба 
логістичних послуг), будівництві, мережі хімчисток, 
салонах краси, продажу товарів по каталогах, ме- 
дичних, страхових, бухгалтерських (аудиторських), 
фінансових послугах, фармацевтиці, оптиці, торгі-
влі тощо. У Великобританії на основі франшизи пра-
цюють у 46 сферах бізнесу, з яких виділяють 38 до- 
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даткових секторів [5]. В Україні лідерами у сфері 
франчайзингового бізнесу є підприємства роздріб-
ної торгівлі товарами і послугами, ресторани швид-
кого харчування і бізнес-послуги. У 2016 р. сфера 
роздрібної торгівлі товарами і послугами, що розви-
вається за франчайзингом, становить 34% від зага-
льної кількості франчайзингових підприємств [7].  

Аналізуючи досвід країн з високорозвиненою 
економікою, можна стверджувати, що франчайзинг 
є дієвим інструментом, що забезпечує розвиток ма-
лого і середнього бізнесу, а це, в свою чергу, пози-
тивно впливає на розвиток економіки країни зага-
лом. Серед європейських країн лідируючі позиції  
завдяки розповсюдженню франчайзингу займає 
Франція (45% всього європейського франчайзинго-
вого ринку) – понад 1900 франчайзерів і 71508 фран-
чайзі, річний оборот становить 55,1 млрд євро [8]. 
Особливістю французького франчайзингового рин-
ку є те, що він не є привабливим для виходу на нього 
іноземних франчайзингових систем, оскільки у 
Франції встановлюють трудомісткий порядок офор-
млення франшиз. Ситуація на ринку Німеччини 
сприяє розвитку іноземних франшиз, де в 2016 р. на-
лічується 1300 франчайзингових мереж і 118000 
франчайзі, річний оборот 92 млрд євро і більше ніж 
686000 зайнятих фахівців. Такі французькі бренди 
як Yves Rocher, Kookai, Promod, Pimkie вже довгий 
час розвиваються на німецькому ринку. У відсотко-
вому співвідношенні 50% всього ринку франчай- 
зингу Німеччини займають послуги, 21% – ресто-
рани і готелі, 29% займає торгівля. Великобританія 
займає в Європі 3 місце за кількістю франчайзинго-
вих мереж. Там налічується приблизно 1089 фран-
чайзерів і 44200 франчайзі з річним обсягом прода-
жів в 17,2 млрд євро, і більш 621000 зайнятих фа- 
хівців [9]. Перші підприємства на умовах франчай-
зингу в Україні почали працювати в 1993 р. у рамках 
міжнародної інформаційної системи «Компас» (Ні-
дерланди). Як результат у 1999 р. у Києві було від- 
крито перше вітчизняне франчайзингове підприєм- 
ство ресторанного господарства – піцерію Pizza 
Celentano [10].  

Відтак для малих підприємств франчайзинг на-
дає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, 
для відомих фірм і компаній – можливість розши-
рити та закріпити свої позиції на ринку. В Україні 
лідерами у сфері франчайзингового бізнесу є під- 
приємства роздрібної торгівлі товарами і послугами, 
ресторани швидкого харчування і бізнес-послуги. У 
2016 р. сфера роздрібної торгівлі товарами і послу-
гами, що розвивається за франчайзингом, становить 
34% від загальної кількості франчайзингових під- 
приємств [10]. Франчайзинговий ринок надає великі 
переваги для економіки України. Він може стати по-
чатком для розвитку дрібних і спільних підпри-
ємств, які займатимуться інноваційною діяльністю. 
Крім того, доцільним є розвиток франчайзингу у 
сфері послуг, пов'язаних з обстеженням технологіч-
ного обладнання на виробництві, вибором найбільш 

раціонального методу його заміни, особливо модер-
нізації; суспільно необхідна галузь охорони здоро-
в'я, передусім надання допомоги у зонах екологіч-
них катастроф та при роботі у екстремальних  
і шкідливих умовах. Тому так важливо зосередитися 
на прискоренні розвитку франчайзингу.  

На сьогодні в Україні побудова франчайзинго-
вої системи є вигідною як для франчайзера, так і для 
франчайзі. Вітчизняним підприємствам франчай-
зинг вигідний насамперед, як можливість уникнути 
необхідності створення власних збутових мереж. 
Вигода для франчайзі – можливість для підприєм-
ців-початківців розвивати конкурентоспроможний 
бізнес із використанням вже відомої торгової марки. 
Окрім того, франчайзинг охоплює доволі обмежене 
коло галузей промисловості, що дає можливість 
франчайзі освоювати нові сфери діяльності і, таким 
чином, розширювати межі поширення франчайзин-
гових систем у вітчизняній економіці [1]. Важливо 
відзначити, що однією з особливостей українського 
ринку франчайзингу є те, що на ньому переважають 
мережі вітчизняного походження. Насамперед, це 
пов’язано з тим, що від вітчизняних підприємств ви-
магається мінімальна адаптація до умов ринку, що 
значно спрощує вихід на нього. Ще однією особли-
вістю вітчизняного ринку франчайзингу є те, що на 
відміну від країн Європи, в Україні франчайзинг 
значного поширення набув у сфері торгівлі. 

За результатами дослідження, варто відзна-
чити, що франчайзинг здобув найбільшу популяр-
ність та розповсюдження в США. У США – 80% 
працює за франчайзингових умов, в Європі – 67%, в 
Україні – 23% працює за франчайзингових умов 
(рис. 1) [11]. 

Серед всіх франшиз, представлених на україн-
ському ринку, близько 40% припадає на пропозиції 
в ресторанному бізнесі. Інтерес до розвитку бізнесу 
по франшизі зростає: в 2015 р. близько 30% ресто-
ранів в Україні представляли собою власні точки, 
тоді як у 2016 р. цей показник знизився до 17%. У 
2016 р. на ринку України було близько 60 пропози-
цій франшиз в сфері громадського харчування, а у 
2017 р. за дослідженнями Poster, на ринку налічу-
ється вже близько 80 пропозицій при цьому обороти 
цього ринку становлять 52 млрд грн на рік [12]. На 
рис. 2 і 3 представлено динаміку кількості франчай-
зерів в Україні протягом 2001-2016 рр. та відсоток 
фірм, що працюють по франчайзингу у світі у різних 
сферах за 2017 р. 

Оборот вітчизняного ринку громадського хар-
чування в 2016 р. склав 2,5 млрд. дол. США, в 
2015 р. – 2,3 млрд. дол. Зросла загальна кількість 
франшиз в Україні: в 2016 р., за даними Franshise 
Group, з’явилася вже 461 франшиза, зараз, як пові-
домляє Poster, показник виріс до 550, з яких активно 
працюють лише 20% [6]. У 2017 р. кількість запитів 
на покупку франшизи зросла вдвічі, українці готові 
вкладати в бізнес до 50000 дол. [13]. 
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Рис. 1. Підприємства які працюють за франчайзингових умов у різних регіонах у 2017 р. 

Рис. 2. Динаміка кількості франчайзерів в Україні протягом 2001-2016 рр. 
[сформовано автором на основі джерела 13] 

Рис. 3. Відсоток фірм, що працюють по франчайзингу  у світі, у різних сферах за 2017 р. 
[сформовано автором на основі джерела 13] 
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Франчайзинговий ринок надає великі переваги 
для економіки України. Він може стати початком 
для розвитку дрібних і спільних підприємств, які за-
йматимуться інноваційною діяльністю. Крім того, 
доцільним є розвиток франчайзингу у сфері послуг, 
пов'язаних з обстеженням технологічного облад-
нання на виробництві, вибором найбільш раціональ-

ного методу його заміни, особливо модернізації; су-
спільно необхідна галузь охорони здоров'я, перед- 
усім надання допомоги у зонах екологічних ка- 
тастроф та при роботі у екстремальних і шкідливих 
умовах. Тому так важливо зосередитися на приско-
ренні розвитку франчайзингу. В таблиці проілюст-
ровано основні переваги і недоліки франчайзингу в 
Україні. 

Таблиця  
Основні переваги і недоліки франчайзингу в Україні  

[сформовано автором на основі джерела 16] 
Переваги франчайзингу Недоліки франчайзингу 

Швидкий та економний розвиток своєї мережі Складність процедури кредитування малих підпри-
ємств 

Спрощення управлінської процедури Незахищеність українських франчайзі у франчай-
зинговій співпраці з іноземними представниками 

Спрощений процес виходу на нові ринки Брак знань у підприємців щодо можливостей та-
кого способу ведення бізнесу 

Впізнаваність товарного знаку Значне обмеження розвитку малого бізнесу подат-
ковими нормами 

Додатковий дохід Недосконалість нормативно-законодавчої бази, 
стосовно франчайзингових відносин 

Розвиток франчайзингу в Україні значно галь-
мується такими проблемами:  

1. Фінансово-кредитного характеру (складність
процедури кредитування малих підприємств).  

2. Незахищеність українських франчайзі у
франчайзинговій співпраці з іноземними представ-
никами. 

3. Брак знань у підприємців щодо можливостей
такого способу ведення бізнесу, як франчайзинг.  

4. Значне обмеження розвитку малого бізнесу
податковими нормами, внаслідок чого підприємці 
змушені шукати "обхідні шляхи" у здійсненні  
паушального платежу та роялті.  

5. Недосконалість нормативно-законодавчої
бази, стосовно франчайзингових відносин.  

Таким чином, на даний момент в Україні від- 
сутнє спеціальне законодавство, що регулює функ-
ціонування франчайзингової моделі бізнесу, проте 
франчайзингові відносини набувають все більшої 
популярності та охоплюють такі сфери бізнесу, як 
громадське харчування, послуги, будівництво, роз- 
дрібна торгівля тощо. Для розв'язання цих проблем 
слід вжити ряд заходів:  

– зміцнити законодавчу базу шляхом прий-
няття Закону України, в якому передбачити всі юри-
дичні аспекти відносин сторін і розвитку україн- 
ського франчайзингу, які відповідали б міжнарод-
ним вимогам; 

– надати доступне кредитування для тих, хто
бажає розвивати власну франчайзингову мережу;  

– розробити програми підготовки спеціалістів
для здійснення бізнесу у формі франчайзингу шля-
хом створення навчально-консультаційних центрів з 
франчайзингу;  

– створити спеціальний орган моніторингу роз-
витку франчайзингу в Україні для упорядкування 
правової бази франчайзингових відносин; 

– створити на державному рівні систему подат-
кових пільг для франчайзі переважно на початко-
вому етапі розвитку франчайзингової діяльності. 

Висновки. Отже, для успішного розвитку сис-
теми франчайзингу в Україні існують об'єктивні  
передумови. У сфері українського бізнесу чимало 
компаній функціонує на підставі франшизи, з’явля-
ються різноманітні ідеї та проекти, які можуть бути 
реалізовані за допомогою даного способу ведення 
бізнесу. Стимулювання франчайзингу з боку дер-
жави дасть змогу створювати нові робочі місця, 
сприятиме розробці нових ідей, технологій та мето-
дів ведення малого бізнесу, ефективному держав-
ному впливу на розвиток різних видів діяльності в 
цілому, а також допоможе залучити значні іноземні 
та внутрішні інвестиції у розвиток національної еко-
номіки. Але для того, щоб прогнози здійснилися, по-
трібно забезпечити певні умови, а саме: здійснення 
державної фінансово-кредитної допомоги, утво-
рення системи податкових пільг для франчайзі, ме-
режі навчально-консультаційних структур для допо-
моги кращого освоєння цього виду бізнесу, надання 
можливості застосування франчайзі спрощеного  
бухгалтерського обліку. 
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Мішура В. Б., Буйлова К. О., Запрудська О. Ю. 
Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу 
в Україні  

У статті здійснено аналіз франчайзингового рин-
ку України в сучасних умовах господарювання. Визна-
чено перспективи розвитку та запропоновано шляхи 
підвищення ефективності франчайзингових відносин в 
Україні. Виділено основні проблеми функціонування 
франчайзингових відносин у контексті сучасного роз-
витку вітчизняної економіки та запропоновано низку 
заходів щодо їх розв’язання. Доведено, що стимулю- 

вання франчайзингу з боку держави дасть змогу ство-
рювати нові робочі місця, сприятиме розробці нових 
ідей, технологій та методів ведення малого бізнесу, 
ефективному державному впливу на розвиток різних 
видів діяльності в цілому, а також допоможе залучити 
значні іноземні та внутрішні інвестиції у розвиток на-
ціональної економіки. 

Ключові слова: франчайзинг, франшиза, франчай-
зер, франчайзі, франчайзинговий ринок,  франчайзин-
гові відносини, торгова марка. 

Мишура В. Б., Буйлова Е. А., Запрудская Е. Ю. 
Франчайзинг как особая форма организации биз-
неса в Украине  

В статье осуществлен анализ франчайзингового 
рынка Украины в современных условиях хозяйствова-
ния. Определены перспективы развития и предложены 
пути повышения эффективности франчайзинговых от-
ношений в Украине. Выделены основные проблемы 
функционирования франчайзинговых отношений в 
контексте современного развития отечественной эко-
номики и предложен ряд мероприятий по их решению. 
Доказано, что стимулирование франчайзинга со сто-
роны государства даст возможность создавать новые 
рабочие места, будет оказывать содействие разработке 
новых идей, технологий и методов ведения малого биз-
неса, эффективному государственному влиянию на 
развитие различных видов деятельности в целом, а 
также поможет привлечь значительные иностранные и 
внутренние инвестиции в развитие национальной эко-
номики. 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, фран-
чайзер, франчайзи, франчайзинговый рынок, фран-
чайзинговые отношения, торговая марка. 

Mishura V., Buylova E., Zaprudskaya E. Fran-
chising as a special form of business organization in 
Ukraine 

The article analyzes the franchise market of Ukraine 
in the current economic conditions. The development pro-
spects are determined and the ways of increasing the effi-
ciency of franchising relations in Ukraine are proposed. 
The main problems of the functioning of franchising rela-
tions in the context of the modern development of the do-
mestic economy are highlighted and a number of measures 
to solve them are proposed. It has been proven that stimu-
lating franchising by the state will provide an opportunity 
to create new jobs, assist in the development of new ideas, 
technologies and methods for running small businesses, ef-
fective government influence on the development of vari-
ous types of activities in general, as well as help attract sig-
nificant foreign and domestic investment in development 
of the national economy. 

Keywords: franchise, franchise, franchiser, franchi-
see, franchise market, franchise relations, brand. 
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БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ:  СУЧАСНИЙ СТАН  ТА ЇЇ РОЛЬ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Постановка проблеми. Будівництво – головна 
ланка будівельного комплексу країни, який склада-
ється з таких основних блоків: виробництво буді- 
вельних матеріалів, власне будівництво, будівельне 
машинобудування, проектно-конструкторські та до-
слідні роботи в галузі [1, с. 40].  

Від інших галузей будівництво відрізняється 
своєю продукцією (будівлі, споруди), яка є нерухо-
мою, великогабаритною, тобто створюється біль-
шість основних виробничих і невиробничих фондів. 
Галузь будівництво тісно пов’язана з усіма галузями 
господарства і є споживачем їх продукції, а саме – у 
будівництві використовується 10% продукції маши-
нобудування, 20% прокату чорного металу, 40% лі-
соматеріалів та 5% виробів хімічної промисловості 
(фарби, лаки, пластмаси). Будівельні матеріали, кон-
струкції, без яких не можливе будівництво, є важли-
вою складовою вантажообігу транспорту, де транс-
портні витрати в собівартості будівництва станов-
лять біля 25% [2, с. 25-29]. 

Метою дослідження є визначення умов функ-
ціонування будівельної галузі, за якими можна зро-
бити висновки щодо її стану та перспектив роз- 
витку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом увагу економістів все більше при- 
вертає до себе тема забезпечення сталого розвитку 
будівельних підприємств та ефективного функціо-
нування в цілому будівельної галузі. Дану тему до- 
сліджували Н.С. Бушуєва [5], В.Ф. Гамалій [2], 
А.Ф. Гойко [11], С.А. Романчук [2], О.В. Ткачук [2], 
К.А. Мамонов [3], О.І. Угоднікова [3; 4], Т.Є. Івани-
цька [1], Ж.Л. Крисько [6], Б. Г. Сенів [7], М. С. Та-
тар [8], Л.Г. Ліпич [9], І.В. Чорнуха [9], В.Г. Федо- 
ренко, Н.О. Фісуненко [1], І.О. Цимбалюк [9] та ін. 
[13-17]. У зазначених роботах приділяється багато 
уваги пошуку можливостей та резервів для ефек- 
тивного управління діяльністю будівельних підпри-
ємств, але дана тема потребує глибшого вивчення у 
зв’язку із обраною країною Стратегії сталого роз- 
витку «Україна – 2020». Проведене дослідження фа-
хової літератури [1-9] дозволяє нам погодитися з  
думкою Н.О. Фісуненко [1], що насамперед «до- 
слідження галузі "будівництво" повинно складатися 
з структурних блоків, завдяки яким можливо прос-
тежити не лише за діяльністю підприємств, але  
і проаналізувати її стан взагалі.., а саме: 

– макроекономічний стан галузі;

– фінансовий стан;
– результати виробничої діяльності;
– кадрові аспекти;
– результати інвестиційної діяльності» [1,

с. 43]. 
Проведений за таким алгоритмом аналіз потре-

бує значної статистичної бази та аналітичної роботи, 
в обмежених обсягах нашого дослідження зупини-
мось лише стисло на окремих базових елементах 
стану галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Українські науковці К.А. Мамонов [3] та О.І. Угод-
нікова [4] справедливо відмічають, що дослідження 
галузі неможливе без аналізу показників діяльності 
будівельних підприємств, які розглядаються як «су-
купність економічних, інвестиційних та інтелекту- 
альних потенціалів підприємства, формування й ви-
користання яких забезпечується на основі інвесту-
вання в основний, оборотний та людський капітал 
для отримання економічного ефекту та досягнення 
їх стратегічних цілей» [1, с. 40-42; 3, с. 311-316; 4, 
с. 5-6]. 

На думку науковців Н.С. Бушуєвої [5, с. 6-8], 
Ж.Л. Крисько [6, с.203–206] та Б.Г. Сеніва [7, с. 19-
24] неодмінним елементом аналізу стану галузі «бу-
дівництво» є дослідження процесів інвестування в 
основний капітал. Це, на їх думку, пов'язано насам-
перед з тим фактом, що «економічна суть функціо-
нування будівельної галузі полягає у формуванні  
і відтворенні основного капіталу», і якщо «об’єкти  
і суб’єкти галузі будівництво присутні як інфра- 
структурні елементи майже у всіх галузях націона-
льної економіки», то і «стійке функціонування будь-
якої з них передбачає масштабне виконання необ-
хідних відтворювальних заходів (усі види ремонтів, 
модернізація, реконструкція)».  

В цьому ж контексті інший вітчизняний фахі-
вець цієї галузі М.С. Татар [8, с. 83-84] зазначає, що 
«дослідження галузі повинно враховувати такі ком-
поненти, як виробничі, фінансові, інвестиційні і тру-
дові ресурси та фактори впливу зовнішнього та  
внутрішнього середовища, де: 

1) фактори зовнішнього середовища, які скла-
даються з факторів непрямої дії (політико-правові, 
макроекономічні, інноваційні, соціально-еконо- 
мічні, демографічні, екологічні, психологічні та ку-
льтурологічні) та факторів прямої дії (ринково-галу-
зеві, соціологічні, психологічні і культурологічні);  
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2) фактори внутрішнього середовища (струк-
турно-організаційні, ресурсні, техніко-технологічні, 
управлінські, фінансово-економічні, соціологічні, 
психологічні і культурологічні)». 

Проведене нами дослідження динаміки виторгу 
від виконаних будівельних робіт за видами буді- 
вельної продукції з 2010 до 2018 р. (рис. 1 і 2) дозво- 

ляє констатувати, що у цей період спостерігалося 
постійне зростання обсягу виконаних будівельних 
робіт в Україні, яке хоч й було перервано у кризо-
вому 2014 р., але вже з наступного року й до тепе- 
рішнього часу було відновлено, що свідчить про  
певний існуючий потенціал сталого функціону-
вання та розвитку цієї галузі.  

Рис. 1. Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 

Джерело: побудовано на підставі останніх офіційних статистичних даних Державної служби статистики України 
[10] (дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).  

Рис. 2. Індекс обсягу виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 

Джерело: побудовано на підставі останніх офіційних статистичних даних Державної служби статистики України 
[9]:  

1) дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та  Луганській областях;  

2) обсяг виконаних будівельних робіт – це вартість будівельних, монтажних та інших робіт, що виконуються під
час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель, споруд, технічного 
переоснащення підприємств; 

3) індекс будівельної продукції відображає зміну обсягів виконаних будівельних робіт за періоди, що обрані для
порівняння, продефльованих на відповідні індекси цін на будівельно-монтажні роботи. Індекс будівельної продукції 
розраховується як середньозважена індексів будівництва будівель та інженерних споруд. За вагу обрано питому вагу 
складових будівельної продукції по кожному її виду в загальному обсязі в базисному році (2010 = 100%). Індекс буді-
вельної продукції за звітний період розраховується з урахуванням уточнених даних за попередній період. 
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Так, у 2017 р. будівельна галузь була на підйомі 
(рис. 1 і 2), маючи стабільно гарні показники протя-
гом всього року. За підсумками 2017 р. підприєм- 
ства виконали будівельні роботи більш ніж на 
101,1 млрд грн. Об’єми будівництва зросли на 21% 
порівняно з 2016 р. У 2017 р. була прийнята низка 
важливих законодавчих змін у рамках дерегуляції 
будівництва, що також суттєво вплинуло на розви-
ток галузі, хоч важливо й контролювати якість са-
мого будівництва. Нове будівництво, реконструкція 
та технічне переоснащення становили 73,2% від за-
гального обсягу виконаних будівельних робіт, капі-
тальний і поточний ремонти – 17,1 та 9,7% відпо-
відно. За підсумками року будівництво інженерних 
споруд зросло на 26,3%, будівель – на 16,1% [12; 13]. 
Також 2017 р. став рекордним роком не тільки бу- 
дівництва багатоповерхівок, але й соціальної інфра-
структури (рис. 4), впроваджено багато соціальних 
програм Уряду, які дозволили збудувати та рекон- 
струювати величезну кількість об’єктів інфраструк-
тури. Так, у 2017 р. Кабміном було виділено 220 млн 
грн на будівництво футбольних полів різного роз-
міру, побудовано 200 гуртожитків для контрактни-
ків Збройних сил України. Одним із серйозних до- 
сягнень 2017 р. стало введення в експлуатацію «за-
хисного контуру» комплексу захисних споруд на 
Чорнобильській АЕС, будівництво тривало 7 років 
(з 2010 р.) і в 2017 р. вийшло на вирішальний етап 
[14].  

За підсумками І кварталу 2018 р. у містах Укра-
їни введено в експлуатацію близько 1218 тис. м2  
житла (65,7%). У свою чергу, у сільській місцевості 
прийнято в експлуатацію понад 636 тис. м2 житла 
(34,3%). З них, обсяг введеного в експлуатацію  
житла в багатоквартирних будинках становить 
52,6%, а в одноквартирних – 47,4% [9; 15].  

За інформацією у регіонах лідери за обсягами 
виконаних будівельних робіт: Харківська область – 
2,1 млрд грн, Дніпропетровська – 2, Одеська – 1,6, 
місто Київ – 4,8 млрд грн. Найкращі показники  
росту в цьому плані показали Вінницька (155,6%) та 
Чернівецька (143,5%) області. У розрізі областей, лі-
дери за обсягами прийнятого в експлуатацію житла 
наступні: Київська область – 290,6 тис. м2, Львів-
ська – 211,7, місто Київ – 262,8 тис. м2. Лідерство за 
темпами у цьому напрямку здобули Харківський 
(359,7%) та Кіровоградський (203,2 %) регіони [9; 
15].  

Однак варто відмітити, що фахівці [1; 2; 8; 11] 
вважають, що «на сучасному етапі досить складно 
говорити про конкурентоспроможність цієї галузі  
і ... на глобальному рівні галузь будівництво Укра-
їни значно відстає через брак необхідних фінансо- 
вих та організаційних перетворень [1, с. 40-42]. Так, 
й інші дослідники-науковці В.Ф. Гамалій,  
С.А. Романчук, О.В. Ткачук [2] відзначають, що «в 
Україні сформувалися серйозні перешкоди для віль-
ної конкуренції в будівельній галузі. Висока кон- 
центрація і вертикальна інтеграція будівельного  
сектору, близькість деяких гравців ринку до влади, 
непрозорий процес виділення земельних ділянок па- 

ралізують вільну конкуренцію у будівельному біз-
несі» [2, с. 27]. Варто констатувати, що розвиток бу-
дівельної галузі неминуче викликає економічне  
зростання у країні та розв’язання багатьох соціаль-
них проблем. Це пов’язано з тим, що будівельна га-
лузь в Україні створює велику кількість робочих 
місць і використовує продукцію всіх галузей націо-
нального господарства [1, с. 40]. Отже, будівництво 
й залишається провідною сферою економічної дія-
льності за обсягами освоєння капітальних інвести-
цій (рис. 3), оскільки у 2017 р. їх частка була 12,3% 
(для порівняння: промисловість – 33,1%, сільське, 
лісове та рибне господарство – 14,0, інформація та 
телекомунікації – 4,1%, оптова та роздрібна тор- 
гівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоцик-
лів – 7,0%, транспорт, складське господарство,  
поштова та кур’єрська діяльність – 8,7%, державне 
управління й оборона; обов`язкове соціальне стра-
хування – 7,4% [10]), але зараз в Україні у будівни-
цтві як й у будь-якої галузі національної економіки 
є суттєві проблеми здійснення інвестиційної діяль-
ності [9, с. 84], насамперед, це стосується інвестицій 
в основний капітал (рис. 4), до яких включається 
вкладання інвестицій і в капітальне будівництво, ре-
конструкцію та розширення як житлового, так і ви-
робничого фонду країни. 

Будівельний ринок України має тенденцію до 
поступового збільшення реалізації будівельної про-
дукції з 2014 р., але в недостатній кількості, щоб збі-
льшити відсоткове значення в структурі ВВП Укра-
їни та збільшення його розмірів. Загалом в Україні 
частка будівельної галузі в структурі ВВП становить 
всього 2%, одною з причин цього є зменшення капі-
тальних інвестицій в будівництво на 16,6% у 2014 р., 
16,3% у 2015 р. та 12,6% у 2016 р. [10; 16]. Станом 
на 24.10.2018 р. за видами будівельної продукції 
найбільший обсяг будівельних робіт виконано з бу-
дівництва будівель – 14255,2 млн грн або 72,8% від 
загального обсягу, з них, з будівництва житлових 
будівель виконано робіт на суму 9015,8 млн грн або 
46,0%, нежитлових – 5239,4 млн грн. або 26,8% [10; 
16].  

У вересні 2018 р. порівняно із серпнем 2018 р. 
сезонно скоригований індекс будівельної продукції 
становив 96,3%, а проти вересня 2017 р. індекс буді-
вельної продукції, скоригований на ефект календар-
них днів, становив 99,8%. У січні–вересні 2018 р. по-
рівняно із січнем–вереснем 2017 р. індекс будівель-
ної продукції (рис. 6) склав 105,4%, за цей період 
підприємства України виконали будівельні роботи 
на суму 86,5 млрд грн [18].  

Як відмічають Л.Л. Калініченко, Ю.Р. Сидо-
рова [16], «процес будівництва характеризується ви-
соким рівнем матеріаломісткості, що, відповідно, на 
провідне місце виводить галузь будівельних матері-
алів, як ту, яка здійснює постачання необхідних ма-
теріалів для створення будівельної продукції». Це 
пов’язано з тим, на їх погляд, що «промисловість бу-
дівельних матеріалів є багатодиверсифікованою 
сферою, що включає в себе понад двадцять галузей, 
які формують свій, специфічний ринок будівельних 
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матеріалів [16]. Слід погодитися з цими фахівцями, 
коли вони стверджують, що «на сучасному етапі до-
сить складно говорити про будь-яку конкуренто-
спроможність будівельної галузі. Якщо на регіона-
льному рівні чітко просліджується тенденція верхо-
венства будівельних організацій центральних райо-
нів та великих міст-мільйонерів у зв’язку з їх знач-
ними потужностями й інвестиційною привабливі-
стю, то на глобальному рівні будівельна галузь Ук-
раїни значно відстає через відсутність необхідних 
фінансових та організаційних перетворень» [16]. 

Висновки. У межах нашого дослідження було 
проаналізовано зміни за останній час обсягу викона-

них будівельних робіт за видами будівельної про- 
дукції та динаміку обсягу капітальні інвестиції в бу- 
дівництво Україні і структуру освоєних інвестицій в 
будівництві, що надалі може бути використано для 
моделі прогнозу стану будівничої галузі та її показ-
ників на майбутні періоди. Так, досліджуючи далі за 
допомогою статистичних даних [10] інформацію 
щодо макроекономічних показників розвитку буді-
вельних підприємств, виявлено, що ступінь зносу 
основних засобів збільшується, обсяги введення но-
вих основних засобів зменшуються, рентабельність 
операційної діяльності підрядних підприємств по- 

Рис. 3. Капітальні інвестиції в Україні за 2010-2017 рр. 
 

Джерело: побудовано на підставі останніх опублікованих статистичних даних Державної служби статистики Ук-
раїни [10] (дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).  

Рис. 4. Капітальні інвестиції за видами активів за окремими напрямками за 2016 р. 
 

Джерело: побудовано на підставі останніх опублікованих (на 24.10.2018 р.) офіційних статистичних даних Дер-
жавної служби статистики України [10] (дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та  Луганській областях).  
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Рис. 5. Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель 

Джерело: побудовано на підставі останніх опублікованих статистичних даних Державної служби статистики Ук-
раїни [10] (дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).  

Рис. 6. Індекси будівельної продукції (у % до відповідного періоду попереднього року,  
наростаючим підсумком) 

Джерело: побудовано на підставі останніх опублікованих статистичних даних Державної служби статистики Ук-
раїни [18] (дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).  

стійно знижується, при зростанні вимог до якості 
будівельних робіт і надзвичайно швидких темпів на-
уково-технічного прогресу в цій галузі. Крім того, 
варто констатувати, що «важлива роль, яка відве- 
дена будівництву, вимагає ретельного його забезпе-
чення всіма необхідними ресурсами: людськими, 
матеріальними, енергетичними, інформаційними. 

Таким чином, «з розвитком будівельної галузі 
розвиваються: виробництво будівельних матеріалів 
і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, 

металургія і металообробка, нафтохімія, виробни- 
цтво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова про-
мисловість, транспорт, енергетика тощо. Також бу-
дівництво, як ніяка інша галузь економіки, сприяє 
розвитку підприємств малого і середнього бізнесу. 
Розвиток будівельної галузі неминуче викликає еко-
номічне зростання у країні та вирішення багатьох 
соціальних проблем» [16]. Однак варто погодитись 
з вітчизняним економістом А.В. Гуцало, який у  
власному дослідженні [11, с. 63-64] звертає увагу на 
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існуючі проблеми недосконалої організації будівни-
цтва багатьох підрядних підприємств, яка, на його 
думку, «набагато відстає від європейських компа-
ній, що у разі лібералізації українського будівель-
ного ринку, входження на нього великих європей- 
ських компаній, загрожує українським підприєм- 
ствам. втратою конкурентних позицій, внаслідок 
чого більшість підрядних підприємств можуть зіт- 
кнуться зі значними труднощами в майбутньому». 
Саме на дослідження можливих шляхів вирішення 
цих питань варто спрямувати зусилля наукових фа-
хівців та практиків. У подальших дослідженням  
варто розробити теоретико-методичні засади моде-
лювання сценаріїв розвитку будівельних підпри-
ємств з урахуванням галузевої специфіки забезпе-
чення її ресурсами: людськими, матеріальними,  
енергетичними, інформаційними.  
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Латишева О. В., Сайко А. Д. Будівельна галузь 

України: сучасний стан та її роль у забезпеченні  
сталого розвитку національної економіки 

У статті визначено роль будівельної галузі в за-
безпеченні сталого розвитку національної економіки 
країни, розглянуто сучасний стан підприємств будіве-
льної галузі, висвітлено фактори впливу зовнішнього 
та внутрішнього середовища, що впливають на галу-
зеві особливості будівельних підприємств; визначено 
та детально охарактеризовано комплекс загроз, що 
включає в себе кожен з наведених факторів. Окреслена 
специфіка будівельної галузі при зростанні вимог до 
якості будівельних робіт і надзвичайно швидких тем-
пів науково-технічного прогресу в цієї галузі. Проана-
лізовано, які регіони є лідерами за обсягами виконаних 
будівельних робіт. Визначено, що від інших галузей 
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будівництво відрізняється своєю продукцією (будівлі, 
споруди), яка є нерухомою, великогабаритною, тобто 
створюється більшість основних виробничих і невиро-
бничих фондів. У статті було проаналізовано зміни за 
останній час обсягу виконаних будівельних робіт за 
видами будівельної продукції та представлено дина-
міку обсягу капітальні інвестиції в будівництво Укра-
їні і структуру освоєних інвестицій в будівництві. За-
пропоновано надалі використати ці дані для моделі 
прогнозу стану будівничої галузі та її показників на 
майбутні періоди. Представлено інформацію щодо  
макроекономічних показників розвитку будівельних 
підприємств, систематизовано та виявлено, що ступінь 
зносу основних засобів збільшується, обсяги введення 
нових основних засобів зменшуються, рентабельність 
операційної діяльності підрядних підприємств по- 
стійно знижується. Запропоновано у подальших до- 
слідженнях розробити теоретико-методичні засади мо-
делювання сценаріїв розвитку будівельних підпри-
ємств з урахуванням галузевої специфіки забезпечення 
її всіма необхідними ресурсами: людськими, матеріа-
льними, енергетичними, інформаційними.  

Ключові слова: сталий розвиток, будівельна га-
лузь, будівельні підприємства, тенденції розвитку бу-
дівельної галузі, фактори, що впливають на сталість 
будівельних підприємств. 

Латышева А. В., Сайко А. Д. Строительная от-
расль Украины: современное состояние и ее роль в 
обеспечении устойчивого развития национальной 
экономики 

В статье определена роль строительной отрасли в 
обеспечении устойчивого развития национальной эко-
номики страны, рассмотрено современное состояние 
предприятий строительной отрасли, освещены фак-
торы влияния внешней и внутренней среды, влияющие 
на отраслевые особенности строительных предприя-
тий; определен и подробно охарактеризован комплекс 
угроз, включающий в себя каждый из приведенных 
факторов. Обозначена специфика строительной от-
расли при росте требований к качеству строительных 
работ и чрезвычайно быстрых темпов научно-техни- 
ческого прогресса в этой области. В статье проанали-
зированы регионы, являющиеся лидерами по объемам 
выполненных строительных работ. Определено, что от 
других отраслей строительство отличается своей про-
дукцией (здания, сооружения), которая является непо-
движной, крупногабаритной, то есть создается боль-
шинство основных производственных и непроизвод-
ственных фондов. В статье были проанализированы 
изменения за последнее время объема выполненных 
строительных работ по видам строительной продукции 
и представлена динамика объема капитальные инве-
стиции в строительство Украины и структуру освоен-
ных инвестиций в строительстве. Предложено в даль-
нейшем использовать эти данные для модели прогноза 
состояния строительной отрасли и ее показателей на 
будущие периоды. Представлена информация по мак- 

роэкономическим показателям развития строительных 
предприятий, систематизировано и выявлено, что сте-
пень износа основных средств увеличивается, объемы 
ввода новых основных средств уменьшаются, рента-
бельность операционной деятельности подрядных 
предприятий постоянно снижается. Предложено в 
дальнейших исследованиях разработать теоретико-ме-
тодические основы моделирования сценариев разви-
тия строительных предприятий с учетом отраслевой 
специфики обеспечения ее всеми необходимыми ре-
сурсами: людскими, материальными, энергетиче-
скими, информационными. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, строитель-
ная отрасль, строительные предприятия, тенденции 
развития строительной отрасли, факторы, влияющие 
на устойчивость строительных предприятий. 

Latysheva O., Saiko A. Construction industry of 
Ukraine: the current state and its role in ensuring the 
sustainable development of the national economy 

The article defines the role of the construction indus-
try in ensuring sustainable development of the national 
economy of the country, considers the current state of the 
enterprises of the construction industry, the factors of in-
fluence of the external and internal environment, which in-
fluence the branch features of construction enterprises are 
highlighted; A complex of threats has been defined and de-
scribed in detail, including each of the following factors. 
The specifics of the construction industry are highlighted 
with the increasing requirements for the quality of con-
struction works and the extremely rapid pace of scientific 
and technological progress in this field. 

The article analyzes which regions are leaders in the 
volume of completed construction work. It is determined 
that from other industries construction is distinguished by 
its products (buildings, constructions), which is immov- 
able, large, that is, the majority of the main production and 
non-productive assets are created. The article analyzes the 
recent changes in the volume of construction works per-
formed by types of construction products and presents the 
dynamics of capital investment in construction in Ukraine 
and the structure of investments in construction. It is pro-
posed to further use this data for the model of the forecast 
of the state of the construction industry and its indicators 
for future periods. The information on macroeconomic in-
dicators of development of construction enterprises is pre-
sented, it is systematized and found that the degree of de-
preciation of fixed assets increases, volumes of introduc-
tion of new fixed assets are reduced, the profitability of op-
erational activity of subcontractors is constantly decreas-
ing. It is suggested in further research to develop theoreti-
cal and methodical principles of modeling scenarios for the 
development of construction enterprises, taking into ac-
count the specifics of the sector, providing it with all the 
necessary resources: human, material, energy, information. 

Keywords: sustainable development, construction in-
dustry, construction enterprises, trends of the construction 
industry, factors influencing the constancy of construction 
enterprises. 
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ІПОТЕЧНІ МЕХАНІЗМИ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА 

 
Вступ. Важливим джерелом відтворення мате-

ріально-технічної бази сільськогосподарських під- 
приємств є інвестиційно-іпотечне кредитування, по-
ширене в більшості розвинених країн. Його інстру-
менти мають значні перспективи розвитку в Україні 
з огляду на велику площу сільськогосподарських 
угідь. У сільському господарстві, зокрема в рослин-
ництві, земля є основним фактором виробництва, 
проте у нашій країні вона не визначається капіта-
лом, її вартість не відображається у складі основ-
ного капіталу в балансі, а прибуток на землю не  
нараховується. Залучення фінансових ресурсів в  
аграрну сферу шляхом надання кредитних позик під 
заставу земель сільськогосподарського призначення 
на даний час ускладнений через мораторій на їх від-
чуження. 

У зазначених умовах своєчасною є увага таких 
учених, як Т. Гринчук, Л. Сатир, до іпотечних меха-
нізмів, що надають потужні можливості для роз- 
витку аграрного сектора економіки України: забез-
печення доступу сільськогосподарських підпри-
ємств до дешевих і довгострокових кредитів для фі-
нансування відтворення спожитих засобів виробни-
цтва на розширеній основі; зміцнення виробничих 
потужностей сільськогосподарських виробників; 
підвищення ефективності використання їх при- 
родно-ресурсного потенціалу [1; 2]. Визначенню 
концептуальних засад земельно-іпотечного креди-
тування в аграрному секторі економіки присвячено 
дослідження Ю. Груздєва [3], А. Третяка, В. Другак, 
А. Вольської [8], Р. Ступень, O. Ступень [9]. Зару- 
біжний досвід використання іпотечних інструментів 
на ринку нерухомості, організації інфраструктури 
земельної іпотеки висвітлено у працях С. Онишко, 
В. Прокопенко [4], В. Поліщук [5]. Н. Левченко [6], 
І. Юрченко [7]. Високо оцінюючи науковий доробок 
зазначених авторів, слід наголосити на потребі по-
дальшої адаптації існуючих механізмів розвитку 
іпотечного ринку сільськогосподарських земель до 
вітчизняної практики.  

Мета роботи полягає в ідентифікації основних 
характеристик іпотечних механізмів відтворення ка-
піталу в аграрному секторі економіки за європей- 
ським і американським типом та розробка на цій ос-
нові рекомендацій для України.  

Методи дослідження. Методологічною та ін-
формаційною основою роботи є наукові праці вче- 
них із питань розвитку іпотечних ринків країн світу, 

матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офі-
ційні дані Національного банку України. При прове-
денні дослідження використано методи теоретич-
ного узагальнення, аналізу і синтезу, табличного ві-
дображення даних.  

Результати. Земельна іпотека дає змогу сіль- 
ськогосподарським виробникам розвинених країн, з 
одного боку, розширювати сільськогосподарське 
виробництво шляхом використання основних засо-
бів, придбаних за рахунок іпотечних кредитів, а з ін-
шого – прискорювати оборот капіталу й отримувати 
додатковий прибуток [3, c. 256].  

В умовах євроінтеграції доцільно дослідити  
перспективи входження України на іпотечні ринки 
країн Єврозони. Її модель важко описати через сут-
тєві розбіжності, що притаманні національним іпо-
течним ринкам і проявляються на рівні інституцій-
ної інфраструктури, джерел фінансування/рефінан-
сування, процентних ставок за іпотечними креди-
тами тощо [4, c. 161]. У США та країнах ЄС скла-
лися дві основні моделі рефінансування іпотечних 
кредитів – однорівнева та дворівнева (див. таб-
лицю).  

Однорівнева модель рефінансування іпотечних 
кредитів передбачає емісію іпотечних цінних папе-
рів самим іпотечним кредитором, дворівнева – пе-
редбачає кредитування установою другого рівня ус-
танов першого рівня під іпотечні активи, що вико-
нують роль забезпечення. 

Однорівнева модель земельно-іпотечного кре-
дитування історично склалася в європейських краї-
нах (Німеччина, Австрія, Нідерланди, Великобрита-
нія, Фінляндія, Данія, Швеція, Канада, Франція та 
Іспанія). У рамках однорівневої моделі земельно-
іпотечного кредитування доцільно розглянути до- 
свід функціонування будівельно-ощадних кас (нім. 
bausparkasse) у Німеччині з огляду на привабливість 
умов надання іпотечних позик [5, c. 18]. Їх вкладни-
ками і позичальниками є одні й ті самі люди – члени 
каси, які мають право одержати іпотечний кредит за 
низькою ставкою, оскільки також погоджуються на 
розміщення депозиту за ставками, нижчими за рин-
кові. Іпотечну систему Німеччини, яка діє за прин-
ципом каси взаємодопомоги, називають ще збалан-
совано-автономною [6, c. 283], оскільки вона є неза-
лежною від коливань на фінансовому ринку і цін по-
зичкових коштів. 



О. О. Лемішко 

75 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

Таблиця 
Порівняльна оцінка моделей земельно-іпотечного кредитування 

Ознака Однорівнева модель Дворівнева модель 

Відкритість 
Замкнута у рамках земельно-іпотеч-
ного фінансового ринку 

Відкрита у рамках фінансового ринку 
загалом  

Поширення Європа США

Суб’єкти 

Спеціалізовані кредитні організації 
(земельно-іпотечні банки), ощадно-
позичкові асоціації, кооперативи вза-
ємного кредитування 

На першому рівні – будь-які банки, на 
другому – земельно-іпотечне агентс-
тво, яке акумулює земельні застави 
для рефінансування кредиторів 

Активні іпотечні опе-
рації 

Кредитування, випуск земельних іпо-
течних цінних паперів, їх розміщення 
на фінансових ринках, рефінансу-
вання нових кредитів 

Рефінансування первинних кредито-
рів (комерційних банків, ощадно-по-
зичкових асоціацій або кредитних 
спілок) 

Операції з форму-
вання ресурсів  

Власні накопичення кредитних уста-
нов; реалізація іпотечних облігацій 
під забезпечення нерухомістю 

Проведення сек’юритизації активів, 
випуск емісійних іпотечних цінних 
паперів та їх реалізація на фінансових 
ринках 

Переваги 
Відносна простота організації і захи-
щеність від впливу коливань ринку 
капіталів 

Відносна стабільність, зниження ри-
зиків і стандартизація позик 

Недоліки 
Більш складний доступ до рефінансу-
вання первинних іпотечних кредито-
рів  

Складність організації, відчутність до 
коливань ринку капіталів, потреба у 
попередньому оголошенні прибутко-
вості і терміну погашення цінних па-
перів 

Передумови функціо-
нування 

Пруденційне регулювання кредитно-
фінансової діяльності спеціалізова-
них земельно-іпотечних банків, жорс-
ткі вимоги до іпотечного пулу, залу-
чення коштів за допомогою іпотечних 
облігацій 

Розвинений ринок капіталу, зокрема 
вторинний ринок цінних паперів; дер-
жавні гарантії інвестиційних вкла-
день в іпотечні облігації 

Джерело: узагальнено автором за даними [4-7]. 

Дворівнева американська модель земельно-іпо-
течного кредитування є найбільш складною за орга-
нізаційною побудовою і за розмаїттям іпотечних ін-
струментів. Порівняно з однорівневою вона має 
складнішу побудову, більшу кількість учасників  
і капіталізацію. Фактичними утримувачами пере- 
важної частини позик у рамках дворівневої іпотеч-
ної системи є земельно-іпотечні агентства, які реалі-
зують їх інвесторам у вигляді цінних паперів, забез-
печених іпотекою земельних ділянок.  

Відповідно до світової практики до іпотечного 
кредитування висувають такі вимоги: розмір кре-
диту не має перевищувати 70% від ринкової варто-
сті земельної ділянки, що виступає предметом іпо-
теки; обґрунтоване визначення заставної вартості 
об’єкта кредитування; страхування земельної ді- 
лянки від сільськогосподарських ризиків; можли-
вість заміни земельної ділянки у разі невиконання 
або неналежного виконання зобов’язання, достроко-
вого виконання заставодавцем грошового зобов’я-
зання, псування предмета іпотеки, набуття сили рі-
шення суду про визнання договору недійсним або 
рішення суду про його розірвання. 

Незважаючи на деякі відмінності в організації 
спеціалізованих кредитних організацій, загальними 
ознаками іпотечних систем країн ЄС є: довгостроко-
вий термін надання позики під заставу земель сіль-
ськогосподарського призначення; боніфікація відсо-
тка (від пізньолат. bonifico – поліпшую) – часткова 
компенсація відсоткової ставки по кредиту за раху-
нок бюджетних коштів [7, c. 58]; чітке відокрем-
лення внутрішнього банківського обліку активів, 
пасивів та операцій, пов’язаних із іпотекою, від ін-
ших видів їхньої діяльності, з метою ефективного 
управління ними [8, c. 33].  

У рамках однорівневої іпотечної системи Дер-
жавний іпотечний земельний банк має бути регуля-
тором земельно-іпотечних відносин в сільському  
господарстві, через який здійснюється надання піль-
гових кредитів сільськогосподарським товарови- 
робникам під заставу земель сільськогосподар-
ського призначення. На думку Р. Ступень і O. Сту-
пень [9, c. 124] земельно-іпотечне агентство, як ін-
ститут земельного ринку, має обслуговувати повний 
цикл обороту земельних активів – від передачі  
предмета застави у кредитні установи до зворотного 
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викупу цінних паперів і, як результат, сприяти зага-
льному підвищенню інвестиційної активності в 
сільському господарстві.  

У 2012 році Кабінетом Міністрів України було 
прийнято рішення про створення публічного акціо-
нерного товариства «Державний земельний банк» із 
статутним капіталом 120 млн грн, сто відсотків 
якого належить державі. Метою діяльності зазнача-
лося створення сприятливих умов для розвитку сіль-
ського господарства, функціонування ринку земель, 
підтримки вітчизняного сільськогосподарського то-
варовиробника, переважно малого та середнього  
фермерського господарства, зміцнення та реалізація 
виробничого і торгового потенціалу сільського гос-
подарства, розвиток сільськогосподарського вироб-
ництва. ПАТ «Державний земельний банк» (МФО 
380968, Код ЄДРПОУ 38591533, адреса 03115,  
м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 12) отримав банків-
ську ліцензію 272 від 06.09.2013 року, яку було від-
кликано 27.09.2016 року [10]. Основною причиною 
невдалого експерименту, на нашу думку, є немож-
ливість ефективного управління землями держав-
ного значення, зокрема процедурами приватизації, 
купівлі-продажу, обміну і надання їх в оренду в умо-
вах мораторію на ринкові угоди з земельною влас- 
ністю.  

Розвиток земельної іпотеки стримує також ряд 
чинників, які мають відношення до кредиторів –  
банківських установ: відсутність у більшості з них 
досвіду довгострокового кредитування; брак довго-
строкових кредитних ресурсів, який у разі видачі 
іпотечних кредитів може призвести до браку пер- 
спективної ліквідності і порушення обов’язкових 
економічних нормативів; складність і невизначе-
ність методичних підходів до визначення заставної 
вартості землі. Стимулами для активізації банків- 
ського іпотечного кредитування є: надання пільг в 
оподаткуванні прибутку банківських установ, отри-
маного за рахунок кредитування під заставу земель-
них ділянок; встановлення спеціальних банківських 
нормативів ліквідності і кредитних ризиків; субси-
дування з боку держави частини трансакційних ви-
трат. 

Розбудова іпотечної системи в українських 
умовах має носити ітеративний процес. На першому 
етапі доцільно створити спеціалізовану іпотечну  
банківську установу – земельний банк, який матиме 
право видавати іпотечні кредити і здійснювати емі-
сію іпотечних цінних паперів, а також отримувати 
державні гарантії за іпотечним покриттям. На дру-
гому етапі – дозволити виконання зазначених опера-
цій універсальним банківським установам, діяль-
ність яких відповідатиме ліцензійним умовам. На 
третьому етапі – перетворення спеціалізованої земе-
льної банківської установи на центральний банк  
однорівневої іпотечної системи з наданням йому  
функцій пруденційного нагляду за операціями уні-
версальних банківських та їх рефінансування. Роз-

виток системи іпотечного кредитування, окрім еко-
номічних, матиме значні соціальні ефекти, серед 
яких – стабілізація зайнятості, підвищення реальних 
доходів сільського населення тощо. 

Висновки. Основний науковий результат 
статті полягає в узагальненні характеристик одно- 
рівневої (європейської) і дворівневої (американ- 
ської) моделей земельно-іпотечного кредитування 
за такими ознаками: відкритість, поширення, 
суб’єкти, активні іпотечні операції, операції з фор-
мування ресурсів, переваги, недоліки, передумови 
функціонування. Враховуючи банківсько-орієнто-
ваний характер фінансової системи і шлях на євро- 
інтеграцію, в аграрному секторі економіки України 
доцільно впроваджувати однорівневу іпотечну сис-
тему, базисом якої є спеціалізований державний зе-
мельний банк, а основні іпотечні механізми пред- 
ставлені банківським кредитуванням під заставу  
землі сільськогосподарського призначення і емісією 
іпотечних цінних паперів. Обов’язковими умовами 
ефективного функціонування іпотечних механізмів 
відтворення капіталу в аграрному секторі економіки 
є: повноцінний земельний ринок, на якому без обме-
жень реалізуються усі функції власності – воло-
діння, користування, розпорядження; надання по- 
даткових пільг банківським установам, що здійсню-
ють іпотечне кредитування, а також державних га-
рантій за іпотечним покриттям.   

Метою подальших досліджень є розробка бір-
жових механізмів відтворення капіталу в аграрному 
секторі економіки на товарному і фінансовому рин-
ках. 
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Лемішко О. О. Іпотечні механізми відтворення 
капіталу в аграрному секторі економіки: світовий 
досвід та Україна 

Вступ – актуальність статті визначається тим, що 
залучення фінансових ресурсів в аграрну сферу шля-
хом надання кредитних позик під заставу земель сіль-
ськогосподарського призначення на даний час усклад-
нений через мораторій на їх відчуження. У сільському 
господарстві земля є основним фактором виробництва, 
проте у нашій країні вона не визначається капіталом, її 
вартість не відображається у складі основного капіталу 

в балансі, а прибуток на землю не нараховується. 
Мета – визначення основних характеристик іпотечних 
механізмів відтворення капіталу в аграрному секторі 
економіки європейського та американського типу, а та-
кож розробка рекомендацій на цій основі для України. 
Результати – узагальнено характеристики однорівневої 
та дворівневої моделей земельно-іпотечного кредиту 
за такими особливостями: відкритість, розподіл,  
суб'єкти, активні іпотечні операції, операції з форму-
вання ресурсів, переваги, недоліки, передумови функ-
ціонування. Визначено фактори ринку землі та банків-
ської діяльності, які перешкоджають розвитку іпотеки 
на землю. Надано критичну оцінку спроби створення 
спеціалізованого земельного банку в Україні. Висно-
вок – пропонується ітеративний підхід до запро- 
вадження іпотечних механізмів відтворення капіталу в 
аграрному секторі економіки, представлений банків- 
ським кредитом під заставу сільськогосподарських зе-
мель і видачею іпотечних цінних паперів. Визначено 
обов'язкові умови ефективного функціонування іпо- 
течних механізмів відтворення капіталу в аграрному 
секторі економіки: повноцінний земельний ринок, на 
якому всі функції власності здійснюються без обме-
жень; надання податкових пільг банківським устано-
вам, які надають іпотечний кредит, а також державні 
гарантії покриття іпотеки. 

Ключові слова: іпотечні механізми, відтворення, 
капітал, аграрний сектор економіки, земля сільського-
сподарського призначення, кредит, цінні папери.  

Лемишко Е. А. Ипотечные механизмы воспро-
изводства капитала в аграрном секторе экономики: 
мировой опыт и Украина 

Введение – актуальность статьи определяется 
тем, что привлечение финансовых ресурсов в аграр-
ную сферу путем предоставления кредитных займов 
под залог земель сельскохозяйственного назначения в 
настоящее время затруднено из-за моратория на их от-
чуждение. В сельском хозяйстве земля является основ-
ным фактором производства, но в нашей стране она не 
определяется капиталом, ее стоимость не отражается в 
составе основного капитала в балансе, а прибыль на 
землю не начисляется. Цель – выявление основных ха-
рактеристик ипотечных механизмов воспроизводства 
капитала в аграрном секторе экономики по европей-
скому и американскому типу и разработка рекоменда-
ций на этой основе для Украины. Результаты – обоб-
щены характеристики одноуровневой и двухуровневой 
моделей ипотечного кредитования по следующим  
признакам: открытость, распределение, субъекты, ак-
тивные ипотечные операции, операции по формирова-
нию ресурсов, преимущества, недостатки, предпо-
сылки функционирования. Определены факторы зе-
мельного рынка и банковской деятельности, которые 
препятствуют развитию ипотеки. Дана критическая 
оценка попытки создания специализированного зе-
мельного банка в Украине. Вывод – предложен итера-
тивный подход к внедрению ипотечных механизмов 
воспроизводства капитала в аграрном секторе эконо-
мики, представленный банковским кредитом под залог 
сельскохозяйственных земель и выпуском ипотечных 
ценных бумаг. Обязательными условиями эффектив- 
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ного функционирования ипотечных механизмов вос-
производства капитала в аграрном секторе экономики 
определены: целостный земельный рынок, на котором 
все функции собственности реализуются без ограниче-
ний; предоставление налоговых льгот банковским 
учреждениям, предоставляющим ипотечные кредиты, 
а также государственные гарантии ипотечного покры-
тия. 

Ключевые слова: ипотечные механизмы, воспро-
изводство, капитал, аграрный сектор, земля сельскохо-
зяйственного назначения, кредит, ценные бумаги. 

Lemishko O. Mortgage mechanisms of reproduc-
tion of capital in the agrarian sector of the economy: 
world experience and Ukraine 

Introduction – the relevance of the article is deter-
mined by the limited involvement of financial resources in 
the agrarian sector of the economy by providing loans se-
cured by land for agricultural purposes through a morato-
rium on their alienation. In agriculture, land is a major fac-
tor in production, but in our country it is not defined by 
capital, its value is not reflected in the share capital in the 
balance sheet, and land income is not charged. Purpose – 
identification of the main characteristics of the mortgage 
mechanisms of reproduction of capital in the agrarian sec- 
 
 
 
 

tor of the economy by the European and American type, 
and developing recommendations on this basis for 
Ukraine. Results – the characteristics of one-level and two-
level models of land-mortgage credit are generalized on the 
following features: openness, distribution, subjects, active 
mortgage operations, operations on resource formation, ad-
vantages, disadvantages, preconditions of functioning. The 
factors of the land market and banking activity, which hin-
der the development of land mortgages, are determined. 
Critical assessment of the attempt to create a specialized 
land bank in Ukraine is given. Conclusion – an iterative 
approach to the introduction of mortgage mechanisms of 
reproduction of capital in the agricultural sector of the 
economy is proposed, represented by bank credit under the 
bail of agricultural land and issuance of mortgage securi-
ties. The obligatory conditions for effective functioning of 
mortgage mechanisms of reproduction of capital in the 
agrarian sector of the economy are determined: a complete 
land market, on which all functions of ownership are im-
plemented without restrictions; providing tax incentives to 
banking institutions that provide mortgage credit, as well 
as state guarantees for mortgage coverage. 

Keywords: mortgage mechanisms, reproduction, cap-
ital, agrarian sector of the economy, agricultural land, 
credit, securities. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО  
ТА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Постановка проблеми. Орієнтація на ефек- 
тивне використання соціальних ресурсів, активіза-
цію соціального та трудового потенціалів та їх роз-
виток в системі управління територіальними грома-
дами пов’язана з досягненням основних завдань ре-
форми децентралізації – створенням спроможних 
об’єднаних територіальних громад, підвищенням 
якості життя громадян та якісного рівня публічних 
послуг. Розвиток соціального та трудового потенці-
алів територіальних громад залежить від сформова-
ності та дієвості інституційних механізмів держав-
ного управління соціальним розвитком регіонів та 
інституційних механізмів самоврядування і само-
розвитку територіальних громад. У сукупності за-
значені механізми являють собою інституційне за-
безпечення розвитку соціальних ресурсів певної те-
риторії. Недооцінка ролі соціального та трудового 
потенціалів в системі соціально-економічного роз-
витку територіальних громад, несформованість та 
недосконалість правового й організаційно-еконо- 
мічного забезпечення участі населення в управлінні 
громадою знижують ефективність реформи децен- 
тралізації та не сприяють зростанню соціального ка-
піталу і якості життя в громаді. 

Аналіз публікацій за визначеною темою. 
Проблеми та можливості розвитку соціального та 
трудового потенціалу в умовах децентралізації 
влади є предметом вивчення науковців та фахівців з 
реформування місцевого самоврядування, держав-
ного управління та людського потенціалу. Автори 
робіт [1-2], досліджуючи вплив реформи місцевого 
самоврядування в Україні на формування та розви-
ток трудового потенціалу і місце й роль трудового і 
соціального потенціалу в розвитку територіальних 
громад, акцентують увагу на взаємозалежності та 
взаємообумовленості цих процесів. Питання форму-
вання системи інституційного забезпечення реаліза-
ції державної політики розвитку і використання тру-
дового потенціалу, глобальні впливи, тенденції, 
проблеми використання соціальних ресурсів до- 
сліджуються в багатьох наукових працях [3-5 та ін.] 
переважно на національному та регіональному рів-
нях. Інституційне забезпечення розвитку соціаль-
ного та трудового потенціалів територіальних гро-
мад має свої відмінності та особливості й залиша-
ється недостатньо розкритим напрямом досліджен-
ня. 

Метою статті є дослідження інституційного за-
безпечення розвитку соціального та трудового по- 

тенціалів територіальних громад, визначення форм 
та засобів їх активізації. 

Виклад основного матеріалу статті. Інститу-
ційне забезпечення – це динамічний процес форму-
вання інституцій (правила, сформовані формаль-
ними та неформальними утвореннями суспільно-
економічних формацій, які впливають на поведінку 
учасників ринку) й інститутів (організаційно офор-
млена система правил і норм), які консолідовано у 
формі організації (підприємства, інфраструктура, 
державні органи), закону (нормативно-правові акти) 
та функції-правила (ринок, ціноутворення, конку- 
ренція, праця, власність, підприємництво) у процесі 
еволюції ринкового механізму [6]. Інституційне за-
безпечення будь-якої діяльності – це сукупність дер-
жавних і недержавних інституцій та інститутів, які 
створюють правові та організаційно-економічні 
умови для запровадження і розвитку відповідної ді-
яльності. 

Правову основу інституційного забезпечення 
розвитку соціального та трудового потенціалів те-
риторіальних громад в Україні становлять: 

– Основний Закон України – Конституція Укра-
їни та положення Європейської хартії місцевого са-
моврядування, ратифікованої Україною в 1997 році 
та світові стандарти суспільних відносин; 

– концептуальні загальнодержавні документи
та Плани заходів (дій): Концепція реформування  
місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади від 1 квітня 2014 року № 333-р, План за-
ходів щодо реалізації Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організа-
ції влади від 22 вересня 2016 року № 688-р; 

– закони України, які впроваджують реформу
децентралізації: Закон України «Про місцеве само-
врядування в Україні», закони про внесення змін до 
Бюджетного та Податкового кодексів України, За-
кон України «Про добровільне об’єднання територі-
альних громад», Закон України «Про співробітниц-
тво територіальних громад», Закон України «Про за-
сади державної регіональної політики», Пакет зако-
нів щодо розширення повноважень органів місце-
вого самоврядування та оптимізації надання адміні-
стративних послуг та ін.;  

– закони України, які регулюють відносини в
соціально-трудовій сфері: Кодекс законів про працю 
України, Закон України «Про державну службу», 
Закон України «Про службу в органах місцевого са-
моврядування», Закон України «Про зайнятість на- 
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селення», Закон України «Про охорону праці», За-
кон України «Про оплату праці», Закон України 
«Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)», Закон України «Про пенсійне 
забезпечення» та ін.; 

– нормативно-правове забезпечення, яке регу-
лює розвиток громадянського суспільства: Закон 
України «Про органи самоорганізації населення», 
Закон України «Про професійні спілки та гарантії їх 
діяльності», Закон України «Про громадські об’єд-
нання», Закон України «Про благодійну діяльність  
і благодійні організації», Закон України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики», Закон України 
«Про доступ до публічної інформації», Закон Укра-
їни «Про звернення громадян», Указ Президента 
України «Про сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні», яким затверджено Націона-
льну стратегію сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016-2020 роки, Розпоря-
дження КМУ «Про затвердження плану заходів на 
2018 рік щодо реалізації Національної стратегії 
сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016-2020 роки»; 

– нормативно-правові акти, видані міністер-
ствами, комітетами, відомчими організаціями, які 
регулюють відносини в соціально-трудовій сфері, 
взаємодію інститутів громадянського суспільства з 
органами влади, зміни відносин в результаті ре- 
форми децентралізації; 

– стратегічні та програмні загальнодержавні
документи економічного і соціального розвитку: 
Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», Дер-
жавна стратегія регіонального розвитку на період до 
2020 року, План роботи з виконання завдань Дер- 
жавної стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року, Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану пріоритетних дій 
Уряду на 2019 рік», загальнодержавні програми еко-
номічного, соціального розвитку;  

– стратегічні та програмні документи еконо-
мічного і соціального розвитку територіальних гро-
мад: Стратегії розвитку об’єднаних територіальних 
громад, плани (програми) соціально-економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад, міс-
цеві програми розвитку; 

– нормативно-правові акти, які видані ор-
ганами місцевого самоврядування, керівниками під-
приємств і організацій об’єднаних територіальних 
громад.  

Нормативно-правові документи систематизо-
вані за сферами та рівнями регулювання відносин: 
за сферами соціально-трудових відносин, розвитку 
громадянського суспільства, реалізації реформи де-
централізації на загальнодержавному та місцевому 
рівнях. Зазначені нормативно-правові акти та стра-
тегічні, концептуальні і програмні документи регу-
люють суспільні відносини щодо забезпечення роз-
витку соціального та трудового потенціалів терито-
ріальних громад, визначають формальні правила та 

норми взаємодії людей, юридично закріплені тради-
ції та норми соціально-економічної поведінки.  

Суттєвої шкоди процесам децентралізації нано-
сить неприйняття значної кількості правових доку-
ментів, які сприяють її становленню та розвитку. Се-
ред визначеного правового поля відсутні закони Ук-
раїни, які необхідні для розвитку соціального та тру-
дового потенціалів територіальних громад та прис-
корення реформи децентралізації. Вони залиша-
ються законопроектами, а саме: 

– Проект Закону про внесення змін до Консти-
туції України (щодо децентралізації влади), 

– Проект Закону про засади адміністративно-
територіального устрою України; 

– Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про службу в органах місцевого самовря-
дування«; 

– Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану» та деяких інших законодавчих актів Ук-
раїни щодо децентралізації та наближення до грома-
дян адміністративних послуг у сфері державної ре-
єстрації актів цивільного стану; 

– Проект Закону про гарантії свободи мирних
зібрань; 

– Проект Закону про загальні збори (конферен-
ції) членів територіальної громади за місцем прожи-
вання. 

На сьогодні також відсутнє законодавче забез-
печення проведення референдумів як всеукраїн- 
ських, так і місцевих, які визначають права, відкри-
вають можливості та закріплюють нову відповідаль-
ність безпосередньої участі громадян в управлінні 
державними та місцевими справами в Україні шля-
хом проведення референдуму в нових умовах де- 
централізації влади. 

Законодавча неврегульованість нагальних пи-
тань, пов’язаних з реформою децентралізації, визна-
чених у вищезазначених законопроектах, частково 
враховується іншими нормативно-правовими ак-
тами та окремими Положеннями чи статутами тери-
торіальних громад або інших суб’єктів, які беруть 
участь в процесі децентралізації, що впливає на ви-
никнення відмінностей в процедурах, правах, мож-
ливостях та відповідальності членів громади в про-
цесі її управління та розвитку. 

Відповідно до статті 132 Конституції України 
до основних засад територіального устрою України 
належить єдність та цілісність державної території, 
поєднання централізації і децентралізації у здійс-
ненні державної влади, збалансованість і соціально-
економічний розвиток регіонів, з урахуванням їх іс-
торичних, економічних, екологічних, географічних  
і демографічних особливостей, етнічних і культур-
них традицій. Поєднання централізації і децентралі-
зації для забезпечення соціально-економічного роз-
витку регіонів відбувається відповідно до положень 
Конституції України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Концепції реформу- 
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вання місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні й інших нормативно-пра-
вових актів з питань місцевого самоврядування та 
регіонального розвитку. 

Організаційні умови соціально-економічного 
розвитку територій в умовах децентралізації влади, 
забезпечення використання та розвитку соціальних 
ресурсів територіальної громади, в тому числі соці-
альної відповідальності бізнесу для реалізації кон- 
кретних завдань та проектів, визначаються систе-
мою повноважень сільських, селищних, міських рад 

та їх виконавчих органів Конституцією України, За-
коном України «Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні» і статутами територіальних громад, делегу-
ванням повноважень районних і обласних рад відпо-
відним місцевим державним адміністраціям.  

Пропозиції з поєднання зусиль державних і не-
державних інститутів та їх основні форми активіза-
ції соціального і трудового потенціалів громади від-
повідно до повноважень виконавчих органів сіль- 
ських, селищних, міських рад, визначених ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні», подано в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Модернізація форм активізації соціального і трудового потенціалів громади відповідно  

до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
Статті Закону України 

«Про місцеве самовряду-
вання в Україні» 

Зміст окремих положень статей 
Пропозиції щодо форм активізації 
соціального і трудового потенціалів 

громади 
1 2 3

Ст. 27. 
Повноваження виконав-
чих органів сільських, 
селищних, міських рад у 
сфері соціально-еконо-
мічного і культурного 
розвитку, планування та 
обліку 

1) Підготовка програм соціально-еко-
номічного та культурного розвитку сіл, 
селищ, міст, цільових програм з інших 
питань самоврядування; 
5) Попередній розгляд планів викори-
стання природних ресурсів місцевого 
значення на відповідній території, про-
позицій щодо розміщення, спеціалізації 
та розвитку підприємств і організацій 
незалежно від форм власності, внесення 
у разі потреби до відповідних органів ви-
конавчої влади пропозицій з цих питань 

– Обговорення основних ризиків ре-
алізації програм соціально-економіч-
ного та культурного розвитку тери-
торій з представниками громадських 
організацій в засобах масової інфор-
мації; 
- систематизація зауважень та пропо-
зицій за окремими напрямками про-
грам; 
- громадські ініціативи щодо важли-
вості включення пропозицій в про-
грами та плани 

Ст. 30.  
Повноваження в галузі 
житлово-комунального 
господарства, побуто-
вого, торговельного об-
слуговування, громад- 
ського харчування, 
транспорту і зв’язку 

а) 2) … розподіл та надання відповідно 
до законодавства житла, що належить до 
комунальної власності; 
… вирішення питань щодо викори-
стання нежилих приміщень, будинків і 
споруд, що належать до комунальної 
власності; 
3) … надання допомоги власникам бу-
динків (квартир) в їх обслуговуванні та 
ремонті; сприяння створенню об’єднань 
співвласників багатоквартирних бу-
динків; 
4) прийняття рішень про організацію
громадських вбиралень, стоянок та май-
данчиків, здійснення контролю за їх 
діяльністю; 
6) вирішення питань збирання, транс-
портування, утилізації та знешкодження 
побутових відходів, знешкодження та 
захоронення трупів тварин; 
7) організація благоустрою, населених
пунктів, залучення на договірних заса-
дах з цією метою коштів, трудових і ма-
теріально-технічних ресурсів підпри-
ємств, установ та органів; 

– Контроль за виконанням законодав-
чих норм розподілу житла, що нале-
жить до комунальної власності; 
– систематизація пропозицій щодо ви-
користання нежилих приміщень гро-
мади на підґрунті пріоритетності в за-
безпеченні покращення життєдіяль-
ності громади; 
– контроль за використанням нежилих
приміщень; 
– створення ОСББ, будинкових ко-
мітетів; 
– включення громадськості для обго-
ворення планів та заходів щодо ор-
ганізації громадських вбиралень, 
виділення міст для стоянок та майдан-
чиків для автомобільного транспорту 
та ін.; 
– забезпечення відкритості та інфор-
маційної доступності для контролю за 
прийнятими рішеннями та їх втілен-
ням; 
– організація заходів для благоустрою
населених пунктів; 
– здійснення контролю за станом бла-
гоустрою населених пунктів; 
– залучення підприємств незалежно
від форм власності для організації за-
ходів з благоустрою населених 
пунктів; 
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1 2 3

9) встановлення зручного для населення
режиму роботи підприємств комуналь-
ного господарства, торгівлі та громадсь-
кого харчування; 

– систематизація пропозицій громади,
обговорення їх урахування при вста-
новленні режиму роботи підприємств 
комунального господарства, торгівлі 
та громадського харчування; 
– контроль за належною експлуата-
цією та організацією обслуговування 
населення підприємствами житлово-
комунального господарства, торгівлі 
та громадського харчування, побуто-
вого обслуговування транспорту та 
зв’язку; 

11), 12) забезпечення утримання в на-
лежному стані кладовищ, інших міст по-
ховання та їх охорони залучення на до-
говірних засадах підприємств, установ 
та організацій, що не належать до кому-
нальної власності відповідних тери-
торіальних громад, до участі в обслуго-
вуванні населення засобами транспорту 
та зв’язку; 
17) видача дозволу на порушення
об’єктів благоустрою; 

– громадські обговорення питань,
пов’язаних з можливостями санітар-
ного очищення населених пунктів та 
впровадження систем роздільного зби-
рання побутових відходів; 
– залучення бізнес-спільноти до забез-
печення впровадження систем 
роздільного збирання побутових від-
ходів 

б) 6) надання відповідно до Закону гро-
мадянам, які потребують соціального за-
хисту, безоплатного житла або за до-
ступну для них плату 

– сумісні консультації та обговорення
з представниками громадськості, 
уточнення списку громадян, які потре-
бують соціального захисту, безоплат-
ного житла 

Ст. 32. 
Повноваження у сфері 
освіти, охорони здоров’я, 
культури, фізкультури і 
спорту 

а) Власні повноваження
2) … створення необхідних умов для ви-
ховання дітей, молоді, їх здібностей, 
трудового навчання, професійної 
орієнтації, сприяння діяльності дошкіль-
них та позашкільних навчально-вихов-
них закладів, дитячих, молодіжних та 
науково-просвітницьких організацій; 
4) забезпечення пільгового проїзду
учнів, вихованців, студентів та педа-
гогічних працівників до місць навчання 
та додому;  

– Залучення представників громади до
організації гуртків для дітей, молоді, в 
тому числі таких, які пов’язані з ро-
звитком художніх промислів, ремесел, 
відродження національних культур-
них традицій; 
– створення Internet-сайтів для залу-
чення членів громади до визначення 
соціального потенціалу громади для 
залучення до організації таких гуртків; 

5) … надання професійним творчим 
працівникам на пільгових умовах у ко-
ристування приміщень під майстерні, 
студії та лабораторії; 
6) організація медичного обслуго-
вування у закладах освіти, культури, 
фізкультури і спорту; 
7) створення умов для розвитку куль-
тури, сприяння відродженню осередків 
народної творчості, національно-куль-
турних традицій населення, художніх 
промислів та ремесел; 
8) сприяння роботі творчих спілок,
національно-культурних товариств, 
асоціацій, інших громадських та непри-
буткових організацій, які діють у сфері 
охорони здоров'я, культури, фізкультури 
і спорту, роботи з молоддю; 

– обговорення з представниками гро-
мадськості можливості та визначення 
потреби у приміщеннях під майстерні, 
студії та лабораторії професійним 
творчим працівникам; 
– формування переліку приміщень та
адресності їх надання; 
– залучення представників бізнес
спільноти підприємств, які розташо-
вані в територіальних межах громади 
до організації медичного обслуго-
вування у закладах освіти, культури і 
фізкультури 
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 9) створення умов для занять фізичною 

культурою і спортом за місцем прожи-
вання населення та в місцях масового 
відпочинку 

 

Ст. 33. 
Повноваження у сфері 
регулювання земельних 
відносин та охорони нав-
колишнього середовища 

1) Підготовка і внесення на розгляд ради 
пропозицій … на вилучення, а також 
надання під забудову та для інших по-
треб земель, що перебувають у власності 
територіальних громад; 
2) підготовка і подання на затвердження 
Ради проектів місцевих програм охо-
рони довкілля 

– Громадські слухання; 
– участь громадськості у підготовці 
проектів місцевих програм щодо вико-
ристання землі, охорони довкілля, їх 
обговоренні 

Ст. 34.  
Повноваження у сфері 
соціального захисту 
населення 

1. а) Власні (самоврядні) повноваження:
1) встановлення за рахунок власних 
коштів і благодійних надходжень додат-
кових до встановлених законодавством 
гарантій щодо соціального захисту насе-
лення; 
б) делеговані повноваження: 
1) підготовка і подання на затвердження 
ради цільових місцевих програм 
поліпшення стану безпеки і умов праці 
та виробничого середовища, тери-
торіальних програм зайнятості та за-
ходів щодо соціальної захищеності різ-
них груп населення від безробіття, ор-
ганізація їх виконання; участь у розроб-
ленні цільових регіональних програм 
поліпшення стану безпеки і умов праці 
та виробничого середовища, зайнятості 
населення, що затверджуються відпо-
відно районними, обласними радами; 
7) організація проведення громадських 
та тимчасових робіт для осіб, зареєстро-
ваних як безробітні, а також учнівської 
та студентської молоді у вільний від за-
нять час на підприємствах, в установах 
та організаціях, що належать до кому-
нальної власності, а також за догово-
рами – на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до інших 
форм власності; 
8) здійснення контролю за охороною 
праці, забезпеченням соціального захис-
ту працівників підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності, у тому 
числі зайнятих на роботах із шкідливими 
та небезпечними умовами праці, за 
якістю проведення атестації робочих 
місць щодо їх відповідності нормативно-
правовим актам про охорону праці, за 
наданням працівникам відповідно до за-
конодавства пільг та компенсацій за ро-
боту в шкідливих умовах;  

– Ініціювання можливості створення 
чи розвитку благодійності (залучення 
як членів громади, так і бізнес-спіль-
ноти) для розширення обсягів допо-
моги соціально незахищеним особам 
додатково до встановлених законодав-
ством гарантій, зокрема допомоги ін-
валідам, ветеранам війн та праці, 
сім’ям загиблих військовослужбов-
цям, багатодітним сім’ям, 
– залучення додаткових коштів під-
приємств, які знаходяться на території 
територіальної громади на умовах, що 
не забезпечені діючим законодав-
ством; 
– обговорення з представниками гро-
мадськості або жителями громади 
можливості відведення для визначе-
них категорій земельних ділянок та 
ін.; 
– сумісно з громадськістю  уточнення 
списку осіб, які потребують додатко-
вого соціального захисту та визна-
чення пріоритетності; 
– допомога у створенні умов для про-
ведення громадських та тимчасових 
робіт для осіб, зареєстрованих як без-
робітні, а також для учнівської і сту-
дентської молоді; 
– за участю громадськості та підпри-
ємств громади проведення ярмарок ва-
кансій;  
– створення спеціальних спільних ор-
ганів, робочих груп з розробки заходів 
з підвищення соціальної безпеки на 
рівні громади; 
– формування, обговорення цільових 
місцевих програм, пов’язаних з забез-
печенням безпечних умов праці, зни-
ження професійних ризиків, створення 
додаткових робочих місць; 
 

9) участь у соціальному діалозі, веденні 
колективних переговорів, укладенні те-
риторіальних угод, здійсненні контролю 
за їх виконанням, вирішенні колектив-
них трудових спорів (конфліктів) щодо  

– обговорення змісту територіальних 
угод, визначення спірних питань, 
узгодження в процесі колективних пе-
реговорів; 
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підприємств, установ та організацій, 
розташованих на відповідній території; 
повідомна реєстрація в установленому 
порядку колективних договорів і тери-
торіальних угод відповідного рівня; 

– контроль зі сторони громадськості,
представників трудового колективу за 
виконанням колективних договорів, 
результатами вирішення трудових 
спорів та конфліктів; 

12) прийняття рішень про створення на
підприємствах, в установах та ор-
ганізаціях спеціальних робочих місць 
для осіб з обмеженою працездатністю, 
організація їх професійної підготовки, а 
також погодження ліквідації таких робо-
чих місць 

– формування на кожному під-
приємстві програми визначення мож-
ливостей для створення спеціальних 
робочих місць для осіб з обмеженою 
працездатністю; 
– організація професійної підготовки
осіб з обмеженою працездатністю 

Стаття 37.  
Повноваження щодо 
вирішення питань 
адміністративно-тери-
торіального устрою 

1) Підготовка і внесення на розгляд ради
питань щодо найменування (перейме-
нування) вулиць, провулків, проспектів, 
площ, парків, скверів, мостів та інших 
споруд, розташованих на території 
відповідного населеного пункту 

– Опитування громадської думки, –
сумісні консультації та обговорення з 
представниками громадськості аль-
тернативних варіантів найменувань 
(перейменувань) вулиць, провулків, 
проспектів, площ, парків, скверів, 
мостів та інших споруд, розташованих 
на території відповідного населеного 
пункту; 
– проведення громадських слухань з
зазначених питань чи у порядку місце-
вої ініціативи ініціювати розгляд цих 
питань 

Пропозиції щодо форм активізації соціального 
і трудового потенціалів громади відповідно до пов-
новажень сільських, селищних, міських рад, визна-
чених Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», подано в табл. 2. 

В статті 44 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» визначені повноваження, 
які районні, обласні ради делегують відповідним 
місцевим державним адміністраціям за напрямами 

розвитку соціальних ресурсів громади в пунктах 1-
3, 6, 13-14. Для реалізації повноважень, які районні, 
обласні ради делегують відповідним місцевим дер-
жавним адміністраціям, форми активізації соціаль-
ного і трудового потенціалів громади повністю 
відповідають тим, які наведено в табл. 1-2, але вже 
поширюються на відповідні території району чи об-
ласті. 

Таблиця 2  
Модернізація форм активізації соціального і трудового потенціалів громади відповідно  

до повноважень сільських, селищних, міських рад 
Статті Закону 
України «Про 

місцеве самовряду-
вання в Україні» 

Зміст окремих положень статей 
Пропозиції щодо форм активізації 
соціального і трудового потенціалів 

громади 

1 2 3
Ст. 43 
Питання, які вирішу-
ються районними і 
обласними радами 
виключно на їх пле-
нарних засіданнях 

18) Прийняття рішення про проведення
місцевого референдуму; 
19) прийняття відповідно до законодавства
рішень щодо організації проведення рефе-
рендумів та виборів органів державної 
влади, місцевого самоврядування та 
сільського, селищного, міського голови; 

– Контроль представниками громад-
ськості організації та проведення рефе-
рендумів та виборів органів державної 
влади, місцевого самоврядування та 
сільського, селищного, міського голови 
і підрахунку результатів голосування;  

20) прийняття рішень про наділення ор-
ганів самоорганізації населення окремими 
власними повноваженнями органів місце-
вого самоврядування, а також про пере-
дачу коштів, матеріально-технічних та ін-
ших ресурсів, необхідних для їх 
здійснення;  

– участь громадськості у підготовці
рішень про наділення органів самоор-
ганізації населення окремими власними 
повноваженнями органів місцевого са-
моврядування, а також про передачу 
коштів, матеріально-технічних ресурсів, 
необхідних для їх здійснення  
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 

 21) прийняття рішень про об'єднання в 
асоціації або вступ до асоціацій, інших 
форм добровільних об'єднань органів 
місцевого самоврядування та про вихід з 
них; 
21-1) схвалення угод про об’єднання євро-
регіонального співробітництва, прийняття 
рішень про утворення об’єднання євро-
регіонального співробітництва, про приєд-
нання до такого об’єднання або про вихід з 
нього, затвердження статуту об’єднання 
єврорегіонального співробітництва та вне-
сення до нього змін; 

– Громадське обговорення у формі кон-
ференцій, форумів, круглих столів, вив-
чення громадської думки щодо об'єдна-
ння в асоціації або вступ до асоціацій, 
інших форм добровільних об'єднань ор-
ганів місцевого самоврядування та про 
вихід з них; 
 

 22) затвердження програм соціально-еко-
номічного та культурного розвитку 
відповідних адміністративно-територіаль-
них одиниць, цільових програм з інших пи-
тань місцевого самоврядування; 
23) розгляд прогнозу місцевого бюджету, 
затвердження місцевого бюджету, вне-
сення змін до нього; затвердження звіту 
про виконання відповідного бюджету;  

– розробка та подання зауважень і про-
позицій за окремими напрямками про-
грам соціально-економічного розвитку; 
– громадські ініціативи щодо важли-
вості включення пропозицій в програми 
та плани; 
– громадські слухання з питань про-
гнозу та виконання бюджету; 
 

37) прийняття рішень про організацію те-
риторій і об'єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення та інших тери-
торій, що підлягають особливій охороні; 
внесення пропозицій до відповідних дер-
жавних органів щодо оголошення природ-
них та інших об'єктів, що мають еко-
логічну, історичну, культурну або наукову 
цінність, пам'ятками природи, історії або 
культури, які охороняються законом; 
38) надання відповідно до законодавства 
згоди на розміщення на території села, се-
лища, міста нових об'єктів, у тому числі 
місць чи об'єктів для розміщення відходів, 
сфера екологічного впливу діяльності яких 
згідно з діючими нормативами включає 
відповідну територію; 
44) встановлення відповідно до законодав-
ства правил з питань благоустрою тери-
торії населеного пункту, забезпечення в 
ньому чистоти і порядку, торгівлі на рин-
ках, додержання тиші в громадських 
місцях, за порушення яких передбачено 
адміністративну відповідальність. 

– участь громадськості у підготовці про-
ектів місцевих програм щодо викори-
стання землі, охорони довкілля, їх обго-
воренні; 
– ініціювання оголошення та громадські 
обговорення пропозицій до відповідних 
державних органів щодо оголошення 
природних та інших об'єктів, що мають 
екологічну, історичну, культурну або 
наукову цінність, пам'ятками природи, 
історії або культури, які охороняються 
законом; 
– опитування громадської думки та гро-
мадські слухання з питань розміщення 
на території села, селища, міста нових 
об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів 
для розміщення відходів; 
– участь представників громадськості в 
розробці правил з питань благоустрою 
території населеного пункту, забезпе-
чення в ньому чистоти і порядку, 
торгівлі на ринках, додержання тиші в 
громадських місцях, за порушення яких 
передбачено адміністративну відпо-
відальність; 
– звернення до депутатів, електронні пе-
тиції щодо внесення змін до правил з пи-
тань благоустрою території населеного 
пункту, забезпечення в ньому чистоти і 
порядку, торгівлі на ринках, додер-
жання тиші в громадських місцях 

 
Висока відповідальність за розвиток громади та 

її соціального і трудового потенціалів лежить на  
мешканцях громади, інститутах громадянського су-
спільства та їх спроможності сприяти саморозвитку 
громади і впливати на процеси державного управ- 
ління соціальними ресурсами громади. Включеність 

членів громади в усі місцеві процеси від планування 
інфраструктурних об’єктів та контролю за їх якістю, 
організації спільних з владою культурних, соціаль-
них, патріотично-виховальних заходів до участі в 
економічному розвитку територіальної громади че-
рез спільну розробку стратегії розвитку, програм со- 



О. О. Хандій 

86 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

ціально-економічного розвитку та соціальне підпри-
ємництво залежить від громадянської активності та 
соціальної згуртованості. 

Активізація громади являє собою процес залу-
чення членів громади до спільних дій для вирішення 
проблем громади, залучення до участі в управлінні 
та розвитку громади. Активізація громади пози- 
тивно впливає на зростання соціальної згуртовано-
сті громади; відповідальності за рівень життя та без-
пеки, ефективність змін в громаді; ефективність 
співпраці інститутів громадянського суспільства та 
органів державної влади і органів місцевого само-
врядування; зростання демократичності управління 
в громаді та контролю над використанням коштів 
місцевих бюджетів. 

Механізми саморозвитку громад та активізації 
соціального і трудового потенціалів потребують 
зміцнення інститутів громадянського суспільства, їх 
сталого організаційного розвитку, волонтерської 
підтримки та медіа підтримки заходів і подій в гро-
мадській сфері з подальшим формуванням інформа-
ційного забезпечення та розвитку співпраці громад-
ських організацій. Важливим напрямом активізації 
соціального потенціалу є сприяння створенню ініці-
ативних груп, робочих, експертних груп на різних 
рівнях прийняття рішень та вирішення проблем гро-
мади. Для переростання ініціативних груп в нові 
громадські організації потрібна консультативна під-
тримка правового, економічного та організаційного 
характеру, яку можуть надавати інші громадські ор-
ганізації, департаменти (відділи) обласних (міських) 
державних адміністрацій в межах програм, спрямо-
ваних на реалізацію Національної стратегії спри-
яння розвитку громадянського суспільства в Україні 
на 2016-2020 роки.  

Активне консультування у формі опитування 
громадської думки, громадських слухань, громад- 
ського обговорення та інформування у формі ство-
рення громадських колегій чи громадських рад при 
наявності зворотного зв’язку і можливості перегово-
рів є першими реальними кроками на шляху участі 
членів громади в процесі управління громадою. За-
лучення представників громадськості у спільні ро-
бочі групи, переговори з громадськістю з найважли-
віших питань в громаді, делегування повноважень 
державних органів чи органів місцевого самовряду-
вання громадським організаціям при наявності не-
обхідної кваліфікації та ресурсів у представників 
громадських організацій являють собою найвищий 
рівень участі громадськості в управлінні громадою. 

Відповідно до Керівних принципів щодо гро-
мадської участі у процесі прийняття політичних рі-
шень, прийнятих Комітетом міністрів 27 вересня 
2017 року на 1295 засіданні заступників міністрів [7] 
громадська участь у процесі прийняття рішень може 
мати різні форми, зокрема це надання інформації, 
консультування, діалог і активна участь: 

– надання інформації: уся відповідна інформа-
ція має подаватися чіткими та зрозумілими форму- 

люваннями, а також у належному й доступному  
форматі, без недоречних адміністративних пере- 
шкод і, в принципі, безкоштовно, відповідно до 
принципів відкритості даних; 

– консультування: дозволяє органам публічної
влади збирати погляди громадян, НУО та громадян-
ського суспільства в цілому щодо конкретної полі-
тики чи теми як складову частину офіційної про- 
цедури. Консультації можуть проводитися за допо-
могою різних методів та інструментів, як-от зустрі-
чей, громадських слухань, фокус-груп, вивчення 
громадської думки, опитувальників та цифрових ін-
струментів; 

– діалог – це структурований, тривалий і орієн-
тований на результати процес, який має в основі вза-
ємні інтереси в обміні поглядами між органами  
публічної влади, громадянами, НУО та громадян- 
ським суспільством у цілому у вигляді різних плат-
форм, які … можуть охоплювати регулярні громад-
ські слухання, громадські форуми, консультативні 
ради чи аналогічні структури; 

– активне залучення: стосується можливостей
для громадської участі у процесі прийняття рішень, 
які пропонуються органами публічної влади грома-
дянам, НУО та громадянському суспільству в ці-
лому, що виходять за рамки забезпечення інформа-
цією, консультаціями та діалогом. Сюди можуть на-
лежати робочі групи чи комітети для спільної роз- 
робки документів, а також політик і законів, для 
яких у кінцевому результаті вимагається рішення  
відповідного органу публічної влади [7]. 

В табл. 3 наведені пропозиції щодо форм акти-
візації соціального і трудового потенціалів відпо-
відно до окремих статей Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні». 

Формами безпосередньої участі територіальної 
громади у вирішенні питань місцевого значення та 
розвитку соціального потенціалу є: 

1) місцеві вибори;
2) місцевий референдум;
3) загальні збори громадян за місцем прожи-

вання; 
4) місцеві ініціативи;
5) громадські слухання;
6) звернення громадян до органів і посадових

осіб місцевого самоврядування, у тому числі у фор-
маті електронної петиції; 

7) консультації з громадськістю;
8) участь у консультативно-дорадчих органах,

утворених при органах місцевого самоврядування; 
9) участь у роботі контрольно-наглядових орга-

нів юридичних осіб публічного права, утворених за 
рішенням Ради; 

10) участь у розподілі коштів місцевого бюд-
жету через створення проектів для покращення роз-
витку територіальної громади та/або голосування за 
них (громадський бюджет, бюджет місцевих проек-
тів); 

11) участь у створенні та діяльності органів са-
моорганізації населення; 
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Таблиця 3  
Модернізація форм активізації соціального та трудового потенціалів відповідно  
до окремих статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Статті Закону Зміст окремих положень статей Пропозиції щодо форм та засобів 
активізації соціального та трудо-

вого потенціалів громади 
1 2 3

Стаття 7.  
Місцевий референдум 

1. Місцевий референдум є формою
вирішення територіальною грома-
дою питань місцевого значення 
шляхом прямого волевиявлення 

– Участь в голосуванні, контроль
організації та проведення референ-
думу і підрахунку результатів го-
лосування 

Стаття 8.  
Загальні збори громадян 

1. Загальні збори громадян за
місцем проживання є формою їх 
безпосередньої участі у вирішенні 
питань місцевого значення. 

2. Рішення загальних зборів грома-
дян враховуються органами місце-
вого самоврядування в їх діяль-
ності 

– Обговорення проектів рішень
сільських, селищних, міських рад 
та їх органів з важливих питань 
місцевого життя; 
– внесення пропозицій з важливих
питань місцевого життя до по-
рядку денного сесій сільських, се-
лищних, міських рад; 
– контроль врахування рішень За-
гальних зборів при прийнятті 
рішень сільськими, селищними, 
міськими радами 

Стаття 9.  
Місцеві ініціативи 

1. Члени територіальної громади
мають право ініціювати розгляд у 
раді (в порядку місцевої 
ініціативи) будь-якого питання, 
віднесеного до відання місцевого 
самоврядування 

– Подання рішень до Ради про
виділення земельної ділянки під 
парк, про ремонт шкіл, дитячих са-
дочків, доріг, відкриття комуналь-
них дитячих творчих закладів 
тощо 

Стаття 13.  
Громадські слухання 

1. Територіальна громада має
право проводити громадські слу-
хання – зустрічатися з депутатами 
відповідної ради та посадовими 
особами місцевого самовряду-
вання, під час яких члени тери-
торіальної громади можуть заслу-
ховувати їх, порушувати питання 
та вносити пропозиції щодо питань 
місцевого значення, що належать 
до відання місцевого самовряду-
вання. 

3. Пропозиції, які вносяться за ре-
зультатами громадських слухань, 
підлягають обов'язковому 
розгляду органами місцевого са-
моврядування 

– Громадські слухання щодо
обґрунтованості встановлених та-
рифів на житлово-комунальні по-
слуги, тарифів на послуги міського 
транспорту,  
– заслуховування  інформацій
голів Рад,  керівників їх виконав-
чих органів, звітів керівників 
підприємств, установ і організацій, 
що належать до комунальної влас-
ності громади; 
– громадські слухання щодо вста-
новлення  Радами місцевих подат-
ків і зборів, оголошення місцевих 
добровільних позик; 
– розгляд питань про найме-
нування, перейменування населе-
них пунктів, вулиць, сіл, селищ 
тощо; 
– контроль розгляду органами
місцевого самоврядування рішень 
громадських слухань 

Стаття 14.  
Органи самоорганізації населення 

1. Сільські, селищні, міські, рай-
онні в місті (у разі їх створення) 
ради можуть дозволяти за ініціати-
вою жителів створювати будин-
кові, вуличні, квартальні та інші 
органи самоорганізації населення і 
наділяти їх частиною власної ком-
петенції, фінансів, майна 

– Звернення з ініціативою до Ради
громадян про створення будинко-
вих, вуличних, квартальних та ін-
ших органів самоорганізації насе-
лення і наділення їх частиною 
власної компетенції, фінансів, 
майна 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3

Стаття 16.  
Організаційно-правова, ма-
теріальна і фінансова основи 
місцевого самоврядування 

4. Рішення про наділення міських
рад правами щодо управління май-
ном і фінансовими ресурсами, які є 
у власності територіальних громад 
районів у містах, приймається на 
місцевих референдумах 
відповідних районних у містах гро-
мад.  
8. Сільська, селищна, міська, рай-
онна в місті (у разі її створення) 
рада може наділяти частиною своїх 
повноважень органи самоор-
ганізації населення, передавати їм 
відповідні кошти, а також ма-
теріально-технічні та інші ресурси, 
необхідні для здійснення цих пов-
новажень, здійснює контроль за їх 
виконанням 

– Громадська експертиза оцінки
діяльності Ради, оцінки ефектив-
ності виконання рішень виконав-
чими органами Ради; 
– участь у роботі контрольно-
наглядових органів юридичних 
осіб публічного права, утворених 
за рішенням Ради; 
– участь у роботі наглядової ради
комунальних унітарних підприєм-
ствах та у господарських това-
риствах, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (ча-
сток) належать територіальній гро-
маді; 
– участь у розподілі коштів місце-
вого бюджету через створення про-
ектів для покращення розвитку те-
риторіальної громади та/або голо-
сування за них 

12) інші форми участі, передбачені законодав-
ством [8]. 

Дослідження проведені Інститутом «Респуб-
ліка» свідчать, що тільки від 3 до 8% українців ви-
користовують інструменти впливу на владу, серед 
яких збори громадян, звернення до депутата, гро-
мадські слухання, колективне звернення, місцеву 
ініціативу та електронні петиції [9].  

Результати дослідження Алана Фаулера з Між-
народного тренувального та дослідницького центру 
НУО, присвяченого проблемам розвитку неурядо-
вих неприбуткових організацій в усьому світі, свід-
чать, що не більше 15–20% НУО контролюють дії 
влади та захищають суспільні інтереси, а решта 80–
85% організацій створюються як «кишенькова», 
«комерційна», «провладна», «мафіозна», «моя вла-
сна», «партійна» організація, «квазі-НУО» (для імі-
тації опозиційної діяльності)[10]. Наведені вис- 
новки дослідження характерні і для українських ор-
ганізацій. 

Механізми громадського контролю, які отри-
мали підтримку в Україні та застосовуються в біль-
шості громадах є регламентованими і мають форму 
формальних обговорень. Громадські ради залиша-
ються в більшості регіонах формальними консуль-
тативно-дорадчими органами, які не впливають вза-
галі на прийняття будь-яких рішень органами влади, 
лідери громадських організацій є пасивними, орга-
нізації – незгуртованими, переслідуючими власні ін-
тереси. Опитування громадської думки здійсню-
ється переважно онлайн, що дозволяє порушувати 
принципи прозорості та відкритості, рівноправної 
участі усіх груп, зокрема тих, що мають особливі ін-
тереси та потреби, як-от людей похилого віку, які не 
можуть скористатись можливістю онлайн опиту-
вання. 

Основною перешкодою на шляху рівноправної 
взаємодії між громадськістю та органами державної 
влади і органами самоврядування є відсутній меха-
нізм обов’язкового урахування рішень громадських 
рад, загальних зборів, громадських слухань при  
ухваленні рішень органами влади. Недостатній рі-
вень повноважень громадськості для реального 
впливу на прийняття рішень, важливих для життя 
громади, низька ресурсна забезпеченість та неспро-
можність НУО до ефективного громадського конт-
ролю, відсутність сталої співпраці між ними на по- 
стійній основі і переважно ситуативне партнерство 
стримують процеси розвитку соціального потенці-
алу громад. Активізація залучення громадськості до 
процесу децентралізації управління має відбуватись 
на принципах прозорості, підзвітності, відкритості, 
відповідальності. 

Висновки. Недосконалість інституційного за-
безпечення соціального та трудового потенціалів 
громади створює наявність відмінностей та виник-
нення обмежень прав і можливостей в окремих регі-
онах та громадах щодо участі інститутів громадян-
ського суспільства та членів громади в її політич-
ному, соціально-економічному, культурному житті, 
формуванні положень та участі в розробці й прий-
нятті нормативних, стратегічних, програмних доку-
ментів громади. Неврегульованість на законодав-
чому рівні питань, пов’язаних з децентралізацією 
влади, стримує процес реформи та можливості роз-
витку громад. 

Пасивність, формальність участі інститутів 
громадянського суспільства в процесах децентралі-
зації та розвитку громади є перешкодою на шляху 
реалізації її соціального і трудового потенціалів. 

Нормативно-правове забезпечення розвитку 
громадянського суспільства потребує удоскона-
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лення за напрямами: визначення порядку прове-
дення громадських слухань у відповідному норма-
тивному акті, надання реальної, а не формальної 
сили впливу громадським радам, зміни рекоменда-
ційного характеру Порядку проведення громадської 
експертизи та Порядку проведення консультацій 
для органів місцевого самоврядування, визначені 
Постановами КМУ № 976 та № 996 відповідно, на 
обов’язковий. 
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Хандій О. О. Інституційне забезпечення роз-

витку соціального та трудового потенціалів тери-
торіальних громад 

Реформа децентралізації влади в Україні спрямо-
вана на підвищення ефективності місцевого самовря-
дування, якості життя населення та доступності пуб- 
лічних послуг. Досягнення основних завдань реформи 
в повному обсязі та в намічені терміни залежить від  
рівня активізації соціального та трудового потенціалів 
територіальних громад. Повна реалізація можливостей 
соціальних ресурсів, перетворення соціального та тру-
дового потенціалів на ресурс розвитку території потре-
бує відповідного інституційного забезпечення. Недос-
конале правове поле та організаційно-економічні умо-
ви використання соціального ресурсу територіальних 
громад стримують процеси децентралізації та знижу-
ють можливості економічного зростання країни. Ме-
тою статті є дослідження інституційного забезпечення 
розвитку соціального та трудового потенціалів терито-
ріальних громад та розробка пропозицій щодо його 
удосконалення. Під інституційним забезпеченням в ро-
боті розуміється сукупність державних і недержавних 
інституцій та інститутів, які створюють правові та ор-
ганізаційно-економічні умови для запровадження  
і розвитку відповідної діяльності. Дослідження право-
вої основи інституційного забезпечення розвитку соці-
ального та трудового потенціалів територіальних гро-
мад в Україні дозволило систематизувати нормативно-
правові документи за сферами та рівнями регулювання 
відносин. Зроблено висновок, що суттєвої шкоди про-
цесам децентралізації наносить неприйняття значної 
кількості правових документів, які сприяють її станов-
ленню та розвитку, і довгі роки залишаються законо- 
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проектами. Дослідження організаційних умов соціа-
льно-економічного розвитку територій в умовах де- 
централізації влади, забезпечення використання та  
розвитку соціальних ресурсів територіальної громади 
дозволило запропонувати форми активізації соціаль-
ного та трудового потенціалів громади відповідно до 
повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад та повноважень сільських, селищних,  
міських, обласних рад. В роботі визначено форми та 
засоби активізації соціального та трудового потенціа-
лів громади відповідно до окремих статей Закону Ук-
раїни «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Ключові слова: інституційне забезпечення, соціа-
льний потенціал, трудовий потенціал, територіальні 
громади, форми активізації. 

 
Хандий Е. А. Институциональное обеспечение 

развития социального и трудового потенциалов 
территориальных громад 

Реформа децентрализации власти в Украине 
направлена на повышение эффективности местного са-
моуправления, качества жизни населения и доступно-
сти публичных услуг. Достижение основных задач ре-
формы в полном объеме и в намеченные сроки зависит 
во многом от уровня активизации социального и тру-
дового потенциалов территориальных громад. Реали-
зация возможностей социальных ресурсов в полном 
объёме, преобразование социального и трудового по-
тенциалов в ресурс развития территории требует соот-
ветствующего институционального обеспечения. 
Несовершенное правовое поле и организационно-эко-
номические условия использования социального ре-
сурса территориальных громад сдерживают процессы 
децентрализации и снижают возможности экономиче-
ского роста страны. Целью статьи является исследова-
ние институционального обеспечения развития соци-
ального и трудового потенциалов территориальных 
громад и разработка предложений по его совершен-
ствованию. Под институциональным обеспечением в 
работе понимается совокупность государственных и 
негосударственных институций и институтов, созда- 
ющих правовые и организационно-экономические 
условия для осуществления и развития соответству- 
ющей деятельности. Исследование правовой основы 
институционального обеспечения развития социаль-
ного и трудового потенциалов территориальных гро-
мад в Украине позволило систематизировать норма-
тивно-правовые документы по сферам и уровням регу-
лирования отношений. Сделан вывод, что непринятие 
значительного количества правовых документов, кото-
рые способствуют становлению и развитию децентра-
лизации, и долгие годы остаются законопроектами, 
препятствуют реализации реформы. Исследование ор-
ганизационных условий социально-экономического 
развития территорий в условиях децентрализации вла-
сти, обеспечения использования и развития социаль-
ных ресурсов территориальной громады позволило 
предложить формы активизации социального и трудо- 
 
 
 
 

вого потенциалов громады в соответствии с полномо-
чиями исполнительных органов сельских, поселковых, 
городских советов и полномочий сельских, поселко-
вых, городских, областных советов. В работе опреде-
лены формы и средства активизации социального и 
трудового потенциалов громады в соответствии с от-
дельными статьями Закона Украины «О местном само-
управлении в Украине». 

Ключевые слова: институциональное обеспече-
ние, социальный потенциал, трудовой потенциал, тер-
риториальные громады, формы активизации. 

 
Khandii O. Institutional support for the develop-

ment of social and labor potential of territorial commu-
nities 

The reform of the decentralization of power in 
Ukraine is aimed at improving the efficiency of local self-
government, the quality of life of the population and the 
availability of public services. The achievement of the 
main objectives of the reform in full and on schedule de-
pends largely on the level of activation of social and labor 
potentials of the territorial communities. The realization of 
the potential of social resources in full, the transformation 
of social and labor potentials into a resource for the deve- 
lopment of a territory requires appropriate institutional 
support. The imperfect legal field and the organizational 
and economic conditions for the use of the social resource 
of the territorial communities restrain the processes of de-
centralization and reduce the possibilities for the economic 
growth of the country. The purpose of the article is to study 
the institutional support of the development of social and 
labor potentials of territorial communities and the develop-
ment of proposals for its improvement. Institutional provi-
sion in work is understood as a combination of state and 
non-state institutions and institutions that create legal and 
organizational-economic conditions for the implementa-
tion and development of relevant activities. The study of 
the legal basis of the institutional support of the develop-
ment of social and labor potentials of territorial communi-
ties in Ukraine allowed to systematize the regulatory do- 
cuments on the areas and levels of regulation of relations. 
It was concluded that the failure to adopt a significant num-
ber of legal documents that contribute to the establishment 
and development of decentralization, and for many years 
remain bills, impede the implementation of the reform. The 
study of the organizational conditions for the socio-eco-
nomic development of territories under conditions of de-
centralization of power, ensuring the use and development 
of social resources of the territorial community allowed us 
to propose forms of enhancing the social and labor poten-
tial of the community in accordance with the powers of the 
executive bodies of village, town, city councils and powers 
of village, town, city, regional councils. The forms and 
means of activating the social and labor potential of the 
community were identified in the article in accordance with 
certain points of the Law of Ukraine “On Local Self-Go- 
vernment in Ukraine”. 

Keywords: institutional support, social potential, la-
bor potential, territorial communities, forms of activation. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ  

НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
Постановка проблемы. Девальвация нацио-

нальной валюты, произошедшей в Азербайджане в 
2015 году наглядно доказала зависимость страны от 
углеводородных ресурсов и резко актуализировала 
вопрос развития ненефтяного сектора. Поэтому 
оценка влияния девальвации на перерабатывающую 
промышленность, безусловно, создает особый инте-
рес. Долгие годы реализация в Азербайджане при-
знаков, принадлежащих голландскому синдрому, в 
том числе отрицательное влияние на перерабатыва-
ющую промышленность, повышает актуальность 
исследования.  

Проблемой для национальной перерабатываю-
щей промышленности стал резкий скачок валют-
ного курса.  

Дело в том, что по известному теоретическому 
факту девальвация маната должна была способство-
вать росту экспорта и снижению импорта. Но дан-
ное ожидание не оправдало себя. А самое важное – 
в экспорте продукции перерабатывающей промыш-
ленности произошли снижения [1].  

Анализ исследования. После повышения на 
34,6% курса доллара 21 февраля 2015 года, в пере-
рабатывающей промышленности темп роста произ-
водства в январе-июне месяцах по сравнению с 4% 
в январе-марте увеличился в 4,5 раза и составил 18-
19% (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Темп годового роста в перерабатывающей промышленности и кредиты,  
предоставленные перерабатывающей промышленности 

 

Составлено автором на основании источников [1; 2]. 
 
Исходя из вышеизложенного, необходимо осо-

знать данный феномен.  
Во-первых, необходимо отметить, что не про-

изводство упало до нуля, а темп роста производства 
и это, на самом деле может быть естественным – 
данный случай в экономической теории известен 
как закон убывающей отдачи. Это можно назвать 
насыщенной отдачей, сущность которой состоит в 
том, что отдача каждой дополнительно вложенной 
инвестиции со временем убывает [2]. Само проявле- 

ние данного закона на макроуровне, в странах, име-
ющих различные уровни развития, различаются 
темпами роста ВВП. Действительно в странах, до-
стигших высокого уровня ВВП. на каждого чело-
века (на душу населения) темп роста ВВП находится 
на уровне 2-4%. В Китае, Индии, Турции, Бразилии 
и других странах с быстрым экономическим ростом 
данный показатель в некоторых случаях достигает 
двузначного числа [3]. Таким образом,  вышеуказан-
ное убывание темпа производства в перерабатыва- 
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ющей промышленности Азербайджана, на первый 
взгляд можно оценить как естественное положение. 

Во-вторых, одним из важных факторов, дей-
ствующих на уменьшение темпа роста производ-
ства, безусловно, является высокий объем кредитов, 
взятых в зарубежных валютах. Действительно, за 
долгие годы повышение мировых цен на нефть и 
продолжительное увеличение производства нефти в 
Азербайджане способствовало уменьшению курса 
доллара. Это создало мнение приемлемости креди-

тов в долларах, и резкая девальвация привела к шо-
ковому состоянию заемщиков. В результате после 
девальвации, несмотря на снижение процентной 
ставки по кредитам, выданные фирмам денежные 
суммы вместо возрастания, уменьшились (рис. 2). 
Дело в том, что тут разговор идет не о темпе возрас-
тания кредитов, а именно об их объемах, уменьше-
ние которых может быть оценено на уменьшение 
бизнес активности, то есть как элемент экономиче-
ского кризиса. 

 

 
Рис. 2. Кредиты, выданные фирмам и степень процентов по кредитам, манат 

Составлено автором на основании источника [1]. 
  
Для содержательного обоснования полученных 

результатов рассмотрим экспорт в данном периоде. 
Как видно их рис. 3, после первой девальвации в 
феврале 2015 года темп прироста экспорта ненефтя-
ного сектора быстро снизился, по сравнению января 
2016 года с январем 2015 года, соответственно 
уменьшилось на 50%. А это значит, что объем экс-

порта ненефтяных продукций в один год умень-
шился в 2 раза. Даже на протяжении всего 2016 года 
по сравнению с предыдущими периодами имелась 
тенденция к уменьшению. Такое резкое снижение  
экспорта вместо повышения на фоне девальвации  
национальной валюты больше двух раз и повыше-
ния производства в ненефтяном секторе требует 
особого разъяснения. 

 

 
Рис. 3. Экспорт ненефтяной продукции и кредиты, выданные перерабатывающей  

промышленности, к концу периода 
Составлено автором на основании источника [2]. 
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С целью разъяснения данных процессов мы 
предлагаем две нижеследующие гипотезы.  

Гипотеза 1. Увеличение производства в некото-
рых перерабатывающих отраслях в результате де-
вальвации национальной валюты происходит за 
счет снижения импорта. С первого взгляда данный 
факт наглядно находит свое подтверждение в ре-
зультате нижеследующего анализа.  

Гипотеза 2. Несмотря на то, что девальвация 
национальной валюты стимулирует экспорт, сниже-
ние экспорта перерабатывающей промышленности 
может разъясниться нижеследующими тремя при-
чинами. 

1. Импортозависимость основного сырья пере-
рабатывающей промышленности. Это естественная 
гипотеза: при импортировании основного сырья 
производимой продукции в результате девальвации 
цена в манатах в два раза возрастает. 

2. Низкая производительная сила. Отсутствие 
свободной производительной силы даже при благо-

приятных условиях не позволяет росту производ-
ства. В Азербайджане по всей вероятности данный 
фактор тоже сыграл роль. Так как, в результате де-
вальвации национальной валюты, естественно, сни-
жение импорта способствовало появлению пустоты 
на внутреннем рынке, не только возрастающее про-
изводство [4]. 

3. Слабость (отсутствие) экспорта перерабаты-
вающей промышленности. А именно влияние кол-
лапса национальной валюты на молокоперерабаты-
вающие предприятия. Производство молочных про-
дуктов является одним из динамично развива- 
ющихся отраслей перерабатывающей промышлен-
ности. По исследованиям Азербайджан в данной об-
ласти имеет конкурентное превосходство [4, 5, 6]. 
Как видно из табл. 1, производство молока и молоч-
ных продуктов в физическом выражении непре-
рывно возрастает. Хотя в 2013 году наблюдалось 
сильное снижение в импорте, то до кризиса в 2014 
году импорт вновь возрастал.  

 
Таблица 1 

Запасы (резервы) и использования молока и молочных продукций, тонны 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЗАПАСЫ (РЕЗЕРВЫ)
Остаток на начало 
года 172641 171588 119739 152313 158195 164815 22115 

Производство 1535753 1597452 1695588 1796706 1855838 1924542 2009913
Импорт 647229 654608 642255 573587 581753 366035 288488
Итого запасов 2355623 2423648 2457582 2522606 2595786 2455392 2320516

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для корма скота и 
птиц 47112 45609 46248 47471 48848 46 206 23 668 

Использованы как 
продовольствен-
ные продукты 

2099713 2230548 2206834 2257347 2321031 2345715 2276948 

Для изготовления 
продовольствен-
ных продуктов  

 
1359223 

 
1323663 

 
1872898 

 
1871194 

 
1936413 

 
1951596 

 
2017446 

Для изготовления 
сыра 356 948 364805 388200 391259 396463 399396 407142 

Для изготовления 
молока и сливок 410845 359031 853304 859807 869044 888371 913379 

Для изготовления 
сливочного масла  

458133 461877 478868 478949 517883 524009 560551 

Для изготовления 
кефира 

130147 130932 129513 129551 130920 125812 123973 

Для изготовления 
других продукций 3151 7020 23013 11629 22103 14008 12401 

Экспорт - 27 47 6072 6019 6262 5753
Потери 37210 27725 52140 53521 55073 35094 9233
Остаток на конец 
года 

171588 119739 152313 158195 164815 22115 4914 

Итого использова-
ния 2355623 2423648 2457582 2522606 2595786 2455392 2320516 

Составлена на основании источника [2]. 
 
Как показывают данные табл. 1, в 2015 году им-

портирование данных продукций уменьшилось на 
37,1%, а в 2016 году еще на 21%, то есть в общей 

сложности уменьшилось примерно на 66%. Но ин- 
тересно то, что и в 2015 году, и в 2016 году внутрен-
нее потребление незначительно возросло (соответ- 
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ственно 0,8 и 0,6%). А это подтверждает нашу гипо-
тезу, что хотя одна часть пустоты внутреннего по-
требления, появившегося в результате снижения им-
порта, обеспечивается за счет возрастающего произ-
водства, появляется необходимость использования 
определенной части экспорта (табл. 1).  

Состояние молока с жирностью 1-6 процентов 
и сливок похожее. В 2014-2016 годах импортирова-
ние снизилось на 47,3%, а производство увеличи-
лось на 5%. Внутреннее потребление увеличилось 
примерно так же, как и производство (4.4%). По-
этому импорт уменьшился на 47%, экспорт – на 21% 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Запасы (резервы) и использование молока с жирностью 1-6% и сливок, тонны 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016:2014

ЗАПАСЫ (РЕЗЕРВЫ)
Остаток на начало 
года 

8596 8915 9025 9108 9184 9366  

Производство  709634 823470 830205 839301 857952 880963 1,05
Импорт 16694 10980 11878 9783 8668 5152 0,53
Итого запасов 734924 843365 851108 858192 875804 895481 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Использованы как 
продовольственные 
продукты 

718268 825429 832281 839296 857087 875856 1,044 

Экспорт  - 13 740 657 116 517 0,79
Потери  7741 8898 8979 9055 9235 9443 
Остаток на конец 
года 

8915 9025 9108 9184 9366 9665  

Итого использова-
ний 

734924 843365 851108 858192 875804 895481  

Составлена на основании источника [2]. 
 
Как показывают данные табл. 2, импортирова-

ние в страну сыра в рассматриваемый период значи-
тельно уменьшилось (47%), наряду с этим внутрен-
нее потребление увеличилось на 5%, хотя производ-
ство увеличилось всего на 3%. Из табл. 3 видно, что 

определенная часть внутреннего потребления, уве-
личенного на фоне уменьшения импортирования, 
обеспечено за счет остатка на конец предыдущего 
года, и это способствовало непрерывному уменьше-
нию этих остатков. 

 
Таблица 3 

Запасы (резервы) и использование сыров всех видов 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016:2014

ЗАПАСЫ (РЕЗЕРВЫ)
Остаток на начало 
года 

17524 15903 13817 14191 15776 16369 10982  

Производство  43340 44293 47134 47506 48138 48495 49434 1,03
Импорт  7 204 6890 6037 11465 11717 9102 6540 0,56
Итого запасов 68068 67086 66988 73162 75631 73966 66956 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Использованы как 
продовольствен-
ные продукты 

51527 52557 52220 56755 58571 62342 61190 1,05 

Экспорт - - - 1 - 6 15 
Потери 638 712 577 630 651 636 576 
Остаток на конец 
года 

15903 13817 14191 15776 16409 10982 5175  

Итого использова-
ния 

68068 67086 66988 73162 75631 73966 66956  

Составлена на основании источника [2]. 
 
Положение с кефиром, сливками, йогуртом и 

другими продуктами несколько иное – в этом сег-
менте экспортирование увеличилось; производство, 

импортирование и потребление уменьшилось 
(табл. 4). Данное положение разъясняется тем, что 
во-первых, Азербайджан, можно сказать, полно- 
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стью обеспечивает упомянутыми  продуктами, а 
роль импортирования незначительное. Во-вторых, в 
предыдущих годах объем экспортирования по срав-
нению с импортированием увеличился в 20-25 раз. 
И наконец, нужно учесть то, что снижение потреб-
ления на 4% и снижение на 3% производства, нахо-
дящегося в высоком объеме, создало условие для 

направления одной части производства на экспорти-
рование, так как если снижение в потреблении  
5,7 млн тонны и в производстве 4.1 млн тонны 
направлены на компенсацию импортирования, 
часть которого уменьшилась, остальная часть 36 
(528-492) тонны направлены на незначительное уве-
личение экспортирования (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Запасы (резервы) и использование кефира, сливок, йогуртов и других продуктов 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016:2014

ЗАПАСЫ (РЕЗЕРВЫ)
Остаток на 
начало года 

7217 6947 7429 6839 6096 6174 5047  

производство 133313 136199 147973 139999 142335 133322 136376 0,97
Импортирова-
ние 

9242 16003 12533 9463 9543 8778 7436 0,78 

Итого запасов 149772 159149 167935 156301 157974 148274 148859 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использованы 
как продоволь-
ственные про-
дукты 

139136 147561 157714 147308 148385 140179 140783 0,96 

экспортирова-
ние 

- 6 - 18 492 387 528 1,07 

Потери  3689 4153 3382 2879 2923 2661 2448 
Остаток на ко-
нец года 

6947 7429 6839 6096 6174 5047 5100  

Итого использо-
вание 

149772 159149 167935 156301 157974 148274 148859  

Составлена на основании источника [2]. 
 
Среди молочных продуктов сливочное масло в 

Азербайджане занимает особое место. Во-первых, 
по историческим традициям данный продукт ши-
роко используется в приготовлении блюд. Во-вто-
рых, в отличии от других молочных продуктов, зна-

чительная часть до девальвации обеспечения дан-
ным продуктом, важным для нашей страны (в 2014 
году, можно сказать, что половина) осуществлялось 
за счет импортирования (табл. 5). 

 
 

Таблица 5 
Запасы (резервы) и использование сливочного масла, тонн 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016:2014
ЗАПАСЫ (РЕЗЕРВЫ)

Остаток на начало 
года 

9 449 8 615 8 694 8 462 8 904 1 840 0,22 

Производство  21 093 21 821 21 877 23 445 23 935 25 604 1,09
Импортирование 20 923 21 469 21 644 21 776 10 906 8 357 0,38
Итого запасов 51 465 51 905 52 215 53 683 43 745 35 801 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Использованы как 
продовольственные 
продукты 

42 678 42 971 43 354 44 472 41 454 32 532 0,73 

Переработаны  - - - - - 1 511 
экспортирование - - 158 59 249 107 1,81
Потери  172 240 241 248 202 166 0,67
Остаток на конец года 8 615 8 694 8 462 8 904 1 840 1 485 0,17
Итого использование 51 465 51 905 52 215 53 683 43 745 35 801 

Составлена на основании источника [2]. 
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В 2016 году экспортирование снизилось при-
мерно на 50%, производство увеличилось всего на 
9%. А это является явным примером подтверждения 
выдвинутых нами обоих гипотез [7]. Так как, с од-
ной стороны, это разъясняется слабостью резервов 
производственных сил. Но основная причина в том, 
что сливочное масло в Азербайджане производится 
в основном из импортированного сырья, и резкое 
увеличение стоимости данного сырья в манатах спо-
собствует значительному увеличению его стоимо-
сти (в течении двух лет после девальвации, стои-
мость сливочного масла возросла в два раза), а это 
обусловливает снижение потребления на 27%. 
Кроме того, в обеспечении внутренней потребности 
резкое уменьшение остатков 2014 года (78%) сыг-
рало большую роль [9]. 

Хотя растительные масла непосредственно не 
относятся к молокоперерабатывающей промышлен-
ности, как заменитель важного продукта сливочного 
масла, и как представитель перерабатывающей про-
мышленности зарождает интерес исследования вли-
яния девальвации на данный сегмент [8].  

Выводы и предложения. Таким образом, ана-
лиз производства, потребления, экспортирования и 
импортирования ряда переработанных продуктов в 
период непосредственно после резкой девальвации 
национальной валюты в Азербайджане проявляет 
нижеследующие аспекты: 

• Уменьшение в значительной степени им-
портирования большинства продуктов перерабаты-
вающей промышленности. 

• Увеличение внутреннего производства про-
дуктов. 

• Слабость производительных сил и обеспе-
чения внутренним сырьем в некоторых случаях 
национального производства полностью не компен-
сирует импортирование. 

• Многие сегменты перерабатывающей про-
мышленности основного сырья зависят от импорти-
рования, то наблюдается значительное повышение в 
манатах производственных цен на внутреннюю про-
дукцию. 
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Гулузаде С. Б. Вплив девальвації національної 

валюти на переробну промисловість Азербайджану 
У статті вказується, що після двократної різкої де-

вальвації в 2015 році азербайджанського маната в кра-
їні з'явилися ознаки економічної кризи, в деяких сег- 
ментах замість виробничого і експортного зростання 
відбувся спад. Це посприяло появі проблем у сфері уп-
равління валютними ризиками на виробничих підпри-
ємствах країни. 

У статті на прикладі молокопереробної промисло-
вості досліджено причини неадекватної реакції пере-
робної промисловості на девальвацію національної ва-
люти. 

Ключові слова: валютний ризик, валютний курс, 
імпортозалежність, виробничі сили, національна ва-
люта. 

 
Гулузаде С. Б. Влияние девальвации нацио-

нальной валюты на перерабатывающую промыш-
ленность Азербайджана 

В статье указывается, что после двукратной рез-
кой девальвации в 2015 году азербайджанского маната, 
в стране появились признаки экономического кризиса, 
в некоторых сегментах вместо производственного и 
экспортного роста произошел спад. Это поспособство-
вало появлению проблем в области управления валют-
ными рисками на производственных предприятиях 
страны.  

В статье на примере молокоперерабатывающей 
промышленности исследованы причины неадекватной 
реакции перерабатывающей промышленности на де-
вальвацию национальной  валюты.  

Ключевые слова: валютный риск, валютный курс, 
импортозависимость, производственные силы, нацио-
нальная валюта. 

 
Guluzade S. Impact of the national currency de-

valuation on the processing industry of Azerbaijan 
In the article states that after the double sharp deval-

uation in 2015 of the Azerbaijani manat, signs of the eco-
nomic crisis appeared in the country, in some segments in-
stead of production and export growth there were de-
creases. This contributed to the emergence of problems in 
the field of currency risk management in industrial enter-
prises of the country.  

In the article, the reasons for the inadequate response 
of the processing industry to the devaluation of the national 
currency are investigated using the dairy industry as an ex-
ample. 

Keywords: currency risk, exchange rate, dependence 
on imports, production forces, national currency. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Постановка проблемы. Широкомасштабные 
реформы, осуществляемые в нашей стране в первые 
годы XXI века, создали условия для перехода обще-
ства на более высокий социально-экономический 
уровень развития. В последние годы значительные 
достижения в области образования непосредственно 
связаны с направленной на модернизацию соци-
ально-экономической политикой страны.  

Президент Азербайджанской Республики сво-
им распоряжением дал указание подготовить кон-
цепцию развития «Азербайджан 2020: взгляд в бу-
дущее». Необходимость такой концепции связана с 
новым этапом развития нашей страны, а завоеван-
ные достижения позволят поставить перед Азербай-
джаном более высокие цели и определить задачи 
для их решения. 

На ряду с предъявлением соответствующих 
требований к формированию экономической мо-
дели, предусматривается увеличение роли компью-
терно-сетевых знаний для коренных изменений в 
системе образования, виртуального образования и 
ИКТ. 

Концепция развития «Азербайджан 2020: 
взгляд в будущее» предусматривает дальнейшее 
развитие ИКТ и услуг связи, создание надежной си-
стемы информационной безопасности и дальней-
шего расширения цифровой передачи данных, а 
также 100%-ое внедрение услуг электронного пра-
вительства. К 2020 году развивающийся Азер- 
байджан станет экономически и политически конку-
рентоспособным. 

В Азербайджане за последнее десятилетие 
сформировались факторы социально-экономиче-
ского, научно-технического и культурного разви-
тия, которые можно рассматривать как важные фазы 
перехода к информационному обществу. 

Информационное общество – это общество, в 
котором большинство работающих занято произ-
водством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, особенно высшей ее формы – знаний.  
Информационное общество базируется на эконо-
мике знаний, то есть на таком типе экономики, в ко-
тором значительная часть национального продукта 
создается в отраслях, непосредственно производя-
щих новые знания, информационные блага и услуги, 
а также оборудование для передачи и обработки зна-
ний и информации. 

Успешное развитие отечественного рынка те-
лекоммуникаций, информационных технологий, 

продуктов и услуг, постепенное превращение ин-
формации в общественный ресурс развития уско-
ряют этот процесс. Важную роль в этом играет по-
нимание высшим руководством страны необходи-
мости развития ИКТ как прикладного инструмента 
для развития Азербайджана. В рамках данного 
направления будут исследованы механизмы вли- 
яния ИКТ на макропоказатели экономики и эконо-
мический рост. 

Внедрение автоматизированных технологий 
обработки экономической информации позволяют 
повысить эффективность управления организацией 
за счет обеспечения руководителей и специалистов 
максимально полной, оперативной и достоверной 
информацией на основе единой базы данных. 

С полной уверенностью можно утверждать, что 
в середине XXI в. лидерами мировой экономики и 
международной торговли станут страны, облада- 
ющие высокими технологиями и наукоемкими про-
изводствами. В условиях рыночной экономики ко-
ренным образом меняется подход к управлению – от 
функционального к бизнес-ориентированному, кар-
динально меняется и роль информационных техно-
логий. В условиях острейшей конкуренции ориента-
ция на управление организацией на основе бизнес-
процессов обеспечивает конкурентное преимуще-
ство, а управление на основе бизнес-процессов не 
может эффективно реализовываться без использова-
ния информационных технологий и систем.  

Анализ исследования. Для успешной реализа-
ции процесса управлением организацией требуются 
высокообразованные специалисты – экономисты, 
умеющие правильно расставить приоритеты и цели 
для получения максимальной прибыли с наимень-
шими потерями. Экономист-профессионал XXI в. 
должен обладать обширными знаниями в области 
информатики, иметь практические навыки по ис-
пользованию современной вычислительной тех-
ники, систем связи и передачи информации, средств 
оргтехники, знать основы и перспективы развития 
новых информационных технологий, уметь оцени-
вать информационные ресурсы для принятия опти-
мальных управленческих решений.  

В соответствии с тенденцией быстрого продви-
жения общества к широкому и всестороннему ис-
пользованию достижений научно-технического 
прогресса в области компьютерной техники и бурно 
развивающихся процессов информатизации учеб-
ными планами всех высших учебных заведений эко-
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номического профиля предусмотрено изучение дис-
циплины «Экономическая информатика», формиру-
ющей базовые знания в области информатики и ком-
пьютеризации управленческих процессов.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что не- 
отъемлемой частью профессиональной деятельно-
сти современного специалиста управления является 
его взаимодействие со специалистами в области 
компьютерных технологий. В этом плане важными 
факторами эффективности их взаимодействия явля-
ются владение специалистами управления основной 
терминологией компьютерной сферы деятельности, 
понимание реальных возможностей и особенностей 
применения компьютерных технологий, знание тен-
денций их развития и совершенствования, умение 
четко формулировать свои требования как пользо-
вателей к подобным компьютерным системам. 

Для профессионала в области финансов и кре-
дита, страхового дела, налогообложения и других 
сфер деятельности изучение предмета «Экономиче-
ская информатика» должно носить прикладной ха-
рактер: помогать будущему специалисту, опираясь 
на полученные знания, эффективно решать его ос-
новные задачи, активно используя возможности со-
временных компьютерных технологий, а также в 
случае необходимости принимать обоснованные 
стратегические и тактические решения по вопросам 
совершенствования и дальнейшего развития этих 
технологий. На Западе таких специалистов-управ-
ленцев называют CIO (Chief Information Officer), ко-
торые, как правило, занимают 2-е место в высшем 
эшелоне иерархии управления и являются выход-
цами из финансово-экономических специальностей. 

Экономическая информатика – это наука об ин-
формационных системах, используемых для подго-
товки и принятия решений в управлении, экономике 
и бизнесе. Объектом экономической информатики 
выступают информационные системы, которые 
обеспечивают решение предпринимательских и ор-
ганизационных задач, возникающих в экономиче-
ских системах (экономических объектах). То есть, 
объектом экономической информатики выступают 
экономические информационные системы, конеч-
ной целью функционирования которых является эф-
фективное управление экономической системой. 
Информационная система – это совокупность про-
граммно-аппаратных средств, способов и людей, ко-
торые обеспечивают сбор, хранение, обработку и 
выдачу информации для обеспечения подготовки и 
принятия решений. К основным компонентам ин-
формационных систем, используемых в экономике, 
относятся: программно-аппаратные средства, биз-
нес-приложения и управление информационными 
системами. Назначение информационных систем – 
создание современной информационной инфра-
структуры для управления компанией.  

Экономическая информатика – это технологии 
и способы автоматизации информационных процес-
сов с применением экономических данных. Эконо-
мическая информатика изучает теоретические ос-

новы информатики и приобретение навыков исполь-
зования прикладных систем обработки экономиче-
ских данных и систем программирования для персо-
нальных компьютеров и компьютерных сетей.  

К базовым понятиям, которые используются в 
экономической информатике, относятся: данные, 
информация и знания. Знания – это интеллектуаль-
ный капитал. Формальные знания могут быть в виде 
документов (стандартов, нормативов), регламенти-
рующих принятие решений, или учебников, ин-
струкций с описанием решения задач. Неформаль-
ные знания – это знания и опыт специалистов в 
определенной предметной области. Принятие реше-
ний осуществляются на основе полученной инфор-
мации и имеющихся знаний. Принятие решений – 
это выбор наилучшего в некотором смысле варианта 
решения из множества допустимых на основании 
имеющейся информации. В зависимости от сферы 
использования, информация может быть различной: 
научной, технической, управляющей, экономиче-
ской и т.д. Для экономической информатики инте-
рес представляет экономическая информация. 

Принятие решения в автоматизированной си-
стеме организационного управления, как правило, 
осуществляется специалистом с применением или 
без применения технических средств, но в послед-
нем случае – на основе тщательного анализа резуль-
татной информации, полученной на компьютере. За-
дача принятия решений осложняется тем, что специ-
алисту приходится выбирать из множества допусти-
мых решений наиболее приемлемое, сводящее к ми-
нимуму потери ресурсов (временных, трудовых, ма-
териальных и т.д.). Благодаря применению персо-
нальных компьютеров и терминальных устройств 
повышается аналитичность обрабатываемых сведе-
ний, а также обеспечивается постепенный переход к 
автоматизации выработки оптимальных решений в 
процессе диалога пользователя с вычислительной 
системой. Этому способствует использование но-
вых технологий экспертных систем поддержки при-
нятия решений. 

Экспертные системы – это интенсивно развива-
ющееся направление в области искусственного ин-
теллекта. Такой интерес к себе Экспертные системы 
вызывают с момента своего появления, что связано 
с возможностью их применения к решению задач из 
самых различных областей человеческой деятельно-
сти. Попытки создания экспертных систем предпри-
нимались ко многим предметным областям, в кото-
рых они эффективно используются.  

Экспертные системы – это набор программ или 
программное обеспечение, которое выполняет 
функции эксперта при решении какой-либо задачи в 
области его компетенции. Экспертные системы, как 
и эксперт-человек, в процессе своей работы опери-
рует со знаниями. Знания о предметной области, не-
обходимые для работы Экспертных систем, опреде-
ленным образом формализованы и представлены в 
памяти компьютера в виде базы знаний, которая мо-
жет изменяться и дополняться в процессе развития 
системы. 
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Главное достоинство Экспертных систем – воз-
можность накапливать знания, сохранять их дли-
тельное время, обновлять и тем самым обеспечивать 
относительную независимость конкретной органи-
зации от наличия в ней квалифицированных специ-
алистов. Накопление знаний позволяет повышать 
квалификацию специалистов, работающих на пред-
приятии, используя наилучшие, проверенные реше-
ния. 

Практическое применение искусственного ин-
теллекта в экономике основано на Экспертных си-
стемах, позволяющих повысить качество и сохра-
нить время принятия решений, а также способству-
ющих росту эффективности работы и повышению 
квалификации специалистов. 

Основными отличиями Экспертных систем от 
других программных продуктов являются использо-
вание не только данных, но и знаний, а также специ-
ального механизма решений и новых знаний на ос-
нове имеющихся. Знания в Экспертных системах 
представляются в такой форме, которая может быть 
легко обработана на компьютере. В Экспертных си-
стемах известен алгоритм обработки знаний, а не ал-
горитм решения задачи. Решение задачи в Эксперт-
ных системах сопровождается понятными пользова-
телю объяснениями, качество получаемых решений 
обычно не хуже, а иногда и лучше, достигаемого 
специалистами. 

В системах, основанных на знаниях, правила 
(или эвристики), по которым решаются проблемы в 
конкретной предметной области, хранятся в базе 
знаний. Такой процесс продолжается до тех пор, 
пока не поступит информация, достаточная для 
окончательного заключения. 

В последнее десятилетие Экспертные системы 
возродились в виде систем с базой знаний, которые 
тесно переплетались с существующими деловыми 
системами. Их используют в здравоохранении, стра-
ховании, банковском деле и других областях, чтобы 
с помощью правил и объектов накапливать опыт, 
повышать качество принимаемых решений. Базы 
знаний встроены сегодня в наиболее современные 
крупные системы. Они находятся в самой сердце-
вине программ - агентов, осуществляющих поиск в 
сети Internet, и помогают коллективам пользовате-
лей справиться с потоками информации. 

Объединение всех видов программных продук-
тов и их отдельных компонентов в единую Эксперт-
ную систему признано экономически выгодным, так 
как применение Экспертных систем позволяет су-
щественно сократить расходы на подготовку квали-
фицированного персонала, дальнейшую проверку 
работоспособности и надежности разрабатываемых 
и исследовательских систем, а также уменьшить 
время проектирования и(или) исследования. Наибо-
лее популярные системы с базами знаний создава-
лись с ориентацией на стандартное оборудование. В 
этом ключ к пониманию причин успеха современ-
ной технологии баз знаний. Опыт показывает, что 
системы с базами знаний необходимо встраивать в 
самые важные бизнес-процессы и организовывать 

работу персонала так, чтобы он мог максимально 
использовать их преимущества для достижения 
наилучших результатов. 

Экспертные системы с успехом применяются в 
тех областях, где кроме применения стандартных 
алгоритмических методов, основанных на точных 
вычислениях, по существу используют знания и 
опыт конкретных экспертов-аналитиков, а принятие 
решений формируется в условиях неполноты дан-
ных и зависит скорее от качественных, чем количе-
ственных оценок. К таким предметным областям от-
носится прежде всего область анализа финансовой 
деятельности, где эффективность принимаемых ре-
шений зависит от сопоставления множества различ-
ных факторов, учета сложных причинно-следствен-
ных связей, применения нетривиальных логических 
рассуждений и т.п. 

В рамках реформы, проводимой в Азербай-
джане, и интенсивного внедрения ИКТ во все сферы 
государственной деятельности было реализовано 
несколько проектов. Например: 

в Институте Информационных технологий при 
НАН Азербайджана была проведена эксперимен-
тальная реализации морфологического процессора в 
составе экспертной системы поддержки перевода 
(ЭСПП), представляющей собой эксперименталь-
ную двуязычную систему МП с английского языка 
на азербайджанский. ЭСПП реализована на базе 
программы Delphi7, применяемой для создания си-
стем управления базами данных и знаний; 

в Министерстве налогов Азербайджана функ-
ционирует автоматизированная налоговая информа-
ционная система (AVIS). По мнению многих специ-
алистов, она произвела настоящую революцию в 
сфере налогового контроля и делопроизводства. 
АVIS была создана в рамках Госпрограммы разви-
тия ИКТ на 2005-2008 годы и стала важной частью 
создаваемого в Азербайджане «электронного прави-
тельства». 

 

 
 

На фото: робот София в центре ASAN,  
Баку, 23 окт., 2018 

 
Именно потому, что в Азербайджане уделяется 

большое значение разработке и внедрению иннова- 
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ционных проектов, происходит его интенсивное со-
циально-экономическое развитие. Яркий пример 
этому демонстрация в Госагентстве по оказанию 
услуг гражданам и социальным инновациям  
(ASAN xidmət) при Президенте Азербайджана из-
вестного человекоподобного робота София, создан-
ного три года назад компанией Hanson Robotics. Ро-
бот находился в контакте с гражданами в качестве 
волонтера и принимал участие в опросах. Отличи-
тельной особенностью Софии является то, что она 
способна вести с собеседником диалог, отвечая на 
вопросы и высказывая собственные идеи. 

Выводы и предложения. Таким образом, ис-
пользуя искусственный интеллект и экспертные си-
стемы, можно разумно распределить важные для че-
ловечества ресурсы, включая продовольствие, энер-
гию и новые технологии. 

Всё вышеизложенное позволяет делать вы-
воды, что Азербайджан успешно претворяет в жизнь 
реформы, заложенные в концепцию развития «Азер-
байджан 2020: взгляд в будущее».  
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Гаджибеклінська А. К. Роль економічної інфо-

рмації в соціально-економічному розвитку Азер-
байджану 

В Азербайджані за останнє десятиліття сформува-
лися фактори соціально-економічного, науково-тех- 
нічного і культурного розвитку, які можна розглядати 
як важливі фази переходу до інформаційного суспіль-
ства. Концепція розвитку «Азербайджан 2020: погляд 
у майбутнє» передбачає подальший розвиток ІКТ та 
послуг зв'язку, створення надійної системи інформа-
ційної безпеки та подальшого розширення цифрової 
передачі даних, а також 100%-е впровадження послуг 
електронного уряду. 

З повною упевненістю можна стверджувати, що в 
середині XXI ст. лідерами світової економіки і міжна-
родної торгівлі стануть країни, що володіють висо-
кими технологіями і наукомісткими виробництвами. 
Цьому сприяє використання нових технологій Екс- 
пертних систем підтримки прийняття рішень. Основ-
ними відмінностями Експертних систем від інших про-
грамних продуктів є використання не тільки даних, але 
і знань, а також спеціального механізму рішень і нових 
знань на основі наявних. У рамках реформи, що прово-
диться в Азербайджані, й інтенсивного впровадження 
ІКТ в усі сфери державної діяльності було реалізовано 
кілька проектів по впровадженню експертних систем 
та інноваційних проектів. 

Ключові слова: концепція розвитку, інформаційне 
суспільство, економічна інформатика, знання, прий-
няття рішень, експертні системи. 

Гаджибеклинская А. К. Роль экономической 
информации в социально-экономическом развитии 
Азербайджана 

В Азербайджане за последнее десятилетие сфор-
мировались факторы социально-экономического, 
научно-технического и культурного развития, которые 
можно рассматривать как важные фазы перехода к ин-
формационному обществу. Концепция развития 
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее» предусматри-
вает дальнейшее развитие ИКТ и услуг связи, создание 
надежной системы информационной безопасности и 
дальнейшего расширения цифровой передачи данных, 
а также 100%-ое внедрение услуг электронного прави-
тельства. 

С полной уверенностью можно утверждать, что в 
середине XXI в. лидерами мировой экономики и меж-
дународной торговли станут страны, обладающие вы-
сокими технологиями и наукоемкими производствами. 
Этому способствует использование новых технологий 
Экспертных систем поддержки принятия решений. Ос-
новными отличиями Экспертных систем от других 
программных продуктов являются использование не 
только данных, но и знаний, а также специального ме-
ханизма решений и новых знаний на основе име- 
ющихся. В рамках реформы, проводимой в Азербай-
джане, и интенсивного внедрения ИКТ во все сферы 
государственной деятельности было реализовано не-
сколько проектов по внедрению экспертных систем и 
инновационных проектов. 

Ключевые слова: концепция развития, информа-
ционное общество, экономическая информатика, зна-
ния, принятие решений, экспертные системы.  

 
Hajibeklin A. The role of economic information in 

the socio-economic development of Azerbaijan 
Over the past decade, factors of socio-economic, sci-

entific-technical and cultural development have emerged 
in Azerbaijan, which can be considered as important 
phases of the transition to an information society. The de-
velopment concept “Azerbaijan 2020: A Look into the Fu-
ture” envisages the further development of ICT and com-
munication services, the creation of a reliable information 
security system and the further expansion of digital data 
transmission, as well as 100% implementation of e-govern-
ment services. 

With full confidence it can be argued that in the mid-
dle of the XXI century. The leaders of the world economy 
and international trade will be countries with high techno- 
logy and knowledge-intensive industries. This is facilitated 
by the use of new technologies of Expert Decision Support 
Systems. The main differences of Expert systems from 
other software products are the use of not only data, but 
also knowledge, as well as a special mechanism of solu-
tions and new knowledge based on existing ones. As part 
of the reform being carried out in Azerbaijan and the inten-
sive introduction of ICT in all spheres of state activity, sev-
eral projects were implemented for the implementation of 
expert systems and innovation projects. 

Keywords: development concept, information soci-
ety, economic informatics, knowledge, decision-making, 
expert systems. 

 

Стаття надійшла до редакції 27.05.2019 
Прийнято до друку 19.06.2019 



С. А. Баширова 

103 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

УДК 338.432:330.341.1  doi: 10.12958/1817-3772-2019-2(56)-103-107 
С. А. Баширова,  

ORCID 0000-0002-1071-0749, 
e-mail: sabinabashirova890@gmail.com, 

Академия Государственного Управления  
при Президенте Азербайджанской Республики, г. Баку 

 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
 
Постановка проблемы. Экологизация хозяй-

ственной деятельности – узловой вопрос проблемы, 
так как большая часть сельскохозяйственных уго-
дий в той или иной мере затронута деградацион-
ными процессами, что связано как с чрезмерной ин-
тенсификацией земледелия, так и с экстенсивным 
хозяйствованием.  

Под интенсификацией сельскохозяйственного 
производства следует понимать дополнительные 
вложения материальных ресурсов, иногда и живого 
труда, на одну и ту же земельную площадь для уве-
личения выхода продукции, следовательно, и массы 
чистого дохода. Регулирование доходов товаропро-
изводителей через различные программы страхова-
ния или стабилизации доходов производителей 
направлено на управление рисками, присущими 
сельскому хозяйству. В качестве примера можно 
привести программы такого рода, действующие в 
Канаде: программу стабилизации чистого дохода 
(NISA), программу фермерских доходов (CFIP), вве-
денную в действие с 2000 года и рассчитанную на 
смягчение резких падений доходов в результате об-
стоятельств, не зависящих от производителя [1].  

Надо отметить, что под интенсивной культурой 
К. Маркс понимал «не что иное как концентрацию 
капитала на одной и той же земельной площади, 
вместо распределения его между земельными участ-
ками, находящимися один возле другого» [2].  

Материальными предпосылками интенсифика-
ции являются научно-технический прогресс и разви-
тие производительных сил общества. Последнее 
немаловажно и на деле служит как освоению новых 
земель, так и улучшению использования уже осво-
енных земель. Хотя наступает момент, когда даль-
нейшее расширение площадей становится не только 
затруднительным, но и невозможным по причине 
отсутствия свободных земель или невыгодности их 
использования в связи с большими капитальными 
затратами на раскорчевку, осушение болот и обвод-
нение. Для увеличения выхода продукции остается 
единственный путь – улучшение сельскохозяй-
ственного производства. В данном случае интенси-
фикация приобретает силу объективной необходи-
мости и превращается в закономерность развития 
сельского хозяйства [1]. 

Анализ исследований. Важным источником 
повышения экономического плодородия почвы яв-
ляется само сельскохозяйственное растение. Разные 
культуры и сорта обладают неодинаковой способно-
стью использовать почвенное плодородие. В силу 

биологических особенностей, они по-разному реа-
гируют на почвенно-климатические условия, неоди-
наково отзываются на удобрения и агротехнику, 
ввозимую в Азербайджанскую Республику (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Импорт минеральных удобрений по видам,  
в физическом весе 

1000 тонн 

Года 

Итого 
мине-
ральных 
удобре-
ний 

В том числе: 

Азот Фосфат Калиум 
другие 
удобре-
ния 

2012 99,6 74,6 6,1 2,6 16,3
2013 97,7 68,3 10,0 3,0 16,4
2014 153,6 98,7 17,5 5,7 31,7
2015 152,1 104,2 3,7 2,5 41,7
2016 166,9 96,2 0,1 8,0 62,6

 
Как показывает табл. 1, импорт в основном со-

ставляют азотные удобрения, сравнивая 2016 год с 
2012 годом, – увеличение составляет 21 600 тонн.  

 

 
 
Поэтому, очевидно, необходимо правильно 

осуществлять подбор и смену возделывания культур 
и сортов. Повышение интенсификации может 
наблюдаться в любой отрасли сельского хозяйства, 
на производстве любой культуры, даже самой ин-
тенсивной. В производстве зерна, технических куль-
тур, в картофелеводстве и овощеводстве, садовод-
стве и виноградарстве, в любой отрасли животно-
водства есть более или менее неиспользованные ре-
зервы для увеличения выхода валовой продукции 
сельского хозяйства с 1 гектара, основных групп жи-
вотных путем дополнительных затрат материаль-
ных средств, а иногда и живого труда (табл. 2). 
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Таблица 2 
Валовая продукция сельского хозяйства, в фактических ценах, млн манат 

Года  Итого  
В том числе: 

растениеводство животноводство 
По всем категориям хозяйства 

2012 4844,6 2458,2 2386,4 
2013 5244,6 2629,6 2615,0 
2014 5225,8 2449,4 2776,4 
2015 5635,3 2761,1 2874,2 
2016 5632,4 2577,2 3055,2 

Сельскохозяйственные предприятия
2012 319,4 97,3 222,1 
2013 363,9 120,5 243,4 
2014 404,5 111,8 292,7 
2015 410,1 132,5 277,6 
2016 449,2 145,8 303,4 

Индивидуальные предприниматели, домашнее хозяйство
2012 4525,2 2360,9 2164,3 
2013 4880,7 2509,1 2371,6 
2014 4821,3 2337,6 2483,7 
2015 5225,2 2628,6 2596,6 
2016 5183,2 2431,4 2751,8 

 
Из табл. 2 видно, что за 2012 год в растениевод-

стве экономические показатели лучше, чем в живот-
новодстве, тогда как в 2016 году тенденция увеличе-
ния наблюдается в животноводстве на 668,8 млн ма-
нат. 

Основными из них являются: специализация и 
концентрация производства, широкая химизация, 
развитие мелиорации, внедрение комплексной ме-
ханизации, применение достижений науки и передо-
вого опыта. Каждый из них содержит обширную 
программу мероприятий, повышающих уровень ин-
тенсивности сельского хозяйства, таких как:  

– ликвидация или сведение к минимуму потерь 
химических средств при доставке их в хозяйство, на 
поля и фермы, а также при хранении; 

– установление агротехнически правильных 
норм применения химических средств, лучшего 
подбора и смешения их по видам и ассортименту, 
соблюдения оптимальных сроков и способов внесе-
ния удобрений [3]. 

Важность перечисленных мероприятий обу-
словливается возможностью экономии средств и по-
вышения продуктивности возделываемых культур. 
Поэтому, необходимо предусмотреть следующее: 

• выбор наиболее экономичных проектов ирри-
гационно-мелиоративного строительства; 

• подбор для посева на орошаемых и осушен-
ных землях наиболее ценных и урожайных культур 
и сортов; 

• повышение культуры земледелия за счет вне-
сения полных норм удобрений и применения пере-
довой агротехники; 

• систематическое поддержание ирригацион-
но-осушительных систем в рабочем состоянии; 

• недопущение заболачивания орошаемых и 
осушенных земель [3]. 

Таким образом, последовательная интенсифи-
кация предполагает проведение в определенном по- 
рядке всех мероприятий, повышающих культуру 
земледелия и урожайность сельскохозяйственных 
культур, качество продукции, производительность 

труда, способствующих снижению себестоимости 
продукции. Среди мероприятий, повышающих 
культуру земледелия, немало таких, которых для от-
дельного хозяйства доступны без дополнительных 
затрат или требуют столь минимальных затрат, что 
они с трудом поддаются учету. К ним можно отне-
сти оптимальные сроки проведения работ, зябь в 
сравнении с весенней вспашкой, севообороты и пра-
вильное чередование культур. 

Следовательно, интенсификация требует до-
полнительных вложений средств, а для этого необ-
ходимо иметь накопления. В каждом хозяйстве 
главный путь к накоплению лежит через повышение 
производительности труда, снижение себестоимо-
сти продукции, рост рентабельности производства и 
получение большей массы прибыли. Нужно, оче-
видно, установить правильные пропорции между 
фондами потребления и фондами накопления в хо-
зяйствах различных форм собственности. От обще-
ства в целом требуется такое регулирование госу-
дарственных цен на сельскохозяйственную продук-
цию, которое создало бы материальную заинтересо-
ванность хозяйства и работников в увеличении вы-
хода продукции.  

Пропорциональность всех факторов сельскохо-
зяйственного производства, в том числе строгое со-
блюдение технологически обоснованной пропор- 
циональности и последовательности в осуществле-
нии мероприятий по интенсификации, в объеме и 
структуре дополнительных затрат – объективный 
закон любого производства и тем более расширен-
ного. 

Надо отметить, что интенсификация сельского 
хозяйства имеет свой предел и не безгранична. Она 
является экономически оправданной в том случае, 
когда окупаемость производственных затрат оста-
ется без изменения. В определенных пределах она 
может быть оправдана даже в том случае, когда уве-
личение производства продукции за счет дополни-
тельных затрат достигается при снижении норм их 
производства за счет конкуренции. 
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В самом широком понимании конкуренция – 
это форма состязательности, или соперничества, 
разнообразных биологических субъектов. 

В условиях социума конкуренция, по нашему 
мнению, связана с ограниченностью общественных 
благ, в связи с чем социально-экономические отно-
шения по поводу удовлетворения каких-либо обще-
ственных потребностей или достижения личных ин-
тересов членов общества могут приобретать кон-
фликтную форму, затрудняющую или стимулиру- 
ющую процессы распределения и присвоения усло-
вий и результатов производства, процессы потреб-
ления, в том числе доступа к любым бесплатным и 
платным благам (например, образованию и меди-
цинскому обслуживанию, жилищной площади), а 
также к ресурсам (земле, ее недрам, капиталу); про-
цессы профессионального и должностного роста 
(конкуренция за степени, звания, руководящие 
должности); процессы политической борьбы (в 
частности, за выборные должности) и даже про-
цессы межличностного и семейного общения. 

Так, применительно к социальной сфере сорев-
нование можно рассматривать как одну из форм 
конкуренции, поскольку оно также предполагает 
наличие хотя бы «зародышей» общественных свя-
зей; явную или скрытую борьбу за лидерство и до-
минирование, за выгодную позицию, за доступ к же-
лаемым объектам. 

Если же говорить о поведении человека в про-
цессе труда, то в этой связи уместно вспомнить 
слова К. Маркса о том, что конкуренция – это сорев-
нование ради прибыли, что это торговое, а не про-
мышленное соревнование. Возможно, последнее 
следует определять как сотрудничество в конку-
рентной среде, и тогда его отличительными особен-
ностями будут гласность, конструктивное воспри- 
ятие чужого мнения, сравнимость результатов, воз-
можность повторения чужого опыта. Личная заин-
тересованность, демонстрация персональных спо-
собностей, приводящие к повышению производ-
ственной активности большинства работников, в 
свою очередь, повышают конкурентоспособность 
организации в целом. Поэтому соревнование, как 
форма экономической конкуренции, должна заслу-
живать пристального внимания и всемерного поощ-
рения. 

Успех производственной деятельности во мно-
гом зависит от материальной заинтересованности 
занятых в них людей, от правильной организации 
труда. Для этого нужно совершенствовать руковод-
ство развитием сельского хозяйства с все большим 
предоставлением инициативы и оперативно-хозяй-
ственной самостоятельности сельскохозяйственным 
предприятиям [4]. 

Выводы и предложения. Исходя из вышеизло-
женного, следует отметить, что в общем понимании 
государственное регулирование должно предпола-
гать: 

– регулирование форм собственности и земель-
ных отношений; 

– совершенствование государственного управ-
ления; 

– проведение налоговой и учетной политики; 
– защиту внутреннего рынка и товаропроизво-

дителей от продовольственной интервенции;  
– формирование продовольственных фондов; 
– проведение инвестиционной политики и 

охраны окружающей среды;  
– развитие науки, инженерных коммуникаций 

общего назначения; 
– решение вопросов социального развития. 
При проведении земельной политики в усло-

виях рыночных отношений приоритетными должны 
быть общественные интересы государства, направ-
ленные на сохранение земельных ресурсов и их эф-
фективное использование. Это вытекает из особой 
социальной значимости земли – как природного ре-
сурса, территории и недвижимости, непрерывно 
воспроизводящей, материальные блага и выполня- 
ющей целый ряд других жизненно важных функций 
на стыке человек – общество – природа. 

Исходя из вышеизложенного, следует отме-
тить, что существует 3 направления интенсифика-
ции: региональное, отраслевое и факторное. Но ни 
одна экономическая система не может существовать 
вне пространства и времени. Поэтому временное из-
менение экономических процессов является одной 
из черт хозяйственной жизни в экономической тео-
рии. Сущность его заключается в выделении прио-
ритетных направлений сельскохозяйственного про-
изводства на каждом этапе исторического развития. 
Например, в засушливые годы, когда удобрения не 
дают никакого эффекта, надо иметь подвижную 
структуру посевных площадей на базе долгосроч-
ного прогноза. Прогноз в сельском хозяйстве связан 
не просто с индустриализацией, а с биологизацией, 
созданием биотехнических комплексов для основ-
ных производственных процессов, разумно выбран-
ных в адекватных природно-климатических усло-
виях. 

Правильное размещение производства на тер-
ритории страны с учетом природных и экономиче-
ских условий позволяет более полно использовать 
землю, орудия труда и сам труд. Эффективное ис-
пользование последних также обеспечивает концен-
трацию производства, которая характеризуется со-
средоточением материальных и технических 
средств на единицу площади, размером подразделе-
ний. 

Главной целью специализации и концентрации 
является непрерывный рост производства продук-
ции для более полного удовлетворения растущих 
потребностей населения в продовольствии, а про-
мышленности – в сельскохозяйственном сырье. По-
этому, при определении специализации хозяйств, 
районов необходимо в первую очередь исходить из 
потребностей народного хозяйства, учитывая усло-
вия производства, местоположение хозяйств по от-
ношению к пунктам реализации, обеспеченность ра-
бочей силой, техническими средствами труда и дру-
гие факторы. Основополагающим фактором специ-
ализации являются почвенно-климатичeскиe усло-
вия.  
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Опыт развитых стран, где успешно решен про-
довольственный вопрос, убедительно свидетельст-
вует о том, что одним из главных условий динамич-
ного и эффективного развития агропромышленного 
комплекса является обеспечение пропорционально-
сти и сбалансированности всех его отраслей [5]. 

Таким образом, индустриализация сельского 
хозяйства и развитие стандартизации привели мно-
гие страны к вертикальной интеграции в промыш-
ленности. В результате – условия диктуются перера-
ботчиком. Существуют и другие варианты, когда те 
же условия диктует рынок, объединяя интересы пе-
реработчиков и производителей сельскохозяйствен-
ной продукции. 
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Баширова С. А. Інтенсифікації сільськогоспо-
дарського виробництва як найважливіша умова 
науково-технічного прогресу 

У статті розкриваються спеціалізація і концентра-
ція виробництва, широка хімізація, розвиток меліора-
ції, впровадження комплексної механізації, застосу-
вання досягнень науки і передового досвіду. Послі- 
довна інтенсифікація передбачає проведення в пев-
ному порядку всіх заходів, що підвищують культуру 
землеробства і врожайність сільськогосподарських  
культур, якість продукції, продуктивність праці, що 
сприяють зниженню собівартості продукції. Серед за-
ходів, що підвищують культуру землеробства, чимало 
таких, які для окремого господарства доступні без до-
даткових витрат або вимагають настільки мінімальних 
витрат, що вони практично не піддаються обліку. До 
них можна віднести оптимальні терміни проведення 
робіт, зяб в порівнянні з весняною оранкою, сівозміни 
і правильне чергування культур. 

Таким чином, інтенсифікація вимагає додаткових 
вкладень коштів, а для цього необхідно мати накопи-
чення. У кожному господарстві головний шлях до на-
копичення лежить через підвищення продуктивності 
праці, зниження собівартості продукції, зростання  
рентабельності виробництва і отримання більшої маси 
прибутку. 

Ключові слова: інтенсифікація, сільське господар-
ство, матеріально-технічне забезпечення, кооперація, 
конкурентоспроможність. 

 

Баширова С. А. Интенсификация сельскохо-
зяйственного производства как важнейшее условие 
научно-технического прогресса 

В статье раскрываются специализация и концен-
трация производства, широкая химизация, развитие 
мелиорации, внедрение комплексной механизации, 
применение достижений науки и передового опыта. 
Последовательная интенсификация предполагает про-
ведение в определенном порядке всех мероприятий, 
повышающих культуру земледелия и урожайность 
сельскохозяйственных культур, качество продукции, 
производительность труда, способствующих сниже-
нию себестоимости продукции. Среди мероприятий, 
повышающих культуру земледелия, немало таких, ко-
торых для отдельного хозяйства доступны без допол-
нительных затрат или требуют столь минимальных за-
трат, что они с трудом поддаются учету. К ним можно 
отнести оптимальные сроки проведения работ, зябь в 
сравнении с весенней вспашкой, севообороты и пра-
вильное чередование культур. 

Таким образом, интенсификация требует допол-
нительных вложений средств, а для этого необходимо 
иметь накопления. В каждом хозяйстве главный путь к 
накоплению лежит через повышение производитель-
ности труда, снижение себестоимости продукции, рост 
рентабельности производства и получение большей 
массы прибыли. 

Ключевые слова: интенсификация, сельское хо-
зяйство, материально – техническое обеспечение, ко-
операция, конкурентоспособность. 

 

Bashirova S. Intensification of agricultural pro-
duction as the most important condition for scientific 
and technical progress 

The article reveals the specialization and concentra-
tion of production, extensive chemicalization, the develop-
ment of land reclamation, the introduction of integrated 
mechanization, the application of scientific achievements 
and best practices. Consecutive intensification presupposes 
carrying out, in a definite order, all measures that increase 
the crop culture and yield of agricultural crops, the quality 
of products, and labor productivity, which contribute to a 
reduction in the cost of production. Among the activities 
that increase the culture of agriculture, many of which are 
available for an individual farm without additional costs or 
require so minimal costs that they are difficult to account 
for. These include the optimal timing of work, plowing in 
comparison with spring plowing, crop rotation and the cor-
rect alternation of crops. 

Thus, intensification requires additional investment 
of funds, and for this it is necessary to have accumulations. 
In every household, the main way to accumulation is 
through increasing the productivity of labor, reducing the 
cost of production, increasing the profitability of produc-
tion and obtaining a larger mass of profit. 

Keywords: intensification, agriculture, logistics, co-
operation, competitiveness. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ 

 
Постановка проблемы. В условиях глобализа-

ции одним из факторов развития и формирования 
экономики страны является инновационное разви-
тие, которое определяет её значимость и конкурен-
тоспособности в мире. Благодаря высокому науч-
ному, технологическому и инновационному потен-
циалу, созданию новых отраслей и технологий Ки-
тай привлекает все большее внимание международ-
ного сообщества. По мнению экспертов, к 2020 г. 
научное развитие должно обеспечивать 60% эконо-
мического роста страны, а к 2050 г. государство мо-
жет стать ведущим мировым лидером, что свиде-
тельствует о необходимости анализа и выявления 
основных тенденций, особенностей инновацион-
ного развития Китая. 

Степень изученности. Общие аспекты иннова-
ционного развития стран раскрыты в работах  
Я. Бергера, В. Карлусова, Е.Карлинской, Э. Кристо-
филопулоса. Развитие инновационной деятельности 
Китая рассмотрено в работах Н. Арзамасцева, 
Е. Клочихина, Д. Селихова. Исследованием иннова-
ционной деятельности стран занимаются Организа-
ция экономического сотрудничества и развития, 
Всемирный банк, Европейский Союз, Всемирная 

организация интеллектуальной собственности, 
Национальное бюро статистики Китая, Националь-
ное управление интеллектуальной собственностью 
Китая. 

Целью статьи является выявление особенно-
стей современного инновационного развития Китая.  

Изложение основного материала. В 2018 г. 
Китай расходовал на инновационную деятельность 
2,1% ВВП, при этом за последнее десятилетие его 
расходы на НИОКР выросли в среднем на 20%, о 
чём свидетельствует Глобальный инновационный 
индекс (ГИИ). Так в 2008 г. Китай занимал 37 место 
в данном рейтинге с индексом 3,59, тогда как уже в 
2018 г. занял 17 место с индексом 53,06, попав в  
топ-20 стран по инновационной активности. С 2014 
по 2018 г. Швейцария была на первом место в ГИИ, 
что связано с высоким уровнем образования и под-
готовкой специалистов, развитой системой патенто-
вания, высокотехнологичным производством, а 
также с инвестированием в исследования и разра-
ботки. При этом США в 2018 г. заняли 6 место с ин-
дексом 59,81 и 2 место после Китая по количеству 
исследователей, патентов и научно-технических 
публикаций (табл. 1).   

Таблица 1  
Китай в глобальном инновационном индексе, топ-20 

Страна 
2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.

баллы № баллы № баллы № баллы № баллы № баллы №
США 5,28 1 4,57 11 57,7 10 60,09 6 61,40 4 59,81 6
Германия 4,99 2 4,32 16 56,2 15 56,02 13 57,94 10 58,03 9
Швеция 4,84 3 4,85 2 64,8 2 62,29 3 63,57 2 63,08 3
Великобритания 4,82 4 4,42 14 61,2 5 62,37 2 61,93 3 60,13 4
Сингапур 4,81 5 4,65 7 63,5 3 59,24 7 59,16 6 59,83 5
Республика Корея 4,73 6 4,24 20 53,9 21 55,27 16 57,15 11 56,63 12
Швейцария 4,73 7 4,82 4 68,2 1 64,78 1 66,28 1 68,40 1
Дания 4,69 8 4,72 5 59,9 7 57,52 8 58,45 8 58,39 8
Япония 4,65 9 4,50 13 51,7 25 52,41 21 54,52 16 54,95 13
Нидерланды 4,64 10 4,62 8 60,5 6 60,59 5 58,29 9 63,32 2
Канада 4,63 11 4,55 12 56,9 12 56,13 12 54,71 15 52,98 18
Гонконг, Китай 4,59 12 4,83 3 58,7 8 56,82 10 55,69 14 54,62 14
Финляндия 4,57 13 4,66 6 61,8 4 60,67 4 59,90 5 59,63 7
Норвегия 4,47 14 4,59 10 56,4 14 55,59 14 52,01 22 52,63 19
Люксембург 4,37 17 4,38 15 57,7 11 56,86 9 57,11 12 54,53 15
Франция 4,35 19 4,20 22 51,8 24 52,18 22 54,04 18 54,36 16
Ирландия 4,30 21 4,27 19 58,7 9 56,67 11 59,03 7 57,19 10
Австралия 4,27 22 4,28 18 51,9 23 55,01 17 53,07 19 51,98 20
Израиль 4,17 23 4,11 23 56,0 17 55,46 15 52,28 21 56,79 11
Китай 3,59 37 3,32 43 45,4 34 46,57 29 50,57 25 53,06 17

Составлено авторами по источнику [2]. 
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Быстрый экономический рост Китая связан с 
тем, что правительство увеличило финансирование 
на развитие инновационной деятельности в 3,7 раза 

до 442 тыс. долл. США, что позволило стране занять 
2 место после США, расходы которых составили 
483 тыс. долл. США (рис. 1). 

Рис. 1. Доля валовых внутренних расходов на НИОКР в ВВП за 2007-2017 гг., % 
Составлено авторами по источнику [3]. 

За последнее десятилетие, благодаря государ-
ственной поддержке, финансированию институтов 
и исследовательских центров, китайские компании 
стали заниматься разработками в области телеком-
муникаций и электроники. Например, наибольшее 
количество заявок было подано такими компаниями 
как «Huawei», «LG», «Samsung» и другими, связан- 

ными с производством электроники. При этом 
наименьшее количество заявок было подано нефте-
добывающими, машиностроительными компани-
ями, такими как «Ericsson», что свидетельствует об 
увеличении спроса на информационно-коммуника-
ционные услуги (табл. 2). 

Таблица 2 
Топ-10 стран-заявителей на патенты в 2018 г. 

№  
п/п 

Страна Компания 
Количество подан-

ных заявок 
1 Китай «Huawei» (Электроника, телекоммуникации) 4024 
2 Китай «ZTE Corporation» (Электроника, телекоммуникации) 2965 
3 США «INTEL Corporation» (Полупроводники) 2637 
4 Япония «Mitsubishi Electric» (Электротехническое оборудование) 2521
5 США «Qualcomm» (разработка беспроводных средств связи) 2163 
6 Республика Корея «LG Electronics» (Электроника, телекоммуникации) 1945 
7 Китай «BOE TechnologyGroup» (Электроника, телекоммуникации) 1818
8 Республика Корея «Samsung Electronics» (Электроника, телекоммуникации) 1757
9 Япония «Sony» (Электроника, мультимедиа) 1735 
10 Швеция «Ericsson» (Машиностроение) 1564 
Примечание: составлено авторами по [11]. 

Китай уделяет значительное внимание патенто-
ванию инноваций. В 2017 г. наибольшее число па-
тентных заявок получило ведомство интеллектуаль- 

ной собственности Китая – 1,38 млн заявок, при 
этом было подано меньше заявок в США на 61%, в 
Японии – на 66%, во Франции – на 95% (рис. 2). 

Рис. 2. Количество заявок на патенты мировых лидеров в НИОКР за 2007-2017 гг. 
Составлено авторами по источнику [5]. 
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С 2007 по 2017 г. увеличилось количество па-
тентных заявок, поданных по таким отраслям как: 
электроника в 5 раз, компьютерные технологии в 7 

раз химические технологии в 10 раз, металлургия в 
6 раз (табл. 3). 

Таблица 3 
Количество поданных патентных заявок китайскими компаниями по отраслям за 2007-2017 гг. 

Отрасль 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Электроника 21487 28659 37111 59632 80856 103505
Компьютерные технологии 13523 17222 23481 41543 61293 96357
Химические технологии 4571 6848 9484 17931 28747 46737
Металлургия 6585 10935 14527 24556 35156 41945
Фармацевтика 14138 14499 16127 25597 44425 41367
Составлено авторами по источнику [5]. 
 

Китай осваивает новые рынки информацион-
ных продуктов и услуг, инвестируя средства в эти 
отрасли в других странах. Так, Министерство науки 
и технологий Китая и Департамент науки и техноло-
гий Южной Африки профинансировали более  
100 совместных исследовательских проектов, что 
способствовало созданию между научно-исследова-
тельскими институтами стран партнерской сети [8]. 
Ведущей китайской компанией, занимающейся 
электроникой и телекоммуникациями является 

«Huawei», которая в 2017 г. подала 64 тыс. патент-
ных заявок в Китае и 48 тыс. – за рубежом, из кото-
рых 90% – это патенты на изобретения (табл. 4). Из 
180 тыс. сотрудников компании почти 40% занима-
ются деятельностью в области исследований и раз-
работок, при этом около 10% годового дохода от 
продаж инвестируется в НИОКР и развитие ИКТ в 
других странах. Так, в 2008 г. в ЮАР был создан 
учебный центр компании, где обучалось около  
20 тыс. специалистов в области ИКТ [8]. 

 

Таблица 4 
Топ-10 компаний Китая по количеству заявок на патенты, 2017 г. 

№  
п/п Компания 

Количество заявок 
на патенты Чем занимается 

1 «StateGrid» 3622 Электроэнергетика 
2 «Huawei» 3293 Электроника, телекоммуникации 
3 «Sinopec» 2567 Нефтедобыча
4 «BOE TechnologyGroup» 1845 Электроника
5 «ZTE Corporation» 1699 Электроника, телекоммуникации 
6 «Lenovo» 1454 Электроника, телекоммуникации 
7 «GREE» 1273 Электроника
8 «OPPO Electronics» 1222 Электроника
9 «PetroChina» 1008 Нефтедобыча
10 «SMIC» 862 Электроника
 Итого 20690
Составлено авторами по источнику [6]. 
 

Не менее важным показателем инновационного 
развития является подготовка специалистов для 
НИОКР, так за 2007-2017 гг. число китайских спе-
циалистов, занимающихся инновациями, увеличи-
лось на 75 тыс. человек. За тот же период сопоста-
вимое количество выпускников США увеличилось 

на 210 тыс. человек. При этом, среди мировых лиде-
ров в сфере НИОКР по количеству выпускников на 
10 тыс. жителей, в 2017 г. КНР занимала 5 место с 
показателем 12 чел., улучшив его на 33,3% по срав-
нению с 2007 г. (рис. 3), но отставая от США в 3,5 
раза. 

 

 
Рис. 3. Количество специалистов на 10 тыс. жителей мировых лидеров НИОКР в 2007-2017 гг. 
Составлено авторами по источнику [10]. 
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Одним из движущих факторов в области разви-
тия инновационной деятельности Китая является 
его участие в интеграционной группировке стран 
БРИКС, где проживает 42% населения с совокуп-
ным мировым номинальным ВВП 23% и 16% миро-
вой торговли [9]. Данные страны инвестируют зна-
чительные средства в исследования и разработки, 

при этом ежегодные расходы на НИОКР составляют 
17% (6 трлн долл. США) от объема мирового экс-
порта высокотехнологичных товаров. Так, если в 
2007 г. общий объём экспорта высокотехнологичной 
продукции составлял 323 млн долл., то в 2017 г. – 
527 млн. долл (табл. 5). 

Таблица 5 
Общий объём экспорта высокотехнологичной продукции стран БРИКС  

в 2007-2017 гг., млн долл. США 

Год 
Страна

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
2007 8418 3866 4876 273131 1790
2008 9076 4108 5997 302773 1832
2009 10285 5071 7738 340117 1974
2010 7896 4527 10728 309600 1364
2011 8213 5075 10086 406089 1855
2012 8414 5443 12870 457106 2227
2013 8820 7095 12434 505645 2310
2014 8391 8655 16693 560058 2215
2015 8228 9842 17315 558599 2488
2016 8848 9677 13750 549799 1960
2017 9775 6639 13335 496007 1906

Составлено авторами по источнику [11]. 
 
Несмотря на стремительное развитие новых 

технологий, Китай сталкивается с проблемой нера-
венства в доступе к инновационным ресурсам и 
необходимостью усиления государственной под-
держки малых и средних предприятий. В этой связи, 
для решения данной проблемы правительству целе-
сообразно создать целевые инновационные фонды 
для малых и средних предприятий (МСП), а так же 
систему информационной поддержки для содей-
ствия инновационной деятельности МСП. Кроме 
того следует разработать систему трансфера техно-
логий стран БРИКС, которая будет способствовать 
развитию международного инновационного сотруд-
ничества, разработке и производству совместных 
технологий и обмену научно-техническими знани-
ями.  

Выводы. На сегодняшний день благодаря ин-
вестированию в новые технологии Китай является 
одной из крупнейших экономик мира и входит в 
первую 20-ку инновационных стран, а также зани-
мает первое место среди стран-заявителей на па-
тенты. Существенное влияние на инновационное 
развитие Китая оказывает компания «Huawei», явля-
ясь лидером среди компаний-заявителей на патенты 
в области ИКТ. Выявлено, что отсутствие организа-
ционного механизма регулирования инновацион-
ного развития снижает инвестиционную активность 
государства и частных инвесторов в НИОКР. 
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Шабаліна Л. В., Мухіна А.А. Сучасні аспекти 

інноваційного розвитку Китаю 
У глобальному світі одним з основних аспектів, 

що впливають на економічний розвиток країни, є інно-
вації, які сприяють сталому зростанню, збільшенню 
зайнятості та підвищенню рівня життя населення. На 
даному етапі розвитку Китай демонструє значне зрос-
тання у сфері науково-дослідних та дослідно-конст- 
рукторських робіт, яке дозволило йому увійти до пер-
шої двадцятки країн з інноваційної активності у 2018 р. 

згідно даних Глобального інноваційного індексу. За 
витратами на розвиток інноваційної діяльності країна 
посіла друге місце після США, збільшивши кількість 
патентних заявок у сфері телекомунікацій та електро-
ніки, при цьому зменшивши їх у машинобудуванні та 
нафтовидобутку. Істотний вплив на інноваційний роз-
виток Китаю надає компанія «Huawei», яка є лідером 
серед компаній-заявників на патенти в сфері ІКТ. 

Китай освоює нові ринки інформаційних продук-
тів та послуг, інвестуючи кошти в ці галузі в інших кра-
їнах, наприклад, у Південну Африку, шляхом ство-
рення партнерської мережі між науково-дослідними 
інститутами. Слабкою стороною Китаю, є найменша 
кількість випускників у сфері інноваційних технологій 
в порівнянні з іншими країнами. При цьому сильною 
стороною є участь в угрупованні країн БРІКС, що до-
зволяє розширити можливості в сфері ІКТ, збільшити 
витрати на дослідження та розробки, що сприяє зрос-
танню обсягів експорту високотехнологічної продук-
ції. 

Стрімкий розвиток нових технологій в Китаї при-
вів до дисбалансу розподілу фінансових ресурсів в 
сфері НДДКР та необхідності посилення державної 
підтримки малих та середніх підприємств. У зв'язку з 
цим, для вирішення даної проблеми уряду доцільно 
створити цільові інноваційні фонди для малих та се- 
редніх підприємств, а також систему інформаційної 
підтримки, що буде сприяти їх інноваційній діяльності. 
Крім того слід розробити систему трансферу техноло-
гій країн БРІКС, котра сприятиме розвитку міжнарод-
ного інноваційного співробітництва, розробці та ви- 
робництву спільних технологій та обміну науково-тех-
нічними знаннями. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, Глобаль-
ний інноваційний індекс, патентні заявки, інтелектуа-
льна власність, нові технології, НДДКР, БРІКС. 

 
Шабалина Л. В., Мухина А. А. Современные 

аспекты инновационного развития Китая 
В глобальном мире одним из основных аспектов, 

влияющих на экономическое развитие страны, явля-
ются инновации, которые способствуют устойчивому 
росту, увеличению занятости и повышению уровня 
жизни населения. На данном этапе развития Китай де-
монстрирует значительный рост в области научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, что 
позволило ему войти в первую двадцатку стран по ин-
новационной активности в 2018 г. согласно данным 
Глобального иинновационного ииндекса. По расходам 
на развитие инновационной деятельности страна за-
няла второе место после США, увеличив количество 
патентных заявок в сфере телекоммуникаций и элек-
троники, при этом уменьшив их в машиностроении и 
нефтедобычи. Существенное влияние на инновацион-
ное развитие Китая оказывает компания «Huawei», яв-
ляясь лидером среди компаний-заявителей на патенты 
в области ИКТ. 

Китай осваивает новые рынки информационных 
продуктов и услуг, инвестируя средства в эти отрасли 
в других странах, например, в Южную Африку, путем 
создания партнерской сети между научно-исследова-
тельскими институтами. Слабой стороной Китая, явля- 
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ется наименьшее по сравнению с другими странами ко-
личество выпускников в области инновационных тех-
нологий. При этом сильной стороной является участие 
в группировке стран БРИКС, позволяющее расширить 
возможности в области ИКТ, увеличить расходы на ис-
следования и разработки, что способствует росту объ-
емов экспорта высокотехнологичной продукции.  

Стремительное развитие новых технологий в Ки-
тае привело к дисбалансу распределения финансовых 
ресурсов в сфере НИОКР и необходимости усиления 
государственной поддержки малых и средних пред-
приятий. В этой связи, для решения данной проблемы 
правительству целесообразно создать целевые иннова-
ционные фонды для малых и средних предприятий, а 
также систему информационной поддержки для содей-
ствия их инновационной деятельности. Кроме того, 
следует разработать систему трансфера технологий 
стран БРИКС, которая будет способствовать развитию 
международного инновационного сотрудничества, 
разработке и производству совместных технологий и 
обмену научно-техническими знаниями. 

Ключевые слова: инновационное развитие, Гло-
бальный инновационный индекс, патентные заявки, 
интеллектуальная собственность, новые технологии, 
НИОКР, БРИКС. 

 
Shabalina L.V., Muhina A.A. Modern aspects of 

the innovative development of China. 
In the global world, one of the main aspects affecting 

the economic development of a country is innovation, 
which contributes to sustainable growth, increase in em-
ployment, and improvement in living standards. At this 
stage of development, China has shown significant growth 
in research and development, which allowed it to enter the 
top twenty countries in terms of innovation activity in  
 
 
 
 

2018, according to the Global Innovation Index. In terms 
of expenditures on the development of innovation, the 
country ranked second after the United States, having in-
creased the number of patent applications in the field of 
telecommunications and electronics and reduced them in 
engineering and oil production at that. Huawei has a sig-
nificant impact on the innovative development of China, 
being the leader among ICT patent applicants. 

China is developing new markets for information 
products and services, investing in these industries in other 
countries, for example, in South Africa, by creating a part-
nership network between research institutes. The weak side 
of China is the smallest number of graduates in the field of 
innovative technologies in comparison with other coun-
tries. At the same time, a strong point is participation in the 
grouping of BRICS countries, which makes it possible to 
expand ICT opportunities, increase research and develop-
ment costs, in its turn contributes to the growth in exports 
of high-tech products. 

The rapid development of new technologies in China 
has led to an imbalance in the distribution of financial re-
sources in the field of R & D and the need to strengthen 
state support for small and medium-sized enterprises. In 
this regard, to solve this problem, it is advisable for the 
government to create targeted innovation funds for small 
and medium-sized enterprises, as well as a system of infor-
mation support to promote their innovation activities. In 
addition, a system of technology transfer of the BRICS 
countries should be developed, which will contribute to the 
development of international innovation cooperation, the 
development and production of joint technologies and the 
exchange of scientific and technical knowledge. 

Keywords: innovation development, Global Innova-
tion Index, patent applications, intellectual property, new 
technologies, R & D, BRICS. 
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  В УКРАЇНІ1 

 
Постановка проблеми. У системі економічних 

понять і категорій, що характеризують безперерв-
ний виробничий процес як постійне відтворення ци-
клів «виробництво – розподіл – обмін – спожи-
вання», інвестиції займають важливе місце, забезпе-
чуючи функціонування та розвиток суб’єктів госпо-
дарської діяльності (СГД). Інвестиційна політика 
держави (макрорівень) та інвестиційна активність 
підприємств (мікрорівень) по суті визначають про-
порції накопичення і споживання, тобто потенціал 
СГД у поточний час та рівень його стійкості у май-
бутньому. У кожній суспільно-економічній форма-
ції (СЕФ) мали місце свої підходи до методів та ме-
ханізмів забезпечення інвестиційної активності. 
Вони визначались цінностями суспільства, провід-
ними економічними моделями розвитку, що викори-
стовувались на різних рівнях суб’єктів господарю-
вання (макро-, мезо-, мікрорівнях) тієї чи іншої 
СЕФ. 

Стан економіки України кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. свідчить про її нестабільність, пов’язану із 
переходом на ліберальну модель, яка вже була прой-
дена західними країнами, рекомендована для вико-
ристання країнам з перехідною економікою. У ре-
зультаті неспівпадання матеріально-технічної бази 
економіки України із системою виробничих відно-
син прийняття цієї моделі викликало стрімке па-
діння економіки, деградацію виробничих сил, руй-
нування виробничих зв’язків, цінностей, професіо-
налізму і т.п. Інвестиційна діяльність промислових 
підприємств України на сьогодні має суттєві вади, 
потребує певної перебудови. У цьому сенсі необхід-
ним є обґрунтування і розробка нових підходів фор-
мування та реалізації сучасної моделі інвестиційної 
активності підприємств України. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Дія-
льність, яка забезпечувала розширене відтворення у 
капіталістичному суспільстві, носить назву інвести-
ційної та мала місце у всіх СЕФ. Але якщо у тради- 

                                                        
1 Стаття підготовлена за поточними матеріалами науково-дослідницької теми Інституту економіки промисловості 

НАН України «Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки» (2018-2021 рр., номер 
держреєстрації 0118U004441). 

ційному суспільстві, рабовласницькій і феодальній 
СЕФ вона мала мету розширення виробництва для 
більш повного забезпечення виробників та суспіль-
ства необхідними їм товарами та послугами, то у ка-
піталістичній СЕФ головна мета інвестиційної дія-
льності – розширення матеріально-технічної бази  
і інфраструктури для отримання максимального 
прибутку власниками засобів виробництва, владних 
структур, правлячих угрупувань. Тому у капіталіс-
тичній СЕФ інвестиції необхідно розділити на ін- 
вестиції реального сектору економіки і інвестиції 
хрематистичного характеру (вкладення у спекуля- 
тивний фінансовий сектор, у нарко- та рейдерський 
бізнес, агресивні військові дії тощо). Але, почина-
ючи із досліджень ґрунтівників політичної економії 
і до цього часу, інвестиції досліджуються у сукуп-
ності, часто не розглядаючи окремо інвестиції реа-
льного сектору економіки та інвестиції хрематис- 
тичного характеру, не диференціюючи на корисні 
(природні) для задоволення потреб населення та 
СГД і на задоволення неприродних бажань со- 
ціально низьких груп населення. Крім того, до- 
слідження проблем інвестиційної діяльності прово-
дяться у тісному зв’язку із проблемами створення й 
використання ВВП, який не має єдиної методології 
визначення та оцінювання. І це робить ще більш ак-
туальною проблему активізації інвестиційної діяль-
ності СГД. Ґрунтовні положення проблеми інвести-
ційної діяльності розроблені і продовжують до- 
сліджуватись зарубіжними вченими [1-6], вітчизня-
ними науковцями [7-11]. Але у постановці диферен-
ціації інвестицій на віртуальні і реальні, економічні 
і хрематистичні, матеріальні, духовні й інтелекту- 
альні дослідження лише починаються [12-19] і по- 
требують конкретизації, поглиблення, забезпечення 
відповідними механізмами і моделями. 

Метою статті є обґрунтування напрямів фор-
мування, інвестування, механізмів їх реалізації та 
моделей активізації інвестиційної діяльності суб’єк- 

Фінанси 
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тів господарювання в умовах системної структурної 
кризи економіки, падіння ринків, переміщення капі-
талу з реального сектору економіки у сферу фінан-
сової діяльності. 

Теоретичні передумови. В економічній теорії 
сучасний стан розвинених країн, країн, що розвива-
ються, та країн із перехідною економікою віднесено 
до «індустріальних суспільств», в якому дослідники 
виділяють стадії економічного зростання на основі 
технічного перетворення, інвестиційної діяльності 
(Дж. К. Гелбрейт, П. Друкер, Д. Белл, У. Ростоу та 
ін.) [20-26]. 

У. Ростоу [23-27] у зрілому індустріальному  
суспільстві виділяє п’ять стадій, у яких стадія 4 – 
«просування до стиглості» («движение к зрелости»),  
стадія 5 – «масове споживання» відповідають сучас-
ності. Стадія 3 – «підготовка умов до «здвигу» 
(«зльоту») та стадія «здвиг» («зліт») і перехід до ін-
дустріального суспільства» частково знаходяться у 
традиційному і частково в індустріальному типах 
суспільства. 

По завершенню стадії масового споживання 
формується новий тип суспільства, який має найме-
нування: неоіндустріальне, постіндустріальне, пост-
економічне, нове індустріальне, інформаційне і т.ін. 

Одним із перших нове суспільство назвав пост-
індустріальним Д. Белл, виступаючи на конференції 
у Бостоні (1962 р.), повторив у статті (1971 р.) та у 
своїй книзі (1973 р.) [26]. За оцінками Д. Белла, роз-
винуті країни Північної Америки та Європи перей-
дуть до постіндустріального суспільства вже на по-
чатку ХХІ ст., оновивши виробничі сили. 

Згідно із пануючою концепцією індустріальне 
суспільство характеризується накопиченням тех-
ніки і капіталів. Д. Белл відмічав, що «американське 
суспільство вже у 1976 році стало індустріальним,  
сутність діяльності якого – координація машин і лю-
дей для масового виробництва товарів, у якому 
«майже всі основні галузі виробництва, які ми 
(Д. Белл) маємо … були вже у ХІХ сторіччі» [26], 
для постіндустріального суспільства потрібні нові 
виробництва. 

Розглядаючи індустріальне суспільство як один 
із типів розвитку країн, Дж. К. Гелбрейт зберігає  
відносно нього характерну для кейнсіанства презум-
пцію про інвестиції у фізичний капітал як про дви-
гун виробничого прогресу. 

У 60-ті роки ХХ ст. У. Ростоу у своїй концепції 
стадій економічного зростання виділяє окремі ста-
дії – «сталої технологічної зрілості» та «еру висо-
кого масового споживання». Пізніше у роботі 
1971 р. «Политика и стадии роста» [24, с. 230] він 
вводить шосту «стадію пошуку якості» (духовність 
людини). Часом досягнення «технологічної зріло-
сті» У. Ростоу називає для Великобританії 1850 р., 
США – 1900 р., Німеччини та Франції – 1910 р., 
Швеції – 1930 р., Японії – 1940 р., Росії (СРСР) та 
Канади – 1950 р. [23, с. 319]. Часом вступу в еру ви-
сокого масового споживання У. Ростоу вважає для 

США 1913-1914 рр., для Західної Європи і Японії – 
50-ті роки ХХ ст. Глобальним фактором, за яким 
вчений відносить країни до тієї чи іншої стадії роз-
витку, прийнято частку збережень та інвестицій у 
національному доході (НД). При 5-10% збережень 
та інвестицій у ВНД країна та її економіка віднесені 
до третьої стадії розвитку, при 10-20% – до стадії  
технологічної зрілості (четвертої стадії). Закріпи-
лось положення, що збільшення частини збережень 
та інвестицій само по собі (разом із активною роллю 
держави) пояснює та індукує економічне зростання, 
«технологічна зрілість» досягається без наукової ор-
ганізації праці і без наукового менеджменту масо-
вого поточного конвеєрного виробництва. Тобто 
має місце перебільшення ролі техніко-технологіч-
них факторів і недооцінка людського фактору, ду- 
ховності, цінностей. 

Для І-ІІ стадій економічного зростання пану- 
ючою була виробничо-грошова модель інвестицій-
ної діяльності, джерелами інвестування якої були 
переважно власні кошти підприємців-капіталістів, у 
тому числі залучені завдяки війнам, колоніальній 
системі тощо. Але вже на ІІІ стадії зароджується 
кредитно-емісійна модель інвестування, яка з 60- 
70 рр. ХХ ст. стала домінуючою у розвинених краї-
нах. Механізми й моделі, які використовують на ІV 
і частково на V стадії економічного зростання най-
більш розвинені країни, не можуть бути механічно 
перенесені в умови сьогодення країнами із перехід-
ною економікою, у тому числі Україною, хоча тен-
денція до цього чітко простежується. 

На відміну від країн, що розвивалися за зако-
нами капіталістичної СЕФ й еволюційним шляхом 
перейшли до IV стадії розвитку, Україну у складі 
Російської імперії революційним шляхом було пере-
ведено (у складі Союзу РСР) у соціалістичний тип 
розвитку, де вона за загальними принципами даної 
СЕФ будувала соціалістичну економіку радянського 
типу на індустріальній основі, у чомусь аналогічній 
капіталістичній СЕФ, але у дечому суттєво відрізня-
лась від останньої. Загальний вектор розвитку був 
орієнтований фактично на швидке зростання шля-
хом значно більших темпів росту інвестицій (у 2- 
3 рази вищі, ніж передові капіталістичні країни на 
етапі «підйому» або «зльоту»). Це дало можливість 
швидко перейти на стабільний індустріальний шлях 
розвитку. Але ери високого масового споживання 
так і не було досягнуто. У результаті подій, пов’яза-
них із розпадом Союзу РСР, переходом до ринкових 
відносин, капіталістичної економіки, Україна знов 
опинилася на стадії підготовки переходу до еконо-
мічного розвитку (2-3 стадія) і лише у деяких точках 
наближається до IV стадії. Але як самостійна дер-
жава вона функціонує у значно гірших умовах. 

Характеристика стану економіки та інвести-
ційної діяльності України. Ще у 1990-1991 рр. Ук-
раїна була однією із промислово розвинутих країн 
Європи і світу. ЇЇ обґрунтовано можна було відно-
сити до індустріального типу суспільства, IV стадії 
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розвитку «стійкого просування до стабільності». У 
табл. 1 наведено показники ВВП та ВНД (валовий 
національний дохід)1, розраховані за різними мето-
диками у вільній конвертованій валюті (ВКВ – дол. 
USD) по обмінному курсу дол. США до гривні та по 
паритету купівельної спроможності (ПКС). 

Як видно із табл. 1,  визначальний вплив на рі-
вень ВВП та ВНД має курс національної валюти до 
ВКВ (у даному разі – $ USD) та методи формування 
споживчого кошика для розрахунку ПКС2.  

 
Таблиця 1 

ВВП та ВНД України (2010-2017 рр.)* 

Рік 
ВВП за обмінним 
курсом дол., млрд 

USD 

ВВПдо 2010 р. 
(рази) 

ВНД за ПКС, 
млрд дол. 

ВНД до 2010 р. 
(рази) 

ВНД у % до ВВП 
(гр.4/гр.2) 

1 2 3 4 5 6 
2010 136,4 100,0 351,3 100,0 257,6 
2013 177,8 130,4 392,8 111,8 220,9 
2014 130,9 96,0 373,4 106,3 285,2 
2015 90,5 59,0 340,5 97,0 376,2 
2016 93,3 68,4 353,0 100,5 378,3 
2017 109,3 80,1 366,8 104,4 335,6 

 
* Всемирный банк рассчитывает ежегодно ВНД на душу населения и определяет по нему страны: 
с высоким уровнем ВНД на душу населения – свыше 12615 $; 
со средним уровнем ВНД на душу населения – от 1036 до 12615 $; 
с низким уровнем ВНД на душу населения – до 1036 $. (Цит. за мовою джерела [31]). 
 

Розраховано за даними Світового банку [27]; Державного комітету статистики України [28]. 
 
Згідно із оцінками СБ, у 2016 р. Україна за об-

сягом ВВП займала 65 місце у світовому рейтингу, 
а за обсягами ВНД (по ПКС у $) – 50-те. Це свідчить 
про необхідність корегування (суттєвої переробки 
методик) методів визначення ВВП, ВНП, ВНД. 
Тренд макроекономічних показників вказує на стаг-
націю та деградацію економіки України. 

У рейтингу самих нещасних економік світу, 
який складає Вloomblerg (2018), Україна зайняла 
сьому позицію із 66 країн (у 2017 р. – п’яту). У все-
світньому рейтингу процвітання у 2013 р. Україна 
займала 64 місце, у 2018 р. – 111 місце. У рейтингу 
щастя (2015-2017 рр.) займала 118 місце серед 150 
країн світу, щодо яких розраховувався відповідний 
індекс. 

Наведені вище дані свідчать як про нестійкість 
економіки України, так і про ненадійність показни-
ків (ВВП, ВНП, ВНД), які з 1991 до 2018 р. знизи-
лись майже на третину3. 

З метою вияснення, до якої із стадій розвитку 
можна віднести Україну, можна скористатись як 

                                                        
1 ВНД = ВВП + сальдо первинних доходів. Первинні 

доходи – це оплата праці, дивіденди і т.п. доходи, отри-
мані із-за кордону або передані за кордон. ВНД практично 
дорівнює ВНП і незначно відрізняється від ВВП. До їхніх 
загальних недоліків відноситься те, що вони не врахову-
ють збиток, що наноситься природі, не виключають діяль-
ність ВПК і витрати на нього, не виключають вироб-
ництво суспільно непотрібних і шкідливих товарів і по-
слуг (алкоголь, наркотики, діяльність спекулятивних 
фінансових організацій, казино і т.п.), тобто діяльність, 
яку мислителі давнини виключали з економіки і відно-
сили до хрематистики. Фінансовий капіталізм включив 

вище викладеними показниками та їх динамікою, 
так і безпосередньо порівнявши фактори та показ-
ники, що характеризують стадії розвитку (кількісні 
та якісні) і відповідні фактори економіки України 
(табл. 2). 

Аналіз наведених у табл. 2 матеріалів свідчить, 
що в Україні на протязі трьох десятиріч згортаються 
передумови та впливові сили, здатні забезпечити пе-
рехід вітчизняної економіки до більш високих ста-
дій індустріального суспільства, не говорячи про 
постіндустріальне суспільство. Провладні струк-
тури, власники фінансів та засобів виробництва не 
мають вміння та бажання засвоювати та реалізову-
вати сучасні форми ринкових відносин, маючи ни-
зький рівень відповідальності перед суспільством, 
високий рівень жадоби до незаробленого накопи-
чення, витрат доходів на задоволення надмірних ба-
жань, утому числі неприродних, суспільно небез- 
печних. 

хрематистику, результати її діяльності в грошовій формі 
у фінанси, в економіку. Ці питання потребують глибоких 
дослідженнях і прийняття рішень по ним. 

2 Україна знаходиться у середній групі за даною кла-
сифікацією СБ (2016 р. – 2220 тис. $ по обмінному курсу, 
8400 $ по ПКС). 

3 Перспектива самого нищего государства в Европе. 
Глядя в будущее из далекого прошлого. URL: http://e-
news.su/in-ukraine/256346-perspektiva-samogo-nischego-go 
sudarstva-v-evrope-glyadya-v-buduschee-iz-dalnego-proshlo 
go.html. 
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Таблиця 2  
Показники, що визначають стадії розвитку передових країн і порівняння з ними показників України 

Стадії  
зростання 

Показники країн, 
 що належать до даної стадії 

Показники  
України 

Порівняння 
й оцінка України 

(відповідає +  
не відповідає -) 

1 2 3 4 
ІІ. Підготовка 
умов для 
«здвигу» (стри-
бка, зльоту), до 
більш високої 
стадії 

ВВП – зростання на 2–3% за рік –
стабільно. 
Рівень заробітної плати – середній. 
ВНД на душу населення – середній. 
Населення і робоча сила стабільна і 
зростає. 
Інвестиції на рівні до 5% ВВП. 
Модель інвестування – виробничо- 
грошова 

Зростання регулярно «зривається» 
у різкі спади. 
Рівень заробітної плати – низький. 
ВНД на душу населення низький. 
Населення і ринок труда зменшу-
ється. 
ВВП не зростає і інвестиції знижу-
ються. 
Модель інвестування виробничо-
грошова 

– 
 

– 
– 
 

– 
 

– 
 

+ 
ІІІ. Просування до 
«здвигу» (зльоту, 
стрибка) 

ВВП – зростання на рівні середньо-
світового, але не менше 5% у рік. 
Рівень заробітної плати вище серед-
нього. 
Внутрішній ринок зростає. 
ВНД на душу населення вище сере-
днього. 
 
Інвестиції на рівні 10–20% ВВП. 
Модель інвестування виробничо – 
кредитна. 
Інвестиційний клімат позитивний. 
Робоча сила із середньою та серед-
ньо професійною освітою. 
ІІІ–ІV технологічний уклад (ТУ). 

Тенденція до зростання, але недо- 
статня. 
Рівень заробітної плати низький. 
Внутрішній ринок «зхлопується», 
падає 
ВНД низький і практично не зрос-
тає. 
Інвестиції низькі, особливо в сфері 
реального сектору. 
Модель інвестування виробничо-
грошова. 
Інвестиційний клімат несприятли-
вий. 
Середня та середньотехнічна 
освіта. 
 
ІІІ–ІV ТУ. 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
+ 
 
 

– 
ІV. Масове вироб-
ництво товарів та 
послуг і масове їх 
споживання 

ВВП – стабільне зростання на рівні 
3,0–3,5%. 
Високий рівень ВНД на душу насе-
лення. 
Кредитно-емісійна модель інвесту-
вання. 
Збалансовані виробнича і робоча 
сили, експорт і імпорт, низький рі-
вень інфляції. Високий рівень оп-
лати і доходів. Випереджаюче зрос-
тання сфери послуг, інновацій, циф-
ровізації, інтелектуального капі-
талу.  
ІV–V ТУ 

Низький рівень зростання ВВП. 
Низький душовий ВНД. 
Виробничо-товарна модель інвес-
тування. 
Розбалансування ринків товарів, 
праці і міграції. 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ–ІV ТУ 

– 
 

– 
 

V. Високе масове 
споживання това-
рів та послуг 

Зростання ВВП в основному за ра-
хунок сфери послуг (1,0–3,0%). 
Стабільність сфери реального сек-
тору економіки. Реструктуризація 
за рахунок інтелектуалізації труда. 
Стабілізація доходів.  
Кредитно-емісійна модель інвесту-
вання. 
V–VІ ТУ 

Відсутні основні ознаки V стадії.  

VІ стадія пошуку 
якісного зрос-
тання людей 

Зростання ВВП за рахунок освіти, 
охорони здоров’я, культури. Інвес-
тиції в людей. 
Кредитно-емісійна модель інвесту-
вання. 
V–VІ ТУ 

Відсутні ознаки V–VІ стадії  

* V - VІ стадії не розглядаються  детально, оскільки для України це занадто далеке майбутнє. 
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Нехтуючи об’єктивними економічними та ін-
ституційними передумовами переходу до розвину-
того індустріального суспільства, правлячі кола по-
страдянських країн проголошуючи лозунги форму-
вання сучасних стадій розвитку, попадають у так 
звані пастки: «нехватки капіталів» та кола «відста- 

лості» (рис. 1 і 2), які відомі фахівцям [29-31], але не 
отримують протидії у країнах з низьким рівнем роз-
витку економіки. Із деякими особливостями ці  
«пастки» та «кола» мають місце у пострадянських 
країнах, у тому числі в Україні. 

 

 
 

Рис. 1. Коло нехватки капіталу (по Р. Нурксе) [30, с. 5; 32, с. 453] 
 
Наведена схема Р. Нурксе є одним із варіантів 

«порочных кругов нищеты» та пояснює обмеже-
ність внутрішнього ринку та (або) недостатність ре-
сурсів для інвестування, модернізації.  

Коло нехватки капіталу доповнюється «колом 
відсталості» Б. Кналла [32, с. 454], рис. 2. 

 
Рис. 2.  «Коло відсталості» Б. Кналла 

 
Наведені схеми можуть бути використані для 

вивчення інвестиційних процесів в Україні, але «се-
редню купівельну спроможність» треба замінити на 
«низьку купівельну спроможність», а «наявність ка- 

піталу» – на «недостатність вітчизняного капіталу» 
та «низький інвестиційний клімат», що показано на-
рис. 3. 

 
Рис. 3. Взаємозв’язок моделі розвитку та нехватки капіталів  

(на прикладі України)  
Розробка авторів. 
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На основі використання схем (рис. 1-3) та ана-
лізу відповідних процесів в Україні відображено 
схему «кола відсталості» на прикладі сучасної віт-
чизняної економіки (рис. 4). 

Дослідження свідчать, що більшість проблем в 
економіці України пов’язано із використанням в ній 
неоліберальної моделі розвитку, а в інвестиціях – 
використанням виробничо-грошової моделі (ВГМ), 
у той час як країни, що мають високі темпи роз- 

витку, практикують комбіновані моделі, в яких ви-
користовуються позитивні сторони усіх економіч-
них шкіл, а провідна модель інвестування – кре- 
дитно-емісійна. Це дозволяє розвинутим країнам, 
закріпившись на V стадії стабільно високого масо-
вого виробництва і споживання, переходити до VІ 
стадії «якісного зростання людини». Але економіка 
переходить у стан «боргової», що потребує нових 
глибоких досліджень. 

 

 
Рис. 4. Коло відсталості та нехватки капіталів в Україні 

Розробка авторів. 
 
У вітчизняній економіці доцільно просуватись 

до індустріального суспільства, використовувати 
концепції Форда – Тейлора – Друкера [22; 32,  
с. 483], які відкрили шляхи потокам продукції галу-
зей масового виробництва у домашнє господарство 
і зробили «середні верстви» найманих працівників 
впливовими власниками матеріального виробни- 
цтва. В основі концепції лежить презумпція стихій-
ного розвитку масових ринків в економічно-лідиру-
ючих країнах за рахунок: 1) розширення зайнятості 
у трудоємних поточно-конвеєрних процесах галузей 
масового виробництва з високими заробітками пра-
цюючих; 2) поширення споживчих кредитів сім’ям 
із зростаючими потребами (в автомашинах, ко- 
теджах, побутових приладах та інших товарах дов-
гострокового користування). Основний ланцюг цієї 
концепції – «розвиток технологій і товарного світу – 
зростання продуктивності праці, заробітків і зайня-
тості – розвиток працівників та відносин на вироб- 

ництві – розвиток кредитів і ринків – розвиток  
суспільства». Визначальними при цьому є інвести-
ційно-інноваційна діяльність, активність якої відпо-
відає рівням інвестицій у ВНД країни, валовій про-
дукції СГД, використання кредитно-емісійної мо-
делі інвестування. 

За розрахунками С. Кузнеця [33], частка внут-
рішніх накопичень у ВНД при 5%, характерних для 
стадій розвитку традиційних суспільств, перед ста-
дією злітання (стрибка) була у США у 40-50 роках  
XIX ст. – 15-20%; у Канаді в 1870 р. – 15,0%, 
1890 р. – 15,5%, 1900 р. – 13,5%. СРСР у 30-ті роки 
XX ст. мав більше 40%, Китай у кінці XX – початку 
XXI ст. – від 30 до 40%.  

Узагальнення досліджень зарубіжних фахівців 
свідчать, що на стадії зрілості накопичення на рівні 
10-12% ВНД забезпечують стабільне щорічне зрос-
тання економіки на 1-3%, а кожен 1% зростання 
накопичення (при умові структурної перебудови) за- 
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безпечує зростання ВВП на 0,1-0,3%. Але, якщо кра-
їна значні суми з бюджету витрачає на військово-
промисловий комплекс (ВПК), на товари та послуги 
непершої потреби, економить на науці, освіті, охо-
роні здоров’я, допускає надмірну диференціацію на-
селення за доходами і т. ін., ці концепції не спрацьо-
вують. Такі явища мають місце не лише у транзи- 
тивних країнах та у країнах третього світу, але і у 
розвинутих країнах світу. 

У роботі «Теория изобилия» Дж. Гелбрейт [34; 
32, с. 486-487] відзначає, що: нав’язування різних  
малокорисних, а то й шкідливих предметів побуту  
і престижного відпочинку проходить у США на про-
тивагу задоволенню життєво важливих потреб інте-
лектуального і духовного розвитку людей; роль ор-
ганізатора формування, фінансування (авт.) суспі-
льно важливих потреб повинна взяти на себе дер-
жава, оскільки майже усі «інвестиції в людину» про-
ходять повз ринкової системи; ВПК прямо впливає 
на рівень інфляції (зниження інвестицій у громадян-
ські галузі, зниження доходів населення – авт.); «ін-
вестиції у людину» усупереч «інвестиціям у матері-
альний капітал» невидимі і не піддаються оцінці  
(відсутні методики – авт.); фактичне капіталовкла-
дення у матеріальні цінності або максимізація дохо-
дів (прибутку – авт.), а саме «інвестиції» в своїх ді-
тей становиться головною метою і людини, і суспі-
льства, але це ще не усвідомлено економічною на- 
укою і практикою. 

Викладені вище положення необхідно врахову-
вати при формуванні концепції активізації інвести-
ційної діяльності в економіці, у промисловості та на 
підприємствах України. І виділення хрематистики, 
«очищення» ВВП, диференціація послуг та удоско-
налення методів їх оцінювання може дієво цьому 
сприяти. 

Інвестиційна діяльність та механізми її мо-
тивації. В капіталістичній економіці інвестиції ви- 
значаються як довгострокове вкладення капіталу у 
промисловість, сільське господарство, транспорт та 
інші галузі господарства з метою отримання при- 

бутку. В економічній літературі виділяють інвести-
ції фінансові (ІФ) – вкладення капіталу в акції, облі-
гації та інші цінні папери, що переміщає титули вла-
сності та дає право отримання нетрудового доходу, 
і реальні – створення нових капітальних благ, но-
вого капіталу або збільшення уже існуючого вироб-
ничого капіталу. Використовуються також поняття: 
валові реальні інвестиції (ВРІ) – вкладання у основ-
ний виробничий капітал (будівлі, споруди, облад-
нання), житлове будівництво, товарно-матеріальні 
запаси (сировина, матеріали, готова продукція та не-
завершене виробництво); чисті інвестиції (ЧІ) – ВРІ 
за виключенням із них суми амортизації основного 
капіталу [35]. 

Інвестиції є державні (ДІ) та приватні (ПІ). Дер-
жавні інвестиції фінансуються за рахунок держав-
ного бюджету та використовуються для розвитку ін-
фраструктури, нових виробництв, військово-про- 
мислового комплексу, науки, освіти та ін. 

Приватні інвестиції направляються у ті галузі, 
де інвестор чекає отримати бажаний прибуток. Дже-
релом їх фінансування є прибуток, амортизаційні 
відрахування, кредити банків та фінансових органі-
зацій, кошти працівників підприємства. Починаючи 
із 60-х років ХХ ст. головним джерелом фінансу-
вання РІ розвинутих країн стали кредити, а модель – 
авансова, кредитно-емісійна. В Україні у реальному 
секторі економіки все ще зберігається застаріла мо-
дель інвестування, де до 70-80 % РІ фінансується за 
рахунок власних коштів підприємства (прибуток, 
амортизація), тобто застосовується виробничо-гро-
шова модель інвестування, де кредити та ПІІ не ма-
ють суттєвого значення (табл. 3). 

Інвестиції можуть дати імпульс до розвитку, 
якщо вони забезпечують швидкі нововведення, 
пов’язані із науково-технічним прогресом, розши-
ренням зовнішніх та внутрішніх ринків, і їх відно-
сять до автономних, інноваційних. Такі інвестиції 
викликають ефект мультиплікації, котрий необхідно 
закріпити і таку роль виконують індуковані інвести-
ції. 

 

Таблиця 3 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування, %  

(без АР Крим і частини Донецької та Луганської областей) 
Джерела 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
у тому числі:   
Кошти держбюджету 5,6 2,6 0,7 2,4 2,6 3,4
Кошти місцевого бюджету 2,9 2,8 2,6 4,9 7,1 9,3
Власні кошти суб’єктів господарювання 61,0 66,1 70,5 67,4 69,3 69,2
Кредити банків та інших фін. органів 12,6 13,2 9,8 7,3 7,5 6,7
Кошти закордонних інвесторів (ПІІ) 2,1 1,6 2,7 3,1 2,7 1,2
Кошти населення (будівництво житла) 11,6 10,3 10,5 12,0 8,5 7,3
Інші джерела 4,2 3,4 2,2 2,9 2,3 2,9
Розраховано за даними Державного комітету статистики України [28]. 
 

Реальні інвестиції на рівні підприємства деякі 
автори розглядають як капіталовкладення – сукуп-
ність товарів для збільшення нагромадженого капі- 
талу [36, с. 330]. До інвестицій відносять також про- 
цеси, пов’язані із приватизацією, зміною титулу ді- 

ючого СГД, «гру» на біржах і т.ін., що не відповідає 
сутності інвестиційної діяльності. 

Дослідження проблем інвестицій (капіталов-
кладень) мусить дати відповідь на питання: яким чи- 
ном результати виробництва певного періоду розпо- 
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діляються між поточним споживанням і майбутнім 
(інвестиції для збільшення обсягу в перспективі); 
яку роль у визначенні рівнів виробництва та безро-
біття в економіці відіграють коливання інвестицій-
ної активності фірм; який вплив інвестицій на дов-
гострокове економічне зростання [36, с. 58]. 

Проблеми мотивації інвестиційної роботи на 
макро- та мікрорівнях знаходяться у полі зору на- 
укової економічної спільноти як заходу, так і по-
страдянських країн. Але, оскільки рівень розвитку 
економіки, промисловості, інвестиційної діяльності 
у країнах суттєво відрізняється, то і методи мотива-
ції, стимулювання інвестицій також різняться, особ-
ливо на мікрорівні. На заході підприємства функці-
онують в умовах розвинутого і ефективно діючого 
ринку фінансів. Тому наробки західних вчених, у 
тому числі нобелевських лауреатів, більш стосу-
ються мотивації інвестицій за активною участю фі-
нансового ринку. Суттєвий внесок зроблено в тео-
рію інвестицій і мотивацію їх розвитку нобелев- 
ським лауреатом в галузі економіки (1981 р.) 
Джеймсом Тобіном – автором теорії інвестицій q 
(к’ю). У роботах «Нова економіка: погляд через де-
сятиріччя» (1972 р.), «Політика процвітання», «На-
риси з точки зору кейнсианця» (1987 р.), «Гроші, 
кредит і капітал» (1997 р.) та ін. [цит. за 36, с. 58-62] 
Дж. Тобін розвиває теорію інвестицій q – модель ди-
наміки інвестицій, згідно з якою витрати на капіта-
льні товари залежать від співвідношення ринкової 
ціни функціонуючого капіталу (К) та його відновної 
вартості (Кх), 

 = 	. (1) 

Якщо q > 1, тобто К <Кх+ і, складаються при-
вабливі умови для збільшення інвестицій, при q < 1, 
тобто Кх+ і < К, інвестиції знижуються. 

Теорія дає можливість оцінювати роль ринку 
цінних паперів в економіці. Але для економіки Ук-
раїни, фондовий ринок якої знаходиться у ембріона-
льному стані, даний метод стане дієвим у майбут-
ньому. 

Певний інтерес для вітчизняної інвестиційної 
науки та практики представляє сучасна теорія порт-
фельних інвестицій. Вона характеризує процеси, що 
відбуваються в інвестиційній діяльності у зв’язку із 
виникненням єдиного міжнародного фінансового 
ринку. Традиційні інструменти інвестиційної діяль-
ності (цінні папери, акції та облігації, боргові зо-
бов’язання, іноземна валюта) доповнюють такі фі-
нансові інструменти, як депозитарні розписки, фор-
вардні контракти, ф’ючерси на товари, опціони, ва-
ранти, фондові індекси, свопи на відсоткові ставки 
тощо, які і стали іменуватись портфельними інвес-
тиціями. Вони обслуговують боргову економіку, си-
стему та механізми кредитного інвестування. Її ав- 
тор – нобелівський лауреат з економіки (1990 р.)  
Г.-М. Марковіц. Сутність теорії портфельних інвес-
тицій коротко можна сформулювати як «кількісний 
аналіз», що застосовується для підбору портфель-
них інвестицій та управління ризиками. Очікувана 

дохідність портфеля цінних паперів визначається як 
середнє значення розподілу ймовірностей, а ризик – 
як стандартне відхилення можливих значень доход-
ності (r) від очікуваного. 

Доходність (r) – це сума двох компонентів: ди-
відендної дохідності (ДД) та доходності внаслідок 
зміну курсу акцій (ДА) 

 

 = ДД+ ДА,%   (2) 
 

 ДД = виплачені	дивідендипочаткова	ціна	акції	 	х	100	%  (3) 

 ДА =	= кінцева	ціна	акції початкова	ціна	акціїпочаткова	ціна	акції 	х	100	%  (4) 

 

Приклад: куплено акцію за 100 грн. За рік воло-
діння покупець чекає отримати на неї дивіденд (при-
пустимо ДД = 3% вартості акції) та ціновий диві-
денд (ДА) внаслідок зміни курсу акцій (припус-
тимо – 7%). Очікувана доходність (r) складає 10%  
(3% + 7%). 

Якщо у наступному році показники підприєм- 
ства зростають, то зростає і очікуваний коефіцієнт 
доходності (r) і (r1) буде більше (r): 

 

 r1 > r.   (5) 
Якщо показники погіршуються, то (r1) стає 

меншим ніж (r):    
 r1 < r	.  (6) 

Якщо показники залишаються незмінними, то: 
 r1 = 	r.  (7) 

 

Положення, висловлені Г.-М. Марковіцем у 
статті «Вибір портфеля» (1952 р.), розвинуті ним ра-
зом із його учнем В.-Ф. Шарпом (нобелівський лау-
реат, 1990 р.) і сформульовані у моделі оцінки капі-
тальних активів САМР (capital assetpricing model). У 
цій моделі превалюють підходи [36, с. 199 - 201]: 

інвестори віддають перевагу високо очікуваній 
дохідності інвестицій і низькому стандартному від-
хиленню. Портфелі звичайних акцій, які забезпечу-
ють найвищу очікувану дохідність заданого стан- 
дартного відхилення, є ефективними; 

щоб визначити граничний вплив акції на ризик 
портфеля, необхідно враховувати не ризик акції са-
мої по собі, а її внесок у ризик портфеля. Цей внесок 
залежить від чутливості акції до змін вартості порт-
феля; 

чутливість акції до змін вартості ринкового 
портфеля позначається показником «бета» (чутли-
вість дохідності цінних паперів до вимірювання до-
хідності ризиків портфеля); 

якщо інвестори можуть брати позики або нада-
вати кредити за безризиковою відсотковою ставкою, 
то їм слід завжди мати комбінацію безризикових ін-
вестицій і портфель звичайних акцій. Склад такого 
портфеля акцій залежить лише від того, як інвестор 
оцінює перспективи кожної акції, а не від його став-
лення до ризику. Якщо інвестори не мають додатко-
вої інформації, то їм слід сформувати такий самий 
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портфель акцій, як і в інших, тобто ринковий порт-
фель цінних паперів. 

Модель Г.-М. Марковіца використовується пе-
реважно на першому етапі формування портфеля ак-
тивів при розподілі інвестованого капіталу у різні 
типи активів: акції, облігації, нерухомість тощо. На 
другому етапі, коли капітал, інвестований у певний 
сегмент ринку активів, розподіляється між окре-
мими конкретними активами, що формують обра-
ний сегмент (тобто з конкретних акцій, облігацій 
тощо), використовують однофакторну модель  
В.-Ф. Шарпа. 

Сучасна теорія портфельних інвестицій ґрунту-
ється на таких постулатах [36, с. 207]: 

• ринок складається з кінцевого числа активів, 
дохідність яких для певного періоду є величиною 
випадковою; 

• інвестор в змозі на основі статистичних даних 
отримати оцінку очікуваних (середніх) значень до-
хідностей та ступенів можливості диверсифікації 
ризиків; 

• інвестор може формувати різні допустимі 
(для певної моделі) портфелі; 

• дохідність портфелів – величини випадкові; 
• порівняння портфелів ґрунтується лише на 

двох критеріях – середній дохідності та ризику; 
• інвестор не схильний до ризику у тому сенсі, 

що з двох портфелів з однаковою дохідністю він 
обов’язково перевагу віддасть портфелю із меншим 
ризиком. 

Наведені теорії та моделі частково (за окре-
мими елементами) можуть бути корисні у вітчизня-
ній практиці. Для їх реалізації розробляються прак-
тичні рекомендації, які сприяють активізації інвес-
тиційної діяльності промислових підприємств Укра-
їни. 

Основним напрямом активізації інвестиційної 
діяльності промислових підприємств в умовах пада-
ючих ринків має стати перехід від виробничо-гро-
шової моделі інвестування, де основне джерело фі-
нансування є власні ресурси СГД, до кредитно-емі-
сійної моделі інвестування, в якій основна форма є 
інвестиційний проект, а головним джерелом фінан-
сування – банківські кредити та кредити інших фі-
нансових інституцій. При цій моделі має місце ак- 
тивна роль і співробітництво держави, банків та 
СГД (державно-приватне партнерство), цільове дов-
гострокове кредитування конкретних інвестиційних 
проектів, банківська ставка на рівні інфляції плюс 1-
2% банківська маржа, державний та громадський 
контроль за реалізацією проекту. 

Висновок. Дослідження свідчать, що стан інве-
стиційної діяльності у світі, Україні, суб’єктів гос-
подарської діяльності характеризується тим, що у 
ХХІ ст. провідні індустріально-розвинуті країни 
ввійшли на хвилі завершення етапу розвитку, в ос-
нові якого знаходиться техніко-технологічний про-
грес. І якщо раніше розвиток йшов на базі нарощу-
вання капіталу у техніці, то тепер домінантою роз-
витку становиться розкриття та реалізація творчого 

потенціалу людини, домогосподарств, інтелектуалі- 
зація виробництва та суспільства, куди зроста- 
ючими темпами перетікає капітал. 

Зростає роль духовності та цінностей людини, 
колективів, суспільства у розвитку економіки, дер-
жави. Стала проблема: чи Україна буде залишатись 
індустріальною державою і тоді треба відбудову-
вати промисловість, чи вона і наділі буде руйнувати 
промисловість і перетворюватись у аграрну дер-
жаву, чи буде вона формувати самодостатню неза-
лежну економіку, що відповідає вимогам ІV техно-
логічної революції та базуватись на V – VI техноло-
гічних укладах (ТУ), чи вона буде і надалі прагнути 
вбудуватись в економіку (економіки) більш розви-
нених країн (США, Польщі та ін.), союзів чи асоціа-
цій (ЄС, інші союзи, асоціації).  

Викладені у статті напрями інвестування орієн-
товані на створення дійсно незалежної, самодостат-
ньої постіндустріальної вітчизняної економіки, су-
часної ефективної промисловості, інвестиційно-
інноваційного розвитку суб’єктів господарської дія-
льності (СГД). Для цього проводиться об’єктивна 
оцінка стану економіки, що вирішується шляхом ви-
користання діючих та запропонованих методів оці-
нювання показників макро- та мікрорівня. Нині ді-
ючі методи оцінювання показують тренд, а не реа-
льні якісні і кількісні досягнення економіки. Так, 
дані рівня ВВП за методиками Світового Банку  
значно відрізняються від даних ООН, МВФ, ЦРУ 
США, різних національних та міжнародних агенцій 
та інститутів. Особливо гостро стоїть проблема  
оцінки результатів діяльності сфери послуг, очи-
щення показників від повторного врахування, ви-
ключення із показників товарів та послуг спрямова-
них на задоволення неприродних бажань спожива-
чів (індивідуальних, групових, колективних і т.п., 
агресивних намірів держав тощо), які віднесені до 
сфери хрематистики. 

Сутність людини доцільно розглядати як ду- 
ховно-біо-соціальну, і в дослідженнях використову-
вати методи тріалектики, концепцію трьох сил роз-
витку, метафізику. Лише конкретні матеріальні (фі-
зичні) процеси можуть досліджуватись з викорис-
танням діалектики. Потрібна загальнодержавна  
ідеологія, соціально-економічна та науково-соціа-
льно-технічна політика, система цінностей, орієнто-
вані на саморозвиток та самореалізацію людини.  

Напрями розвитку мусять враховувати таку 
особливість падаючих ринків: згортання ринку йде 
меншими темпами, аніж сходять з нього нерента-
бельно працюючі підприємства, організації. При 
цьому суб’єкти господарської діяльності, що  
успішно адаптовані до нових умов, зростають на па-
даючих ринках, а їх власники та топ-менеджмент 
отримують більші доходи. Одним із показників, під-
тверджуючих ці положення (за думкою деяких вче-
них – закономірностей) є те, що, наприклад в Укра-
їні у 2017 р. мали власність більш ніж 50 млн дол. 
США 115 осіб, у 2018 р. їх стало 135 [38]. Але при 
цьому 30,5% населення, за оцінками Всесвітнього 
банку, мали доход нижче прожиткового мінімуму 
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(менше ніж 1,9 дол. США в день на одну особу). 
Така ситуація заводить економіку у пастки хроніч-
ної нестачі капіталу, кола бідності, вихід з яких  
можна досягти через ефективне використання, перш 
за все, внутрішніх та залучених ресурсів. На вирі-
шення цих питань направлена дана модель та меха-
нізми її реалізації, формуються нові підходи до інве-
стиційної діяльності підприємств, запропоновані у 
статті. 

Напрями подальших досліджень:  
дослідження проблеми співвідношення базису 

та надбудови у сучасному постіндустріальному сус-
пільстві, ролі духовності та економічних відносин у 
розвитку суспільства і виробництва; 

вплив інформаційних та цифрових технологій 
на духовність і цінності людини як духовно-біо-со-
ціального суб’єкта, на стан трудових колективів  
(персоналу), суспільства;  

зростання ролі інвестицій у людину, в інтелек-
туалізацію виробництва з метою сталого розвитку 
суспільства, запобігання негативному впливу на на-
вколишнє середовище. 
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Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П. Напрями 

забезпечення інвестиційної активності в Україні 
Дослідженнями встановлено недосконалість 

методів розрахунку ВВП, ВНД, пов’язані із вклю-
ченням до них хрематистичних товарів та послуг, 
використанням оцінок за обмінним курсом валют  
і за ПКС, відсутністю об’єктивних методів оціню-
вання послуг. У результаті підґрунтя розрахунків 
ВВП та інвестицій достатньо умовне. Запропоно-
вано наводити окремо показники реального сектору 
економіки, СГД, сфери послуг у незмінних цінах на-
ціональних грошових одиницях та у натуральних 
показниках, а порівняння – у ВКВ за ПКС. Розгля-
нуто моделі забезпечення ефективності інвестицій 
СГД на різних стадіях розвитку суспільства. Об- 
ґрунтовано наявність падаючих ринків в Україні, 
доведено доцільність використання проектного ме-
тоду інвестування, використання поряд з вироб-
ничо-грошовою кредитно-емісійною моделі фінан-
сування інвестиційних проектів підприємств реаль-
ного сектору економіки.  

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна актив-
ність, суб’єкти господарської діяльності, оціню-
вання результатів діяльності, виробничо-грошова 
модель інвестування, кредитно-емісійна модель фі-
нансування, проектне інвестування,  падаючі ринки. 

 

Брюховецкая Н. Е., Булеев И. П. Направле-
ния обеспечения инвестиционной активности в 
Украине 

Исследованиями установлено несовершенство 
методов расчета ВВП, ВНД в связи с включением в 
них хрематистичных товаров и услуг, использова-
нием оценок по обменному курсу валют и по ППС, 
отсутствием объективных методов оценки услуг. В 
результате основы расчетов ВВП, инвестиций до-
статочно условные. Предложено приводить от-
дельно показатели реального сектора экономики, 
СХД, сферы услуг в постоянных ценах националь-
ных денежных единицах и в натуральных показате-
лях, а сравнения – в СКВ по ППС. Рассмотрено мо-
дели обеспечения эффективности инвестиций СХД 
на различных стадиях развития общества. Обосно-
ванно наличие падающих рынков в Украине, дока-
зана целесообразность использования проектного 
метода инвестирования, использования наряду с 
производственно-денежной кредитно-эмиссионной 
модели финансирования инвестиционных проектов 
предприятий реального сектора экономики. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная 
активность, субъекты хозяйственной деятельности, 
оценка результатов деятельности, производственно-
денежная модель инвестирования, кредитно-эмис-
сионная модель финансирования, проектное инве-
стирование, падающие рынки. 

 

Bryukhovetskaya N., Buleev I. Directions of 
providing investment activity in Ukraine 

Research has found the imperfection methods of 
calculating GDP, GNI due to the inclusion of chrematic 
goods and services, the use of exchange rate estimates 
and purchasing power parity (PPP), and the lack of ob-
jective methods for estimating services. As a result, the 
basis for calculating GDP and investment is rather con-
ditional. Was invited to give separately indicators of the 
real economy, business entities, and service-sector in 
constant prices of national currency and quantity terms, 
and comparisons in a free currency at PPP. The models 
to ensure investment performance of business entities at 
various stages of societal development was considered. 
The existence of falling markets in Ukraine was substan-
tiated; usefulness of project investment techniques was 
proved, to use along with the production-money credit-
emission financing model for investment projects of en-
terprises in the real economy. 

Keywords: investments, investment activity, busi-
ness entities, performance evaluation, production-
money investment model, credit-emission financing 
model, project investment, falling markets. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ 

 
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-

вими науковими та практичними завданнями. З 
метою підвищення ефективності функціонування 
регіональних товарних ринків необхідно особливу 
увагу приділяти питанням формування логістичних 
ланцюгів між ними. Але це необхідно здійснювати 
по новому, враховуючи сучасні підходи до управ-
ління регіональними економічними системами на 
засадах логістики. 

Отже, з’ясування сучасної природи функціону-
вання регіональних товарних ринків на засадах  
формування логістичних ланцюгів є вкрай важли-
вим завданням дослідження товарних ринків. 

У зв’язку з цим особливо значущим має бути 
теоретичне обґрунтування основ формування логіс-
тичних ланцюгів регіональних товарних ринків на 
засадах саморозвитку регіонів і їх міжрегіонального 
співробітництва. 

Аналіз останніх публікацій по проблемі. До-
слідженням логістичних ланцюгів та окремих його 
ланок займались такі вчені, як: В. Алькем, Б. Анікін, 
Д. Бейд, А. Гаджинський, Л. Гурч, Дж. С. Джонсон, 
Дж. Есінджер, А. Кальченко,  В. Кислий, Є. Крикав-
ський, В. Лисюк, О. Нікішина, М. Тараканов, М. Ку-
пер, Дж. Ла-Лонд, Р. Ларіна, В. Сергеєв, В. Стаха-
нов, К. Таньков, О. Тридід, А. Харісон, Р. Хендфілд, 
Н. Чухрай та ін. 

Виділення невирішених раніше частин зага-
льної проблеми. Однак лише деякі науковці зверта-
ють увагу на застосуванні підходів, які пов’язані з 
логістикою в управлінні всебічним розвитком регі-
ону, такі як: Є. Бєлякова, Р. Ларіна, О. Носов, В. Сер-
гєєв, І. Рабаданова, Т. Прокоф’єва. Тому, саме пи-
танням саморозвитку регіонів на засадах логістики 
буде присвячено наше дослідження.   

Метою статті є визначення теоретичних основ 
формування логістичних ланцюгів регіональних то-
варних ринків. 

Виклад основних результатів та їх обґрунту-
вання. Як свідчить практика функціонування регіо-
нальних товарних ринків України в сучасних умо-
вах, однією з причин недосконалості їх діяльності є 
недостатньо виважене використання потенціалу ре-
гіонального розвитку. Аргументувати вищезазна-
чене можна таким чином: 

по-перше, не завжди враховується спеціаліза-
ція регіонів; 

по-друге, недостатньо вивчені проблеми функ-
ціонування регіональних товарних ринків в умовах 
сучасних реформ; 

по-третє, потребує удосконалення механізм уп-
равління наявними товарними потоками як в межах 
певного регіону, так і в міжрегіональному плані. 

Особливо гостро дане питання постає з погляду 
самозабезпечення локальних товарних ринків на за-
садах саморозвитку регіонів і їх міжрегіонального 
співробітництва.  

Саме ринкова логістика дозволяє вирішити пи-
тання, пов’язані з вивченням структури товарних 
ринків соціо-економічної системи та досягненням 
синергетичного ефекту при взаємодії усіх її елемен-
тів між собою і з зовнішнім оточенням; розробкою 
нових форм і методів регіонального управління, що 
потребує комплексного вивчення всієї системи ре- 
гіональних ринків та ринкової інфраструктури. Слід 
зазначити, що в дослідженні регіон як ринок ми бу-
демо розглядати в якості «нової форми територіаль-
ної організації продуктивних сил із характерними 
для кожного особливостями взаємовідносин між 
суб’єктами ринку, формуванням інфраструктури та 
загальних умов економічної діяльності» [1]. При 
цьому належне місце відводиться створенню віль-
них економічних зон і територій пріоритетного роз-
витку, які посилюють інтеграційні взаємозв’язки та 
процеси міжрегіональної та міжнародної співпраці. 

Слід також зазначити, що регіон – це соціо-еко-
номічна система, якій притаманні такі ознаки, як: 
когерентність (для елементів системи характерна 
спільна дія, у результаті якої вони зміцнюють або 
послабляють один одного); цілісність (виконує по 
відношенню до елементів, що не входять в систему, 
функцію, яка відрізняється від простої суми функцій 
елементів по відношенню до цих елементів); полі- 
структурність (взаємопереплетіння різноякісних  
підсистем, що утворюють декілька взаємозв’язаних 
між собою ієрархічних структур – виробничо-техно-
логічних, територіальних, інституціональних, соціа-
льних тощо).  

Оптимізація товарних потоків у регіональних 
ринках можлива завдяки формуванню та управ-
лінню логістичних ланцюгів поставок для забезпе-
чення саморозвитку, конкурентоспроможності та 
подальшого розвитку регіону як ринку. Потрібна 
більш поглиблена та масштабна інтеграція організа- 
ційно-виробничих структур, яка буде орієнтована на 

Маркетинг 



І. А. Топалова 

127 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

кінцевого споживача, з метою підвищення рівня 
життя населення. 

В умовах динамічного глобального розвитку 
логістика стає найбільш ефективним механізмом 
подальших економічних перетворень шляхом зако-
номірного впровадження сучасних технологій ло- 
гістики в економічні процеси України.  

Отже, ринкова логістика регіону – це система 
побудови логістичних ланцюгів інтегрованих регіо-
нальних товарних ринків, яка впливає на усі сфери 
підприємницької діяльності, а також на цілі регіони 
та країни. В рамках даного дослідження, на думку 
автора, логістику слід розглядати як інтегровану ло-
гістичну систему. Якщо логістика – це система, то  
заслуговує на увагу класифікація систем, що зaпро-
поновaнa Р. Чорлі та В. Кeннeді. Сутність кожного 
класу за даною класифікацією свідчить про таке [2, 
3]: 

– морфологічні системи: містять інформацію 
про статистичні відношeння між eлeмeнтaми; 

– каскадні системи: передбачають нaявність 
зв’язків, які пeрeдaють рeчовину, енергію та інфор-
мацію від одного елемента до іншого; 

– системи типу процес-відповідь: дозволяють 
вивчaти процеси і причинні взaємозв’язки між 
eлeмeнтaми; 

– керовані системи: мають додаткові регулю-
ючі eлeмeнти, які тримaють функціонування сис-
теми під контролeм.  

У даному випадку під логістичною системою 
регіональних товарних ринків розуміється при- 
родна реалізація прагнення до систематизації, де  
відбувається розподіл регіонального товарного  
ринку як цілого на різні підсистеми. Важливий засіб 
підтримки контролю за такою системою є систем-
ний аналіз і побудова логістичних ланцюгів регіона-
льних товарних ринків з урахуванням меж її форма-
лізації та неформальних внутрішніх і міжрегіональ-
них відносин. 

Отже, важливими економічними завданнями в 
Україні та її регіонах є забезпечення логістичної під-
тримки для розвитку регіональних ланцюгів поста-
чань на основі існуючої інфраструктури та побудова 
розширеної логістичної інфраструктури.  

Однак у регіональному аспекті дослідження 
проблем логістики досі розглядались з позиції ство-
рення територіальних (логістичних) розподільчих 
або консультаційних центрів. В якості прикладу  
можна назвати оптові ринки сільськогосподарської 
продукції, нормативно-законодавче супроводження 
яких прописано в Законі України «Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції» [4].  

При регіональному управлінні на логістичних 
засадах існує необхідність залучення організаційно-
виробничих структур усіх видів господарської дія-
льності, тобто необхідним є поглиблена інтеграція з 
орієнтацію на кінцевого споживача, що приводить 
до самозабезпечення, підвищення конкурентоспро-
можності та загальної ефективності.  

Формування регіональних логістичних ланцю-
гів здійснюється завдяки об’єднанню відокремле-
них моно(багато) – профільних територіально-ви- 
робничих формувань, які мають властиві їм форми, 
рівні та засоби інтеграції.    

Досліджуючи актуальні питання формування 
логістичних ланцюгів регіональних товарних рин-
ків, доцільно розглядати їх з позиції системно-ком-
плексного підходу. Даний підхід дозволяє оброб-
ляти масив знань, здійснюючи перевірку його фак-
тами та використовувати дані, які отримані у про-
цесі обробки для пояснення та пошуку закономірно-
стей.  

Особливістю товарних ринків є те, що вони орі-
єнтовані на сезонність, динамічність, доволі високу 
конкуренцію і, відповідно, постійну боротьбу за лі-
дерство. Тому, товарним ринкам притаманне вико-
ристання інтегрованого підходу, в основі якого ле-
жить формування та управління логістичними лан-
цюгами. 

Закони є основою створення та подальшого  
функціонування будь-якої системи та мають об’єк-
тивний характер. Специфіку логістики у регіональ-
ному розрізі слід розглядати як процес, який є бага-
тофакторним (багатоаспектним). Процеси форму-
вання логістичних ланцюгів доцільно розглядати з 
точки зору законів економіки та теорії систем. Отже, 
слід зазначити, що, закони логістики відображають 
стійкі зв’язки у структурах (просторова взаємодія 
елементів) та у часі (участь та взаємодія в управлін-
ських підходах до організації). На рис. 1 наведено 
вплив на логістичний процес вищезазначених зако-
нів та теорій систем. 

Кожний з законів впливає по-різному на логіс-
тичні процеси. Саме у знаходженні форм і порядку 
дії законів та у розробленні й використанні меха- 
нізму їхньої реалізації полягає запорука побудови 
ефективних логістичних ланцюгів. У даному про-
цесі також важливим є наявність підструктур 
(управлінської, інформаційної, технологічної, ви- 
робничої) і економічні важелі їх функціонування, 
які виступають об’єктом реалізації законів і законо-
мірностей, які використовуються.   

Виходячи з даного дослідження, було висунуто 
гіпотези до сутності та формування логістичних  
ланцюгів регіональних товарних ринків (рис. 2). 

На основі висунутих гіпотез та припущень до 
них щодо формування  логістичних ланцюгів регіо-
нальних товарних ринків доцільно використовувати 
ринкові підходи до дослідження логістичних зв’яз-
ків на регіональних товарних ринках. 

Передумови формування логістичних ланцюгів 
регіональних товарних ринків – це необхідні завер-
шені процеси, які при формуванні зазначених лан-
цюгів створюють основу для розбудови. Отже, це 
основа для формування та подальшого ефективного 
функціонування логістичних ланцюгів з метою са-
морозвитку регіональних товарних ринків, міжре- 
гіональної інтеграції ринків та ефективного міжре- 
гіонального співробітництва. 
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Рис. 1. Вплив законів економіки та теорії систем на логістичний процес (розробка автора) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Гіпотези до сутності та формування логістичних ланцюгів регіональних  
товарних ринків та припущення до них (розробка автора) 

Закони економіки та теорії систем 

Погодження цілей з усіма учасниками 
логістичного процесу задля спрямова-
ності на підтримку основної мети ре-
гіональної політики  (підвищення доб-
робуту життя населення регіону, кра-
їни) 

Сума цілого не дорівнює арифметичній 
сумі кожного із його складових елемен-
тів (компоненттів). Отримання макси-
мальної ефективності від формування 
та використання логістичних ланцюгів 

Співвідношення між усіма учасни-
ками логістичного процесу, а також 
відповідність або залежність між 
ними 

Структурна стійкість логістичного 
ланцюгу визначається найменшою 
стійкістю окремих його ланок, які є 
складовими 

Кожний процес (формування регіона-
льних логістичних ланцюгів) прохо-
дить у своєму розвитку різні фази 
життєвого циклу (формування (стано-
влен-ня), розквіт, згасання) 

Логістичний ланцюг (як система) пра-
гне зберегти себе як цілісне утворення 
та найбільш ефективно витрачати ре-
сурси 

Задля збереження організаційної ціліс-
ності (логістичного ланцюгу) важливу 
роль відіграє упорядкована, чітка, 
достовірна, своєчасна інформація 

Процеси аналізу (роз’єднання, дифере-
нціації) доповнюються синтезом (про-
тилежними процесами, таким як: об’єд-
нання, інтеграція) 

Закон 
компо-
зиції 

Закон 
пропор-
ційності 

Закон 
мінімі-
зації 

Закон 
онто-
генезу 

Закон си-
нергії 

Закон 
само- 
збере-
ження 

Закон ін-
формо-
ваності, 
впоряд-
ковано- 
сті 

Закон  
єдності 
аналізу  
і синтезу 

Гіпотеза 1 – Необхід-
ність формування ло- 
гістичних ланцюгів ре-
гіональних товарних 
ринків обумовлена орі- 
єнтацією регіонів Ук-
раїни на саморозвиток  
та ефективне міжре- 
гіональне співробітни- 
цтво в умовах адмініс-
тративно-територіа-
льної реформи 

Припущення до гіпотези 1. 
1. На формування логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків впливає
специфіка (особливості) того чи іншого регіону. 
2. При формуванні логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків необ-
хідно враховувати наявні інституціональні особливості (бар’єри) та створювати 
у різних регіонах однакові умови функціонування суб’єктів господарювання та 
переміщення товаропотоків. 
3. Побудова логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків представляє
собою об’єднання відтворювальних процесів декількох регіонів, що перетворює 
їх у цілісний механізм, якому притаманні: систематичний характер зв’язків, по-
ява нових властивостей та рівнів управління товаропотоками.  
4. Особливістю побудови логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків
є – дворівневі організаційні форми (взаємодія між організаціями в межах різних 
регіонів та взаємодія самих регіонів як самостійних господарюючих суб’єктів, 
які приймають управлінські рішення щодо формування логістичних ланцюгів та 
товаропотоків)

Гіпотеза 2 – Форму-
вання логістичних лан-
цюгів регіональних то-
варних ринків повинно 
здійснюватись на базі 
системно-комплекс-
ного підходу для побу-
дови найбільш повної 
логістичної структури 
мезорівня 

Припущення до гіпотези 2. 
1. Формування логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків здійсню-
ється за бажанням його учасників та не носить постійного (систематичного) ха-
рактеру та здійснюється задля отримання прибутку. 
2. Формування логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків не враховує
геомаркетинг, який передбачає узгодження пропозиції та попиту на регіональ-
ному товарному ринку, включаючи такі складові, як: просторову, часову, кіль-
кісну та якісну. 
3. Просторове розподілення товаропотоків здійснюється за такими напрямами:
збутово-розподільча та торговельна система регіону; регіональне формування 
розподільчої системи; формування каналів розподілу; розробка вертикальних, 
горизонтальних та багатоканальних збутово-розподільчих систем 



І. А. Топалова 

129 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

Прискорений розвиток глобального ринку при-
зводить до геоекономічних та геополітичних зру-
шень особливо при формуванні логістичних ланцю-
гів регіональних товарних ринків. 

Отже, ми вважаємо, що при формуванні кон- 
цепції саморозвитку регіонів та міжрегіонального 
співробітництва в умовах євроінтеграції більш  
адаптованим є впровадження концепції геомарке- 
тингу, яка наближує у своїй інтеграційній функції 
взаємодію між різними сферами бізнесу та ринко-
вими сегментами. Завданнями геомаркетингу є до- 
слідження просторових характеристик товарних  
ринків, наявність та розташування потенційних спо-
живачів. Саме сегментація ринків дозволяє виділити 
географічні зони з метою формування регіональної 
маркетингової стратегії, яка розробляється на основі 
поведінки споживачів від регіональних факторів. 

Геомаркетинг дозволяє дослідити усі існуючі 
проблеми взаємодії між різними рівнями регіональ-
них товарних ринків та існуючими проблемами еко-
номічних відносин між господарюючими суб’єк-
тами на цих ринках. 

Особливістю геомаркетингу є те, що регіона-
льні товарні ринки можна розглядати з позиції фор-
мування попиту на товари та умов їх реалізації, 
тобто ринкова орієнтація виробництва дозволяє  
формувати попит за рахунок появи господарюючих 
суб’єктів, які здійснюють просування товарів на ре-
гіональний ринок. 

Однак, на думку автора, формування ефектив-
них логістичних ланцюгів регіональних товарних 
ринків слід здійснювати також і на основі принципів 
геологістики, під якою проф. В. Дергачов розуміє 
комплексний підхід до руху матеріальних ціннос-
тей; сукупність методів та засобів управління то- 
варним потоком [5]. Крім того, учений вводить ще 
один термін – транспортна геологістика – наука про 
міжнародні транспортні коридори, «захват» терито-
рій за допомогою міжнародних транспортних кори-
дорів.  

Регіональна інтеграція не обмежується націо-
нальним рівнем. Вона розвивається також активно  
і між територіально-адміністративними одиницями 
країн, вважає М. Куриляк [6]. 

При подальшому формуванні логістичних лан-
цюгів регіональних товарних ринків у контексті гло-
балізації та інтеграції економіки необхідним є роз-
виток конкуренції, ефективності ринків та діяльно-
сті суб’єктів господарювання (учасників ринків) на 
цих ринках. 

Отже, основними передумовами посилення 
ролі ринкової логістики у саморозвитку регіонів, ре-
сурсному та продовольчому регіональному забезпе-
ченні є: 

– управління процесами руху поставок (сиро-
вини, товарів), яке займає важливе місце у логістич-
ному ланцюгу регіональних товарних ринків;  

– забезпечення процесу руху товарно-матеріа-
льних цінностей, яке  здійснюється з використанням 
комплексно-системного підходу; 

– формування концепції побудови логістичних 
ланцюгів, яке здійснюється за умови інтеграції еко-
номічних інтересів суб’єктів ринку та держави; 

– створення умов для зниження логістичних ви-
трат, що дозволяє оптимізувати (мінімізувати) ви-
трати у процесі розподілення та подальшого товаро-
руху. 

Як свідчать обґрунтовані передумови, отримані 
на основі статистичних даних Державної служби 
статистики України за останні роки та проблем  
ефективного функціонування товарних ринків, не-
обхідність формування логістичних ланцюгів регіо-
нальних товарних ринків пов’язана з: 

– структурними змінами попиту у населення на 
деякі групи товарів; 

– нарощуванням частки імпортної продукції в 
обсязі реалізації всієї продукції; 

– необхідністю ресурсного та продовольчого 
забезпечення населення регіону; 

– фізичним переміщенням товаропотоків  
(транспортуванням) з одного регіону до іншого; 

– необхідністю отримання економічних вигод 
від здійснення фізичного переміщення та реалізації 
товарів; 

– необхідністю регіонального об’єднання 
суб’єктів господарювання з метою формування ло-
гістичних ланцюгів регіональних товарних ринків.   

– забезпеченістю населення регіону різними то-
варами. 

Саме з урахуванням вищезазначеного і далі бу-
дуть обґрунтовуватись теоретичні засади форму-
вання логістичних ланцюгів регіональних товарних 
ринків. Досліджуючи особливості формування ло- 
гістичних ланцюгів регіональних товарних ринків, 
вважаємо за необхідне розглянути підходи до до- 
слідження регіональних логістичних зв’язків 
(табл. 1). 

У даному дослідженні автор пропонує викори-
стати такі підходи до дослідження регіональних ло-
гістичних зв’язків: ринковий, функціональний, ін-
формаційний та кадровий, які найбільш відповіда-
ють змісту висунутих гіпотез. 

У. Ізард у класичній теорії ринків виділяв три 
рівня ринків: національний, регіональний та субре-
гіональний. Але, на думку автора, класифікація то-
варних ринків за територіальною ознакою повинна 
доповнитись ще двома рівнями: міжнародний та ло-
кальний (табл. 2).  

Такої ж думки дотримується і проф. В. Лисюк, 
який вважає, що до цих рівнів ринків слід додати 
глобальні ринки, товари яких виходять за рамки дер-
жавних та континентальних меж, однак, у кінцевому 
результаті, реалізуються на локальних ринках [10]. 

Теоретичну основу формування логістичних 
ланцюгів на різних рівнях ринків становлять ідеї  
певних теорій світової економічної думки, а саме 
експлікативних, описових та прескриптивних (див. 
табл. 3). 
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Таблиця 1 
Контент-аналіз регіональних логістичних зв’язків за різними підходами* 

Підхід Опис
Ринковий  Усунення бар’єрів, які заважають об’єднанню, інтеграції та кооперації регіональних ринків товарів, 

сировини, послуг, капіталу, робочої сили (мезоекономічна координація)  
Інституціо- 
нальний  

Вдосконалення законодавчої бази, адміністративних повноважень регіональних та державних інсти-
туцій щодо ринкової логістики і товароруху 

Економічний  Зниження витрат виробництва, надання більш широкого спектру послуг кінцевому споживачу
Мережевий  Створення системи міжрегіонального співробітництва, в якій регіони співпрацюють і в той же час 

конкурують між собою  
Корпоративний  Розвиток міжфірмової взаємодії, створення інтегрованих корпоративних структур. Державна та регі-

ональна підтримка процесу міжрегіонального товароруху на стратегічних ринках 
Маркетинговий  Створення умов для рівноваги попиту та пропозиції на регіональних товарних ринках 
Функціональний  Об’єднання регіональних ринків певних товарів, активізація потоків обміну ресурсами, товарами, по-

слугами  
Проектний  Участь суб’єктів товарних ринків у різних проектах, програмах, кластерах, об’єднаннях  
Процесний  Впровадження нової техніки та технічна модернізація суб’єктів логістичного ланцюгу регіональних 

товарних ринків 
Управлінський  
 

Формування організаційних структур управління, децентралізація управління, інтеграція, об’єднання 
та координування регіональних логістичних процесів, взаємодія між усіма учасниками ринку (вироб-
ники, посередники, дистриб’ютори, споживачі, склади, тощо)   

Інформаційний  Формування інформаційних між ланками логістичного ланцюгу регіональних товарних ринків
 
Технологічний 

Впровадження нової техніки та технічна модернізація суб’єктів в процесі товароруху, використання 
новітніх технологій при управлінні та просуванні товаропотоків 

Територіальний  Міжрегіональне регулювання усіх господарських, торговельних, логістичних процесів, пов’язаних з 
товарорухом 

Кадровий Наявність людського потенціалу в забезпеченні функціонування логістичних ланцюгів регіональних 
товарних ринків 

* Складено автором на основі [7] 
 

Таблиця 2 
Класифікація товарних ринків за рівнями функціонування* 

Рівні ринку Характеристика товарів на різних типах ринків 
Міжнародні  
(глобальні)  

Рівноважний розподіл товарів, виробництва та споживання в усіх країнах світу 

Національні  
(державні)  

Наявність товарів, які необхідні для функціонування ринкової системи країни. Ресурсна база, 
виробництво та основне споживання товарів зосереджено в країні  

Регіональні  Рівноважний розподіл товарів, виробництва та споживання у регіонах країнах 
Субрегіональні  Рівноважний розподіл товарів, виробництва та споживання у групі регіонів (країн) 
Місцеві   (локальні)  Рівноважний розподіл товарів, виробництва та споживання всередині кожного мікрорайону 

міста або районів області  
* Складено автором на основі [8-9]. 

 
Таблиця 3 

Класифікація теорій світової економічної думки, які є теоретичною основою  
формування логістичних ланцюгів на різних рівнях товарних ринків* 

Групи теорій Назва теорій Рівні ринків
Теорії, які розкривають причинно-
наслідкові залежності об’єднання, 
кооперації, взаємодії (експліка-
тивні теорії)  

- Феодалізм: Анрі де Буленвільє, Шарль Луі де Монтескье;  
- Неофеодалізм: Джон Ке́ннет Гэ́лбрейт; 
- Ліберальний міжурядовий підхід: Стенлі Гоффман 

Побудова логістичних ла-
нцюгів на субрегіональ-
ному рівні. Регіональна 
інтеграція   

Теорії, які орієнтовані на роз-
робку та уточнення понятійного 
апарату та дефініцій (дескриптивні 
(описові) теорії (можливі резуль-
тати альтернативних рішень) 

- Теорія самоуправління:  А. Токвіль;
- Мережевий підхід: Дж. Річардсон, Г. Джордан, Р. Родес, 
Д. Марш; 
- Новий інституціоналізм: Г. Алмонд, Д. Аптер, 
С. Хантінгтон, Ю. Хабермас, Ф. Фукуяма; 
- Регіоналізм: П.-Ж. Прудон, Л. Стурцо, Ш. Морра 

Побудова логістичних 
ланцюгів на регіональ-
ному та місцевому рівнях

Теорії, які дотримуються політики 
та права (прескриптивні теорії – ін-
теграція) 

- Соціальний конструктивізм: Пітер Бергер і Томас Лукман; 
- Легалістський підхід: Софокл, Аристотель, Цицерон, Свя-
тий Августин, Тома Аквінський, Г. Гроц,  І. Кант; 
- Дискурсний підхід: Платон, Аристотель, Фома Аквин- 
ський, Декарт, Спиноза, Лейбниц 

Побудова логістичних 
ланцюгів на національ-
ному та міжнародному 
рівнях 

* Складено автором на основі [8-9]. 
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Так, під експлікативними теоріями у дослі-
дженні будемо розуміти теорії, які розкривають 
причинно-наслідкові залежності об’єднання, коопе-
рації, взаємодії між учасниками процесів.  Описові 
теорії орієнтовані на розробку та уточнення поня-
тійного апарату та дефініцій теорії.  

Прескриптивні теорії дотримуються умов полі-
тики та права. 

Формування товарних партій та їх рівноважний 
розподіл необхідно здійснювати шляхом розбудови 
логістичних ланцюгів регіональних товарних рин-
ків. 

Для цього вважаємо за необхідне здійснити по-
рівняльну характеристику дефініції «логістичний 
ланцюг» з різних позицій (табл. 4). 

Таблиця 4 
Підходи до визначення терміну «Логістичний ланцюг» 

Підходи Трактування
З позиції  
взаємодії 

Потік матеріалів, послуг та інформації від постачальників сировини, вихідних матеріалів через підприєм-
ство та склади до кінцевих споживачів, який відображає структуру взаємозв’язків конкретних компаній з 
різними зовнішніми організаціями [11] 
Взаємодія учасників процесу товароруху, які об’єднані господарськими зв’язками та діловими відноси-
нами, включаючи виробників продуктів, торгових партнерів, транспортні компанії та постачальників ло-
гістичних послуг [12] 
В загальному виді уявляє собою процес руху товарів та інформації від постачальників та споживачів, який 
координується на всьому його протязі та характеризується довгочасними договорами між учасниками 
ланцюга [13] 
Складна економічна система, яка складається з багатьох підприємств – виробників (продуцентів), дисти-
буторів, логістичних провайдерів, які наділені визначеними функціональними можливостями та взаємо-
діють в матеріальних, фінансових та інформаційних потоках, а також потоках послуг від джерел вихідної 
сировини до кінцевого споживача [14-20] 

З позиції появи 
цінності 

Мережа організацій, які приймають участь як у верхніх, так і нижчих ланках у різних процесах, та види 
діяльності, у ході яких створюється цінність у формі товарів та послуг, які з’являються в рамках кінцевого 
споживача [21] 

З позиції зміни 
характеру товар-
ного потоку 

Чітко визначений маршрут товароруху з логістичними точками (переходами), в яких відбуваються зміни 
характеру товарного потоку (кількісні і якісні), а також і зміни власника [22, 23] 

З позиції дове-
дення товарного 
потоку до кінце-
вого споживача 

Лінійно впорядкована сукупність фізичних та юридичних осіб (виробників, дистриб’юторів, складів за-
гального користування та ін.), які здійснюють логістичні операції з метою доведення матеріального по-
току від однієї логістичної системи до іншої (стосовно продукції виробничо-технічного призначення) або 
до кінцевого споживача [24] 
Це складна система, що формується впорядкованою і взаємодіючою сукупністю фізичних чи юридичних 
осіб на ринку виробництва і постачання матеріальних ресурсів, виробництва та 
розподілу продукції, які виконують логістичні операції, спрямовані на доведення матеріального потоку 
від однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача [25] 

З позиції процес-
ного підходу 

Поступове просування товарів у межах окремого матеріального потоку від первинного постачальника до 
кінцевого споживача (наприклад, «постачальник → виробник → посередник → споживач») [26] 
Сукупність взаємопов’язаних послідовних і паралельних операцій (бізнес-процесів) з логістичного забез-
печення процесу створення та доведення до споживача готової продукції, роботи або послуги [26] 

 
Як свідчить контент-аналіз категорії «Логісти-

чний ланцюг», єдиної думки щодо її сутності не іс-
нує. 

На нашу думку, логістичні ланцюги слід роз- 
глядати у більш широкому розумінні як формування 
регіональних економічних взаємозв’язків між 
суб’єктами господарювання у цих регіонах (рис. 3). 

Із рис. 3 бачимо, що у вузькому розумінні ми 
будемо розглядати взаємозв’язки щодо формування 
логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків 
між суб’єктами господарювання (учасниками логіс-
тичного ланцюгу), а у широкому розумінні у цих 
взаємозв’язках повинні приймати участь і регіона-
льні органи влади.    

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, у ході дослідження автором 
розвинено понятійно-категоріальний апарат теорії 
ринкової логістики в частині надання визначення та-
ких понять, як: логістичний ланцюг регіональних 
товарних ринків у вузькому та широкому розумінні» 

на основі контент-аналізу категорії «Логістичний 
ланцюг» з позицій: взаємодії, появи цінності, зміни 
характеру товарного потоку, доведення товарного 
потоку до кінцевого споживача та процесного під-
ходу.  

Розроблено робочі гіпотези до формування ло-
гістичних ланцюгів регіональних товарних ринків  
і припущень до них. 

Визначено передумови формування логістич-
них ланцюгів регіональних товарних ринків на базі 
системно-комплексного підходу, що дозволило ви-
явити передумови в посиленні ролі логістики у са-
морозвитку регіонів, ресурсному та продовольчому 
регіональному забезпеченні, вирішенні проблем їх 
неефективного функціонування. 

Обґрунтовано характер логістичних зв’язків за 
14-ма підходами (ринковим, інституціональним, 
економічним, мережевим, корпоративним, маркети-
нговим, функціональним, проектним, процес ним,  
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Рис. 3. Визначення категорії «Логістичний ланцюг регіональних товарних ринків»  
у вузькому та широкому розумінні (розробка автора) 

 
управлінським, інформаційним, технологічним,  
територіальним та кадровим) та трьома типами 
(«зверху», «знизу», змішаний) відповідно до експлі-
кативних, описових та прескриптивних теорій еко-
номічної думки. 

Практичне призначення теоретичних засад  
формування логістичних ланцюгів регіональних то-
варних ринків полягає в тому, що вони можуть бути 
використані для визначення методології форму-
вання вищезазначених ланцюгів.  
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Топалова І. А. Теоретичні основи формування 

логістичних ланцюгів регіональних товарних рин-
ків 

Актуальність. З’ясування сучасної природи  
функціонування регіональних товарних ринків на заса-
дах формування логістичних ланцюгів є вкрай важли-
вим завданням дослідження товарних ринків. У зв’язку 
з цим особливо значущим має бути теоретичне об- 
ґрунтування основ формування логістичних ланцюгів 
регіональних товарних ринків на засадах саморозвитку 
регіонів і їх міжрегіонального співробітництва. 

З метою підвищення ефективності функціону-
вання регіональних товарних ринків необхідно особ-
ливу увагу приділяти питанням формування логістич-
них ланцюгів між ними. Але це необхідно здійснювати 
по новому, враховуючи сучасні підходи до управління 
регіональними економічними системами на засадах 
логістики.  

Мета та завдання. Метою статті є визначення  
теоретичних основ формування логістичних ланцюгів 
регіональних товарних ринків. 

Результати. У статті розвинено понятійно-кате-
горіальний апарат теорії ринкової логістики на основі 
контент-аналізу категорії «Логістичний ланцюг». Роз-
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роблено дві робочі гіпотези до формування логістич-
них ланцюгів регіональних товарних ринків і наведено 
припущення до них. Визначено передумови форму-
вання логістичних ланцюгів регіональних товарних 
ринків на базі системно-комплексного підходу. Визна-
чено характер логістичних зв’язків за 14-ма підходами 
та трьома типами взаємовідносин між учасниками від-
повідно до експлікативних, описових та прескриптив-
них теорій економічної думки. 

Висновки. У статті визначено передумови фор-
мування логістичних ланцюгів регіональних тов- 
арних ринків на базі системно-комплексного підходу, 
що дозволило виявити передумови в посиленні ролі 
логістики у саморозвитку регіонів, ресурсному та про-
довольчому регіональному забезпеченні, вирішенні 
проблем їх неефективного функціонування. 

Ключові слова: логістичний ланцюг, регіональні 
товарні ринки, саморозвиток регіонів, міжрегіональне 
співробітництво, ресурсне та продовольче регіональне 
забезпечення. 

 

Топалова И. А. Теоретические основы форми-
рования логистических цепей региональных товар-
ных рынков 

Актуальность. Определение современной при-
роды функционирования региональных товарных рын-
ков на основе формирования логистических цепей яв-
ляется крайне важной задачей исследования товарных 
рынков. В связи с этим особенно значимым должно 
быть теоретическое обоснование основ формирования 
логистических цепей региональных товарных рынков 
на основе саморазвития регионов и их межрегиональ-
ного сотрудничества. 

С целью повышения эффективности функциони-
рования региональных товарных рынков необходимо 
особое внимание уделять вопросам формирования ло-
гистических цепей между ними. Но это необходимо 
осуществлять по новому, учитывая современные под-
ходы к управлению региональными экономическими 
системами на основе логистики. 

Цель и задачи. Целью статьи является определе-
ние теоретических основ формирования логистиче-
ских цепей региональных товарных рынков. 

Результаты. В статье расширен понятийно-кате-
гориальный аппарат теории рыночной логистики на 
основе контент-анализа категории «Логистическая 
цепь». Разработаны две рабочие гипотезы к формиро-
ванию логистических цепей региональных товарных 
рынков и приведены предположения к ним. Опреде-
лены предпосылки формирования логистических це-
пей региональных товарных рынков на базе системно-
комплексного подхода. Определен характер логисти-
ческих связей по 14-и подходам и трем типам взаимо-
отношений между участниками в соответствии с экс- 
 
 

пликативними, описательными и прескриптивными 
теориями экономической мысли. 

Выводы. В статье определены предпосылки фор-
мирования логистических цепей региональных товар-
ных рынков на базе системно-комплексного подхода, 
что позволило выявить предпосылки в усилении роли 
логистики в саморазвитии регионов, ресурсном и про-
довольственном региональном обеспечении, решении 
проблем их неэффективного функционирования. 

Ключевые слова: логистическая цепь, региональ-
ные товарные рынки, саморазвитие регионов, межре-
гиональное сотрудничество, ресурсное и продоволь-
ственное региональное обеспечение. 

 

Topalova I. Theoretical basis of formation of lo-
gistic chains of regional commodity markets 

Topicality. Clarification of the modern nature of the 
functioning of regional commodity markets on the basis of 
the formation of logistics chains is an extremely important 
task of research commodity markets. In this connection, the 
theoretical substantiation of the bases of formation of lo-
gistic chains of regional commodity markets on the basis 
of self-development of regions and their interregional co-
operation should be especially significant. 

In order to increase the efficiency of the operation of 
regional commodity markets, special attention must be 
paid to the formation of logistical chains between them. 
But this needs to be done in a new way, taking into account 
modern approaches to the management of regional eco-
nomic systems on the principles of logistics. 

Aim and tasks. The purpose of the article is to deter-
mine the theoretical foundations for the formation of lo-
gistic chains of regional commodity markets. 

Results results.  In the article the concept-categorical 
apparatus of the theory of market logistics is developed on 
the basis of the content analysis of the category "Logistics 
chain". Two working hypotheses are developed for the for-
mation of logistic chains of regional commodity markets 
and the assumptions are given to them. The preconditions 
of formation of logistic chains of regional commodity mar-
kets on the basis of system-complex approach are deter-
mined. The character of logistic connections according to 
14 approaches and three types of relations between the par-
ticipants according to explicative, descriptive and prescrip-
tive theories of economic thought are determined. 

Conclusions. Thus, the article defines the precondi-
tions for the formation of logistic chains of regional com-
modity markets on the basis of the system-complex ap-
proach, which allowed to identify the preconditions for 
strengthening the role of logistics in self-development of 
regions, resource and food regional provision, solving the 
problems of their ineffective functioning. 

Keywords: logistic chain, regional commodity mar-
kets, self-development of regions, interregional coopera-
tion, resource and food regional provision. 
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АНАЛІЗ РИНКУ АУТСОРСИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Найбільший вплив на 

розвиток аутсорсингу у світовому масштабі виявили 
такі процеси [1]: 

– технологія – комплексність, місце розташу-
вання та природа послуг, які можна використову-
вати на аутсорсингу. Усі ці критерії досягли колоса-
льних масштабів і продовжують свій розвиток, роз-
ширюючи можливості їх застосування, для бізнесу; 

– інтернаціоналізація – зросла політична та ре-
гуляторна стабільність, поліпшення освіти робочої 
сили, зниження опору (а іноді навіть і прагнення) до 
мобільності, впровадження хмарних і мобільних рі-
шень; 

– економічні та політичні чинники – необхід-
ність дотримуватися встановленого бюджету в дер-
жавних секторах економіки, посилення вимог для 
оцінки ризиків фінансових послуг, наприклад, прий-
няття Директиви 2004/39/ЄC Європейського Парла-
менту та Ради, що регулює ринки фінансових ін-
струментів, прийняття законодавства про захист ін-
формації, спрямованого на боротьбу з корупцією. 

Керуючись одним з важливих аспектів аутсор-
сингу – побудовою бізнес-відносин на рівні "замов-
ник – виконавець", виділяють такі моделі аутсор- 
сингу: горизонтальну (американську), пірамідальну 
(японську) та змішану. На відміну від горизонталь-
ної моделі, за якої для вирішення одного поставле-
ного завдання використовується більша кількість 
виконавців, пірамідальна модель передбачає більш 
довгострокову співпрацю на перспективу з можли-
вістю розвитку галузевих і міжгалузевих кластерів. 
При цьому в практиці аутсорсингу європейських 
країн, включаючи Україну, простежується змішання 
пірамідальної та горизонтальної моделей. 

Лідерами країн-виконавців аутсорсингових по-
слуг є Індія, Китай, яким надходять замовлення з 
країн Європи, США, Японії. США поступово скоро-
чує частину замовлень до цих країн. У свою чергу 
Японія навпаки збільшує кількість зовнішніх замов-
лень на аутсорсинг, які одержує Китай. При цьому в 
Японії зберігається тенденція розподілу щодо неве-
ликої частки аутсорсинг-замовлень на зовнішній ри-
нок, орієнтуючись у своєму виборі на країни азіат-
ського регіону. Україна орієнтована на експорт 
своїх послуг, постачає свої послуги переважно до 
США, країн Євросоюзу та Ізраїлю. 

Україна посіла 20 місце у глобальному рей- 
тингу The 2019 Global Services Location Index Top 20 
[2]. Однак при цьому за версією Bloomberg Україна 

посіла шосте місце у ТОП-10 самих нещасних еко-
номік у світі. 

З розвитком технологій з’являється такий ін-
струмент, як краудсорсинг (англ. crowdsourcing: 
crowd – юрба і sourcing – використання ресурсів), 
коли до вирішення поставлених завдань може залу-
чатися широке коло осіб за допомогою інформа-
ційно-комунікаційних технологій в усьому світі. 

Співробітники, що залучаються в межах кра- 
удсорсингу, не підкоряються вказівкам і розпо- 
рядженням замовника й вільні самостійно обирати 
місце та час, що виділяються для роботи. Співпраця 
відбувається в простій і не зобов’язуючій формі.  
Часто на краудсорсингових платформах прямо вка-
зується, що краудсорсинг не тягне за собою вста- 
новлення постійного працевлаштування. 

Аналіз останніх публікацій і публікацій. До-
слідницькою роботою в сфері аутсорсингу у світі 
займаються наступні організації: The Outsourcing 
Institute [3], the National Outsourcing Association [4], 
The International Association of Outsourcing Profes-
sionals (IAOP) [5], The International Institute for 
Outsource Management (IIOM™) [6], компанія «A.T. 
Kearney Global Services Location IndexTM» (IndexTM) 
[7], компанія «SourcingLine» [8], компанія «IDC» та 
ін. 

Так наприклад, IAOP щорічно публікує Global 
Outsourcing 100, який містить найкращих у світі по-
стачальників аутсорсингових послуг. Рейтинг скла-
дається на основі заявок, отриманих і оцінених не-
залежною суддівською колегією від IAOP. Основ-
ними критеріями для потрапляння в рейтинг є при-
бутковість, зростання команди, кращі проекти, ре-
комендації замовників, рівень корпоративної соціа-
льної відповідальності та інновації в схемі поста-
чання послуг замовнику. 

З вітчизняних роботодавців в ТОП-100 потра-
пили [9]: 

– SoftServe (більше 4500 співробітників, голов-
ний офіс у Львові); 

– Ciklum (більше 2000 співробітників в Україні, 
головний офіс в Києві); 

– Infopulse (більше 1500 співробітників, голов-
ний офіс в Києві); 

– ELEKS (більше 1000 співробітників, голов-
ний офіс у Львові); 

– Sigma Software (більше 800 співробітників, 
головний офіс в Харкові); 

– Intellias (більше 800 співробітників, головний 
офіс у Львові); 
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– Miratech (більше 700 співробітників, голов-
ний офіс в Києві); 

– N-iX (більше 700 співробітників, головний 
офіс у Львові); 

– Innovecs (більше 400 співробітників, голов-
ний офіс в Києві); 

– AMC Bridge (більше 300 співробітників, голо-
вний офіс в Дніпрі); 

– Softengi (більше 200 співробітників, головний 
офіс до Києва); 

– Program-Ace (більше 100 співробітників, го-
ловний офіс в Харкові). 

– Серед компаній з українськими представниц-
твами: 

– EPAM (більше 5500 співробітників в Україні, 
головний офіс в США); 

– Luxoft (більше 3500 співробітників в Україні, 
головний офіс в Швейцарії); 

– TEAM International Services (більше 300 спів-
робітників в Україні, головний офіс в США); 

– Itera (близько 100 співробітників в Україні, 
головний офіс в Норвегії); 

– Softjourn (понад 100 співробітників в Україні, 
головний офіс в США); 

– Artezio (більше 300 співробітників в світі, го-
ловний офіс в Росії). 

Дослідженням ринку аутсорсингових підпри-
ємств в Україні займаються різні науковці та асоці-
ації, громадські організації, підприємства, установи, 
крім Державної служби статистики України.  
І.Є. Матвій, Н.П. Мешко, М.О. Єфремова дослідили 
особливості ринку ІТ-аутсорсингу в Україні [10-11]. 

А.В. Ковальов розглянув існуючі класифікації 
видів аутсорсингу. Автор запропонував підхід до 
аутсорсингу як до економічного феномену та про-
аналізував механізми взаємодії підприємств при 
аутсорсингу [12]. В.С. Альошкін зазначив, що ІТ-
спеціалісти в Україні пишуть коди по технічним  
завданням США і ЄС [13]. Таким чином, на умовах 
аутсорсингу навіть пишуть коди, а від так ІТ-ринок 
в Україні займає одне з перших місць. С. В. Ізмайло-
вич дослідив виробничі ризики та передачу ризиків, 
як «аутсорсинг операцій в регіони» [14]. Однак не 
зрозуміло, як саме можливо передати операції в ре-
гіони та які саме операції можуть бути передані, які 
ризики можуть виникати в процесі передачі. Автор 
не надав визначення «аутсорсингу операцій в регі-
они». На наш погляд, регіонам передавати операції 
неможливо в розумінні діючого законодавства.  
І.В. Петрик дослідив основні критерії вибору най-
кращого аутсорсингового партнера та способи  
уникнення помилок при його виборі [15]. Однак ав-
тор наголошує на тому, що необхідно підписувати 
короткострокові договори при використанні аутсор-
сингу. Однак ця думка суперечить головному прин-
ципу аутсорсингу – довготривалі відносини між за-
мовником та аутсорсером. Всеукраїнська асоціація 
контактних центрів займалася дослідженнями ринку 
аутсорсингових контакт-центрів (АКЦ) [16]. 

У період з 2010 по 2015 р. ринок АКЦ України 
перебував на досить стабільному рівні – кількість 
мультисервісних АКЦ щорічно коливалося в про- 
міжку від 110 до 130. В період з 2015 по 2016 р.  
істотно змінилась загальна ситуація на ринку кон- 
тактних центрів України, що також зачепило аут- 
сорсинг. 

Всеукраїнська асоціація контактних центрів 
(ВАКЦ) дослідила, що в 2015-2016 рр. на території 
України працювало не менше 286 АКЦ, з яких  
38 використовували тільки віддалених операторів. 

Рідко зустрічається дослідження компаній, які 
спрямовані на покращення внутрішнього клімату в 
колективі. ВАКЦ дослідив вищезазначені напрями у 
АКЦ: виїзди на природу, турнір по футболу, прове-
дення флеш-мобів, командних конкурсів, колек- 
тивні походи в різні театри або кінотеатри, організа-
ція корпоративних ігор, організація роздачі страв 
співробітникам від ТОП-менеджменту компанії, по-
їздки в будинки для людей похилого віку, здача 
крові та інше. 

ВАКЦ зазначила, що поступово площадки АКЦ 
переміщаються з міст обласного значення в регіони, 
або з самого початку створюються АКЦ в областях. 
Додаткові бонуси з метою утримання персоналу 
АКЦ: безкоштовні обіди з доставкою в офіс, оплата 
медичної страховки, різні види преміювань, про-
грами стажувань, школи розвитку. 

Також, аналізуючи ринок АКЦ, можливо поба-
чити: збільшення інвестицій у розвиток інфраструк-
тури АКЦ, збільшення вартості послуг аутсорсингу 
як мінімум в 1,5 раза – зростання вартості почалося, 
але поки далеко не всі не тільки замовники, але на-
віть АКЦ прийняли для себе таку необхідність, від-
криття майданчиків українських АКЦ за кордоном 
(Європа, Азія), закриття площадок АКЦ в країнах 
СНД. 

У зв’язку з використанням нових каналів 
зв’язку, впровадження автоматизації та підвищення 
інтересу до письмових повідомлень великі внут- 
рішні КЦ отримали можливість обробляти звер-
нення меншою кількістю персоналу. Для того, щоб 
наявні потужності не простоювали даремно, у бага-
тьох виникає бажання віддавати їх під аутсорсингові 
проекти. Тому на ринку АКЦ найближчим часом 
очікується істотне підвищення рівня конкуренції та 
складності з підвищенням цін, оскільки внутрішні 
КЦ зможуть виходити на ринок з демпінговими ці-
нами, нічим особливо не ризикуючи – для них це 
просто додатковий заробіток. 

Виділення невирішених раніше частин зага-
льної проблеми. У зв’язку з тим, що Державна  
служба статистики України не збирає статистичні 
матеріали щодо аутсорсингових підприємств, таким 
чином, необхідно розробити власну методику ана-
лізу ринку аутсорсингових підприємств з метою  
ідентифікації позитивних та негативних рис вищеза-
значеного ринку. 
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Формулювання цілей дослідження. Мета 
проведення аналізу ринку аутсорсингових підпри-
ємств – пошук оптимальних рішень для поліпшення 
роботи аутсорсингових підприємств, показати певні 
позитивні та негативні риси ринку для новостворе-
них аутсорсингових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На ринку послуг в Україні жорстка конкуренція, ви-
моги до роботи аутсорсингових підприємств по- 
стійно зростають. Однією з негативних рис ринку 
для новостворених підприємств – жорстка конку- 
ренція в підприємницькому середовищі. Боротьба 
на ринку аутсорсингових послуг триває як за замов-
ників їх послуг, так і за висококваліфікований пер-
сонал. Входити на ринок аутсорсингових послуг 
стає все складніше, ще більш складно утримуватися 
і показувати стабільне зростання. 

Відсутність офіційної статистики, яку, як пра-
вило, аналізує та систематизує Державна служба 
статистики України, – ще одна з негативних рис на 
ринку аутсорсингових послуг. Головна причина цієї 
проблеми – відсутність аутсорсингової діяльності як 
виду економічної діяльності в КВЕД 2010. 

Аналіз ринку необхідно проводити за певною 
методикою, яка зображена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Методологічні вказівки щодо проведення 

аналізу аутсорсингового ринку 
 
Необхідно аналізувати ринок аутсорсингової 

діяльності за двома етапами, кожний з яких розби-
тий на декілька кроків, що відображено на рис. 2. 

Результати цього дослідження ґрунтуються на 
інформації, яка отримана з наступних реєстрів: 

– Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань; 

– Реєстр платників ПДВ; 
– Реєстр платників єдиного податку. 
Також дослідження ґрунтувалися на інформа-

ції, яка отримана з різних ЗМІ та керівників певних 
юридичних осіб. 

Вищенаведена інформація консолідувалася в 
загальний файл з розширенням у вигляді «.xlsx», а 
потім за допомогою програмних продуктів будува-
лися графіки, діаграми. 

Всього в Україні на підставі відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) 
виявлено 143 аутсорсингових підприємств в Укра-
їні. 

Географічне розташування аутсорсингових 
підприємств переважно знаходяться в містах з мі- 
льйонним населенням. Однак поступово тенденції 
змінюються й аутсорсингові підприємства почина-
ють з’являться в областях та районах. Як правило, 
це стосується аутсорсингових підприємств, які нада-
ють послуги тільки на території України та співро-
бітники, які можуть надавати аутсорсингові послуги 
виключно українською та російською мовами. Най-
більша кількість аутсорсингових підприємств зареє-
стрована в м. Києві та м. Харкові (рис. 3). У м. Києві, 
як правило, аутсорсингові підприємства прагнуть 
виходити на міжнародний та європейські ринки. І, 
як наслідок, головною вимогою до найманих пра- 
цівників – вільне володіння іноземними мовами, у 
зв’язку з тим, що аутсорсингові послуги вже нада-
ються виключно іноземними мовами. А відтак, най-
вища заробітна плата у співробітників, які працю-
ють на аутсорсингових підприємствах, у м. Києві у 
порівнянні з регіонами. 

З рис. 4 можна зробити висновок, що більше по-
ловини аутсорсингових підприємств використову-
ють у своїй господарській діяльності скорочене та 
повне найменування англійською мовою, і як наслі-
док, інша половина аутсорсингових підприємств на-
віть не прагне здійснювати зовнішньоекономічну ді-
яльність. 

Хочемо звернути увагу фізичних осіб, які 
тільки прагнуть вийти на ринок аутсорсингових по-
слуг в якості новоствореної юридичної особи. Необ-
хідно чітко визначитися з організаційно-правовою 
формою товариства. Від неї залежить рівень відпо-
відальності засновників (учасників товариства). 

Тим паче, із набранням чинності Закону Укра-
їни «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-
VIII існує певні обмеження при укладанні договорів. 
Учасники товариства з обмеженою відповідальні-
стю несуть відповідальність в межах внесеної своєї 
частки. При цьому товариство несе відповідальність 
за своїми зобов’язаннями всім належним йому май-
ном. 
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Рис. 3. Місцезнаходження аутсорсингових підприємств в Україні станом на 2019 р., у відсотках 

Учасники товариства з додатковою відповіда-
льністю солідарно несуть додаткову (субсидіарну) 
відповідальність за його зобов’язаннями своїм май-
ном у розмірі, який встановлюється статутом това-
риства з додатковою відповідальністю і є однаково 
кратним для всіх учасників до вартості внесеного 
кожним з них вкладу. 

Рис. 4. Кількість аутсорсингових підприємств  
в Україні, які використовують в своїй діяльно-

сті поновне та скорочене найменування  
англійською мовою 

У разі визнання банкрутом одного з учасників 
товариства з додатковою відповідальністю його від-
повідальність за зобов’язаннями товариства з до- 
датковою відповідальністю розподіляється між ін-
шими учасниками цього товариства пропорційно до 
розміру належних їм часток у статутному капіталі 
[17]. 

В Україні більшість засновників аутсорсинго-
вих підприємств обирають організаційно-правову 

форму у вигляді товариства з обмеженою відповіда-
льністю, що відображено на рис. 5. 

У зв’язку з набранням чинності Закону №2275-
VIII рекомендуємо для новостворених аутсорсинго-
вих підприємств обирати організаційно-правову  
форму – приватне підприємство. 

Створюються аутсорсингові підприємства як 
правило фізичними особами. Кількість таких учас-
ників становить один – два. Максимальна кількість 
засновників – 5. Інколи трапляються випадки, коли 
юридичні особи засновують аутсорсингові підпри-
ємства шляхом внесення власної частки в статутний 
капітал. 

У ТОВ "АЙТІ АУТСОРСИНГ ЮКРЕЙН" – 
найбільший статутний капітал (15625798,9 грн). 
Друге місце за розміром статутного капіталу посідає 
ТОВ "АК "ПІ.ЕС.ПІ.АУТСОРСИНГ", зі статутним 
капіталом 11728667,60 грн. Третю сходинку посів 
ТОВ "АЛЬФА АУТСОРСІНГ", у якого розмір ста-
тутного капіталу становить 8383000,00 грн. Всі три 
товариства територіально знаходяться в м. Києві. 

У вищезазначених аутсорсингових підприєм- 
ствах засновники: фізичні та юридичні особи. У 
ТОВ "АЙТІ АУТСОРСИНГ ЮКРЕЙН" засновник 
LIGHTFIELD STUDIOS INC. (США), а кінцевий бе-
ніфіціар – фізична особа (Республіка Кіпр). 

У ТОВ "АК "ПІ.ЕС.ПІ.АУТСОРСИНГ" заснов-
ник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ 
"ПІ.ЕС.ПІ.КОНСАЛТИНГ". Засновник ТОВ 
"АЛЬФА АУТСОРСІНГ" – ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "СТ ТРАСТ". 

Напрями аутсорсингової діяльності за існу- 
ючими КВЕДами трьох лідерів аутсорсингових під-
приємств за розміром статутного капіталу наступні: 

62.01 – Комп'ютерне програмування; 
69.20 – Діяльність у сфері бухгалтерського об-

ліку й аудиту; консультування з питань оподатку-
вання 

46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля. 
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Рис. 5. Організаційно-правові форми аутсорсингових підприємств в Україні станом на 2019 р. 

ТОВ "АЙТІ АУТСОРСИНГ ЮКРЕЙН" зареєс-
трований в 2013 р. у Єдиному державному реєстрі 
та продовжує аутсорсингову діяльність по теперіш-
ній час. 

Для будь-якого аутсорсингового підприємства 
в Україні істотне значення для його стабільного іс-
нування має система оподаткування. 

Проводячи аналіз аутсорсингових підприємств, 
користуючись інформацією з офіційного Реєстру 
платників єдиного податку та Реєстру платників 
ПДВ можливо підкреслити, що аутсорсингові під- 
приємства використовують в своїй господарській ді-
яльності загальну системи оподаткування (81,82%), 
що зображено на рис. 6. 

Рис. 6. Система оподаткування, які обирають 
аутсорсингові підприємства відповідно до вимог 

Податкового Кодексу України 

Аутсорсингові підприємства, які постійно здій-
снюють господарську діяльність, як правило, є  
платниками ПДВ, однак на рис. 7 таких підприємств 
всього 25,17% від загальної кількості. Так, напри-
клад, з 2016 р. ТОВ "АЙТІ АУТСОРСИНГ 
ЮКРЕЙН" зареєстрований як платник ПДВ. 

Рис. 7. Аутсорсингові підприємства, які є ПДВ  
у відсотках станом на 2019 р. 

Починаючи з 2004 по 2019 р. кількість аутсор-
сингових підприємств – платників ПДВ збільшу-
ється (рис. 8) У 2019 р. кількість аутсорсингових 
підприємств – платників ПДВ склало 36. 

Рис. 8. Динаміка збільшення кількості  
аутсорсингових підприємств – платників ПДВ 
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26 аутсорсингових компаній були зареєстро-
вані як платники ПДВ, однак на теперішній час об-
рали або спрощену систему оподаткування, або за-
лишилися на загальній системі оподаткування, або 
анулювали реєстрацію платника ПДВ. 

Існують наступні підстави анулювання реєст-
рації ПДВ: анульовано за самостійним рішенням  

контролюючого органу (6 аутсорсингових компа-
ній), анульовано за iнiціативою платника (20 аутсо-
рсингових компаній). 

Причини анулювання реєстрації ПДВ аутсор-
сингових компаній зображені на рис. 9. Однак голо-
вними причинами анулювання ПДВ – відсутність 
поставок та ненадання декларацій. 

Рис. 9. Основні причини анулювання реєстрації ПДВ у аутсорсингових підприємств  
в Україні станом на 2019 р. 

Середня тривалість існування аутсорсингових 
підприємств в якості платника податку ПДВ стано-
вить більше чотирьох років. Так наприклад, ТОВ 
"АК'ЮМЕН АУТСОРСIНГ" було зареєстровано, як 
платник ПДВ більше 14 років. 

Тільки чотири аутсорсингові підприємства 
були платниками ПДВ більше року (ТОВ "АУТСО-
РСИНГ ЮЕЙ", ПП "ГСIСМ", ТОВ "ЮРИДИЧНА 
КОМПАНІЯ "ПРЕРОГАТИВА", ТОВ "ДЕНИСОВ 
АУТСОРСИНГ КАМПАНІ", ТОВ "АУТСОРСІНГ 
ІНТЕРНЕШНЛ"). 

Разом з тим, 18,18% аутсорсингових підпри-
ємств обирають спрощену систему оподаткування. 
Динаміка зростання аутсорсингових підприємств  
відображена на рис. 10. В 2019 р. кількість аутсор-
сингових підприємств, які обрали спрощену сис-
тему оподаткування склала 25. Ці підприємства 
оплачують єдиний податок за ставкою п’ять відсот-
ків та знаходяться в третій групі відповідно до вимог 
Податкового Кодексу України. 

Період тривалості (рис. 11) знаходження аут- 
сорсингових підприємств на спрощеній системі опо- 

даткуванні становить від одного року до трьох років 
та декількох місяців. Середня тривалість зна- 
ходження на спрощеній системі оподаткування 
аутсорсингових підприємств становить 2 роки. 

Рис. 10 Динаміка зростання кількості аутсорсин-
гових підприємств, які знаходяться на спроще-
ній системі оподаткування (платники єдиного 

податку)  
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Рис. 11. Тривалість знаходження деяких аутсорсингових підприємств на спрощеній  
системі оподаткування станом на 2019 р. (результати розрахунків округлені до одинці) 

Станом на 2019 р. 3% аутсорсингових підпри-
ємств припинило свою аутсорсингову діяльність, ще 
6% підприємств знаходяться в стадії припинення 
своєї діяльності, а 91% аутсорсингових підприємств 
продовжують свою роботу. Таким чином, ринок 
аутсорсингових підприємств постійно зростає. Як 
наслідок, аутсорсинг як інноваційний інструмент за 
допомогою якого аутсорсер може виконувати про-
цеси, види економічної діяльності, функції замовни-
ків власними силами. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвитку. Величезну кількість видів 
економічної діяльності, функцій, бізнес-процесів за-
мовників може бути передано на виконання аутсор-
серу. Однак аутсорсингова діяльність, на відміну від 
трудових правовідносин, майже не врегульована, а 
відтак можливі суперечності між аутсорсерами та 
найманими співробітниками, які працюють на умо-
вах трудового договору. 

Світ інформаційних технологій швидкими тем-
пами змінюється, як наслідок вимоги до виконавців 
послуг теж змінюються, а темпи розвитку ринку 
аутсорсингу поступово зростають. 

Нові форми взаємодії «замовника-аутсорсера» 
стирають кордони та відкривають нові можливості, 
як для аутсорсерів, так і для їх працівників. Однією 
з позитивних рис аутсорсингу є можливість по- 
стійно підвищувати кваліфікацію з метою бути кон-
курентоспроможним на ринку та з’являється пер- 
спектива повністю відкрити свій талант, в тому чи-
слі за межами країни. 

Після проведеного аналізу аутсорсингового  
ринку в Україні можливо підкреслити, що ринок 

аутсорсингових послуг постійно розвивається та на-
бирає обертів. Перспектива подальших дослі-
джень  – розробити алгоритм створення аутсорсин-
гового підприємства для нових гравців на ринку 
аутсорсингових послуг. 
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Саінчук А. О. Аналіз ринку аутсорсингових 
підприємств в Україні 

Підприємства виконують безліч видів економіч-
ної діяльності, бізнес-процесів, функції. Деякі види 
економічної діяльності передаються на аутсорсинг. 
Відповідно ринок аутсорсингових підприємств по- 
стійно розвивається та набирає обертів. Державна  
служба статистики України не здійснює облік аутсор-
сингових підприємств, оскільки не існує такого виду 
економічної діяльності як аутсорсингова діяльність. 
Розроблена авторська методика збирання статистич-
них матеріалів, за допомогою якої ідентифіковано 143 
аутсорсингових підприємства в Україні. Проведено 
аналіз аутсорсингових підприємств, які знаходяться на 
спрощеній або на загальній системі оподаткування. 

У статті досліджено причини анулювання реєст-
рації ПДВ аутсорсингових компаній та тривалість зна-
ходження аутсорсингових підприємств на спрощеній 
системі оподаткування станом на 2019 р. Також до- 
сліджена динаміка зростання кількості аутсорсингових 
підприємств, які знаходяться на спрощеній системі 
оподаткування. Автор виявив організаційно-правову 
форму, яку часто використовують аутсорсингові під- 
приємства. 

Ключові слова: аутсорсингові підприємства, 
аутсорсинговий ринок, аутсорсинг. 

Саинчук А. А. Анализ рынка аутсорсинговых 
предприятий в Украине 

Предприятия выполняют множество видов эконо-
мической деятельности, бизнес-процессов, функций. 
Некоторые виды экономической деятельности переда-
ются на аутсорсинг. Соответственно рынок аутсорсин-
говых предприятий постоянно развивается и набирает 
обороты. Государственная служба статистики Укра-
ины не осуществляет учет аутсорсинговых компаний, 
так как не существует такого вида экономической дея-
тельности как аутсорсинговая деятельность. Разрабо- 

тана авторская методика сбора статистических матери-
алов с помощью, которой идентифицировано 143 аут-
сорсинговых компаний в Украине. Проведен анализ 
аутсорсинговых компаний, которые находятся на 
упрощенной или на общей системе налогообложения. 

В статье исследованы причины аннулирования 
регистрации НДС аутсорсинговых компаний и продол-
жительность нахождения аутсорсинговых предпри- 
ятий на упрощенной системе налогообложения по со-
стоянию на 2019 г. Также исследована динамика роста 
количества аутсорсинговых компаний, которые нахо-
дятся на упрощенной системе налогообложения. Ав-
тор выявил организационно-правовую форму, часто 
используемую аутсорсинговыми предприятиями. 

Ключевые слова: аутсорсинговые предприятия, 
аутсорсинговый рынок, аутсорсинг. 

Sainchuk A. Analysis of the market of outsourcing 
enterprises in Ukraine 

Enterprises fulfil many types of economic activities, 
the business processes, the functions. Some types of eco-
nomic activities are transferred to outsourcing. Accor- 
dingly, the market for outsourcing enterprises is constantly 
evolving and gaining momentum. The State Statistics Ser-
vice of Ukraine does not account for outsourcing compa-
nies, because the outsourcing activity is absent in legal 
level. Authors’ methods of collecting statistical materials 
have been developed, with the help of which identified 143 
outsourcing companies in Ukraine. The outsourcing com-
panies which fulfil activities on a simplified or common 
taxation system was analysed by the author. 

The reasons of the annulment of VAT registration of 
outsourcing companies are investigated, and the article 
examines and the duration of finding outsourcing enter-
prises on the simplified tax system are investigated in 2019. 
Also, the dynamics of the growth of the number of out-
sourcing companies which use the simplified tax system. 
The author has revealed the organizational legal form 
which it is often used by outsourcing companies. 

Keywords: outsourcing enterprises, outsourcing mar-
ket, outsourcing. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. В економіці України 
значна роль відведена торгівлі. Одним з пріоритет-
них напрямів розвитку галузей економіки слід вва-
жати роздрібну торгівлю, яка за останні часи ак- 
тивно нарощує свої позиції у соціально-економічній 
сфері України. Вхідні бар’єри до багатьох видів еко-
номічної діяльності в цьому бізнесі достатньо ни-
зькі, що дає змогу організовувати власну справу під-
приємцям з різним розміром капіталу. Розвиток  
ринкових відносин приводить до суттєвих змін на 
всіх етапах функціонування процесу торгівлі, почи-
наючи від закупівлі товарів у виробників та закінчу-
ючи реалізацією кінцевому споживачу. Якщо бли-
зько 15 років тому 90% продажів продукції здійсню-
валося переважно через універмаги та гастрономи, 
то сьогодні популярними торговими об’єктами ста-
ють так звані маркети різних форматів [1]. Досягну-
тий рівень роздрібної торгівлі не відповідає збіль-
шеним вимогам ринку і не може повною мірою ви-
конувати свої функції, а також не сприяє рішенню 
ряду завдань. У зв’язку з цим виникає необхідність 
розгляду питань ефективного управління торговими 
підприємствами. Проте перш ніж обґрунтувати 
управлінське рішення, необхідно проаналізувати ре-
зультати діяльності суб’єкта господарювання і ви-
значити загальну тенденцію його розвитку.  

Негативний вплив на здійснення торговельної 
діяльності підприємств торгівлі здійснила фінан-
сова криза, яка знизила ділову активність даних 
суб’єктів господарювання та зумовила зміну плато-
спроможного попиту споживачів. Отже, дослі-
дження сучасного стану і можливих перспектив  
розвитку цієї галузі набувають важливого значення 
в сучасних умовах.  

Аналіз останніх досліджень. Питаннями про-
дуктивності торгівельної діяльності займаються такі 
вітчизняні науковці, як Л.С. Веретін, І.Г. Брітченко. 
Вітчизняні науковці Л.О. Омлянович, В.В. Апопій, 
А.С. Савощенко у своїх працях обґрунтували й уза-
гальнили чинники, що впливають на розвиток торгі-
вельної галузі. Н.І. Верхоглядова розглядає роль  
і значення торгівлі для розвитку національного гос-
подарства. О.Ю. Маслеников, В.В. Радаєва розгля-
дають проблеми і перспективи розвитку роздрібної 
торгівлі. Однак, незважаючи на велику кількість на-
укових праць в цьому напрямі, питання ефективного 
розвитку торгівельної діяльності в глибоких кризо-
вих умовах залишається у центрі уваги.  

Метою статті є дослідження сучасного стану 
торгівельної галузі в Україні, визначення основних 

факторів, що впливають на її функціонування сьо- 
годні та окреслення перспектив подальшого роз- 
витку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Роздрібна торгівля відіграє значну роль у розвитку 
національної економіки України та є важливою 
складовою її реального сектору. Вона є опосередко-
ваним каналом просування товару до споживача, що 
забезпечує необхідні темпи і пропорції не лише від-
творювального процесу, але й сукупного попиту  
і пропозиції та міжгалузевого обміну. Сучасний  
роздрібний ринок в Україні демонструє велику кіль-
кість учасників, які перебувають у постійній бо- 
ротьбі за найвпливовіших суб’єктів зовнішнього се-
редовища – покупців. Жорстка конкуренція серед 
продавців, можливість захоплення даної сфери з 
боку іноземних інвесторів, перевагою яких є воло-
діння значними капіталами, вимагає від власників 
торговельного бізнесу створення переліку додатко-
вих сервісних послуг, програм лояльності до постій-
них клієнтів, заходів, що сприяють залученню нових 
покупців. У свою чергу, наявність величезного ви-
бору варіантів торговельних об’єктів робить сучас-
них українців більш вибагливими до здійснення по-
купок, підсилює бажання отримати додаткові сер- 
вісні послуги при мінімальних витратах часу та гро-
шей.  

У науковій літературі А.В. Шимко здійснила 
узагальнення характеристик сучасного ринку роз- 
дрібної торгівлі, виділивши наступні риси і тенден-
ції. 

1. Скорочення рекламних бюджетів на просу-
вання підприємств роздрібної торгівлі. Скоріш за 
все, це було пов’язано зі зниженням прибутковості 
підприємств торгівлі. 

2. Підвищення уваги до розвитку бренду. Бренд
є сучасним інструментом конкурентної боротьби, 
що дозволяє фінансово-економічний потенціал і 
отримувати додатковий прибуток. Впізнання брен-
ду зумовлює скорочення витрат на рекламу, полег-
шення умов виходу підприємства на суміжні ринки 
тощо. 

3. Активне використання гнучких цінових
стратегій. Більшість підприємств торгівлі приваб-
лює покупців більш низькими цінами, порівняно  
з ринками, а також різноманітними акціями. Так, у 
торговельних залах магазинів великих торговельних 
мереж з’явилися «островки», на яких у мішках роз-
міщена нефасована продукція (крупи, макаронні ви-
роби і навіть чай). 
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4. Призупинення екстенсивного розвитку тор-
говельних мереж і зосередження на скороченні опе-
раційних витрат. 

5. Оптимізація асортименту, адаптація його 
до змін попиту, концентрація на товарах швидкого 
обігу, зростання якості товарного асортименту на 
основі вивчення поведінки споживачів. 

6. Інтенсивніше використання мерчандайзингу 
та удосконалення технології РОБ-реклами. Як ви-
значають науковці, споживач зробить у магазині 
при інших рівних умовах тим більше покупок, чим 
краще розміщені там РОБ-матеріали задовольнять 
його пізнавальні, естетичні та прагматичні потреби. 

7. Встановлення чітко відособленої і легко  
ідентифікованої позиції у свідомості споживачів. 

8. Використання можливостей Інтернету для 
збільшення прихильності споживачів. Особливого 
значення набуває вірусна реклама, при якій основ-
ним розповсюджувачем інформації є сам споживач 
та просування у соціальних мережах. Такі методи 
просування мають одну істотну відмінність від ін-
ших методів – вони ґрунтуються на довірі і не ви-
кликають роздратування. 

9. Підвищення уваги до сервісу та диференціа-
ції своєї пропозиції підприємствами роздрібної  
торгівлі. Споживачі стали більш вимогливіші до 
якісних параметрів при купівлі товарів, стали ви- 
багливішими щодо оформлення та технічного об- 
ладнання магазинів. 

10. Розвиток власного виробництва та вироб-
ництва товарів під власною торговельною маркою 
(private label) [2]. 

До основних чинників, що впливають на зміну 
роздрібного товарообігу належать купівельна спро-
можність, споживчі можливості та вподобання укра-
їнського населення; стан та проблеми товарозабез-
печення; розвиток матеріально-технічної бази роз- 
дрібної торгівлі; інституціональні перетворення в 
українській торгівлі; зростання концентрації торгі-
вельних підприємств та конкуренції між ними [3]. 

Навколишнє оточення господарюючих оди-
ниць у роздрібній торгівлі в останні часи суттєво по-
гіршується загостренням економічної кризи. Серед 
вагомих загроз ззовні можна виділити: по-перше, 
девальвацію національної валюти, і як наслідок, па-
діння платоспроможного попиту основної маси на-
селення, а також підвищення цін на імпортну про- 
дукцію; по-друге, стрімке зростання тарифів на па-
ливо та енергію, що спричиняє підвищення вартості 
продукції національних виробників. Останній факт 
також негативно впливає на бюджет пересічних ук-
раїнців, оскільки збільшення вартості комунальних 
послуг змушує домогосподарства змінювати струк-
туру споживання у бік скорочення кількості та зни-
ження якості покупок, або взагалі відмови від де-
яких з них. Перелічені фактори погіршують дина-
міку роздрібної торгівлі, стримують повернення обі-
гових коштів, сприяють формуванню небажаних за-
пасів продукції тощо. 

Зарубіжний досвід показує, що саме торгівля 
може надати поштовх для виходу країни з кризового 
стану, створити підґрунтя для ефективного розвитку 
у майбутньому. Тому сьогодні слід сконцентрувати 
увагу на одній із головних проблем торговельного 
бізнесу, а саме створенні умов для досягнення ба- 
лансу інтересів з боку продавців, покупців та ви- 
робників продукції. Значення роздрібної торгівлі 
для економіки України стає більш вагомим, це під- 
тверджує зростання одного з ключових показників 
ефективності розвитку торгівлі – роздрібного това-
рообігу, який у порівнянні зі зростанням ВВП кра-
їни демонстрував більш високі темпи зростання у 
період з 2000 до 2014 р. Посилення кризових явищ 
послаблює купівельну спроможність споживачів, та 
негативно впливає на стан роздрібної торгівлі. Так у 
2014 р. порівняно з 2013 р. темп зростання обороту 
роздрібної торгівлі складав 101%, у 2015 р. порів-
няно з 2014 р. – 114%. ВВП у фактичних цінах в ана-
логічні періоди показував темп зростання 109 та 
125% відповідно. У 2016 р. обсяг роздрібного това-
рообороту в Україні становив 555,98 млрд грн (або 
23,3% від ВВП), що більше у 6,2 раза порівняно з 
2005 р. Підприємства торгівлі забезпечують зайня-
тість близько 3 млн українців. Поліпшилися і фінан-
сові результати діяльності підприємств торгівлі: рі-
вень збитковості операційної діяльності оптової та 
роздрібної торгівлі. Щоправда, 24,3% підприємств 
торгівлі завершили 2016 р. зі збитками [4]. 

Поряд із змінами обороту роздрібної торгівлі, 
відбувається перебудова структури придбання про-
довольчих та непродовольчих товарів Тенденції 
останніх років достатньо стабільні, спостерігається 
співвідношення продовольчих та непродовольчих 
товарів у межах 40 та 60% відповідно. Позитивну 
динаміку демонструє показник роздрібного товаро-
обігу підприємств. Його значення зростає майже у 
сімнадцять разів у 2015 р. порівняно з 2000 р. Низь-
ким залишається рівень роздрібного товарообігу 
підприємств у сільській місцевості, у 2015 р. його 
значення становило 3133 млн грн, що у 4,8 раза 
менше за аналогічний показник по містах України. 
До того ж темпи зростання роздрібного товарообігу 
у містах достатньо високі. Пріоритетність розмі-
щення підприємств роздрібної торгівлі у містах по-
яснюється цілою низкою факторів:  

по-перше, значна концентрація населення;  
по-друге, наявність платоспроможних покуп-

ців;  
по-третє, тенденція нарощування будівництва 

житлових будинків у містах потребує створення до-
даткових об’єктів соціальної інфраструктури – мага-
зинів, кіосків, ринків тощо.  

Суттєвий внесок у розвиток роздрібної торгівлі 
по містах створює скорочення кількості вільного 
часу працюючого населення. Для таких людей акту-
альними стають різні види магазинів, розташованих 
переважно біля їх місця проживання, з продовженим 
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графіком роботи, або взагалі, магазини цілодобової 
торгівлі. 

Роль роздрібної торгівлі у забезпеченні сталого 
розвитку країни спрямована, перш за все, на життє-
забезпечення населення, підвищення якості його 

життя. Зокрема, такий показник, як обіг роздрібної 
торгівлі, відображає один із аспектів рівня життя на-
селення – його купівельну спроможність, а водночас 
і соціальну безпеку [7]. На рис. 1 зображено основні 
показники роздрібної торгівлі за 2000–2016 рр. 

Рис. 1. Основні показники розвитку роздрібної торгівлі за 2000-2016 рр. [8] 
(у 2014-2016 рр. – без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя  

та частини зони проведення АТО) 

За період 2000–2016 рр. роздрібний товарообо-
рот підприємств (юридичних осіб) збільшився від 
28757 до 555975 млн грн. За 2017 р. порівняно з 
2016 р. зростання становило 8,8%. Стосовно струк- 

тури роздрібного товарообороту простежується  
чітка тенденція до збільшення питомої ваги непро-
довольчих товарів – майже до 60% (рис. 2). 

Рис. 2. Питома вага продовольчих та непродовольчих товарів в роздрібному товарообороті  
підприємств (юридичних осіб), % [8] 

(у 2014-2016 рр. – без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя  
та частини зони проведення АТО) 

В останні часи даний фактор сприяє також ак-
тивному розвитку торгівлі через інтернет мережу. 
Бажання заощадити час на відвідуванні магазинів 

стає рушійною силою для багатьох українських по-
купців. Станом на 2015 р. обсяг електронної торгівлі 
в Україні становив приблизно 25 млрд грн, що скла- 
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дає 2,5% від загального обсягу роздрібної торгівлі 
[4]. Це незначний показник порівняно з іншими кра-
їнами, наприклад, Великою Британією, де інтернет-
торгівля складає понад 12% загального обороту  
роздрібної торгівлі, Німеччиною (9%), Францією 
(8,7%) (на ці країни припадає 71% усіх інтернет-про-
дажів у Європі) та США (6,5%). Середньосвітовий 
показник частки електронної торгівлі у 2015 р. склав 
6,5% [5]. У структурі українських продажів через 
мережу інтернет найбільшу питому вагу займають 
товари непродовольчої групи. Популярністю корис-
туються побутова техніка, одежа, взуття та ін. В 
останні часи зростає обсяг покупок продуктів хар-
чування. Користуються попитом інтернет-замов-
лення з відомих супермаркетів, ресторанів, кафе 
тощо. 

Трансформаційні процеси в роздрібній торгівлі 
торкаються не тільки змін каналів збуту продукції, а 
й самих торгових об’єктів. Дані свідчать про скоро-
чення кількості торгових точок при одночасному 
зростанні їх площі. Це явище засвідчує процес гло-
балізації у внутрішній торгівлі України. З одного 
боку зростає кількість торгових об’єктів, що мають 
значні торгові площі (супермаркети, гіпермаркети 
тощо), а з іншого – відбувається скорочення кілько-
сті дрібних магазинів, які не мають достатньо кон-
курентних переваг для змагання з крупним бізне-
сом. Показник середньої площі одного магазина од- 

ночасно зростає по містах та селах, однак пріори- 
тетною локацією дрібних торгових об’єктів залиша-
ється сільська місцевість. Забезпеченість торговою 
площею на 10000 осіб у міських поселеннях зросла 
на 733 м2 в 2015 р. порівняно з 2005 р., у той час як 
в сільській місцевості скоротилася на 220 м2 за ана-
логічний період. Останнє пояснюється зменшенням 
чисельності сільського населення; низьким рівнем 
платоспроможного попиту; відсутністю необхідно-
сті придбання певних товарів та інше. 

Максимальна збалансованість у задоволенні 
потреб споживачів та відповідність вимогам про- 
давців – одна з головних задач роздрібної торгівлі. 
Значний вплив на вирішення цієї проблеми має те-
риторіальна організації торгівлі (табл. 1). Географія 
розташування магазинів по областях України пока-
зує, що найбільш привабливим місцем для ство-
рення торгівельного бізнесу залишається місто Київ. 
Сумарні обсяги торгових площ магазинів у столиці 
станом на 1 січня 2017 р. складали 1 430 116 м2, у 
той час, як середня площа магазинів по областях Ук-
раїни становила приблизно 260 000 м2. Однак темпи 
нарощування площ для торгівлі у Києві в останні 
роки уповільнилися (табл. 1). Так, станом на 1 січня 
2017 р. по відношенню до аналогічного періоду по-
переднього року відбулося навіть незначне скоро-
чення торговельних площ.  

Таблиця 1 
Темпи зростання (скорочення) торговельних площ магазинів (у відсотках до попереднього року)  

та ранжирування областей України за показником торговельної площі магазинів 
Темпи зростання (скорочення) торговельних площ 
магазинів (у відсотках до попереднього року), % 

Ранжування областей України за показником 
торговельної площі магазинів 

2015 / 2014 2016 / 2015 2017 / 2016 2014 2015 2016 2017
Вінницька 87 103 100 12 13 13 11
Волинська 99 102 98 22 21 20 20
Дніпропетровська 92 101 97 3 2 2 2
Донецька 50 57 92 2 5 8 9
Житомирська 87 99 102 17 20 21 18
Закарпатська 100 102 101 20 16 14 14
Запорізька 76 108 95 7 8 7 7
Івано-Франківська 94 99 101 19 18 18 16
Київська 103 107 106 8 7 6 5
Кіровоградська 90 99 103 23 22 22 22
Луганська 21 72 100 9 25 25 25
Львівська 101 105 102 6 6 5 6
Миколаївська 89 104 96 11 11 10 13
Одеська 92 107 102 4 3 3 3
Полтавська 91 98 100 10 9 9 8
Рівненська 102 89 100 16 14 15 15
Сумська 99 98 96 21 17 17 19
Тернопільська 93 103 104 24 23 23 24
Харківська 98 101 101 5 4 4 4
Херсонська 99 101 99 14 12 12 12
Хмельницька 94 99 102 13 10 11 10
Черкаська 87 93 96 15 15 19 21
Чернівецька 93 103 107 25 24 24 23
Чернігівська 88 107 96 18 19 16 17
м. Київ 96 104 99 1 1 1 1
Україна 87 100 100 - - - -

Складено автором на основі даних [8, 9]. 
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Слід відмітити, що у 2015 р. порівняно з 2014 р. 
позитивна динаміка по розширенню площ торгівлі 
спостерігалася лише в чотирьох областях України 
(Закарпатська, Київська, Львівська та Рівненська). В 
2016 р. порівняно з 2015 р. та в 2017 р. порівняно з 
2016 р. таких областей стало вже п’ятнадцять. Пози-
тивну динаміку щодо розширення об’єктів торгівлі 
за весь аналізований період демонструють Закарпат-
ська, Київська та Львівська області. Ранжування об-
ластей України за показником торговельної площі 
магазинів, показало, що перше місце посідають сто-
личні магазини, друге та третє займають торгові 
об’єкти Дніпропетровської та Одеської областей 
відповідно. Серед регіонів з найменшими обсягами 
торгових площ магазинів можна виділити Луган-
ську, Тернопільську, Чернівецьку та Кіровоградську 
області.  

Підводячи підсумки слід відзначити, що серед 
основних тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в 
Україні можна виділити: зростання показника роз- 
дрібного товарообігу та посилення значущості роз-
дрібної торгівлі для економіки країни; зміни в  
структурі реалізації продовольчих та непродоволь-
чих товарів у бік нарощування продажів продоволь-
ства; підвищення рівня роздрібного товарообігу на 
одну особу по містах та селах України; розширення 
різновидів каналів збуту продукції; зростання торго-
вих площ по Україні, укрупнення бізнесу та скоро-
чення кількості малих торгових об’єктів; геогра- 
фічні відмінності у динаміці торговельних площ. 

Висновки. Отже, роздрібна торгівля має важ-
ливе значення у розвитку національної економіки, 
оскільки забезпечує раціональну організацію завер-
шального етапу кожного окремого циклу суспіль-
ного виробництва, швидке і стабільне доведення то-
варів до споживачів, мобільний кругообігу грошо-
вих коштів. Функціонування підприємств торгівлі 
на сучасному етапі супроводжується постійними 
трансформаціями, характеризується наявністю ви-
сокої нестабільності та значної конкуренції, що ак-
туалізує питання визначення сукупності факторів 
впливу, які б поліпшили фінансову стійкість 
суб’єктів ринку роздрібної торгівлі.  
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Ровенська В. В., Буркацький Ю. Ю. Аналіз су-
часного стану розвитку торгівельної галузі України  

Досліджено сучасний стан торговельної галузі  
України. Вивчено основні тенденції її розвитку. Роз- 
глянуто соціально-економічне значення роздрібної  
торгівлі. Проаналізовано динаміку й структуру основ-
них показників діяльності підприємств роздрібної тор-
гівлі в Україні за 2000-2016 рр. Визначено перелік  
факторів, які впливають на функціонування підпри- 

ємств роздрібної торгівлі сьогодні. Запропоновано  
перспективи розвитку роздрібної торгівлі. 

Ключові слова: роздрібна торгівля, оборот роздрі-
бної торгівлі, роздрібний товарообіг підприємств, тор-
говельна площа магазинів, територіальна організація 
торгівлі. 

Ровенская В. В., Буркацкий Ю. Ю. Анализ со-
временного состояния развития торговой отрасли 
Украины 

Исследовано современное состояние торговой от-
расли Украины. Изучены основные тенденции ее раз-
вития. Рассмотрено социально-экономическое значе-
ние розничной торговли. Проанализирована динамика 
и структура основных показателей деятельности пред-
приятий розничной торговли в Украине за 2000- 
2016 гг. Определен перечень факторов, которые вли-
яют на функционирование предприятий розничной 
торговли сегодня. Предложены перспективы развития 
розничной торговли. 

Ключевые слова: розничная торговля, оборот роз-
ничной торговли, розничный товарооборот предприя-
тий, торговая площадь магазинов, территориальная ор-
ганизация торговли. 

Rovenska V. Burkatsky Yu. Analysis of modern 
development of trade industry of Ukraine status 

The modern state of trade industry of Ukraine is in-
vestigational. Basic her progress trends are studied. The so-
cio-economic value of retail business is considered. A dy-
namics and structure of basic performance of enterprises of 
retail business indicators are analysed in Ukraine for 2000-
2016. The list of factors that influence on functioning of 
enterprises of retail business today is certain. The prospects 
of development of retail business offer. 

Keywords: retail business, turn of retail business, re-
tail commodity turnover of enterprises, trade area of shops, 
territorial organization of trade. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ 

Постановка проблеми. На даний час у гло- 
бальному економічному просторі наголошено про 
курс на «зелену» економіку як ключового вектору 
розвитку, який сприяє зниженню екологічних за-
гроз, ризиків і дефіциту природних ресурсів. Основу 
«зеленої» економіки становлять якісно нові бізнес-
моделі, які дозволяють учасникам ринку (виробни-
кам, посередникам і споживачам) одержувати еко-
номічні вигоди від підприємницької діяльності од-
ночасно із вирішенням глобальних екологічних про-
блем. 

Це відповідає глобальному Порядку денному у 
галузі розвитку на період до 2030 року, прийнятому 
на Саміті зі сталого розвитку у вересні 2015 р. Це 
зазначено і в розроблених ООН «Цілях сталого  
розвитку 2016-2030 рр.», реалізація яких вимагає 
формування інноваційного підходу до зеленої тран-
сформації економіки та здійснення моніторингу [1, 
с. 7]. 

Забезпечення сталого розвитку транспортно-
логістичної системи потребує впровадження іннова-
ційних моделей, організаційно-управлінських і еко-
логічних технологій, які відповідатимуть сучасним 
трансформаційним перетворенням національної 
економіки та сприятимуть скороченню негативного 
впливу транспорту на довкілля. Це має відбуватися 
в контексті концепції зеленого зростання, яку запро-
поновано Організацією Економічного Співробітни-
цтва та Розвитку. Крім цього, варто відмітити, що 
функціонування транспортно-логістичної системи 
має здійснюватися в рамках європейської транспор-
тної політики TEN-T [2], спрямованої, в першу 
чергу, на ефективне використання ресурсів і скоро-
чення викидів парникових газів. Для цього доцільно 
запровадити комплекс стратегічних заходів, які по-
лягають у такому: до 2030 р. зменшити наполовину 
кількість автомобілів на традиційних видах палива в 
межах міських територій; до 2050 р. повністю від-
мовитися від їхнього використання; до 2030 р. забез-
печити практично повну декарбонізацію міської ло-
гістики в основних міських центрах; частка спожи-
вання низьковуглекислого екологічного палива в 
авіації має до 2050 р. зрости до 40%; до 2050 р. та-
кож необхідно забезпечити зниження рівня викидів 
СО2 по ЄС, що утворюються внаслідок викорис-
тання бункерного палива на морських суднах, на 
40% (за можливістю на 50%). 

Згідно з керівними принципами сталого прос-
торового розвитку Європейського континенту, схва- 
лених на 12-й Сесії Європейської конференції міні-
стрів, відповідальних за регіональне планування (7-
8 вересня в Ганновері), необхідно сприяти запрова-
дженню найменш шкідливих для навколишнього се-
редовища екологічно безпечних транспортних сис-
тем. 

Отже, для комплексного вирішення еколого-
економічних проблем розвитку транспортно-логіс-
тичної системи в Україні необхідно застосовувати 
концепцію зеленої логістики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зе-
лена логістика є одним з актуальних аспектів функ-
ціонування в умовах глобалізації світових суб’єктів 
господарювання, що впливають на довкілля. По-
няття «зелена логістика» виникло на основі нового 
підходу «екологічно раціональне проектування». 
Воно, в свою чергу, відноситься до концепту ста-
лого розвитку, яке достатньо широко розповсю-
джено в світі. 

Слід зазначити, що бажання підприємств сфор-
мувати у споживачів екологічний імідж сприяло  
розробці концепції сталої логістики, яка включає 
«зелені» складові та розглядає економічну, соціа-
льну й екологічну діяльність у контексті логістич-
ного управління. На думку дослідників, найближ-
чим часом більшість споживачів віддаватиме пере-
вагу компаніям, що використовують «зелений»  
транспорт і логістичні рішення. Значна увага корпо-
рацій до «зеленого» аспекту їх логістичної діяльно-
сті обумовлено такими тенденціями, як підвищення 
рівня інформованості споживачів шляхом екологіч-
ного маркування; зростання попиту на фахівців з пи-
тань захисту довкілля; важливість економічних чин-
ників підтримки навколишнього середовища; полі-
тичний вплив і регулювання в цьому напрямі [3, 
с. 47]. Застосування «зелених» технологій у логіс-
тиці стало такою ж необхідністю, як впровадження 
системи менеджменту якості. Як наслідок, згідно з 
опитуванням «Зелені тренди» (The Green Trends 
Survey) у дослідженні «Towards Sustainable Logis-
tics» [4], 59% бізнес-структур підрахували, що «зе-
лене» перевезення їх продукції визнано вирішаль-
ним чинником у залученні споживачів у майбут-
ньому. 

Менеджмент 
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На основі обстеження компанії PE International 
(Великобританія) [5] визначено ключові переваги 
при впровадженні концепції зеленої логістики, до 
яких віднесено зниження рівня викидів в атмосферу 
(33% керівників і топ-менеджерів компаній); залу- 
чення нових клієнтів або розробка нових продуктів 
(26% респондентів). 

У наукових публікаціях зарубіжних і україн- 
ських учених приділено значну увагу: 

визначенню змісту поняття «зелена логістика», 
виявленню її основних напрямів впровадження та роз-
витку в контексті бізнес-концепції кругової економіки 
[6-12]; 

формуванню системи сталого управління логіс-
тичними операціями [13-16]; 

застосуванню логістичного підходу, який поля-
гає в оптимальному управлінні економічними пото-
ками й запасами в складних соціально-економічних 
системах для досягнення цілей з мінімальними ви-
тратами [17]; 

обґрунтуванню необхідності формування еко-
логічно орієнтованого логістичного управління, ме-
тою якого є отримання інтегрального еколого-еко-
номічного ефекту як результату оптимізації потоко-
вих процесів у виробничій логістичній системі, що 
забезпечуватиме скорочення тривалості логістич-
ного циклу, підвищення екологічної якості продук-
ції, зменшення втрат ресурсів під час зберігання та 
транспортування, обсягів утворення відходів [18]; 

визначенню особливостей формування «зеле-
них» логістичних систем міста, до яких віднесено 
транспортну систему [19]. 

Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу 
до окресленої проблеми з боку вчених, актуальним 
залишається проведення наукових досліджень у на-
прямі екологічно орієнтованого розвитку транс- 
портно-логістичної системи в Україні на засадах зе-
леної логістики. Все це значною мірою обумовило 
вибір теми даного дослідження та його цільову 
спрямованість. 

Мета статті полягає у подальшому розвитку 
теоретичних положень й обґрунтуванні доцільності 
застосування зеленої логістики як сучасної концеп-
ції трансформації транспортно-логістичної системи 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження по-
казують, що трансформація транспортно-логістич-
ної системи України в контексті концепції «зеле-
ного» зростання відбувається недостатньо ефек- 
тивно. За даними Міністерства фінансів України, 
питома вага видатків бюджету на охорону навко- 
лишнього природного середовища (ОНПС) не- 
значна і становила в 2017 р. 0,7% загального обсягу 
видатків державного бюджету, що не відповідає Ці-
лям сталого розвитку 2016-2030 рр. Частка сукуп-
них витрат на ОНПС у загальному обсязі ВВП не-
суттєва і складала в 2017 р. лише 3,1% (табл. 1).  

Таблиця 1 
Фінансово-економічні показники розвитку сфери охорони 

навколишнього природного середовища в Україні 

Роки ВВП у постійних цінах
2010 р., млн грн 

Сукупні витрати на ОНПС Видатки бюджету на ОНПС

млн грн частка
в обсязі ВВП, %

млн грн частка в  загальному об-
сязі видатків бюджету, %

2010 1079346,0 13128,1 1,2 2872,4 0,8
2011 1138338,0 18490,4 1,6 3890,7 0,9
2012 1141055,0 20514,0 1,8 5297,9 1,1
2013 1140750,0 20377,9 1,8 5594,2 1,1
2014 1066001,0 21925,6 2,1 3481,7 0,7
2015 961821,0 24591,1 2,6 5529,7 0,8
2016 985299,0 32488,7 3,3 6255,4 0,7
2017 1010173,0 31492,0 3,1 7349,3 0,7
Складено за даними: [20, с. 221, 225]. 

Частка сукупних витрат на ОНПС у сфері  
транспорту й складського господарства знизилася за 
2012-2017 рр. на 4,4 відсоткових пункти або з 6,2 до 
1,8% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС. 
За цей період спостерігалася тенденція скорочення 
частки капітальних інвестицій у розвиток сфери  
транспорту й складського господарства на 47,5 від-
соткових пункти або з 58,8 до 11,3% загального об-
сягу сукупних витрат на ОНПС у цій галузі. Частка 
поточних витрат на ОНПС у сфері транспорту й 
складського господарства, відповідно, зросла на 
47,5 в.п. або з 41,2 до 88,7% загального обсягу суку-
пних витрат на ОНПС у даному виді економічної ді-
яльності (табл. 2).   

Частка поточних витрат на ОНПС у сфері  
транспорту й складського господарства скоротилася 
за 2012-2017 рр. на 1,2 відсоткових пункти або з 3,7 
до 2,5% загального обсягу поточних витрат на охо-
рону навколишнього природного середовища. Пи-
тома вага витрат на захист оточуючого повітря та 
клімату в сфері транспорту й складського господар-
ства зменшилася на 0,9 відсоткових пункти або з 2,4 
до 1,5% загального обсягу цих витрат за всіма ви-
дами економічної діяльності. При цьому частка ви-
трат на захист оточуючого повітря та клімату в 
сфері транспорту й складського господарства майже 
не змінювалася і становила в 2017 р. 6,2% у загаль-
ному обсязі поточних витрат на ОНПС у  цій галузі 
(у 2012 р. – 6,1%) (табл. 3).  
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Таблиця 2 
Динаміка сукупних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища в сфері транспорту й складського господарства 

Роки 
Загальний 
обсяг,  
млн грн 

У тому числі
в сфері транспорту 

й складського господарства 

У тому числі 

капітальні інвестиції поточні витрати 

млн грн частка, % млн грн частка, % млн грн частка, %
2012 20514,0 1262,6 6,2 742,1 58,8 520,5 41,2
2013 20377,9 691,6 3,4 197,6 28,6 494,0 71,4
2014 21925,6 330,0 1,5 78,0 23,6 252,0 76,4
2015 24591,1 303,8 1,2 59,0 19,4 244,8 80,6
2016 32488,7 824,9 2,5 96,7 11,7 728,2 88,3
2017 31492,0 575,4 1,8 65,3 11,3 510,1 88,7
Джерело: [20, с. 209-210, 225; 21, с. 135]. 

Таблиця  3 
Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища 

Роки 
Загальний 
обсяг, 
млн грн 

У тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 

З них витрати на захист 
оточуючого повітря  
й клімату, млн грн 

У тому числі
в сфері транспорту 

й складського господар-
ства 

млн грн частка, % млн грн частка, %
2012 13924,7 520,5 3,7 1330,8 31,9 2,4
2013 14339,1 494,0 3,4 1411,1 29,0 2,1
2014 13965,7 252,0 1,8 1234,6 22,6 1,8
2015 16915,5 244,8 1,4 1512,6 60,3 4,0
2016 19095,2 728,2 3,8 1755,4 32,4 1,8
2017 20466,4 510,1 2,5 2086,9 31,8 1,5
Джерело: [20, с. 225; 21, с. 135]. 

За 2012-2017 рр. питома вага капітальних інве-
стицій на ОНПС у сфері транспорту й складського 
господарства знизилася на 10,7 відсоткових пункти 

або з 11,3 до 0,6% загального обсягу капітальних ін-
вестицій на ОНПС за всіма видами економічної дія-
льності (табл. 4).  

Таблиця 4 
Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища 

Роки 
Загальний обсяг, 

млн грн 
У тому числі у сфері транспорту й 
складського господарства, млн грн 

Частка в загальному обсязі капі-
тальних інвестицій, % 

2012 6589,3 742,1 11,3
2013 6038,8 197,6 3,3
2014 7959,9 78,0 1,0
2015 7675,6 59,0 0,8
2016 13390,5 96,7 0,7
2017 11025,6 65,3 0,6
Джерело: [20, с. 209-210, 225; 21, с. 135]. 

За досліджуваний період частка інвестицій в 
обладнання й устаткування, що пов’язані з еколо- 
гічно чистими технологіями, в сфері транспорту й 
складського господарства зменшилася на 20,6 від-
соткових пункти або з 21,7 до 1,1% загального об-
сягу цих інвестицій. Частка інвестицій у комплексні 
технології із захисту оточуючого повітря та клімату 
в сфері транспорту й складського господарства ско-
ротилася на 40,2 відсоткових пункти або з 44,2 до 
4,0% загального обсягу відповідних інвестицій. При 
цьому питома вага інвестицій у комплексні техноло-
гії із захисту оточуючого повітря та клімату в сфері 
транспорту й складського господарства знизилася 

на 35,6 відсоткових пункти або з 60,9 до 25,3% за- 
гального обсягу інвестицій в обладнання й устатку-
вання, що пов’язані з екологічно чистими техноло-
гіями в даній галузі (табл. 5). 

За 2010-2017 рр. обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від пересувних дже-
рел забруднення скоротилися на 43,4%, а їх частка в 
загальному обсязі викидів забруднюючих речовин – 
з 38,1 до 36,3% або на 1,8 відсоткових пункти  
(табл. 6). 

Як показує аналіз, обсяги викидів діоксиду  
вуглецю в атмосферне повітря від пересувних дже-
рел забруднення зменшилися в 2017 р. порівняно  
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Таблиця  5 
Динаміка інвестицій в обладнання й устаткування, 

що пов’язані з комплексними екологічно чистими технологіями 

Роки 
Загальний 
обсяг, 
млн грн 

У тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 

З них інвестиції 
на захист оточуючого 
повітря й клімату, 

млн грн 

У тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 
млн грн частка, % млн грн частка, %

2012 3714,8 806,6 21,7 1112,2 491,5 44,2
2013 3233,9 191,7 5,9 1094,2 142,7 13,0
2014 4638,2 70,8 1,5 428,5 11,0 2,6
2015 4952,2 49,2 1,0 436,0 10,0 2,3
2016 7783,7 82,0 1,1 528,9 25,4 4,8
2017 4183,4 47,5 1,1 300,1 12,0 4,0
Джерело: [21, с. 133]. 

Таблиця 6 
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від пересувних джерел забруднення 

Роки 
Загальний обсяг, 

тис. т 
У тому числі пересувні джерела 

забруднення, тис. т 
Частка в загальному обсязі вики-
дів забруднюючих речовин, % 

2010 6678,0 2546,4 38,1
2011 6877,3 2502,7 36,4
2012 6821,1 2485,8 36,4
2013 6719,8 2424,7 36,1
2014 5346,2 1996,2 37,3
2015 4521,3 1663,9 36,8
2016 4236,0 1547,9 36,5
2017 3968,7 1440,0 36,3
Джерело: [20, с. 30]. 

з 2010 р. на 38,2%. Це відбулося у результаті зни-
ження обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-
рне повітря автомобільним транспортом на 42,5% 
і залізничним, авіаційним і водним транспортом – на 
23,3%. 

Варто відмітити, що частка обсягів викидів ді-
оксиду вуглецю в атмосферне повітря від пересув-
них джерел забруднення скоротилася на 3,1 відсот-
кових пункти або з 16,7 до 13,6% загального обсягу 

викидів діоксиду вуглецю. Це обумовлено зменшен-
ням частки обсягів викидів діоксиду вуглецю авто-
мобільним транспортом на 3,1 відсоткових пункти 
або з 12,9 до 9,8% загального обсягу викидів діок-
сиду вуглецю. Питома вага обсягів викидів діоксиду 
вуглецю в атмосферне повітря залізничним, авіацій-
ним і водним транспортом майже не змінювалася  
і становила в 2017 р. 3,8% загального обсягу викидів 
діоксиду вуглецю (табл. 7).  

Таблиця 7 
Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення 

Роки 
Загальний 
обсяг, тис. т 

У тому числі 
пересувні джерела  

забруднення 

У тому числі за видами транспорту 

автомобільний транспорт 
залізничний, авіаційний, 

водний транспорт 
тис. т частка, % тис. т частка, % тис. т частка, %

2010 198230,7 33188,9 16,7 25627,3 12,9 7561,6 3,8
2011 235971,3 33749,3 14,3 25449,5 10,8 8299,8 3,5
2012 231997,3 33822,2 14,6 25846,9 11,1 7975,3 3,4
2013 230706,1 33088,1 14,3 25716,8 11,1 7371,3 3,2
2014 194739,8 27813,1 14,3 21180,4 10,9 6632,7 3,4
2015 162071,9 23139,8 14,3 16911,3 10,4 6228,5 3,8
2016 156383,2 21781,5 13,9 15786,7 10,1 5994,8 3,8
2017 150894,1 20502,9 13,6 14736,9 9,8 5766,0 3,8
Джерело: [20, с. 31]. 

За аналізований період частка обсягів викидів 
діоксиду вуглецю автомобільним транспортом зни-
зилася на 5,3 відсоткових пункти або з 77,2 до 71,9% 

загального обсягу викидів діоксиду вуглецю в атмо-
сферне повітря від пересувних джерел забруднення. 
І, відповідно, частка  обсягів викидів діоксиду вуг- 
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лецю залізничним, авіаційним і водним транспор-
том збільшилася на 5,3 в.п. або з 22,8 до 28,1% зага-
льного обсягу викидів діоксиду вуглецю в атмо- 
сферне повітря від пересувних джерел забруднення. 

З огляду на вищевикладене, доведено, що впро-
вадження інноваційних логістичних концепцій для 
дієвого функціонування транспортно-логістичної 
системи в Україні стримується недостатнім розвит-
ком логістичної інфраструктури, низькою якістю 
логістичних послуг та їх високою вартістю, обмеже-
ними інвестиційними ресурсами тощо [22]. Це під- 
тверджується й дослідженнями Всесвітнього банку 
[23], згідно з яким Україна посіла в 2018 р. 69-е  
місце серед 167 країн світу в рейтингу Індексу  
ефективності логістики (LPI). При цьому за крите-
рієм «Якість інфраструктури» Україна посіла 105-е 
місце, а «Якість і компетентність логістичних по- 
слуг» – 70-е місце серед 167 країн світу. 

У зв’язку з цим сучасні умови господарювання 
потребують реалізації зеленої логістики як сучасної 
парадигми трансформації національної транспорт-
но-логістичної системи в контексті сталого роз- 
витку.  

Концепція зеленої логістики почала формува-
тися у світі з середини 80-х років XX ст. з появою 
поняття «соціальна відповідальність бізнесу». За 
останні десятиріччя розвитку даного наукового на-
пряму вчені так і не дійшли до загального й одно-
значного тлумачення терміна «зелена логістика». У 
науковій літературі існує безліч підходів до роз- 
гляду екологічної складової логістики. 

Виявлено, що процес становлення й розвитку 
концепції зеленої логістики був непростим. Так, за-
рубіжні вчені J.-P. Rodrigue, B. Slack, C. Comtois 
окреслюють змістовне наповнення категорії «зелена 
логістика» достатньо широко, безвідносно до пред-
мета й об’єкта дослідження. У рамках даної концеп-
ції логістична діяльність зводиться лише до транс-
портної системи розподілу, що має здійснюватися 
на екологічних принципах. Крім цього, вони ствер-
джують, що існують певні невідповідності понять 
«зелений» і «логістика», оскільки стратегії економії 
витрат часто суперечать принципам охорони  
довкілля, які зазвичай не враховують екологічні ви-
трати [10, с. 341]. 

Дослідники у своїх наукових працях [4, 6, 24] 
довели, що зародження, формування та подальша 
структуризація «зеленої логістики» тісно перепліта-
ється із логістичними принципами. На їх думку, 
саме «екологізація» логістичної діяльності в майбу-
тньому стане важливим чинником конкурентоспро-
можності, оскільки більшість споживачів пріорите-
тними вважатиме компанії, що здійснюють ванта-
жоперевезення «зеленим» транспортом і використо-
вують технології, які зберігають природні ресурси. 

У результаті дослідження [25-26] встановлено, 
що ряд вчених запропонували екологічний напрям 
логістики називати «еколого орієнтованою логісти-
кою», «екологістикою» або «екологічною логісти- 

кою», що вказує на екологічну орієнтацію логістич-
ної діяльності, а також на таку її мету, як створення 
інтегрованої екологістичної системи. 

На основі аналізу літературних джерел [3-19; 
27-44] узагальнено наукові погляди до трактування 
суті й змісту поняття «зелена логістика». Як пра-
вило, зарубіжні й українські вчені під цим терміном 
розуміють: 

науковий напрям і один із чинників збереження 
довкілля, який засновано на ресурсозберігаючих та 
екологічно безпечних процесів і технологіях; 

новий напрям, що передбачає застосування 
прогресивних технологій логістики та сучасного об-
ладнання з метою мінімізації забруднень і підви-
щення ефективності використання логістичних ре-
сурсів; 

з теоретичної й науково-методичної точки зору 
підпорядкований функціонал «зеленої» економіки; 

логістику, яку заснована на ресурсозберігаючих 
та екологічно безпечних технологіях; 

вид логістики, у якому науково-практична діяль-
ність враховує екологічні аспекти на всіх стадіях руху 
матеріального й інших відповідних йому потоків з ме-
тою зниження деструктивних впливів на навколишнє 
середовище та оптимізації ресурсоспоживання;   

сукупність логістичних підходів до оптимізації 
переміщень матеріальних потоків (у тому числі потоки 
відходів і вторинних ресурсів для переробки), транс-
портних засобів, природних, фінансових, інформацій-
них, енергетичних і людських ресурсів із застосуван-
ням прогресивних технологій у процесі прийняття 
управлінських рішень органами місцевого самовряду-
вання з метою створення такого середовища, в якому 
забезпечуються потреби населення, підвищується  
ефективність виробництв міського господарства та до-
сягається умова мінімізації негативних наслідків ан-
тропогенного втручання в екосистему міста; 

у рамках концепції сталого економічного роз- 
витку ефективний підхід до управління ресурсними й 
енергетичними потоками задля зниження еколого-еко-
номічних збитків, що наносяться довкіллю, і забезпе-
чення ефективного інноваційного розвитку виробни- 
цтва; 

систему заходів, яка передбачає застосування 
енерго- і ресурсозберігаючих технологій логістики 
та сучасного обладнання в усіх ланках ланцюга пос-
тавок товарів з метою мінімізації негативного 
впливу на навколишнє середовище та підвищення 
сукупної споживчої цінності продукції; 

екологічно прийнятну й ефективну транс- 
портну систему розподілу; 

науково-практичну діяльність, що спрямована 
на оптимізацію й ефективне управління прямими та 
зворотними матеріальними й супутніми потоками 
(інформаційними, фінансовими, потоками відходів, 
шкідливих викидів, різних природних ресурсів й 
енергії) з метою мінімізації негативного впливу на 
стан навколишнього середовища; 
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науково-практичну діяльність, яка передбачає 
формування ефективного механізму інтеграції еко-
логічного і соціально-економічного аспектів на всіх 
етапах планування, проектування й управління лан-
цюгом поставок товарів з метою мінімізації еколого-
економічного збитку та підвищення споживчої цін-
ності продукції за допомогою використання енерго- 
і ресурсозберігаючих технологій логістики;   

виробництво і розподіл продукції на стійкій ос-
нові з урахуванням екологічних і соціальних чинни-
ків суспільного розвитку; 

види діяльності, що пов’язані з екоефективним 
управлінням руху логістичних потоків продукції, 
які переміщуються від підприємства до споживача, 
а також зворотних потоків товарів у системі «поста-
чальник – споживач»; 

сукупність дій, пов’язаних із оцінкою та мінімі-
зацією екологічних наслідків логістичної діяльно-
сті; 

координацію логістичної діяльності суб’єктів 
ринку з орієнтацією на досягнення економічного й 
соціально-екологічного ефекту шляхом застосу-
вання енерго- і ресурсозберігаючих технологій. 

Отже, на основі проведеного аналізу терміно-
логічного апарату з обраної тематики згідно з різ-
ними науковими концепціями надано авторське  
формулювання терміна «зелена логістика», під яким 
пропонується розглядати вид господарської діяль-
ності, яка включає процеси матеріально-технічного 
постачання, складування, екологічно безпечного 
зберігання, виробництва, обслуговування спожива-
чів, транспортування, збуту готової продукції, ре- 
циклінгу (вторинної переробки й утилізації відхо-
дів), що дозволяє зменшити негативний вплив на 
екосистему та довкілля. 

Висновки та перспективи подальших до- 
сліджень. Виходячи з вищевикладеного, можна 
дійти такого висновку. На сучасному етапі необхід-
ним є впровадження і розвиток концепції зеленої ло-
гістики, яка дозволяє поєднати в єдину систему еко-
логію й економіку задля збереження довкілля та  
трансформації транспортно-логістичної системи із 
використанням екологічно чистих технологій.  

Головними принципами даної концепції мають 
стати застосування комплексного підходу до управ-
ління логістичними потоками; раціональне викори-
стання ресурсів (виробничі, фінансові, енергетичні, 
інформаційні); мінімальне використання сировини й 
упаковки, які не підлягають вторинній переробці; 
економічно обґрунтоване й екологічно безпечне 
транспортування та складування матеріальних ре- 
сурсів; максимальне використання відходів вироб-
ництва, тари й упаковки як вторинної сировини або 
їх екологічно безпечна утилізація; оптимізація ви-
трат на організацію процесів логістичної діяльності; 
мінімізація ризиків при функціонуванні транспорт-
но-логістичних систем; підвищення рівня екологіч-
ної освіти й відповідальності персоналу; впро- 
вадження інноваційних технологій задля зниження 

екологічного навантаження на довкілля; застосу-
вання інформаційних систем і цифрових технологій  
у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища. 

Реалізація концепції зеленої логістики спри- 
ятиме сталому розвитку транспортно-логістичної 
системи в Україні за рахунок узгодженості дій між 
учасниками логістичного ланцюга; ефективної орга-
нізації логістичних процесів (складування, транс- 
портування, зберігання тощо); раціонального й оп-
тимального руху матеріальних, транспортних, ін- 
формаційних і фінансових потоків; зростання обся-
гів інвестицій; підвищення якості логістичних по- 
слуг і обслуговування споживачів; скорочення ви-
трат на логістичну діяльність і рівня ризиків від її 
здійснення; формування сучасної логістичної інфра-
структури. 

У подальшому планується розробити організа-
ційно-економічний механізм реалізації концепції зе-
леної логістики з метою підвищення ефективності 
розвитку транспортно-логістичної системи в Укра-
їні, що має відповідати сучасним умовах господарю-
вання.   
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Трушкіна Н. В. Трансформація транспортно-

логістичної системи в Україні на засадах зеленої ло-
гістики 

У сучасних умовах інтенсивного розвитку цирку-
лярної економіки актуалізуються питання охорони на-
вколишнього природного середовища у транспортній 
сфері та при організації логістичної діяльності. Забез-
печення сталого розвитку транспортно-логістичної си-
стеми потребує впровадження інноваційних моделей, 
організаційно-управлінських і екологічних технологій, 
які відповідатимуть сучасним трансформаційним пе-
ретворенням національної економіки та сприятимуть 
скороченню негативного впливу транспорту на до-
вкілля. Це має відбуватися в контексті концепції «зеле-
ного» зростання та відповідати європейській транспо-
ртній політиці TEN-T, спрямованої на ефективне вико-
ристання ресурсів і скорочення викидів парникових га-
зів. 

У результаті дослідження виявлено ключові еко-
лого-економічні проблеми розвитку транспортно-логі-
стичної системи в Україні. Доведено, що дієвим ін-
струментом трансформації національної  транспортно-
логістичної системи є зелена логістика.  

На основі аналізу й узагальнення існуючих науко-
вих підходів до визначення терміна «зелена логістика» 
встановлено, що під ним розглядається науковий на-
прям; чинник збереження довкілля за допомогою еко-
логічно чистих технологій; складова зеленої еконо-
міки; вид логістики, яку засновано на ресурсозберігаю-
чих та екологічно безпечних технологіях; ефективний 
підхід до управління ресурсними й енергетичними пото-
ками задля зниження еколого-економічних збитків;  гос-
подарська діяльність; науково-практична діяльність; 
вид діяльності, яка пов’язана з екоефективним управ-
лінням руху логістичних потоків продукції; інстру-
мент забезпечення екологічної безпеки екосистеми; су- 
купність логістичних підходів до оптимізації потоків 
відходів і ресурсів; екологічно прийнятна транспортна 
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система розподілу; координація логістичної діяльності 
задля досягнення сталого розвитку.  

При цьому більшість науковців ототожнюють по-
няття «зелена» та «екологічна логістика», під якою ро-
зуміється науковий напрям, що передбачає викорис-
тання сучасних інноваційний логістичних технологій; 
сукупність дій, спрямованих на мінімізацію екологіч-
них наслідків логістичної діяльності; інтегроване уп-
равління логістичними процесами (виробництво, скла-
дування, транспортування відходів); підсистема управ-
ління потоками продукції від постачальника до спожи-
вача з мінімальним впливом на довкілля. 

Надано авторське формулювання поняття «зелена 
логістика» як виду господарської діяльності, яка вклю-
чає процеси матеріально-технічного постачання, скла-
дування, екологічно безпечного зберігання, виробниц-
тва, обслуговування споживачів, транспортування, 
збуту готової продукції, рециклінгу (вторинної переро-
бки й утилізації відходів), що дозволяє зменшити нега-
тивний вплив на екосистему та довкілля.  

Реалізація принципів й інструментів зеленої логі-
стики сприяє мінімізації витрат на процес прохо-
дження логістичних потоків з одночасною підтримкою 
необхідного рівня екологічної безпеки, що є однією із 
важливих вимог до впровадження інтегрованих транс-
портно-логістичних систем у сучасних умовах  
розвитку циркулярної економіки. 

Ключові слова: транспортно-логістична система; 
трансформація; сталий розвиток; зелена логістика; 
екологічна логістика; концепція «зеленого» зростання; 
зелена економіка; циркулярна економіка. 

Трушкина Н. В. Трансформация транспортно-
логистической системы в Украине на принципах 
зеленой логистики 

В современных условиях интенсивного развития 
циркулярной экономики актуализируются вопросы 
охраны окружающей природной среды в транспортной 
сфере и при организации логистической деятельности. 
Обеспечение устойчивого развития транспортно-логи-
стической системы требует внедрения инновационных 
моделей, организационно-управленческих и экологи-
ческих технологий, отвечающих современным транс-
формационным преобразованиям национальной эко-
номики и способствовать сокращению негативного 
воздействия транспорта на окружающую среду. Это 
должно происходить в контексте концепции «зеле-
ного» роста и соответствовать европейской транспорт-
ной политике TEN-T, направленной на эффективное 
использование ресурсов и уменьшение выбросов пар-
никовых газов. 

В результате исследования выявлены ключевые 
эколого-экономические проблемы развития транс-
портно-логистической системы в Украине. Доказано, 
что действенным инструментом трансформации наци-
ональной транспортно-логистической системы явля-
ется зеленая логистика.  

На основе анализа и обобщения существующих 
научных подходов к определению термина «зеленая 
логистика» установлено, что под ним рассматривается 
научное направление; фактор сохранения окружа- 
ющей среды с помощью экологически чистых техно- 

логий; составляющая зеленой экономики; вид логи-
стики, основанной на ресурсосберегающих и экологи-
чески безопасных технологиях; эффективный подход к 
управлению ресурсными и энергетическими потоками 
для снижения эколого-экономического ущерба; хозяй-
ственная деятельность; научно-практическая деятель-
ность; вид деятельности, связанной с экоэффективным 
управлением движения логистических потоков про-
дукции; инструмент обеспечения экологической без-
опасности экосистемы; совокупность логистических 
подходов к оптимизации потоков отходов и ресурсов; 
экологически приемлемая транспортная система рас-
пределения; координация логистической деятельности 
для достижения устойчивого развития.  

При этом большинство ученых отождествляют 
понятия «зеленая» и «экологическая логистика», под 
которой понимается научное направление, предусмат-
ривающее использование современных инновацион-
ный логистических технологий; совокупность дей-
ствий, направленных на минимизацию экологических 
последствий логистической деятельности; интегриро-
ванное управление логистическими процессами (про-
изводство, складирование, транспортировка отходов); 
подсистема управления потоками продукции от по-
ставщика к потребителю с минимальным влиянием на 
окружающую среду. 

Предложен авторский подход к формулировке по-
нятия «зеленая логистика» как вида хозяйственной де-
ятельности, включающей процессы материально-тех-
нического снабжения, складирования, экологически 
безопасного хранения, производства, обслуживания 
потребителей, транспортировки, сбыта готовой про-
дукции, рециклинга (вторичной переработки и утили-
зации отходов), что позволяет уменьшить негативное 
влияние на экосистему и окружающую среду. 

Реализация принципов и инструментов зеленой 
логистики способствует минимизации затрат на про-
цесс прохождения логистических потоков с одновре-
менным поддержанием необходимого уровня экологи-
ческой безопасности, что является одной из важных 
требований к внедрению интегрированных транс-
портно-логистических систем в современных условиях 
развития циркулярной экономики. 

Ключевые слова: транспортно-логистическая си-
стема; трансформация; устойчивое развитие; зеленая 
логистика; экологическая логистика; концепция «зеле-
ного» роста; зеленая экономика; циркулярная эконо-
мика. 

Trushkina N. Transformation of the transport 
and logistics system in Ukraine on green logistics 

In today’s conditions of intensive development of the 
circular economy the issues of environmental protection in 
the transport sphere and organization of logistics activities 
are actualized. Ensuring sustainable development of the 
transport and logistics system requires the introduction of 
innovative models, organizational and managerial and en-
vironmental technologies that will meet the modern trans-
formational transformations of the national economy and 
contribute to reducing the negative impact of transport on 
the environment. This should take place in the context of 
the green growth concept and in line with European 
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transport policy TEN-T, aimed at efficient use of resources 
and reduction of greenhouse gas emissions. 

As a result of the research, key environmental and 
economic problems of sustainable development of the 
transport and logistics system in Ukraine were identified. 
It is proved that green logistics is an effective tool for trans-
forming the functioning of the national transport and logis-
tics system. The evolutionary development and stages of 
formation of the concept of «green» logistics have been 
studies.  

On the basis of analysis and generalization of existing 
scientific approaches to the definition of the term «green 
logistics» it is established that under it the scientific direc-
tion is considered; the factor of environmental protection 
by using environmentally friendly technologies; a compo-
nent of the green economy; a kind of logistics based on re-
source-saving and environmentally sound technologies; an 
effective approach to managing resource and energy flows 
in order to reduce environmental and economic losses; eco-
nomic activity; scientific and practical activity; type of ac-
tivity related to the efficient management of the flow of lo-
gistic flows of products; ecological safety ecosystem secu-
rity tool; a set of logistic approaches to the optimization of 
waste streams and resources; ecologically acceptable 
transport system of distribution; coordination of logistics 
activities in order to achieve sustainable development.  

At the same time, most scientists identify the concept 
of «green» and «ecological logistics», which refers to the 
scientific direction, which involves the use of modern in-
novative logistics technologies; a set of actions aimed at 
minimizing the environmental consequences of logistics 
activities; Integrated management of logistics processes 
(production, warehousing, transportation of waste); a sub-
system of product flow management from supplier to cus-
tomer with minimal impact on the environment. 

The author’s interpretation of the concept of «green 
logistics» is formulated as a type of economic activity, 
which includes the processes of material and technical sup-
ply, storage, environmentally safe storage, production, ser-
vice consumers, transportation, sale of finished products, 
recycling (recycling and recycling), which reduces nega-
tive impact on ecosystem and environment. 

Implementation of the principles and tools of green 
logistics contributes to minimizing the costs of the process 
of passing logistics flows while maintaining the necessary 
level of environmental safety, which is one of the important 
requirements for the introduction of integrated transport 
and logistics systems in the current conditions of develop-
ment of the circular economy. 

Keywords: transport and logistics system; transfor-
mation; sustainable development; green logistics; ecologi-
cal logistics; concept of «green» growth; green economy; 
circular economy. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна ха-
рактеризується досить складним економічним ста-
новищем, яке виявляється у процесах інфляції,  
збільшенні безробітного населення, диспропорціях 
міжфінансових та реальних секторів економіки, зро-
станні зовнішнього боргу та зниженні ВВП. В Укра-
їні спостерігається зменшення інвестиційної актив-
ності внаслідок недосконалої законодавчої бази та 
несприятливого інвестиційного клімату. В таких 
умовах керівництву підприємств необхідно викори-
стовувати нові інструменти та методи управління  
бізнес-процесами, які зумовлені негативними внут-
рішніми та зовнішніми чинниками в економіці, зро-
станням конкуренції, постійними змінами в середо-
вищі виробничих відносин. Тобто нині в Україні та 
світі спостерігається збільшення ролі використання 
сучасних методів оптимізації бізнес-процесів на під-
приємствах. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню уп-
равління бізнес-процесами присвятили свої праці  
вітчизняні та зарубіжні вчені: Н. Палмер, Т. Бене-
дікт, О. Самарін, М. Роуз, А. Белайчук та В. Єліфьо-
ров. Зокрема, автори Ю. Романенков та Т. Зєйнієв  
розкривають їх важливість в формуванні та реаліза-
ції довгострокової стратегії розвитку та управління 
підприємством [1]. Розгляд стратегічного управ-
ління бізнес-процесами віднайшов своє відобра-
ження в працях К. Міхєєнко, де обґрунтовується 
вплив оптимізації їх функціонування на капіталіза-
цію підприємств в довгостроковій перспективі [2]. 

Наукові дослідження та практичні розробки за-
кордонних та вітчизняних вчених, присвячені про-
блемам процесного управління, аналізу, оптимізації 
бізнес-процесів: Дж. Харрінгтона, С. Кук, Б. Андер-
сена, К. Еселінга, Х. Німвегена, А. Шеєра, В. Єліфе-
рова, В. Репіна, В. Єфімова, І. Ткаченко, І. Кізікова. 
Вагомий внесок у розвиток концепції процесного 
управління здійснив Дж. Харрінгтон, вперше  
ввівши поняття «поліпшення бізнес-процесів» та 
наддавши практичні рекомендації щодо застосу-
вання прийомів та методів зміни та перепроекту-
вання бізнес-процесів. Незважаючи на велику заці-
кавленість науковців та дослідників до питання ви-
значення сутності та удосконалення бізнес-проце-
сів, комплексний підхід до зазначених питань у на- 
уковій літературі відсутній. Для вирішення постав-
лених питань потрібно комплексно розглянути ме-
тоди удосконалення бізнес-процесів, а також зазна- 

чити сутність та особливості бізнес-процесів під- 
приємства. 

Метою статті є розгляд та обґрунтування осо-
бливостей оптимізації бізнес-процесів та реалізації 
стратегічного управління бізнес-процесами іннова-
ційно-орієнтованого розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційний розвиток передбачає реалізацію біз-
нес-процесів, оскільки під час нього здійснюються 
як стратегічні, так і оперативні заходи. У разі стра-
тегічного управління бізнес-процесами інновацій-
ного розвитку має бути врахований рівень та якість 
інноваційного потенціалу, достатнього для їх реалі-
зації (рис. 1). Доцільно для оптимізації бізнес-про-
цесів прогнозувати фінансовий результат та витрати 
пов’язані з заходами інноваційно-орієнтованого  
розвитку. При цьому, оптимізація має охоплювати 
не лише процеси, але й міжфункціональні зв’язки 
між ними. Ризики інноваційного розвитку, зумов-
лені низькою продуктивністю бізнес-процесів, ма-
ють підлягати стратегічному управлінню шляхом 
забезпечення гнучкості системи функцій та сприй-
нятливості інноваційних змін їх учасниками [3].  

Аналіз розвитку та діяльності вітчизняних під-
приємств свідчить про необхідність впровадження 
структурно-якісної оптимізації бізнес-процесів на 
фоні філософії психологічно-мотиваційного під- 
ґрунтя в управлінні підприємством. Ідея полягає у 
впровадженні інноваційних технологій і досягненні 
максимальної якості бізнес-процесів з використан-
ням таких методів, які дадуть змогу встановлювати 
баланс між задоволенням споживачів і конкуру- 
ючими силами, з одного боку, та показниками ефек-
тивності бізнес-процесів, з іншого боку [6, с. 12]. 
Досвід провідних корпорацій світу дає змогу дійти 
висновку, що можна використовувати дієві методи 
управління підприємством в умовах економічної 
кризи. Прикладами є такі компанії, як “Adidas”, 
“Pepsi”, “Sturbucks”, “Federal Express”, “Nike”.  

Перед тим як здійснити оптимізацію бізнес-
процесів, необхідно чітко зрозуміти процесний під-
хід до управління підприємствами. В сучасних умо-
вах процесний підхід є одним зі способів бути кон-
курентоспроможним. Процесний підхід до управ-
ління підприємства полягає у створенні на підпри-
ємстві системи процесів, в управлінні цими проце-
сами для отримання найкращих результатів, підви-
щення ефективності та продуктивності власного  
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1. Глибокий аналіз ринку та
цільової аудиторії. 
2. Розроблення та освоєння
виробництва нових продуктів.  
3. Формування стратегічних
заходів, спрямованих на: 
а) розроблення 
диференційованої продукції; 
б) науково-технічне  
забезпечення реалізації бізнес-
процесів 

1. Аналіз підприємства та
діючих бізнес-процесів. 
2. Розроблення і вибір
стратегічних заходів: 
а) модернізація матеріально-
технічної бази; 
б) оптимізація діючих бізнес-
процесів; 
в) проектування нових 
технологічних процесів. 
3. Планування та реалізація

1. Аналіз ринку та конкурентів.
2. Організація та проведення
НДДКР. 
3. Розробка і вибір стратегічних
заходів, спрямованих на: 
а) підвищення технічного рівня; 
б) зниження собівартості 
виробництва; 
в) відповідності життєвого 
циклу продукту циклам НДДКР. 
4. Планування та реалізація

1. Науково-дослідний
потенціал. 

2. Виробничо-
технологічний потенціал. 

3. Інтелектуальний
потенціал. 

4. Фінансовий потенціал.

5. Інформаційно-
методичний потенціал. 

6. Інноваційна культура

Масштабування 
виробництва 

Зріст частки ринку та 
укріплення позицій на 
ньому 

Вихід на новий ринок 

Інноваційний 
розвиток 

Розвиток інноваційного 
потенціалу 

Реалізація інноваційних 
продуктів 

Рис. 1. Структура та основні напрями інноваційного розвитку підприємства 

Складено автором на основі джерел [4, 5]. 

бізнесу. За сучасних умов проблема низької ефек- 
тивності бізнес-процесів підприємства вирішується 
шляхом застосування процесного підходу до управ-
ління і, відповідно, різних методів вдосконалення 
бізнес-процесів (реінжинірингу, оптимізації, мето-
дів «шість сигм» та ін.). Умови діяльності підприєм-
ства, його можливості вимагають застосування ін- 
тегрованого підходу, який передбачає відповідне за-
стосування певного методу (або їх переліку) за- 
лежно від ситуації, що склалася на підприємстві. 
Процесно-орієнтованим управлінням підприєм- 
ством передбачається постійне поліпшення бізнес-
процесів, тому вибір підходів та методів удоскона-
лення бізнес-процесів є важливою складовою про- 

цесного управління. Науковці виділяють два основ-
них концептуальних підходи до підвищення ефек- 
тивності організації в рамках процесного управ-
ління: 

1) поступове вдосконалення бізнес-процесів
(оптимізація) – потребує мінімальних затрат на реа-
лізацію цього підходу. Його засновником є У. Де-
мінг; 

2) перепроектування й реінжиніринг бізнес-
процесів, що веде до суттєвих змін усталених управ-
лінських функцій, комплексного й радикального пе-
ретворення всього бізнесу. Засновниками цього під-
ходу є М. Хаммер та Д. Чампі. 
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Основним об’єктом процесного підходу є біз-
нес-процес. Бізнес-процес – це стійка послідовність 
виконання функцій, спрямованих на створення ре-
зультатів, які мають цінність для споживача [7, 
с. 15]. Основними характеристиками бізнес-процесу 
є такі: назва процесу, мета та завдання реалізації 
процесу, власник процесу (відповідальний викона-
вець), вхід, вихід, ресурси, необхідні для виконання 

процесу (рис. 2). Як додаткові характеристики  
можна навести такі:  

– постачальник вхідних інформаційних та мате-
ріальних потоків;  

– користувач вихідних інформаційних та мате-
ріальних потоків;  

– показники ефективності виконання процесу;
– ризики, виникнення яких можливе під час ре-

алізації процесу. 

Ресурси 

Власник процесу 

Процес (назва процесу) Постачальник 
Отримувач  

(користувач результату) 

Границя процесу 

вхід Вихід 
(результат) 

Рис. 2. Схема бізнес-процесу промислового підприємства 

Входом є ресурси (інформаційні, матеріальні, 
людські), які надходять з навколишнього середо-
вища в процес і перетворюються в рамках його реа-
лізації на вихід. Інакше вхід ще називають вхідним 
потоком. Наприклад, у процесі «Підписання наказу» 
на вході буде «проект наказу», який у ході вико-
нання процесу перетвориться на «підписаний на-
каз».  

Виходом є результат виконання бізнес-проце-
сів (продукція, послуга, документ, внесена інформа-
ція в базу даних).  

Характерними ознаками бізнес-процесів та їх 
структури є:  

– процес орієнтування на конкретного спожи-
вача, який є отримувачем продукції (послуги) – ос-
новного виходу продукції;  

– вимоги споживача, які представлені у вигляді
окремого набору характеристик, що створюють по-
чаток процесу «вхід в процес»;  

– замовлення споживача запускає процес, а
отримання послуги (продукції) закінчує його;  

– процес створюється сукупністю взаємопов’я-
заних та завершальних робіт (результати однієї ро-
боти є початком другої, створюючи ланцюг внут- 
рішніх постачальників і споживачів);  

– кожна з робіт зазвичай виконується окремими
людьми або підрозділами; підрозділ може брати  
участь в декількох процесах;  

– процеси повторюються у часі.
Оптимально функціонуючий бізнес-процес – 

це процес, реалізація якого забезпечує досягнення 
поставлених цілей за мінімальних затрат. На пер-
шому етапі робіт необхідно знайти можливі ва- 
ріанти оптимізації, які формулюються з огляду на 
результати аналізу бізнес-процесів і цілей оптиміза-
ції. Розробка механізму оптимізації бізнес-процесів 
промислових підприємств, який повинен включати 
такі етапи: 

– підвищення прозорості, керованості й контро-
льованості діяльності підприємства на всіх рівнях; 

– зниження витрат і часу, підвищення якості й
ефективності функціонування бізнес-процесів; 

– зниження собівартості робіт у рамках бізнес-
процесу; 

– удосконалення системи фінансового управ-
ління структурними підрозділами підприємства на 
основі автоматизації бізнес-процесів; 

– виявлення, ідентифікація, аналіз і регламента-
ція ключових бізнес-процесів та їхніх взаємо зв’яз-
ків, що дає змогу сформувати процесно орієнтовану 
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модель діяльності підприємства з чіткими завдан-
нями кожного конкретного бізнес-процесу і найго-
ловніше – кількісними та якісними характеристи-
ками. Це дає змогу оцінити їхню ефективність і на 
цій основі приймати якісні рішення про їхню опти-
мізацію; 

– виявлення і нейтралізація значущих чинників,
які призводять до втрати ефективності бізнес-проце-
сів, тощо. 

Одним із вагомих чинників, який призводить 
до втрати ефективності, є висока собівартість робіт 

у рамках бізнес-процесу. Визначальними складо-
вими собівартості є час та обсяг ресурсів, витраче-
них на виконання робіт (неповне використання по-
тенціалу співробітників, нераціональне викорис-
тання приміщень, техніки тощо). Скорочення часу 
та ресурсів на здійснення операцій шляхом оптимі-
зації бізнес-процесу істотно знижує собівартість 
продукції підприємства, що підвищує конкуренто-
спроможність і прибутковість підприємства. На 
рис. 3 представлена схема функціонування про- 
цесно орієнтованої моделі. 

4. Моніторинг діючих бізнес-
процесів і пошук критичних 

бізнес-процесів 

1. Структуризація та
ідентифікація бізнес-процесів 

5. Організація і координація
робіт щодо оптимізації

бізнес-процесів 
Аналіз.  

Мотивація 

2. Опис бізнес-процесів
та їхня регламентація 

3. Оптимізація бізнес-процесів,
регламентація і впровадження 

удосконалених 

Рис. 3. Схема функціонування процесно-орієнтованої моделі промислового підприємства 

Сформовано автором на основі джерела [8]. 

Слід зазначити, що в умовах кризи вітчизняні 
менеджери, окрім випадків, наведених вище, допус-
кають фатальні помилки в оптимізації бізнес-проце-
сів. Серед них слід назвати такі: «заморожування» 
проектів, спрямованих на розвиток (інвестиційних 
проектів); закриття збиткових напрямів без очіку-
вання окупності; продаж непрофільних, неефектив-
них або допоміжних активів; зменшення премій і 
зарплат співробітникам; звільнення, скорочення 
співробітників; «заморожування» внутрішніх про- 
ектів розвитку [9, с. 11]. 

Існують певні методи оптимізації бізнес-проце-
сів. Ці методи можна поділити на три групи. Перша 
група методів базується на досвіді. Вони є універ-
сальними та підходять будь-якому підприємству. 
Друга група методів характеризується методами  
бенчмаркінгу. Підприємства здійснюють аналіз і ко-
піювання діяльності успішних компаній-конкурен-
тів. Третя група методів характеризується техноло-
гіями командної роботи.  

На основі процесного підходу до опису бізнес-
процесів створено метод Workflow. Сутність цього 

методу полягає в тому, що він пропонує підходи до 
прискорення пристосування та зменшення часу  
реакції підприємства на швидкі зміни бізнес-середо-
вища. Тобто – це впорядкована в часі система, яка 
має безліч робочих завдань, одержуваних і викону- 
ваних співробітниками за допомогою засобів авто-
матизації та механізації. Одне із головних завдань 
Workflow полягає в наборі інструментів для аналізу 
та автоматизації функцій бізнес-процесів. За цієї  
технології застосовуються такі методики:  

– аналіз часових витрат;
– управління якістю;
– поставка в строк;
– електронний обмін даними.
Впровадження технології Workflow підвищує 

ефективну діяльність підприємства. Для побудови 
дієвої системи управління необхідно: 

1. Переглянути внутрішні резерви підприєм-
ства. 

2. Розглянути питання оптимізації існуючої
структури та всіх бізнес-процесів. 
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3. З'ясувати, які з бізнес-процесів «працюють»
на прибуток. 

4. З'ясувати, які процеси є другорядними та сту-
пінь їх перспективності й участі в загальному при-
бутку. 

5. Знайти процеси, які відволікають капітал під-
приємства. Тобто, необхідно проведення поглибле-
ного аудиту всіх бізнес-процесів підприємства, про-
ведення їх ранжування за впливом на діяльність під-
приємства. Методики вдосконалення бізнес-проце-
сів можуть бути розділені на два класи по тривалості 
виконання і ступеня змін, що вносяться в бізнес-
процес. В зв'язку з цим можуть бути виділені корот-
кострокові і довгострокові методики. 

1. Короткострокові: метод швидкого аналізу;
ідеалізація; статистичне управління процесами;  
аналіз робочих осередків; метод структуризації  
функцій якості. 

2. Довгострокові: перепроектування бізнес-
процесів; спрощення; бенчмаркінг; реінжиніринг. 

Використання цих методів на підприємствах 
залежить від певних факторів, таких як рівень та ча-
стота змін, характер організації, специфіка діяльно-
сті. Проаналізовані методи можуть застосовуватися 
і комплексно залежно від розв’язуваної задачі, на-
приклад, бенчмаркінг на стадії ідентифікації бізнес-
процесів з подальшим вдосконаленням за допомо-
гою методу Six Sigma. Six Sigma – це забезпечення 
вдосконалення бізнесу, в межах якого проводяться 
заходи по знаходженню і виключенню причин по-
милок або дефектів у бізнес-процесах, шляхом зосе-
редження на тих вихідних параметрах, які є кри- 
тично важливими для споживача [10, с. 64]. 

Стратегічне управління бізнес-процесами про-
мислового підприємства пропонується здійснювати 
на основі використання збалансованої системи по-
казників, оскільки така система дозволяє підвищити 
ступінь адекватності прийнятих управлінських рі-
шень та ефективності діяльності в цілому завдяки 
координації стратегічних та оперативних цілей, а та-
кож узгодженості результатів бізнес-процесів в ме-
жах підрозділів та підприємства [11]. Крім зазначе-
ного для ефективної реалізації стратегічного управ-
ління бізнес-процесами застосовуються інстру- 
менти їх стратегічного аналізу. Зокрема, до таких ін-
струментів належить матриця оцінки ефективності 
бізнес-процесів, що полягає в порівнянні фактичних 
результатів із відповідними показниками еконо- 
мічно ефективнішого підприємства-конкурента 
[12]. Цей інструмент є сукупністю проекцій, тобто 
окремих блоків бізнес-процесів, в межах яких вико-
нується їх аналіз [12]. Кожна з таких проекцій окре-
слюється відповідною матрицею, серед яких виділя-
ють якість роботи з клієнтами (якість продукту в 
широкому сенсі), маркетинг (дистрибуція), продук-
товий портфель, виробництво та супроводжуючі 
процеси, ефективність управління (персонал) [12]. 
При цьому оцінювання виконується окремо для до-
сліджуваного підприємства та для кожного конку- 

рента, близького чи кращого за позицією на ринку 
[12]. Аналіз також передбачає побудову матриці 
прийняття рішень (Decision Making Matrix), згідно з 
якою визначаються ключові критерії ситуації і нада-
ється кожному з них рівень значущості [12]. 

Стратегічне управління бізнес-процесами під- 
приємства має реалізовуватись комплексно з відпо-
відною послідовністю заходів. У разі його реалізації 
на інноваційно-орієнтованих підприємствах, вклю-
чати стратегічні цілі інноваційного розвитку. На-
самперед, для узгодження бізнес-процесів зі страте-
гічною метою підприємства слід визначитись з на-
прямами, завданнями та етапами реалізації іннова-
ційного розвитку підприємства. Для цього можна 
скористатись методом побудови дерева цілей. Як 
правило, цілі інноваційно-орієнтованого підприєм- 
ства спрямовані на підвищення рівня конкуренто-
спроможності завдяки впровадженню інновацій та 
укріплення його позицій на ринку. При цьому, біз-
нес-процеси також повинні мати інноваційний ха- 
рактер та підґрунтя, що може бути досягнуто за-
вдяки використанню інноваційних інструментів та 
нових методів управління ними. На рис. 4 представ-
лено модель оптимізації стратегічного управління 
бізнес-процесами інноваційного розвитку промис-
лового підприємства. 

Другим етапом у послідовності стратегічного 
управління є розроблення узгодженої з цілями про-
грами менеджменту бізнес-процесів. Для повного та 
детального аналізу бізнес-процес поділяють на скла-
дові частини. Серед інструментарію, що може бути 
використаний під час проектування робочих проце-
сів є діаграма Ганта. Маючи показники оцінки  
ефективності бізнес-процесу подальший аналіз 
може виконуватись за допомогою інструменту мат-
риці оцінки ефективності проекцій, в основі якого 
лежить метод бенчмаркінгу та Decision Making 
Matrix [12]. DMM аналіз відомий своєю простотою 
застосування, що можна описати наступними діями: 
визначення головних критеріїв вибору оптимальної 
моделі, присвоєння кожному з критеріїв балу вихо-
дячи з його значущості в загальній системі показни-
ків, розробка діапазону оцінки критерію на предмет 
характеру його впливу на об’єкт управління, розра-
хунок інтегрального показника та вибір моделі за 
найкращим значенням показника [13].  

Для вибору оптимального шляху перепроекту-
вання бізнес-процесів варто звернутись до методу 
"дерева рішень" [15, c. 5]. У результаті вибору стра-
тегії управління бізнес-процесами інноваційного  
розвитку підприємства, в рамках проекту перепро- 
ектування назначається відповідальна за результат 
особа, що формує календарний план робіт та розпо-
діляє обов’язки серед учасників проекту. При 
цьому, виконуючи безперервний контроль за вико-
нанням поставлених задач та моніторинг можливих 
відхилень показників від запланованих значень. Та-
ким чином, піддаючи бізнес-процеси інноваційного 
розвитку регулярному аналізу, з метою їх удоскона- 
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лення та оптимізації, підприємство прискорює по- 
ліпшення інноваційної складової виробничої діяль-
ності. Крім скорочення витрат на інноваційну діяль-
ність, організація також переосмислює стратегічні 
цілі та напрями свого розвитку, тим самим забезпе- 

чуючи собі високий рівень конкурентоспроможно-
сті, адаптивності до зовнішніх змін, та довгостро-
кову перевагу в реалізації заходів з інноваційного 
розвитку. 

Розробка та моделювання узгодженої з цілями стратегії 
управління бізнес-процесами інноваційного спрямування 

Рекомендовані інструменти 

Визначення та перегляд стратегічних цілей і шляхів 
інноваційного розвитку підприємства

Комплекс дій, спрямованих на оптимізацію 
стратегічного управління бізнес-процесами 

інноваційного розвитку промислового підприємства 

Дерево цілей (нормативне і 
фактичне) 

Матриця оцінки ефективності бізнес-
процесів 

Оцінка ефективності матриць бізнес-процесів 
інноваційного розвитку 

Визначення кількісних, якісних та часових вимог 
проекцій бізнес-процесів 

Діюча структура бізнес процесу інноваційної діяльності 
(послідовність виконання робіт) 

Фактичні результати бізнес-процесу 

Необхідні інструменти: 
1. Інтегровані платформи бізнес-
моделювання; 
2. Нотації та опис бізнес-процесів 
створення інновацій 

Моделювання структури проекції інноваційного розвитку, з 
урахуванням задіяних ресурсів 

Бізнес процес - система робіт та функцій, спрямованих на 
досягнення одного результату 

Функція - сукупність робіт схожого характеру 

Робота - операція, що виконується одною 
людиною чи підрозділом 

Порівняння дійсної моделі бізнес процесу з 
еталонною та формування бачення моделі 

Вибір оптимального варіанту та розробка календарного 
плану організаційних заходів щодо його впровадження 

Визначення підструктур інноваційної діяльності, що 
вимагають змін 

Виконання заходів та оперативне регулювання 

Стратегічний контроль за реалізацією бізнес-
процесів 

Метод "Дерева Рішень" 

Бенчмаркінг та DMM аналіз 

Опис послідовності робіт 
(діаграма Ганта) 
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Рис. 4. Модель оптимізації стратегічного управління бізнес-процесами  
інноваційного розвитку промислового підприємства [авторська розробка] 
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Висновки. Оптимізація бізнес-процесів під- 
приємств є дієвим інструментом забезпечення ефек-
тивності діяльності підприємств у сучасних умовах, 
сприяє збільшенню прибутку і зростанню продук- 
тивності, зниженню витрат, поліпшенню якості про-
дуктів або послуги, з метою їх відповідності потре-
бам клієнтів і споживачів. Одним із сучасних мето-
дів опису бізнес-процесів та технології організації 
бізнесу і корпоративних інформаційних систем є 
Workflow, запровадження якого на вітчизняних під-
приємствах у сучасних умовах дозволить упорядку-
вати діяльність підприємств, підвищити ефектив-
ність їх господарської діяльності та конкуренто-
спроможність. Якісно розроблена стратегія дозво-
лить підприємству досягнути запланованих резуль-
татів інноваційної діяльності в довгостроковій пер- 
спективі. Для максимізації якості бізнес-процесів на 
підприємствах України необхідно використовувати 
такі методи оптимізації, які дозволять встановити 
баланс між задоволенням споживачів і конкуру- 
ючими силами ринку з одного боку та показниками 
ефективності бізнес-процесів з іншого. 
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Колесников С. О. Особливості оптимізації  

бізнес-процесів на підприємствах України 
У статті розглянуто теоретичні засади та особли-

вості оптимізації бізнес-процесів, наведена характе- 
ристика методів удосконалення бізнес-процесів. Ви-
значено сутність та виокремлено переваги Workflow як 
методу опису бізнес-процесів і технології організації 
бізнесу та корпоративних інформаційних систем. До-
ведено необхідність запровадження методу Workflow 
на вітчизняних підприємствах у сучасних умовах, що 
приводить до упорядкування діяльності підприємства, 
зведення її до чітких процедур, підвищення ефектив-
ності господарської діяльності та конкурентоспромож-
ності. Представлено модель оптимізації стратегічного 
управління бізнес-процесами інноваційного розвитку 
промислового підприємства, яка дозволить підприєм- 
 
 

ству досягнути запланованих результатів інноваційної 
діяльності в довгостроковій перспективі. 

Ключові слова: процесний підхід, бізнес-процес, 
оптимізація, інноваційний розвиток, методи удоскона- 
лення бізнес-процесів, стратегічне управління підпри-
ємством, Workflow. 

 
Колесников С. А. Особенности оптимизации 

бизнес-процессов на предприятиях Украины 
В статье рассмотрены теоретические основы и 

особенности оптимизации бизнес-процессов, приве-
дена характеристика методов усовершенствования 
бизнес-процессов. Определена сущность и выделены 
преимущества Workflow как метода описания бизнес-
процессов, технологии организации бизнеса и корпо-
ративных информационных систем. Доказана необхо-
димость внедрения метода Workflow на отечественных 
предприятиях в современных условиях, который при-
водит к упорядочению деятельности предприятия, све-
дению ее к четким процедурам, повышению эффектив-
ности хозяйственной деятельности и конкурентоспо-
собности. Представлена модель оптимизации страте-
гического управления бизнес-процессами инноваци-
онного развития промышленного предприятия, кото-
рая позволит предприятию достичь запланированных 
результатов инновационной деятельности в долго-
срочной перспективе. 

Ключевые слова: процессный подход, бизнес-про-
цесс, оптимизация, инновационное развитие, методы 
усовершенствования бизнес-процессов, стратегиче-
ское управление предприятием, Workflow. 

 
Kolesnikov S. Features of optimization of business 

processes in enterprises of Ukraine 
The article discusses the theoretical foundations and 

features of business process optimization, describes the 
characteristics of business process improvement methods. 
It defines the essence and highlights the advantages of 
Workflow as a method for describing business processes, 
technology of business organization and corporate infor-
mation systems. Proved the need to implement the Work-
flow method in domestic enterprises in modern conditions, 
which leads to streamlining the activities of the enterprise, 
reducing it to clear procedures, improving business effi-
ciency and competitiveness. The model of optimization of 
the strategic management of business processes of innova-
tive development of an industrial enterprise is presented, 
which will allow the enterprise to achieve the planned re-
sults of innovation in the long term. 

Keywords: process approach, business process, opti-
mization, innovative development, methods for improving 
business processes, strategic enterprise management, 
Workflow. 
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МІСЦЕ СУЧАСНОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ В КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ 

Постановка проблеми. На протязі останнього 
року відповідним законом [1] і розпорядженням  
Кабміну [2] визнано та визначено місце так званих 
«креативних індустрій» в національній економіці 
України. До креативних індустрій віднесено види 
економічної діяльності, метою яких є створення до-
даної вартості і робочих місць через культурне  
(мистецьке) та/або креативне вираження, а їх про- 
дукти і послуги є результатом індивідуальної твор-
чості. У наданому переліку видів економічної діяль-
ності, які належать до креативних індустрій, міс-
титься зокрема театральна та концертна діяльність 
(згідно з Національним класифікатором України  
ДК 009:2010 присвоєно код 90.01). За таких умов до-
цільно актуалізувати питання про місце сучасного 
українського репертуарного театру, який за законом 
[3] віднесено до неприбуткових організацій, в креа-
тивних індустріях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Публікації, що присвячені саме цьому питанню, ав-
торам невідомі. Але заслуговує на увагу стаття [4], в 
якій визначається місце культурних індустрій у сис-
темі національного господарства України. Зазнача-
ється, що креативні (культурні) індустрії доцільно 
розглядати в якості альтернативного ресурсу роз- 
витку соціально-економічного потенціалу країни та 
регіонів, чинник підвищення їхньої конкуренто-
спроможності і модернізацій національного госпо-
дарства України. Культура є важливим та вирішаль-
ним фактором підвищення місцевої та регіональної 
привабливості. Рушійною силою економічного роз-
витку будь-якої національної господарської системи 
є приватне підприємництво. Так, у 2014 році кіль-
кість приватних підприємств, що вели свою еконо-
мічну діяльність у царині культурних та креативних 
індустрій, коливалась в межах 7% від загальної кіль-
кості приватних підприємств. Культурні індустрії 
створюють суспільні цінності, сприяють соціальній 
інтеграції, консолідації населення, підвищенню  
рівня освіти тощо. Вони перетворюються у важли-
вий стратегічний інструмент ревіталізації та транс-
формації регіонів. Але культурні індустрії продов-
жують розглядатися виключно як дотаційні і зали-
шаються неадаптованими до ринкових умов. Більш 
того, деякі – наприклад, телебачення та музична ін- 
дустрія, – складають достатню частку тіньового  
ринку країни. 

Виділення невирішених частин загальної 
проблеми. З огляду на доступну інформацію можна 
стверджувати, що місце і роль саме сучасних укра-
їнських репертуарних театрів в наголошених (але не 
створених) креативних індустріях поки не визна-
чено. 

Метою даної статті є попередній пошук шля-
хів для виявлення місця та ролі сучасного реперту- 
арного театру в створюваних креативних індустріях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
тлумачних словниках (див., наприклад, [5, с. 505]) 
стверджується, що в якості індустрії доцільно роз- 
глядати таку галузь народного господарства, яка має 
вирішальний вплив на рівень економічного роз- 
витку суспільства. В економіці галузь розуміється 
як сукупність підприємств і організацій, що харак-
теризуються спільністю ознак виробничо-господар-
ської діяльності. Зрозуміло, що появі індустрій пе-
редує процес із назвою «індустріалізація», який 
означає поширення в національних економіках  
стандартизованого виробництва матеріальних благ і 
послуг, заснованого на використанні систем робо-
чих машин і механізмів [6, с.468]. Суспільство, жит-
тєдіяльність якого йде за означених умов, здобуло 
назву індустріального [6, с. 475]. Для нього властиві 
розвинута та складна система розподілу праці за 
умов його спеціалізації, масове виробництво товарів 
для широкого вжитку, машинізація й автоматизація 
виробництва і управління, науково-технічна рево-
люція. Моделі індустріалізації економіки в розвине-
них країнах аналізувалися в роботі [7], але всі вони 
мають на меті промислове (матеріальне) виробни- 
цтво.  

Поняття «креативні індустрії» пов’язане із по-
няттям «культурні індустрії», тому що будь-який 
розгляд відносин між економікою і культурою був 
би неповним, якби ігнорувалися витоки культур-
ного виробництва, тобто сам творчий (читай, креа-
тивний) процес. Його модель застосовна як для ок-
ремого митця, так і для театрального колективу [8, 
с. 134]. Але творчість (або креативність) не має чіт-
кості, необхідної для формулювання прикладного 
поняття (дефініції). Тому серед фахівців йдуть дис-
кусії про відмінності культурних індустрій від креа-
тивних [9, с. 174]. 

Менеджмент інновацій 
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Уявляючи культуру як систему переконань, 
цінностей, звичаїв тощо, розповсюдження яких ге-
нетично не обумовлено, але поділяється певною 
групою людей за рахунок взаємодій між собою,  
можна погодитися, що такі взаємодії можуть моде-
люватися як трансакції з обміну символічними і ма-
теріальними благами в рамках існуючої економіки. 
Доцільно зауважити, що й ідеї ринку, мінової варто-
сті, валюти, ціни та таке інше теж стало у всіх суспі-
льствах часткою їхньої культури. Тут природним є 
припущення відносно того, що всі культури присто-
совані до свого матеріального оточення (бо буття 
визначає свідомість) і можуть бути пояснені через 
нього. Еволюція різних культур обумовлена, скоріш 
за все, не цінностями, які ці культури втілюють, а їх 
успіхом у взаємодії з навколишнім матеріальним 
світом. Це народило термін «культурний матеріа-
лізм». Йому в економіці чітко відповідає напрям, 
який називають «інституційною економікою» і де 
культура лежить в основі всієї економічної діяльно-
сті. Тому деякі представники інституційної еконо-
міки розглядають культурний матеріалізм як засіб 
реінтеграції культури в той же самий матеріал, при-
родний світ, частиною якого є економіка [8, с. 136]. 

Для визначення сутності культурної індустрії 
необхідно виокремити поняття про культурний то-
вар, способи вимірів обсягів і цінності його вироб-
ництва та таке інше. Для репертуарних театрів мова 
повинна йти про кількість спектаклів, створених  
театральною трупою за певний проміжок часу, кіль-
кість показів кожного з них, кількість проданих 
місць у глядацьких залах та виручку від продажів. 
Для культурної індустрії, до якої необхідно долу-
чити театри, перелічені показники мають буди до-
статньо великими. Безумовно, що необхідно раху-
вати і витрати [9, с. 39]. Як правило, у більшості ви-
падків умовно-постійні витрати, що пов’язані зі 
створення спектаклів, – великі, а умовно-змінні ви-
трати, які йдуть на покази спектаклів, – суттєво  
нижче. 

З урахуванням озвученого виникає потреба в 
уточненні ознак креативної індустрії, до якої розпо-
рядженням Кабміну [2] віднесено театральну діяль-
ність (код 90.01). 

Креативні індустрії привертають увагу сьо- 
годні тому, що креативна праця трансформувалася у 
найважливіший виробничий фактор [10, с. 183]. Ос-
новою такої праці є креативне або творче мислення 
зайнятих нею особистостей. Ознаки такого мис-
лення наведено на рис. 1.  

Аналіз ознак творчого мислення підказує, що 
креативну працю, на відміну від фізичної, немож-
ливо замістити машинною або комп’ютерною. В ре-
зультаті креативної праці з’являється унікальний 
продукт, цінність або вартість якого встановити 
вкрай важко. Але товарний обмін ніхто не скасував, 
митці теж хочуть достойно жити, тому мимоволі по-
винні з’явитися такі «супутники» індустріалізації, 
як спеціалізація, раціоналізація та стандартизація, 

що «працюватимуть» на ціноутворення для креа- 
тивноміських товарів та послуг.  

Рис. 1. Основні ознаки творчого мислення  
[11, с. 126] 

Уявляється, що напрацювання стандартів, як 
високоякісних зразків для наслідування, у театраль-
ній справі повинно стати обов’язком репертуарних 
театрів. Бо саме вони, як відомо [12, с. 24], творчо  
і на постійній основі виконують соціально важливі 
функції: (1) розваги; (2) гносеологічну або пізна- 
вальну; (3) регулятивну (відносно поведінки лю-
дей); (4) формування суспільної свідомості; (5) фор-
мування естетичного смаку; (6) ігрову; (7) компен-
саторну, що дозволяє людині знайти душевну рівно-
вагу в собі; (8) знакову або семіотичну, яка дозволяє 
навчитися зрозуміти усі тонкощі сценічної мови;  
(9) комунікативну,; (10) стратифікації; (11) соціалі-
зації; (12) аксіологічну або оцінну (надає відповідь, 
наприклад, на сократовське запитання: «Що є 
благо?»); (13) створення робочих місць; (14) спла-
чення податків; (15) підтримки ресторанно-готель-
но-туристичного і інших видів бізнесу, що надають 
різноманітні попутні послуги; (16) рекреації люд- 
ського капіталу (або потенціалу); (17) бути центром 
інфраструктурної кластеризації, та таке інше. 

Креативна (або культурна) індустрія може ви-
никнути та існувати лише за наявності певної галу-
зевої бази. Згідно статистичних даних, в Україні сьо-
годні діють 113 театрів державної та муніципальної 
форми власності; окрім того в країні функціонують 
ще близько 300 (за оцінками експертів) приватних 
театрів, понад 100 з них розташовано в Києві [13, 
с. 124]. Історія виникнення репертуарних театрів, 
наприклад, у США [14, с. 10] свідчить, що більшість 
з них зароджувалась як самодіяльні, де всьому пер-
соналу не виплачувалися будь-які кошти. Резуль-
тати розвитку аматорських театрів ставали своєрід-
ним трампліном для потрапляння на професійну 
сцену. Аматорські або приватні театри можуть бути 
певною нивою, яка «підживлює» репертуарні теат-
ральні колективи. Наприклад, в деякі постанови  
Харківського академічного театру музичної комедії 
(а це – репертуарний театр) запрошуються актори, 
що працюють на приватних сценах. Ефект збага-
чення у професійному плані взаємний. Зміцнюється 
при цьому і креативна індустрія, що формується, до 
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якої віднесені всі театри і яку можна розглядати в 
якості єдиного творчо-виробничого співтовариства, 
що входить у соціально-економічну систему із на-
звою «національна економіка». 

Ураховуючи те, що креативна індустрія в галузі 
театральної діяльності скоріш наголошена ніж  
сформована, доцільно розглянути питання про її 
створення, тобто про «індустріалізацію».  

Модель індустріалізації ліпше за все будувати, 
спираючись на системні уявлення. Наявність ознак 
життєдіяльності (активність та інформативність) до-
зволяє будувати модель театральної індустрії у ви-
гляді динамічної, функціональної системи. Поділя-
ючи погляди П.К. Анохіна – одного з авторів загаль-
ної теорії функціональних систем, – під системою 
будемо розуміти тільки такий комплекс вибірково 
залучених компонентів, у яких взаємодія і взаємини 
приймають характер взаємоСОдії компонентів на 
отримання сфокусованого корисного результату 
[15, с. 35], в якості якого може бути певна дія або 
функція. Конкретною ознакою (та механізмом) вза-
ємосодії компонентів є звільнення їх від надмірних 
ступенів свободи, не потрібних для отримання да-
ного конкретного результату, і, навпаки, збереження 
всіх тих ступенів свободи, які сприяють отриманню 
результату. Системоутворюючим чинником, що 
упорядковує множину компонентів (або елементів) 
системи та зв’язки між ними, є результат (ціль або 

властивість), який система повинна забезпечити. 
Таке визначення системи віддзеркалює погляд спо-
стерігача, розташованого на межі «система/оточу-
юче середовище».  

Креативна індустріалізація театральної галузі є 
результатом певних цілеспрямованих дій одних ін- 
дивідів по відношенню до інших. Такі дії М. Вебер 
назвав «соціальними». Він стверджував [16, с. 602]: 
«…«Дією» ми називаємо дію людини (незалежно 
від того, чи носить вона зовнішній чи внутрішній ха-
рактер, зводиться до невтручання або терплячого 
прийняття), якщо і оскільки діючий індивід чи інди-
віди пов'язують з ним суб'єктивний сенс. «Соціаль-
ною» ми називаємо таку дію, яка по передбачува-
ному дійовою особою або дійовими особами змісту 
співвідноситься з дією інших людей і орієнтується 
на неї». Це поняття було покладено в теорію систем 
соціальної дії, великий внесок у яку належить Тол-
котту Парсонсу – американському соціологу-теоре-
тику, одному з найяскравіших представників струк-
турно-функціонального напрямку у соціології. На 
основі запропонованої ним чотирьох-функціональ-
ної схеми взаємообміну (див. таблицю) – універса-
льного методологічного інструменту, призначеного 
для аналізу будь-яких конкретних товариств і будь-
яких живих систем дії взагалі, – було розроблено 
концепцію становлення систем суспільств сучас-
ного типу [17, с.16 - 43].  

Таблиця 
Структура суспільства як соціальної системи 

Підсистеми Структурні компоненти Аспекти процесу розвитку Основна функція
Соцієтальне співтовариство Норми Включення Інтеграція 
Відтворення зразка або фіду-
ціарна підсистема 

Цінності Генералізація цінностей Відтворення зразка

Політика Колективи Диференціація Ціледосягнення
Економіка Ролі Підвищення адаптивного 

потенціалу 
Адаптація 

Джерело: [17, с. 24]. 

Суспільство може сприйматися в якості соціє-
тальної системи [18, с. 115], якщо має властивість 
самовідтворення, яке здійснюється за допомогою 
ряду необхідних диференційованих функцій (див. 
таблицю). Ці функції, з одного боку, є наслідком ме-
ханічного поділу суспільної праці, а з іншого боку, 
доповнюючи один одного, взаємодіючи один з од-
ним, надають функціонуванню та розвитку суспіль-
ства характер особливого соціального організму.  

Диференціація суспільних функцій супрово-
джується створенням різних безособових структур 
або підсистем (економічних, соціальних, політич-
них та інших інститутів, організацій), які виступа-
ють в якості «речових» носіїв цих функцій. Ці  
структури заповнюються людьми, які володіють  
певними якостями (психологічними, професійними 
та ін.), необхідними для виконання тих чи інших  
функцій (економічних, політичних та ін.). Люди, які 
включені у функціонування тих чи інших структур, 

здійснюють свої функції не ізольовано, а взаємоді-
ючи один з одним. Внаслідок цього в межах тих чи 
інших безособових структур складається певна 
структура міжособистісних відносин. Саме за допо-
могою цих міжособистісних відносин, суб'єктами 
яких є реальні індивіди, приводяться в рух або, вір-
ніше, виконують ті чи інші функції, безособові стру-
ктури (підсистеми). 

Враховуючи вище викладене, можна дійти до 
моделі театральної галузі, що дана на рис. 2.  

Вказані підсистеми галузі забезпечують такі 
функції:  

1) економічну – формування ресурсно-техноло-
гічних можливостей галузі, без чого неможлива ада-
птація до середовища життєдіяльності; сюди, безпе-
речно, необхідно віднести безпосередньо виробни- 
цтво, маркетинг, постачально-збутову та фінансову 
діяльність і таке інше; 
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2) організаційну – розподіляє різні види діяль-
ності між підсистемами галузі та координує цю дія-
льність, тобто створює організаційну структуру га-
лузі з додержанням всіх існуючих норм законодав-
ства, що регламентують і структуру, і внутрішні та 
зовнішні стосунки (які є невід’ємною складової га-
лузевої культури) у театральній індустрії, задля до-
сягнення її цілей; формує трудовий менталітет, мо-
тивуючи до креативної праці в театральній сфері по-
стійно діючі репертуарні театри; 

3) «соцієтальну» – у вигляді єдиного колективу
(«ядра») для підпорядкування прийнятому у креа- 

тивній індустрії  нормативному порядку та забезпе-
чення внутрішньої єдності;  

4) підтримки зразків творчого, інноваторського
(підприємницького) та етичного поводження керів-
ництва – для збереження та збагачення системи цін-
нісних уявлень про необхідні характеристики  
творчої діяльності та особові характеристики керів-
ництва, для активізації трудової поведінки підлег-
лих; відповідає за легітимізацію нормативного по-
рядку та збереження стану галузевої єдності (запо-
бігти «війну всіх проти всіх»); тут теж повинні «пра-
цювати» репертуарні театри.  

Рис. 2. Модель галузі, як системи соціальної дії за Т. Парсонсом (авторська розробка) 

Всі ці підсистеми взаємодіють з відповідними 
інститутами, що зосереджені у зовнішньому (оточу-
ючому) середовищі галузі, яку необхідно розглядати 
як відкриту систему [19, с. 167].  

Дослідити вплив усіх складових внутрішнього 
середовища галузі на результати її життєдіяльності 

доцільно шляхом математичного моделювання 
змін у перерахованих підсистем, що можуть бути 
описані наступною системою диференційних рів-
нянь (аналогічною із роботою [12, с.104–108]):  

1( 1) ( ) ( )
K

dE
G

dt EE E EG E ED ES E
E G K D Ek e l k k k k S

ρδ δ−= − − − − + + , (1)

1( 1) ( ) ( )
K

dG
dt GG G GE G GD GS G

G E E K D Gk e l k k k k S
ρδ δ−= − + − − + − , (2)
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2 2 2
( ) ( )

dK
dt KG KE K KK KD KS K

K K K Kk G k l k k k SE Dρ= + − − − + , (3)

2 2 2
( ) ( )

dD
dt DG DE D DD DK DS D

D D D Dk G k l k k k SE Kρ= + − − − + , (4)

де E(t), G(t), K(t), D(t) – функції, що описують по-
ведінку «економічної», «організаційної», «соціє-
тальної» та «підтримки зразків» підсистем відпо-
відно; ( )

X
tS  – функція, що характеризує стан ві-

дповідного інституту із зовнішнього середовища; 
складові типу ( ) X

X XX
Xl k ρ−  описують втрати,

що пов’язані з легітимізацією нових нормативних 

порядків, а YkXY
2

 – описують втрати, що виника-
ють внаслідок опору традиційних норм новим 
(прояв фундаменталізму); k XX  – середній у галузі 
множник капіталізації інвестованого у підсистему 

капіталу; 1( 1)e
δρ δ− −  – показник, що залежить від 

рівня інноваторства (підприємливості) ρ ; ρ  – 
щільність підприємливості, інакше, відносна кіль-
кість актів прояву підприємливості одним співробі-
тником галузі в одиницю часу (відзначимо, що прак-
тично завжди ρ > 0); δ – відносна частка співробіт-
ників-носіїв «підприємливості» (її можна розраху-
вати шляхом визначення кількості робітників, які 
проявляють інноваторський (нестандартний) підхід 
до вирішення різних питань і проблем, та відно-
шення її до загальної кількості працівників), δ1 – від-
носна частка співробітників галузі, які не мають під-
приємницьких рис (здібностей). 

Квадратичні залежності швидкостей змін соці-
єтальної підсистеми та підсистеми підтримки зраз-
ків від організаційної та економічної підсистем (що 
містяться в перших дужках у правих частинах вира-
зів (3) і (4)) породжуються тим, що взаємодії між  
підсистемами визначаються колективним станом га-
лузі та виражаються кількістю парних зв’язків між 
елементами підсистем.  

Система нелінійних диференційних рівнянь  
(1) – (4) може використовуватися для аналізу як  
кількісного зростання перелічених підсистем, так  
і якісного розвитку галузі в цілому, тобто індустріа-
лізації. Ознакою останнього є стрибкоподібний ха-
рактер у змінах його основних показників [20]. Як 
відзначається у роботі [21, с.105], «... під розвитком 
доцільно розуміти процес формування нової диси-
пативної структури, виражений у якісній зміні 
складу, структури і способу (моделі) функціону-
вання системи, який виявляється в лізисній чи кри-
зовій формі і спрямований на досягнення змінюва-
них глобальних цілей підприємства». 

Для наочності подальшого аналізу припустимо, 
що на аналізованому інтервалі часу соцієтальна під-
система та підсистема підтримки креативності є не-
змінними і зміни відбуваються лише в економічній 

та організаційній підсистемах, в яких наголос ро-
биться творчих підходах працівників до розв’язання 
будь-яких проблем. За таких умов можна дійти до 
наступної системи нелінійних диференційних рів-
нянь: 

2

1 1 1

2

2 2 2

( , )

( , )

dx
dt

x y P x y

dy
y x Q x y

dt

yl kA

l k xA

 = + − ≡

 = − + ≡


, (5) 

де x G= , y E= , ll G=1 , ll E=2 ,

kk GE=1 , kk EG=2 , (6)

( )1

1
1 ) ( )( GS G GK GDGG

K Dk e k S k kA
ρδ δ− = − + − +  

, (7) 

( )1

2
1 ( )

EE EK ED ES E
K Dk e k k k SA

ρδ δ− = − − + +  
.

  (8) 
Аналог системи (5) було здобуто в роботі [22]. 

Оскільки знайти точне рішення системи (5) принци-
пово неможливо, продуктивним є лише якісне до- 
слідження динамічної системи на площині х0у [23], 
яке дозволяє вивчити можливі стани  рівноваги і на-
прямки руху системи до них. Стани рівноваги зна-
ходяться серед особливих точок, в яких одночасно 
перші похідні дорівнюють нулю, тобто 0dx dt =  і 

0dy dt = . Координати цих точок одночасно задо-
вольняють системі рівнянь 





=+−
=−+

0

0
2

222

2
111

xkxlyA

ykylxA ,  (9) 

кожне з яких описує відповідну параболу, можливі 
варіанти перетину яких наведено на рис. 3. 

y

x0

02
111 =−+ ykylxA

02
222 =+− xkxlyA

Рис. 3. Приклад визначення особливих точок  
в динаміці взаємодії організаційної та економіч-

ної підсистем галузі (авторська розробка) 
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Характер поведінки системи в околі особливої 

точки ( )
0

,
0x y  визначається знаками величин Δ ,

σ  і ( )2 4σ − Δ , дві перші з яких розраховуються за

формулами [23, с.65]: 
 )y,x(Q)y,x(P yx 0000 ′+′=σ ,  (10)

 
)y,x(Q)y,x(Q

)y,x(P)y,x(P

yx

yx

0000

0000

′′
′′

=Δ .  (11) 

Розрахунки дають: 

( ) ( )

1 2

1 2 1 1 2 0 20

22

1 1 2 0 20

( ) ( ),

( ) ( ) (2 )(2 ),

4 4(2 )(2 ).1 2( ) ( )

A A
yk l k x lA A

yk l k x lA A

σ ρ ρ
ρ ρ

ρ ρσ


= +


Δ = + − −


 − Δ = + − −
 −

 (12) 

В виразах (12) зазначено, що реально змінюва-
ними величинами можуть бути функції )(A ρ1  і

)(A ρ2 , аргумент ρ  в яких безпосередньо залежить

від рівня трудового менталітету як окремої особис-
тості, так і працівників галузі в цілому, тобто від  

рівня організаційної культури в ній, яку можна 
сприймати як «глобальний» (або домінуючий) фак-
тор в життєдіяльності всієї системи. Можливі стани 
цієї системи, що описується математичною мо-
деллю (9) і проаналізована за допомогою програм-
ного пакету «Matematica», наведено на рис. 4 в так 
званій біфуркаційній діаграмі [12, с.304]. 

Найбільш сприятливими є стійкий вузол та 
стійкий фокус, бо саме в цих випадках повинні спо-
стерігатися самоорганізаційні процеси у театраль-
ній діяльності, які не передбачають застосування си-
лового сценарію змін в ній. При цьому поліпшення 
показників господарської діяльності в околі однієї з 
точок стійкого існування системи свідчить про про-
цеси зростання системи, а перехід системи з околу 
однієї точки стійкої поведінки (стійкий фокус)  в 
окіл іншої, більш впорядкованої  (стійкий вузол) – 
про розвиток системи, тобто індустріалізацію. Фор-
муючи відповідні зразки в галузевій організаційній 
культурі, репертуарні театри, таким чином, роблять 
свій вагомий внесок у створення власної креативної 
індустрії. 

Δσ =
4

2

Δσ =
4

2

Δ

σ

Рис. 4. Біфуркаційна діаграма [12, с.304] 
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Висновки і перспективи подальших до- 
сліджень. Таким чином, поставлену у роботі мету 
досягнуто, а саме: репертуарні театри можуть і по-
винні виступати в складі організаційних підсистем 
театральної галузі, завдяки чому можлива її індуст-
ріалізація. Такий результат досягнуто внаслідок  
ідентифікації галузі як динамічної, функціональної 
системи соціальної дії, поведінка якої може мати ма-
тематичний опис у вигляді системи нелінійних ди-
ференційних рівнянь першого порядку. Все це доці-
льно сприймати в якості подальшого розвитку 
сфери практичного застосування розробленої  
Т. Парсонсом теорії систем соціальної дії. Достат-
ньо строгий аналіз побудованої моделі доводить, 
що в реальних умовах саме організаційна підсис-
тема, «законодавцем мод» в якій повинні бути ре-
пертуарні театри, може бути домінуючим факто-
ром росту економіки та розвитку театральної га-
лузі, тобто її індустріалізації,. Підґрунтям для та-
кого розвитку подій виступає така людська якість 
як інноваторство (підприємливість) персоналу су-
часного репертуарного театру, що постійно працює 
із глядачем. Надалі доцільно охопити аналізом всі 
підсистеми запропонованої моделі театру.  
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Сєріков А. В., Коваль І. М. Місце сучасного ре-
пертуарного театру в креативних індустріях  

Статтю присвячено пошуку рольового місця су-
часного українського репертуарного театру у закріпле-
них нормативними актами креативних індустріях, які 
мають стати рушійною силою у національній еконо-
міці. 

Щоб така сила «запрацювала» повинен відбутися 
процес індустріалізації, супутниками якого стають 
спеціалізація, раціоналізація та стандартизація. Пред-
ставляється, що напрацювання стандартів, як високо- 
якісних зразків для наслідування, у театральній справі 
повинно стати прерогативою репертуарних театрів.  

З метою аналізу процесу індустріалізації театра-
льної справи в статті запропоновано математичну мо-
дель галузі, що спирається на теорію систем соціальної 
дії Толкотта Парсонса. Математичний опис галузі дано 
у вигляді системи нелінійних диференційних рівнянь 
першого порядку. В якості домінуючих факторів-неві-
домих в цих рівняннях містяться економічна, організа-
ційна, ментальна та соцієтальна складова внутріш-
нього середовища галузі. Всі перелічені складові взає-
модіють із відповідними інституціями у зовнішньому 
середовищі галузі і вони всі притаманні саме реперту-
арним театрам, які працюють із глядачем на постійній 
основі. Формалізований опис містить у собі параметр 
управління під назвою креативність або інноваторство, 
який відображає комплекс особових характеристик ке-
рівництва галузі та його оточення. Аналіз поведінки 
моделі суттєво спрощується при припущенні, що серед 
факторів-невідомих найбільш впливовими на інтегра-
льні результати діяльності галузі є економічна та орга-
нізаційна складові. За таких умов достатньо залишити 
лише два відповідні диференційні рівняння. Це дозво-
ляє достатньо строго довести, що саме організаційна 
культура, трудовий менталітет, в якому повинне бути 
місце такій людській якості як креативність, або інно-
ваційність, або підприємливість є всеохоплюючим, 
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домінуючим фактором індустріалізації театральної 
справи. 

Ключові слова: креативні індустрії, сучасний ук-
раїнський репертуарний театр, математична модель, 
організаційна культура, інноваційність, підприємли-
вість, нелінійні диференційні рівняння, біфуркаційна 
діаграма. 

Сериков А. В., Коваль И. Н. Место современ-
ного репертуарного театра в креативных инду-
стриях 

Статья посвящена поиску ролевого места совре-
менного украинского репертуарного театра в закреп-
ленных нормативными актами креативных инду-
стриях, которые должны стать движущей силой в 
национальной экономике.  

Чтобы такая сила «заработала», должен состо-
яться процесс индустриализации, спутниками кото-
рого становятся специализация, рационализация и 
стандартизация. Представляется, что наработки стан-
дартов, как высококачественных образцов для подра-
жания, в театральном деле должно стать прерогативой 
репертуарных театров.  

С целью анализа процесса индустриализации те-
атрального дела в статье предложена математическая 
модель отрасли, которая опирается на теорию систем 
социального действия Толкотта Парсонса. Математи-
ческое описание отрасли дано в виде системы нелиней-
ных дифференциальных уравнений первого порядка. В 
качестве доминирующих факторов-неизвестных в этих 
уравнениях содержатся экономическая, организацион-
ная, ментальная и социетальная составляющая внут-
ренней среды отрасли. Все перечисленные составляю-
щие взаимодействуют с соответствующими институ-
тами во внешней среде отрасли и они все присущи 
именно репертуарным театрам, которые работают со 
зрителем на постоянной основе. Формализованное 
описание включает в себя параметр управления под 
названием креативность или инноваторство, который 
отражает комплекс личностных характеристик руко-
водства отрасли и его окружения. Анализ поведения 
модели существенно упрощается при предположении, 
что среди факторов-неизвестных наиболее чувстви-
тельными в интегральных результатах деятельности 
отрасли является экономическая и организационная 
составляющие. При таких условиях достаточно оста-
вить только два соответствующих дифференциальные 
уравнения. Это позволяет достаточно строго доказать, 
что именно организационная культура, трудовой мен-
талитет, в котором должно быть место такого челове-
ческого качества как креативность, или инновацион- 

ность, или предприимчивость является всеобъемлю-
щим, доминирующим фактором индустриализации те-
атрального дела. 

Ключевые слова: креативная экономика, совре-
менный украинский репертуарный театр, математиче-
ская модель, организационная культура, инновацион-
ность, предприимчивость, нелинейные дифференци-
альные уравнения, бифуркационная диаграмма 

Sierikov A., Koval I. The Place of Modern Reper-
tory Theater in creative Industries 

The paper is devoted to defining the role of the con-
temporary Ukrainian repertory theater in the enshrined le- 
gislatively creative industries which should become the 
driving force in the national economy.  

For this force to “kick into high gear”, the process of 
industrialization should be activated, accompanied by spe-
cialization, rationalization and standardization. It is as-
sumed that the development of standards, as high-quality 
models to emulate, in the theatrical business should be-
come the prerogative of repertory theaters.  

In order to analyze the process of theatrical business 
industrialization, the paper proposes a mathematical model 
of the industry, based on the Tolkott Parsons theory of so-
cial action systems. The mathematical description of the 
industry is given in the form of a system of nonlinear dif-
ferential equations of the first order. In these equations, the 
dominant unknown factors are economic, organizational, 
mental, and societal components of the industry’s internal 
environment. All of these components interact with the re- 
levant institutions in the external environment of the indus-
try, all of them being inherent in the repertory theaters that 
deal with the spectators on an ongoing basis. The forma- 
lized description includes a management parameter called 
‘creativity’ or ‘innovation’, which reflects the complex of 
personal characteristics of the management of the industry 
and their environment. The analysis of the behavior of the 
model is significantly simplified under the assumption that 
among the unknown factors the most influential for the in-
tegral results of the industry are the economic and organi-
zational components. Under these conditions, it is suffi-
cient to leave only two corresponding differential equa-
tions. This allows us to prove quite rigorously that it is the 
organizational culture, the labor mentality that should pro-
vide such a human quality as creativity, or innovation, or 
entrepreneurship, being a comprehensive, dominant factor 
in the industrialization of theatrical business. 

Keywords: creative industries, modern Ukrainian re- 
pertory theater, mathematical model, organizational cul-
ture, innovation, entrepreneurship, nonlinear differential 
equations, bifurcation diagram. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АГЕНТИ ТА МУЛЬТИАГЕНТНІ СИСТЕМИ У ВИРОБНИЦТВІ 

Постановка проблеми. Сьогодні споживачі 
все частіше приймають учать у виробничих проце-
сах підприємств шляхом висування вимог до більш 
якісних продуктів з особистими специфікаціями та 
меншим терміном доставки. Класичні виробничі си-
стеми стають все менш актуальними, через те, що 
характеризуються високим об`ємом та низьким різ-
номаніттям продукції, майже відсутністю гнучкості 
та високими витратами на заміну. Всі ці умови при-
зводять до зниження ефективності класичної сис-
теми виробництва. Для того щоб відповідати вимо-
гам споживачів та підвищити конкурентоспромож-
ність свого товару, підприємства мають бути готові 
до таких змін, як скорочення партій, термінів по- 
ставки та життєвого циклу продуктів, збільшення 
асортименту продукції. Це безпосередньо стосу-
ється і українських підприємств. Для повного вико-
ристання виробничих ресурсів та оперативного реа-
гування на зміни продукції важливо змінити фак- 
тичні виробничі системи на більш гнучкі – інтелек-
туальні. За результатами досліджень іноземних на- 
уковців, інтелектуальна виробнича система, що бу-
дується на технології інтелектуальних Агентів – 

є найбільш потенційним напрямом розвитку. Виро-
бнича система, заснована на інтелектуальному  
Агенті, являє собою специфічне застосування теорії 
і методу Мультиагентної системи у виробничій 
сфері. 

Аналіз досліджень і публікацій. Співробіт-
ники Інституту економіки промисловості НАН Ук-
раїни приділяють багато уваги питанням пов’язаним 
з інтелектуальною складовою виробничих систем. 
Такі вчені, як: Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв, 
І.В. Бриль, Я.С. Брюховецький, Є.І. Булєєв, Л.В. Іва-
ненко, у своїх наукових працях активно досліджу-
ють проблеми інтелектуалізації промислових під- 
приємств [1-4].     

Визначенню поняття «інтелектуальний Агент» 
в системах штучного розподіленого інтелекту при-
ділено багато уваги зі сторони вітчизняних та за- 
кордонних вчених, таких як: В.Д. Боєв [5], Ю.Р. Ва-
лькман [6], І.В. Варшавський [7], В.Л. Макаров [8], 
В.Б. Тарасов [9], М.Р. Фаттахов [10], Б. Хейєс-Рот 
[11], І. Шоем [12], К. Сікара [13], С. Рассел [14], 
П. Маєс [15], Дж. Ржевський [20] та ін. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Трактування сутності поняття «інтелектуальний Агент» 

№ 
з/п 

Автор Сутність поняття

1 2 3
1 С. Рассел [14] Будь-яка сутність, яка знаходиться в деякому середовищі, сприймає його за до-

помогою сенсорів, отримуючи дані, які відображають події, що відбуваються в 
середовищі, інтерпретує ці дані і діє на середовище за допомогою ефекторів 

2 Б. Хейєс-Рот [11] Автор підкреслює, що інтелектуальні Агенти виконують три функції: 1) сприй-
няття динаміки середовища; 2) дії, що змінюють середовище; 3)міркування з 
метою інтерпретації спостережуваних явищ, вирішення завдань, виведення ви-
сновків і визначення дій 

3 П. Маєс [15] Автономні агенти – це комп'ютерні системи, що функціонують в складному, 
динамічному середовищі, здатні відчувати і автономно впливати на це середо-
вище і, таким чином, виконувати безліч завдань, для яких вони призначені 

4 І. Шоем [12] Агент – цілісна одиниця, опис стану якої включає такі психічні компоненти як 
переконання, здібності, зобов'язання і рішення 

5 К. Сікара [13] Автор виділяє наступні характеристики інтелектуальних агентів: здатність до 
вирішення задач; активність; напівавтономність; надійність; здатність до спів-
робітництва з людьми або іншими комп’ютерними агентами; гнучкість; адап-
тивність; наполегливість у вирішенні задач  

6 В. Д.Боєв [5] Агент – це активний об'єкт, який володіє поведінкою і має можливість взаємодії 
з іншими агентами і середовищем 

7 В.Л. Макаров [8] Кожен з Агентів володіє заданим набором характеристик і цільової функцією. 
На цій основі відбувається імітація реакції Агента на зміни зовнішнього сере-
довища, які зачіпають його інтереси 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3

8 М.Р. Фаттахов [10] Основними властивостями і атрибутами Агентів називає: «автономність, інте-
лектуальність, репрезентативність, наявність життєвого циклу, самостійність 
від розробника моделі або зовнішнього оператора, взаємодія, цілеспрямова-
ність, сприйняття світу, здатність навчатися і адаптуватися, наявність у Агента 
ресурсу» 

9 Дж.Ржевський [20] Інтелектуальні Агенти – програмні об'єкти (особливий рід комп'ютерних про-
грам), здатні до взаємодії один з одним і аналізу інформації, отриманої через їх 
повідомлення один одному. У виправдання визначення "інтелектуальні", 
Агенти повинні бути здатні до прийняття рішень в умовах невизначеності си-
туації, діяти при відсутності повної інформації, хоча б і в якій-небудь вузькій 
сфері 

Таким чином, інтелектуальний Агент – це 
об’єкт який здатен виконувати завдання самостійно, 
без людського втручання. Він має володіти трьома 
важливими функціями: автономністю, адаптовані-
стю і координацією. Автономія означає, що інтелек-
туальний Агент повинен виконувати пов'язані  
завдання активно без зовнішнього втручання (люд-
ського або іншого програмного забезпечення);  
адаптованість означає, що інтелектуальний Агент 
має здібності сприймати і адаптуватися до зовніш-
нього середовища і самонавчання. Координація є  
важливою особливістю Мультиагентної системи, в 
якій інтелектуальні Агенти координують і викону-
ють завдання разом. Таким чином, здатність Муль-
тиагентної системи не визначається здатністю од-
ного інтелектуального Агента, а інтелектом, що про-
являється взаємною координацією між ними. 

Метою статі є дослідження інтелектуальних 
виробничих систем на основі інтелектуальних  
Агентів та визначення відмінних характеристик та 
переваг Мультиагентної системи виробництва від 
класичної для виявлення нових можливостей під- 
приємств. 

Виклад основного матеріалу. Комп`ютерно-
інтегроване виробництво (КІВ) – це концепція, що 
була створена для вирішення саме цих задач, яка 
включає не тільки виробничі системи, але й реаліза-
цію, запаси та адміністрування [16]. КІВ – це повна 
автоматизація підприємств шляхом інтеграції біз-
нес-функцій та виробничих функцій за допомогою 
застосування технологій. Всі процеси та дії контро-
люються в ієрархії комп’ютерних систем, а інфор-
мація, що розповсюджується, винятково у цифровій 
формі. Планування задач централізоване, а виробни-
цтво – практично послідовне. Але реалізація кон- 
цепції потребує великих інвестицій, тривалих термі-
нів виконання та складних структур. Все це гальмує 
розвиток підприємств та не дає змоги швидкій пере-
конфігурації у динамічних умовах. 

Щоб досягнути успіху в конкурентній боротьбі, 
підприємствам необхідна гнучка виробнича сис-
тема, що зможе виконувати певні завдання: швидку 
адаптацію до ринкових умов, у яких організація ма-
тиме економічну вигоду; спроможність економічно 
будувати виробничий процес на основі різноманіт- 

них вимог до продуктів; здатність проводити адап-
тивні самоорганізації, а також самонавчання та са-
мообслуговування для всього динамічного процесу 
виробництва. Така виробнича система розкрива-
ється в повному обсязі у технологіях та системах 
штучного інтелекту, що стають базовими інстру- 
ментами підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності промислових підприємств.  

Штучний інтелект є одним з технологічних 
проривів Революції 4.0. Технологічні досягнення 
виникають швидко і паралельно в різних (не суміж-
них один з одним) сферах, наприклад, в промисло-
вому виробництві і охороні здоров'я. Системи і тех-
нології штучного інтелекту в зарубіжних країнах 
широко застосовуються як споживачами, так і ви- 
робниками. Португальський вчений Паоло Летальо 
у своїх роботах зазначає, що штучний інтелект надає 
рішення для кількох складних проблем в області ма-
шинобудування і інформатики, а саме [17]: 

1. Оптимізація логістики та виробничих проце-
сів. 

2. Розпізнавання образів, наприклад виявлення
тенденцій і закономірностей в медичній або вироб-
ничій діагностиках. 

3. Комп'ютерний зір, наприклад навігація авто-
номних мобільних роботів і аналіз медичних зобра-
жень. 

4. Розпізнавання мови, наприклад, підтримка
людино-машинних інтерфейсів. 

5. Інтелектуальне управління, наприклад забез-
печення адаптивної та інтелектуальної поведінки 
для управління процесами. 

За оцінкою американської аналітичної компанії 
Tractica, світовий ринок штучного інтелекту в про-
мисловості швидко зростає: до 2021 року середньо-
річний темп приросту складатиме 53% (рис. 1). 

Інтелектуальний Агент та Мультиагентна сис-
тема є одним із основних напрямків дослідження у 
розподіленому штучному інтелекті. Технологія ін-
телектуального Агента є важливим методом побу- 
дови моделі розподіленої промислової системи, най-
більш природним способом проектування та впро-
вадження розподіленого інтелектуального виробни-
чого середовища, а також однією із важливих техно-
логій для побудови виробничої системи наступного 
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покоління. Автор К. Крісто у своїй роботі приводить 
визначення виробничої системи та виробничого 
процесу, заснованих на інтелектуальному Агенті. 
Де, виробнича система – це специфічне застосу-
вання теорії та метода Мультиагентної системи у ви- 

робничій сфері. Виробничий процес – це типовий 
процес вирішення Мультиагентних задач, де кожен 
відділ (або сегмент) у виробничий системі дорівнює 
інтелектуальному Агенту у процесі [19].   

Рис. 1. Прогноз обсягів світового ринку штучного інтелекту ($ млрд) [18] 

Англійський науковець Ржевський Дж. описує 
загальноприйняті характеристики інтелектуальних 
Агентів, а саме [20]: 

– автономність – здатність діяти без зовніш-
нього керування, контролювати свої дії; 

– інтелектуальність – здатність приймати само-
стійні рішення та діяти для досягнення своїх цілей; 

– комунікативність – здатність взаємодії з ін-
шими інтелектуальними Агентами; 

– активність – здатність до самостійного плану-
вання, постановки цілей; 

– реактивність – адекватне сприйняття стану
середовища та реакція на його зміни; 

– відкритість – інтелектуальний Агент являє со-
бою відкриту систему; 

– базові знання – знання інтелектуального
Агента про себе, інших інтелектуальних Агентів та 
навколишнє середовище.  

Наразі використовують декілька вимірів для 
класифікації існуючих інтелектуальних Агентів. На-
ведемо один з них (рис. 2). 

Рис. 2. Класифікація Агентів 

Інтелектуальний Агент може пересуватися 
лише у середовищі, де виконує певну дію (напри-
клад, мережа), або переходити на будь-який інший 
ресурс (наприклад, машину). Тобто класифікується 
за своєю мобільністю: статичні та мобільні інтелек- 

туальні Агенти. Інтелектуальний Агент може мати 
внутрішню модель суджень і самостійно приймати 
свої рішення (або вести переговори з іншими аген- 
тами для досягнення цілей), або не може мати таку 
модель і може реагувати тільки на зовнішні стимули 
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від інших агентів або від навколишнього середо-
вища. Відповідно класифікується за автономністю: 
дискусійні та реагуючі.  

Китайські вченні Цінлінь Го та Мін Чжан роз- 
глядають інтелектуального Агента, як інструмент 
для покращення інтелектуального виробництва. По-
яснюють, що в переробній промисловості були здій-
снені зміни по таких напрямках, як ручна праця, ме-
ханізація, автоматизація, інформатизація, інтеграція 
та розвідка. Індустріалізація замінює людську ручну 
працю, інформатизація допомагає у розвитку інте- 
лектуальної людської роботи. Інтелектуальне ви- 
робництво – це інтегрована інтелектуальна система 
«людина-машина», яка складається із інтелектуаль-
них машин та людей експертів та може виконувати 
інтелектуальні дії, такі як аналіз, висновки, су-
дження та прийняття рішень у виробничому процесі 
[21]. Співробітництво між робітниками та інтелек-
туальними машинами розширятиме, продовжува-
тиме та частково заміщатиме розумову працю спе-
ціалістів в процесі виробництва, та в той же час зби-
ратиме, зберігатиме, удосконалюватиме, успадкову-
ватиме та розвиватиме виробничий інтелект експер-
тів.        

На практиці утворилися такі основні типи інте-
лектуальної системи виробництва, як:  

– інтелектуальна виробнича система, яка покра-
щує інтелектуальну систему виробництва як об’єкт 
та інтелектуальний робот і інтелектуальний Агент 
як інструмент;   

– інтелектуальна виробнича система, яка об’єд-
нує моделювання, обробку, вимірювання та експлу-
атацію корпорацій через Інтернет; 

– біологічна інтелектуальна система, що прий-
має процедуру вирішення біологічних проблем.  

За результатами досліджень Цінлінь Го та Мін 
Чжан, зробили висновки, що для того, щоб покра-
щити адаптованість системи виробництва до змін з 
середини на зовні, загальний вид структури інтелек-
туальної виробничої системи має відповідати таким 
принципам, як: 

1) відкритість задачі: задача може бути введена
та оброблена у будь-який час; 

2) відкритість системи: система має утриму-
вати внутрішні зміни (наприклад, несправність) та 
приймати зміни ззовні (наприклад, конфігурацію, 
що змінює обладнання); 

3) відкритість процедури рішення: процедура
рішення має приймати зміни інформації та знань. 

Склалася загальноприйнятна модель розподіле-
ної мережі інтелектуальної виробничої системи, що 
використовується у провідних світових компаніях 
та в економічних дослідженнях науковців, та базу-
ється на інтелектуальному Агенті (рис. 3) [21]. 

З одного боку, кожна виробнича одиниця наді-
лена автономією інтелектуального Агента, щоб 
стати об’єктом з ідеальними функціями та незалеж- 
ністю; з іншого боку, система наділена можливос- 

тями самоорганізації, координації та співпраці між 
інтелектуальним Агентами.   

Коли інтелектуальна виробнича система ін- 
тегрує інтелектуальну машину та людину на вироб-
ничу ділянку, вона має використовувати всі знання 
та гнучко централізувати всі види діяльності, такі як 
замовлення, проектування, виробництво та продаж 
через базу знань, базу даних, комп’ютери та мережу 
зв’язку, для підвищення загальної ефективності.  
Функціональні підсистеми кожного сегменту неза-
лежно виконують задачі, а також координують один 
з одним. Тому в середині виробничої компанії увесь 
виробничий процес від проектування до продажу є 
типовою процедурою вирішення питань Мульти- 
агентної системи.  

Такі вчені, як П. Тихий, Р. Старон, Ф. Матю-
рана, С. Буссманн, Н. Дженнингс одностайні в своїх 
працях, до того, що Мультиагентна система підхо-
дить для підтримки поточних вимог до сучасних си-
стем управління в промислових сферах, забезпечу-
ючи гнучкість, надійність, адаптивність і продук- 
тивність [22, 23]. Вона успішно застосовується в ши-
рокому спектрі галузей, таких як електронна тор- 
гівля, графіка (наприклад, комп'ютерні ігри та  
фільми), транспорт, логістика, робототехніка, ви- 
робництво, телекомунікації та енергетика [22]. 

Аналіз досліджень промислового впрова-
дження Мультиагентної системи у виробництво, по-
казав, що є певні ризики та незручності, які 
пов’язані з такими факторами: 

– ризикованими і дорогими зусиллями для роз-
робки програмного забезпечення; 

– ймовірність непередбачуваної поведінки і не-
обхідність гарантії надійності; 

– впровадження програм обмежених в функці-
ональності. 

С. Буссманн стверджує, що незважаючи на всі 
перераховані вище труднощі, існує консенсус щодо 
деяких галузей застосування, в яких очікується про-
мислове впровадження Мультиагентних систем:  

• Там, де ні доступ до інформації, ні права на
прийняття рішень не можуть бути централізовані. 
Це стосується управління мережами постачання, 
включно з транспортуванням і обробку матеріалів. 

•В управлінні складними операціями (такими
як розподіл ресурсів і планування), де проблеми су-
перечать цілям і задачам продуктивності. 

•У промисловому моніторингу і контролю, де
надійність і швидка реконфігурація є важливими ви-
могами в розподіленому середовищі [23]. 

Основним завданням по впровадженню про- 
мислового застосування Мультиагентних систем є 
переконання представників промисловості в перева-
гах використання інтелектуальних Агентів, напри-
клад, демонструючи зрілість, гнучкість і надійність 
рішень на основі інтелектуальних Агентів. Це дозво-
лить промисловим компаніям «вірити» в Мульти- 
агентну систему та її принципи. 
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Рис. 3. Графічна модель розподіленої мережі інтелектуальної виробничої системи 

Дж. Ржевський пропонує порівняльний аналіз 
Мультиагентної та класичної виробничих систем. 
На відміну від класичної системи виробництва, де 
все вирішується через послідовні та певні алго- 
ритми, Мультиагентна система шукає оптимальні 
рішення через перерозподіл між безліччю інтелекту-
альних Агентів, для отримання найкращого резуль-
тату у певний проміжок часу (табл. 2) [20]. 

Мультиагентні системи знаходять все більше 
поширення у розподіленому виробництві, там де 
класичні виробничі системи впораються лише з ве-
ликими труднощами. Наприклад, серійне виробни- 

цтво автомобільних двигунів, де планування вироб-
ництва – складний та заплутаний процес. Для того, 
щоб усе працювало ефективно, треба забезпечити 
необхідною кількістю деталей усі ланки виробни- 
цтва (людей та станки). Результат роботи виконав-
ців має як прямий вплив один на одного (необхід-
ність у деталях, що зроблені раніше), так і опосере-
дкований (якщо для збірки потрібно кілька деталей, 
то неможливо без упину випускати одні, якщо немає 
інших). Використання Мультиагентних систем  
значно спрощує увесь цей процес. Формуються  
агенти-виконавці, агенти-кур’єри (які доставляють 
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продукцію від одного станка до іншого), задаються 
об’єми та графіки випуску двигунів. Далі інтелекту-
альні Агенти створюють ланки запитів, забезпечу-

ючи кожного виконавця об’ємами та строками ро-
боти, навзаєм очікуючи від них виконання своїх за-
казів за ланцюгом [24].       

Таблиця 2 
Порівняння Мультиагентної та класичної систем виробництва 

Мултиагентна система виробництва Класична система виробництва
Основні характеристики Гнучкість, чуйність, самоорганізація Передбачуваність, повторюваність, ієрар-

хічне структура 
Механізми досягнення основ-

них цілей 
Здатність будувати припущення;

знання; 
навчання; 

робота у мережі 

Задані алгоритми, пам'ять; 
інтеграція 

Основні недоліки Ризик здійснення помилок Негнучкість 
Механізми здолання недоліків Розподілення інтелекту, повноцінне ви-

користання знань, вміння вчитися на 
своєму досвіді 

Модуляції 

Галузь впровадження Непередбачуване середовище;
виробництво, яке часто змінюється; 

індивідуальне виробництво; 
короткочасні періоди освоєння нової 

продукції 

Стабільне середовище; 
довготривале виробництво; 

масове виробництво 

Незважаючи на те, що Мультиагентна техноло-
гія вже прийнята в декількох промислових галузях, 
вона ще має пройти довгий і важкий шлях для більш 
широкого прийняття цих концепцій штучного інте-
лекту в промисловості. 

Висновки. Штучний інтелект надає ряд пере-
ваг для підвищення продуктивності автоматичних 
складних систем, а Мультиагентні системи як пара-
дигма, засновані на штучному інтелекті, підходять 
для задоволення поточних вимог, що пред'явля-
ються до промислових підприємств. 

Різноманітність трактування поняття «інтелек-
туальний Агент» в системах штучного розподіле-
ного інтелекту дозволяє виділити основні властиво-
сті, такі як: автономність, комунікативність та дина-
мічність у середовище перебування, що сприяє роз-
поділеному вирішенню задач. Співпраця завершу-
ється завдяки взаємодії і переговорів між агентами, 
тому можна гарантувати узгодженість функцій. 

Еволюція Мультиагентних систем і виробни- 
цтва, ймовірно, буде йти рука об руку. Мультиаген-
тні системи можуть зіткнутися з реальними пробле-
мами з боку виробництва, але, в свою чергу, мати-
муть все більше переваг в застосуванні агентських 
технологій. 

Порівняно з класичною системою Мультиаген-
тній притаманні функції автономії, здатність реагу-
вання та активність, що надає певні переваги у ви-
робничому процесі, такі як: 

а) швидкість праці буде збільшено, через пере-
розподіл обробки; 

б) помилка одного інтелектуального Агента не 
вплине на роботу всієї системи, тому ця система вва-
жається більш надійною;      

в) система має більшу швидкість відгуку, через 
базові знання та тісний взаємозв’язок між інтелекту-
альними Агентами.  

Подальші дослідження мають бути спрямовані 
на виявлення розумного використання Мультиаген-
тної системи виробництва на підприємствах Укра-
їни. Це необхідно для адаптації виробничих систем 
до умов високої динамічності та мінливості зовніш-
нього середовища.     
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Самодурова Д. А. Інтелектуальні Агенти та 
Мультиагентні системи у виробництві 

У статі досліджено інтелектуальні виробничі 
системи на основі інтелектуальних Агентів. Визна-
чено відмінні характеристики та переваги Мультиа-
гентної системи виробництва від класичної для ви-
явлення нових можливостей підприємств. Штучний 
інтелект надає ряд переваг для підвищення продук-
тивності автоматичних складних систем, а Мульти-
агентні системи як парадигма, заснована на штуч- 
ному інтелекті, підходить для задоволення поточних 

вимог, що пред'являються до промислових підпри-
ємств. 

Наведена класифікація існуючих інтелектуаль-
них Агентів. Проаналізована модель розподіленої 
мережі інтелектуальної виробничої системи, що ви-
користовується у провідних світових компаніях та в 
економічних дослідженнях науковців, та базується 
на інтелектуальному Агенті.    

Ключові слова: інтелектуальний Агент, Муль-
тиагентна система виробництва, класична система 
виробництва, інтелектуальне виробництво, 
комп’ютерно-інтегроване виробництво.     

Самодурова Д. А. Интеллектуальные Аген-
ты и Мультиагентные системы в производстве 

В статье исследованы интеллектуальные произ-
водственные системы на основе интеллектуальных 
Агентов. Определены отличительные характери-
стики и преимущества Мультиагентной системы 
производства от классической для выявления новых 
возможностей предприятий. Искусственный интел-
лект предоставляет ряд преимуществ для повыше-
ния производительности автоматических сложных 
систем, а Мультиагентные системы как парадигма, 
основанная на искусственном интеллекте, подходит 
для удовлетворения текущих требований, предъяв-
ляемых к промышленным предприятиям. 

Приведена классификация существующих ин-
теллектуальных Агентов. Проанализирована модель 
распределенной сети интеллектуальной производ-
ственной системы, используемой в ведущих миро-
вых компаниях и в экономических исследованиях 
ученых, и основана на интеллектуальном Агенте. 

Ключевые слова: интеллектуальный Агент, 
Мультиагентные система производства, классиче-
ская система производства, интеллектуальное про-
изводство, компьютерно-интегрированное произ-
водство. 

Samodurova D. Intelligent Agent and Multi-
Agent systems in manufacturing  

The article investigates intelligent manufacturing 
systems based on intelligent Agents. The distinctive 
characteristics and advantages of the Multi-Agent man-
ufacturing system from the classical to identify new op-
portunities for enterprises were determined. Artificial 
intelligence provides a number of advantages to increase 
productivity of complex automatic systems, and Multi-
agent systems, as a paradigm based on artificial intelli-
gence, are suitable for meeting current requirements for 
industrial enterprises. 

The classification of existing intelligent Agents is 
given. The model of distributed network of intelligent 
manufacturing system used in leading world companies 
and in scientist’s economic research analyzed, which 
based on an intelligent Agent. 

Keywords: intelligent Agent, Multi-agent manu-
facturing system, classical production system, intelli-
gent manufacturing, computer-integrated production.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Вступ. Персонал є значним джерелом розвитку 
підприємства, дієвим важелем, потенціалом, який 
впливає на його прибутковість, особливо його інте-
лектуальний капітал. Тому управління персоналом 
визнається однією із найбільш важливих сфер діяль-
ності, спроможною кількаразово підвищити ефек- 
тивність функціонування підприємства або довести 
його до збитковості. З метою попередження такої 
ситуації система управління персоналом повинна 
відповідати сучасним вимогам, застосовувати інно-
вації, у тому числі інноваційні методи мотивації 
працівників, передбачати розвиток інтелектуаль-
ного капіталу і підвищення ефективності його вико-
ристання, а також розвиток всіх своїх складових і в 
першу чергу персоналу.  

Відповідно до окреслених у [31] проблем, в цій 
статті досліджено найбільш примітні тенденції роз-
витку системи управління персоналом на вітчизня-
них підприємствах та її функціональних підсистем 
для вирішення виявлених проблем.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Потребам формування розвитку і удосконалення  
системи управління персоналом на підприємстві 
присвячено значну кількість наукових праць провід-
ними вітчизняними й зарубіжними вченими такими, 
як: Е. Придатько [1], Ю. Залознова [2], О. Амоша, 
О. Новікова, В. Антонюк, Л. Шамілева [3; 4], І. Бу-
тенко [5], А. Гривнак, О. Бала [6], В. Шевченко [7], 
О. Грішнова, Т. Костенко [10], В. Ровенська [11], 
М. Шкурат [12], В. Зайцев [13], С. Кравченко, О. Кор-
нєва [14], К. Кязимов [15], В. Ландсман [16], Н. Іва-
ровська [17], К. Любимова [18], М. Глазов, І. Фи-
рова, О. Істомина [19], А. Лобза, І. Гузь [21], 
В. Петюх, Л. Щетинина, О. Зінченко [22], С. Кула-
кова, В. Копейкина, О. Зотова [23], Е. Лібанова [24], 
Ю. Комар [25].  

Е. Придатько зосередив свою увагу на моделю-
ванні впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на 
ефективність процесу формування персоналу на 
промисловому підприємстві з визначенням встанов-
леними математичними залежностями наявності за-
гального вектору та сили впливу кожного з чинників 
[1]. 

Ю. Залозновою в своїй монографії розглянуто 
засади формування і тенденцій розвитку системи 
управління персоналу на вугільних шахтах та на-
дано рекомендації щодо подальшого удосконалення 
цієї системи, особливо в напрямі впровадження  
корпоративної культури [2].  

О. Амоша, О. Новікова і В. Антонюк присвя-
тили свою монографію визначенню якості трудо-
вого потенціалу та управлінню трудовою сферою 
[3].  

У науковій праці О. Амоши і Л. Шамілевої [4] 
досліджується концептуальне та науково-методичне 
забезпечення розвитку трудового потенціалу про-
мисловості на засадах соціальної відповідальності. 

І. Бутенко наголошує на еволюційному роз- 
витку системи управління персоналом підприємства 
і на необхідності врахування вітчизняними підпри-
ємствами об’єктивно існуючих соціально-економіч-
них умов функціонування своїх поточних і страте- 
гічних проблем і галузевої специфіки з метою ви-
бору прийнятних методів управління і мотивації  
персоналу у процесі розробки ефективної кадрової 
політики [5]. Проведені автором [5] дослідження 
свідчать, що еволюція систем управління персона-
лом супроводжується широким спектром підходів, 
пов’язаних з реалізацією управлінських впливів на 
персонал, що затрудняє адаптацію вітчизняними 
підприємствами закордонного досвіду. Для роз- 
робки ефективної кадрової політики вітчизняним 
підприємствам необхідно враховувати об’єктивно 
існуючі соціально-економічні умови функціювання, 
свої поточні і стратегічні проблеми й галузеву спе-
цифіку для вибору прийнятних методів управління  
і мотивації персоналу.  

У той же час А. Гривнак обґрунтовує наявність 
значної кількості проблем управління персоналом в 
Україні на сучасних підприємствах [6]. 

О. Грішнова і Т. Костенко стверджують, що су-
спільний прогрес і майбутнє держави залежить, в ос-
новному, від молоді, яка активна, має інтелектуаль-
ний потенціал, гнучка та мобільна, якщо вона вико-
ристає свої переваги і, головне, – інтелектуальний 
потенціал [10]. 

Менеджмент персоналу 
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М. Шкурат в результаті проведеного в роботі 
[12] аналізу теоретичних і практичних аспектів  
японської системи управління персоналом засвідчує 
її високу ефективність, незважаючи на певні труд- 
нощі застосування в умовах вітчизняних підпри-
ємств. 

К. Любимовою [18] відповідно до атрибутивної 
структури запропоновано концептуальну модель 
управління розвитком персоналу підприємства, реа-
лізація якої, на наш погляд, на підприємстві може 
привести вітчизняну діючу систему у відповідність 
із закордонними прогресивними системами управ-
ління. 

Творче починання щодо оцінювання ефектив-
ності управління персоналу сучасного підприємства 
зробили А. Лобза і І. Гузь [21], визначивши напрями 
виконання цієї оцінки. В продовження цих пропози-
цій, очевидно, потрібно розробити системи показни-
ків ефективності щодо запропонованих напрямів 
оцінювання, а не обмежуватись тільки напрямами. 

Як зауважує Е. Придатько [1, с. 126], сучасна 
українська наукова школа досліджень у сфері управ-
ління персоналом і формування на цій основі трудо-
вого потенціалу промислового сектору економіки 
країни є досить потужною. Однак, через складність  
і багатоаспектність цієї проблематики в сучасних 
мінливих умовах, з наявністю тенденцій інновацій-
ного розвитку економіки існують питання, зокрема, 
питання вибору розвитку персоналу, ефективності 
формування і використання інтелектуального капі-
талу та інші, які все більше актуалізуються і потре-
бують подальшого вивчення. 

Мета статті – дослідження тенденцій і певних 
проблем розвитку системи управління персоналом 
на сучасному підприємстві. 

Постановка проблеми. Високопрофесійний 
персонал підприємства у достатній кількості для ви-
робничого процесу виступає його головною рушій-
ною силою, будучи об’єднуючою ланкою між тех- 
нічними і економічними факторами виробництва. 
При цьому, управління персоналом, являючись су-
купністю всіх управлінських рішень та видів діяль-
ності на підприємстві, пов’язаних з плануванням та 
організацією впливу працівників, повинно мати  
досконалу систему з функціональними сучасними 
підсистемами. Тому в нинішніх умовах глобалізації 
система управління персоналом підприємства для 
забезпечення прибутковості повинна бути в стані 
постійного розвитку, особливо це торкається безпо-
середньо персоналу та його людського капіталу як 
складової інтелектуального капіталу через такі 
ознаки якості, як: знання, навички, досвід, ноу-хау, 
творчі здібності, креативний спосіб мислення, мора-
льні цінності, культура праці та ін. Дійсно, існує ба-
гато наукових праць з проблематики щодо ролі уп-
равління персоналом у забезпеченні прибуткової ді-
яльності підприємства і його економічної безпеки, а 
також передумов удосконалення цієї системи з ме-
тою подальшого розвитку.  

Теорією і практикою доведено, що основним  
фактором конкурентоздатності підприємницької 
структури, її життєздатності й процвітання є якість 
персоналу та його ставлення до праці, тобто рівень 
професіоналізму і творчості працівників. Саме пер-
сонал відіграє вирішальну роль у процвітанні, коли 
матеріальні ресурси достатні і загальнодоступні, а 
технологія і методи управління ними не становлять 
особливо складної системи. Велике значення персо-
нал має і в ситуації нестабільності, кризових явищ. 
Професіоналізм, прогностичні якості, інтуїція пра-
цівника в умовах хиткого зовнішнього середовища 
визначають цінність і результативність прийнятих 
рішень. У той же час освічений персонал, творча 
особистість володіє, як правило, високим рівнем са-
мооцінки, вимагає від керівників шанобливого став-
лення до себе, не допускає дискримінації, почуває 
себе з керівництвом відносно «на рівних». Керувати 
такими працівниками старими методами, вбачаючи 
в людях тільки виконавців керівної волі, а не з огля-
ду на їх унікальність, вже неможливо [16, с.10] і про-
блематично за таких умов досягти високої ефектив-
ності їх праці й кінцевих результатів діяльності під-
приємства. Це свідчить про нагальну потребу в по-
дальшому розвитку системи управління і безпосе- 
редньо персоналу. Наразі, в наукових статях з'явля-
ється все більше свідчень популяризації думки щодо 
пріоритетності людського фактору у сталому роз- 
витку економіки. Це свідчить про необхідність яко-
мога швидше звернути увагу на особливості удоско-
налення системи управління персоналом підприєм-
ства в залежності від актуальних економічних умов 
діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Персонал віді- 
грає важливу роль у діяльності підприємства, явля-
ючись одним із найважливіших виробничих ресур-
сів. Від досконалості управління ним залежить  
ефективність використання всіх ресурсів та прибут-
ковість підприємства.  

Але невисокий рівень підготовки персоналу, 
неготовність персоналу та керівництва до змін зава-
жають удосконаленню управлінської системи на ук-
раїнських підприємствах. Як підкреслюють І. Ла- 
дунка та Т. Рибалка, серед напрямів удосконалення 
системи економічного управління підприємства має 
стати використання системного підходу до управ-
ління персоналом [28, с. 563]. 

В ринковій економіці все більшого значення 
набувають саме якісні характеристики трудового 
потенціалу: кваліфікація, професіоналізм, здатність 
отримання знань упродовж життя, рівень культури 
тощо. Як вважають О. Дайнека, Ю. Григорьєва, 
О. Синікова, враховуючи ситуацію в Україні, можна 
дійти висновків, що в країні найближчим часом не-
можна вирішувати економічні проблеми за рахунок 
простого нарощування чисельності зайнятого насе-
лення [30 с.127]. Це і зрозуміло, тому що просте на-
рощування чисельності працівників означає збере-
ження існуючої продуктивності праці і ефективно- 
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сті виробництва, що неприйнятно в сучасних умо-
вах.  

За авторською трактовкою Ю. Залознової [2, 
с.26], управління персоналом підприємства – це 
управлінський вплив підприємства на персонал че-
рез сукупність форм, методів, принципів і напрямів 
та заходів з метою забезпечення його належного  
формування і ефективного використання, відпо-
відно до цілей підприємства.  

Як згадано в статті [31], для ефективного вико-
ристання людського потенціалу і забезпечення ви-
сокої прибутковості діяльності сучасного підприєм-
ства його система управління персоналом повинна 
бути спрямована на задоволення нагальної потреби 
в безперервному навчанні персоналу, підвищенні 
його освітнього та культурного рівня, кваліфікації 
та підсиленні мотивації шляхом впровадження її 
інноваційних методів. Для цього корисна, розроб-
лена В. Шевченко концептуальна модель управ-
ління мотивацією персоналу в умовах інноваційної 
діяльності будівельного підприємства, яку можна 
використовувати з певною адаптацією для підпри-
ємств інших галузей промисловості. В основі цієї 
моделі лежать інноваційні методи мотивації, що 
спрямовані на забезпечення як інтересів підприєм- 
ства (розвиток інноваційної діяльності) так й інтере-
сів працівників [7, с. 166]. За підсумком, буде здійс-
нюватись принцип «вища зарплата – вища якість 
продукції і активізація праці», який протилежний іс-
нуючому. Застосування цього принципу надає впев-
неності в тому, що можна сподіватись про можли-
вість підвищення ефективності мотивації та спри-
яння подальшому інноваційному розвитку підпри-
ємства й максимальному задоволенню потреб його 
працівників завдяки користуванню в своїй діяльно-
сті аналогічно згаданій вище концептуальній моделі 
управління мотивацією персоналу в умовах іннова-
ційно-активного промислового підприємства. Це 
можливо за умов адаптації моделі підприємствами. 

Людський фактор є головною продуктивною 
силою суспільства і основою концепції менедж- 
менту. Поряд із фінансовим і виробничим капіталом 
людський капітал і, зокрема, знання, уміння, трудові 
навички, досвід роботи, ініціатива персоналу набу-
вають особливої вагомості. Він відіграє ключову 
роль у всіх аспектах діяльності підприємства, тому 
що від компетентності й навичок працівників зале-
жить реалізація інших складових у системі сталого 
розвитку підприємства. Він відіграє ключову роль у 
всіх аспектах діяльності підприємства, тому що від 
компетентності й навичок працівників залежить ре-
алізація інших складових у системі сталого розвитку 
підприємства [11, с. 143]. 

Особливо шкідливою проблемою і такою, що 
потребує невідкладного вирішення, є відмова робо-
тодавців від молодих фахівців із-за відсутності або 
недостатності у них практичного досвіду, зокрема, 
стажу роботи за фахом після завершення навчання у 
вищих закладах. На жаль, на українських підприєм- 

ствах відсутня специфічна система освіти і профе-
сійного навчання прийнятих ними на роботу пра- 
цівників. Це обумовлено тим, що з часів радян- 
ського союзу втратився зв'язок підприємств як бази 
практики студентів з їх навчальними закладами. Ви-
робнича практика, насправді, стала лише формаль-
ністю. Це унеможливлює придбання практичних на-
вичок і більш-менш якогось досвіду щодо майбут-
нього фаху. Надолужити цю втрату в змозі  саме під-
приємство, яке може приймати молодого фахівця на 
роботу, якщо б воно мало специфічну для його ви-
робничих процесів освіту. 

Серед прогресивних світових систем управ-
ління персоналом і мотивацією, а саме: японської, 
американської, шведської, німецької і французької, 
загально відома висока ефективність японської сис-
теми. Особливої уваги заслуговує система освіти, 
підготовки. Там існує ефективна модель навчання  
і підготовки персоналу в робочих умовах. Так, ос- 
новною рисою і основоположною особливістю  
японського менеджменту персоналу є те, що управ-
ління фірмами будується в залежності від можли- 
востей людини, а не машини або виробничих функ-
цій, тому в Японії склалася розвинена концеп- 
туальна схема управління людськими ресурсами за 
стратегією, переважно орієнтованою на ефективне 
використання «людського фактору», з концептуаль-
ними установками на систему довічного найму,  
розвинену систему морально-психологічного сти-
мулювання, за методами повільного просування по 
сходах, комплексної системи оцінювання ефектив-
ності, горизонтальної ротації персоналу, орієнтації 
на створення груп працівників, взаємозамінності  
кадрів, універсалізму в професійній підготовці, гру-
пового характеру прийняття рішень, підвищеної 
уваги до працівника постійної перепідготовки кад-
рів «зверху вниз» тощо [12, с.285]. Для наших умов 
це дуже цінний досвід. Його використання за умов 
адаптації, особливо у сфері навчання в робочих умо-
вах, сприяло б в нашій країні працевлаштуванню за 
фахом молодих спеціалістів (магістрів). Тим більше, 
як вказано раніше, що «суспільний прогрес і май- 
бутнє держави» головним чином залежать від мо-
лоді, яка володіє «інтелектуальним потенціалом, ак-
тивністю, мобільністю та гнучкістю» [10, с.3]. 

В нинішніх умовах, також постало питання, 
відновлювати функціонування закладів професійно-
технічної освіти, як основи для зайнятості молоді на 
вітчизняних підприємствах щодо потреб в робочих 
кадрах. Інакше відсутність державного фінансу-
вання цих закладів у близькій перспективі може  
обернутись для промислових підприємств великою 
проблемою комплектування робочих місць праців-
никами з відповідною технічною освітою [13, с. 32].  

Насправді, як відмічають О. Амоша і Л. Шамі-
лева [4, с. 4], основою концепції розвитку трудового 
потенціалу промисловості (окремого підприємства) 
є соціальна відповідальність роботодавця як базова 
умова відновлення «робочої сили» Це стосується  
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і окремого підприємства й забезпечення повної та 
раціональної зайнятості. Особливу увагу при цьому 
приділяють мотивації, яка «визначає можливості  
розвитку схильності працівника до нестандартних 
ідей, сприяє формуванню корпоративної культури 
та корпоративних цінностей, посилює цінність 
праці, відданість і приналежність до трудового ко-
лективу. Умови для цього створюються та реалізу-
ються одночасно як на рівні працівників, так і на  
рівні роботодавців та підприємців». Люди в цій кон-
цепції розглядаються як найбільш цінний ресурс 
підприємства. 

З одного боку, роль «колективного мозку» віді-
грають інформація й знання, які є змістом інтелек-
туального капіталу, що акумулює наукові й повсяк-
денні знання працівників, інтелектуальну власність 
і накопичений досвід, спілкування й організаційну 
структуру, інформаційні мережі та імідж підприєм-
ства. З іншого боку, інтелектуальний капітал – це  
вартість сукупності наявних у нього інтелектуаль-
них активів, зокрема інтелектуальної власності, 
його природних і придбаних інтелектуальних здат-
ностей й навичок, а також накопиченої ним бази 
знань і корисних відносин з іншими суб'єктами. За-
гальновідомо, що до чинників які впливають на рі-
вень інтелектуального капіталу відноситься якість 
робочої сили та нематеріальних активів, наявність і 
обсяг фінансово-інноваційного капіталу, застосу-
вання високих та новітніх технологій, рівень роз- 
витку інформаційного середовища, наявність сучас-
ної ринкової інфраструктури, стан інноваційного се-
редовища та інші. 

Людський, організаційний та споживчий капі-
тал як складові інтелектуального капіталу взаємопо-
в'язані і обумовлюють розвиток один одного. 

Ю. Залознова наголошує, що відсутність цільо-
вих розробок передумов і реалізації принципів кор-
поративної культури в управлінні персоналом при-
водять до того, що окремі ініціативи з вирішення 
проблем організаційного капіталу, зокрема корпора-
тивної культури, не дають очікуваного результату. 

Автор [2, c. 187] приєднується до думки пере- 
важної більшості дослідників, які констатують, що 
на підприємствах, де сформовано розвинену корпо-
ративну (організаційну) культуру, панують спільні 
ціле- та ціннісно-орієнтовані позитивні корпора- 
тивні цінності. Значно легше розв'язуються про-
блеми і виживання, і розвитку як підприємства, так 
і його персоналу. Для цього підприємствам певних 

галузей необхідно розробляти Типове Положення 
про корпоративну культуру, яке визначає корпора- 
тивну філософію та має наступні головні складові: 
місія, бачення майбутнього, принципи діяльності, 
норми та цінності працівників підприємства і його 
керівництва та інше. Вони встановлюють основні 
засади корпоративної культури та корпоративні  
стандарти ділової поведінки [2 c. 206].  

Завдяки перетворенню в постіндустріальну 
епоху інтелектуального капіталу на самостійний  
фактор виробництва [14, с.276] занадто важливо на-
рощувати інтелектуальний капітал та максимально 
ефективно його використовувати. Еволюцію інте- 
лектуального капіталу по суспільних інформаціях 
наведено нижче (рис. 1-3). 

За дослідженнями С. Кравченка і О. Корнєвої 
[14, c.286-292], важливим аспектом формування 
ефективності інтелектуального капіталу є його взає-
мозв’язок з іншими формами капіталу і факторами 
виробництва, що проявляється у господарчих про-
цесах. Причому, роль інтелектуального капіталу у 
різні епохи неоднакова і поступово збільшується. 
Так у доіндостріальну епоху «він виступав як час-
тина людського капіталу (рис. 1), належав робітни-
кові, використовувався ним і без суттєвої втрати ко-
рисності переносив свою вартість на продукцію, ви-
ступав частиною такого фактору виробництва, як 
труд». 

Рис. 1. Інтелектуальний капітал у доіндустріа-
льну епоху як частина фактору виробництва 

(труд) 

В індустріальну епоху, «в процесі створення  
і виробництва продукції техніка та інші фізіологічні 
активи відокремлені від працівника і не є його влас-
ністю, тобто інтелектуальний капітал набуває нової 
форми – матеріалізованого у засобах праці і впливає 
на продукцію з боку двох факторів виробництва, а 
також на процеси виробництва та реалізації продук-
ції, формує вимоги, що висуваються підприємством 
до матеріальних ресурсів, персоналу, технологій», 
[14, с. 287-288]. 

Рис. 2. Інтелектуальний капітал в індустріальну епоху, матеріалізований  
у засобах праці (труд і капітал) 



Л. І. Телишевська, В. І. Успаленко 

191 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

У постіндустріальну епоху ускладнився харак-
тер участі інтелектуального капіталу в виробничих 
процесах завдяки новим інформаційним техноло-
гіям і перетворенню науки у важливий виробничий 
ресурс. У цей час інтелектуальна праця становиться 
не тільки частиною труда та капіталу як факторів ви-
робництва, а й інтелектуальний капітал розширює 
ресурсну базу сучасного підприємства, тому додат-
ково впливає на фактор виробництва «земля». Крім 

того, через інтелектуальні цінності, відокремлені від 
працівників, а також через засоби і предмети праці 
забезпечує значну частину корисності продукції  
і значною мірою впливає на її вартість. З огляду на 
вказане, у виробника значно збільшується прибуток. 
За підсумком інтелектуальний капітал в постіндуст-
ріальну епоху перетворюється на самостійний фак-
тор виробництва (рис. 3). 

Рис. 3. Інтелектуальний капітал в постіндустріальну епоху,  
в комплексі з усіма факторами виробництва та відокремлений від них 

Отже, як видно з рис. 3, в нинішніх умовах про-
цес використання інтелектуального капіталу має 
принципово інший характер, ніж в більш ранній су-
спільній формації. У цих умовах він стає «самостій-
ним чинником виробництва, являючи собою пер-
ший в історичному аспекті ресурс, якому не влас-
тива вичерпність в традиційному розумінні (оскі-
льки інформація може копіюватися та багаторазово 
використовуватися, не втрачаючи своїх корисних 
властивостей)» [14, с.290]. З цих пір інтелектуаль-
ний капітал, включаючи різноманітні елементи, в 
змозі впливати не тільки на якість вироблюваної 
продукції, а й на її собівартість, ціну, конкуренто-
спроможність, а також – на готовність споживачів 
купувати дорогу якісну продукцію. У зв’язку з цим 
інтелектуальний капітал, як специфічне майно, 
треба розглядати разом з традиційними факторами 
виробництва. При цьому підприємство зацікавлено 
в досягненні максимально високого рівня його  
ефективності й тому повинно докладати якомога  
більших зусиль, щоб бути інноваційно активним у 
всіх сферах своєї діяльності, по всіх факторах виро-
бництва, включаючи персонал, і тим самим поліп-
шувати формування ефективності інтелектуального 
капіталу. 

За встановленими, зокрема, в роботі [14] зако-
номірностями формування ефективності інтелекту-
ального капіталу відбувається за знаннєвою приро-
дою інтелектуальних активів та через взаємодію ін-
телектуального капіталу і традиційних факторів ви-
робництва, що важливо використовувати в повсяк-
денній діяльності підприємства з метою підвищення 
її результативності. Отже, з цього випливає, що під- 

приємству потрібно досягати максимального висо-
кого рівня інтелектуального капіталу та ефективно- 
сті його використання. Це буде забезпечувати спо-
чатку виробництво, а потім – реалізацію конкурен-
тоспроможної продукції.  

У зв’язку зі зростанням ролі та підвищенням 
ефективності інтелектуального капіталу на сучас-
ному підприємстві посилюється погляд на персонал 
як на один із його ключових ресурсів. Це також  
відображає реальне підвищення ролі людського  
фактору в діяльності підприємства, посилення за- 
лежності діяльності підприємства від якості, моти-
вації та характеру використання персоналу в цілому 
і кожного працівника окремо. Вкладення у людські 
ресурси та кадрову роботу нині розглядається як 
довгостроковий фактор конкурентоздатності та ус-
пішного функціонування сучасного підприємства. 
Цією обставиною пояснюється особлива увага до 
розробки напрямів вирішення проблем управління 
персоналом та практичного втілення його сучасних 
форм. Основу концепції управління персоналом під-
приємства в сучасних умовах становить зростаюча 
роль особистості працівника, знання його мотива-
ційних настанов, уміння їх формувати і направляти 
у відповідність до завдань, які вирішує підприєм- 
ство [16, с.10]. В цих умовах необхідно вдосконалю-
вати систему управління персоналом, в якій повинні 
бути посилені функції пошуку, підбору і відбору ви-
сококваліфікованих кадрів і забезпечено управління 
подальшим розвитком персоналу. Щоб мати якісний 
і в достатній кількості інтелектуальний капітал, під- 
приємство в першу чергу повинно бути інноваційно 
активним. 
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Основним напрямам персонал-менеджменту  
відповідає послідовно складена система управління 
людськими ресурсами К. Любимовою на базі до- 
сліджень та розробок, проведених такими спеціаліс- 
тами, як О. Крушельницька, Д. Мельничук та Г. Слі-
зингер [19, 20]. В ній виділено функціональні під- 
системи [18, с.4], у тому числі підсистема розвитку 

персоналу, а також в склад однієї із підсистем (кад-
рового діловодства та управління обліком персона- 
лом) введено організацію рекрутингової діяльності, 
надважливої для пошуку і підбору висококваліфіко-
ваних кадрів [23, с. 4] (на ринку праці або в межах 
самого підприємства) (рис. 4). 

Рис. 4. Функціональні підсистеми сучасної системи управління персоналом 

Проте, в Україні залишається незадовільним 
стан розвитку персоналу, з низькими витратами на 
професійне навчання, а значить, за відсутності інно-
ваційних технологій. Лише в 2012 р. прийнято Закон 
України «Про професійний розвиток працівників». 
У нинішній час актуальним є дослідження аспектів 
щодо підвищення кваліфікаційного рівня персоналу 
[22, с.98] та необхідність удосконалення системи  
розвитку персоналу через навчання в робочих умо-
вах, тому що складовими підсистемами розвитку  
персоналу в Україні до цих пір залишаються підго-
товка, перепідготовка і підвищення кваліфікації 
працівників. А за кордоном за основні елементи  
розвитку персоналу вважають людський, професій-
ний та сталий розвиток. Останній, тобто сталість 
людського розвитку має стати, за думкою Е. Лібано-
вої, одним «із головних індикаторів прогресу» сус-
пільства [24, с. 5].  

Під розвитком персоналу розуміється процес, 
що передбачає неповоротну, направлену законо- 
мірну зміну, яка відбувається в результаті формаль-
ного і неформального навчання, спілкування та до-
повнення суб’єктивного досвіду працівників засвоє-
ними знаннями і досвідом інших людей, де пара- 
дигми навчання або роблять упор на розвиток по- 
тенціалу, або на зміну позиції суб’єктів учіння в ре-
альному світі. Відповідно, управління розвитком  
персоналу зосереджуватиметься на сукупності ком-
плексних управлінських заходів з досягнення ціле- 
спрямованої гармонійної зміни працівників, що за- 

безпечить вирішення стратегічних цілей підприєм- 
ства з більшою ефективністю [18, с. 2]. 

На базі системного і комплексного та запропо-
нованого Ю. Комаром у [25] атрибутивного підходу 
К. Любимовою створено атрибутивну структуру уп-
равління розвитком персоналу (рис. 5), що проявля-
тиме триєдність, поєднуючи навчання персоналу в 
рамках трьох підсистем: людського, професійного, 
сталого (та соціального) розвитку, відповідно, на ба-
зовому, вищому та найвищому рівнях управління 
[18, с. 3]. Слід вважати, що практична реалізація цієї 
теоретичної розробки, може привести діючу вітчиз-
няну систему розвитку персоналу у відповідність з 
світовою розвинутою системою. 

Як видно з рис. 5, високу якість атрибутивності 
управління розвитком персоналу обумовлено тим, 
що: 

по-перше, базовий рівень управління, в основі 
якого лежить комплексний підхід, створює підсис-
тему людського розвитку, в результаті функціону-
вання якої відбувається професійне становлення 
працівників підприємства;  

по-друге, вищий рівень управління завдяки си-
стемному підходу через підсистему професійного 
розвитку сприяє розвитку професіоналів; 

по-третє, найвищий рівень управління, викори-
стовуючи атрибутивний підхід, характеризує під- 
систему сталого (та соціального розвитку), тим са-
мим забезпечує розвиток соціальної відповідально-
сті. 
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Рис. 5. Атрибутивна структура системи управління розвитком персоналу підприємств [18] 

Як результат, у порівнянні з традиційною під-
системою управління розвитком персоналу в Укра-
їні переваги запропонованої атрибутивності управ-
ління розвитком персоналу:   

на базовому рівні атрибутивної структури дося-
гатиметься підвищений індекс людського розвитку 
завдяки додатково до вищої освіти напрацюванню 
вмінь швидко адаптуватися до змін в технології, 
апаратурному оснащенні, у виробництві та реаліза-
ції самої продукції тощо; 

на вищому рівні також матиме місце зростання 
загального індексу глобальної конкурентоспромож-
ності (завдяки розвитку працівників як професіона-
лів на стадіях професійної адаптації первинної і вто-
ринної професіоналізації та професійної майстерно-
сті); 

на найвищому рівні забезпечуватиметься ін-
декс сталого розвитку,  «під яким світова спільнота 
розуміє шлях розвитку, відповідно до якого макси-
мізація людського добробуту для сучасних поколінь 
не призводить до погіршень і спадів у майбутньому» 
[18, с. 4-5]. 

Будь-який інноваційно-інвестиційний проект 
удосконалення системи управління персоналом або 
її функціональної підсистеми потребує техніко-еко-
номічного обґрунтування доцільності його реаліза-
ції. Можна подискутувати з авторами роботи [21] з 
приводу того, що ними запропоновано інтегральну 
систему показників оцінки ефективності управління 
персоналом. Насправді замість цього ними, оче- 
видно, на рис. 2 [21] представлено можливі напрями 
оцінювання ефективності управління персоналом. 
Про цьому для практичної реалізації повинна бути 
встановлена певна послідовність врахування кон- 
кретних напрямів та їх складових, одних у витратах 
(чи впливу на них), інших – у результатах. Напри-
клад, потрібно врахувати, яким чином плинність  
кадрів відіб’ється на погіршенні результатів діяль-
ності підприємства, а якість персоналу, навпаки на 
максимізації результатів. І потрібно ще розібратись, 
наскільки перелічені напрями органічно вписуються 
в цю оцінку. Це означає, що для практичного вико- 

ристання вказаної схеми необхідна розробка спеціа-
льного алгоритму, встановлення взаємозв’язку і вза-
ємовпливу складових цієї схеми, формалізація, 
прийняття традиційних показників ефективності чи 
розрахунок (підбірка) індикаторів як еталонів з ви-
значення, якщо це можливо, інтегрального показ-
ника. Скоріше за все, за допомогою останнього  
можна визначити лише рівень ефективності для по-
рівняння з іншими суб’єктами, а не саму ефектив-
ність. А. Лобза, І Гузь в статті [21, с. 512–513] запро-
понували напрями механізму оцінювання ефектив-
ності управління персоналом із принципів критеріїв 
і показників, назвавши їх як «пропонована система 
показників оцінки ефективності системи управління 
персоналом». Насправді, для використання вказа-
них напрямів щодо оцінювання ефективності, а ско-
ріше рівня ефективності, якщо в основі будуть інди-
катори як еталони, потрібно розробити інтегральну 
систему показників, або систематизувати певні 
групи із існуючих трудових показників підприєм- 
ства. Це є, очевидно, кропітким процесом у зв’язку 
з багатоаспектністью цих напрямів. 

Тим більше, відомо, що оцінювання ефективно-
сті взагалі і управління персоналом зокрема – це си-
стемний, формалізований процес спрямований на 
вимір та співставлення вигід і витрат, пов'язаних з 
об'єктом оцінювання, наразі з управлінням персона-
лом або окремими його інноваційно-інвестиційними 
проектами. 

Висновки. Отже, ефективність загального ме-
неджменту і всієї діяльності підприємства напряму 
залежить від якості управління персоналом і рівня 
розвитку персоналу. Він, маючі відповідні профе-
сійні знання і кваліфікацію, є найважливішим еко-
номічним ресурсом і потенціалом підприємства. 

Управління персоналом, як найціннішим ре-
сурсом на підприємстві, здійснюється за адміністра-
тивними, економічними і соціально-психологіч-
ними методами та пройшло значний шлях розвитку 
з послідовним поглибленням концепцій, від відділів  
кадрів до сучасної системи. В той же час усклад-
нення системи управління потребує все більшого 



Л. І. Телишевська, В. І. Успаленко 

194 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

удосконалення структури і розвитку безпосередньо 
персоналу.  

Сучасним вимогам відповідає система управ-
ління персоналом, що має атрибутивну структуру 
управління розвитком персоналу, яка включає під-
системи людського і професійного розвитку, ста-
лого (та соціального) розвитку. Практична реаліза-
ція атрибутивності управління розвитком персоналу 
підприємства сприятиме підвищенню в Україні ін-
дексу людського розвитку, загальному індексу гло-
бальної конкурентоспроможності та забезпеченню 
сталого (та соціального) розвитку. І взагалі, викори-
стання в управлінні персоналом атрибутивного і си-
стемного підходів має стати одним серед напрямків 
удосконалення системи економічного управління 
підприємства. 

Вивчення та адаптація світового та передового 
досвіду в управлінні персоналом, зокрема, япон- 
ського, особливо в частині професійного навчання 
сприятиме ефективному розвитку вітчизняного ме-
неджменту персоналу.   

Дуже важливо підприємствам нарощувати свій 
інтелектуальний капітал і підвищувати ефектив-
ність його використання, відповідно до пропозицій 
науковців, щодо виявлених закономірностей форму-
вання ефективності. 

Подальшому розвитку системи управління пер-
соналом також сприятиме практичне застосування 
підприємствами теоретичних розробок запропоно-
ваних ученими концептуальних моделей, зокрема, 
управління розвитком персоналу та його мотивації. 

З огляду на те, що управління персоналом є го-
ловним фактором ефективного менеджменту в ці-
лому на підприємстві, в процесі використання світо-
вого досвіду потрібно виходити із особливостей ді-
яльності кожного із вітчизняних підприємств. 

Слід погодитись з важливістю і практичною 
значимістю пропозицій дослідників щодо тенденцій 
і проблем розвитку системи управління персоналом. 
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Телишевська Л. І., Успаленко В. І. Тенденції 
розвитку системи управління персоналом на під- 
приємстві 

У статті розглянуто окремі тенденції розвитку си-
стеми управління персоналом на підприємствах Укра-
їни за умов реалізації  наукових розробок. Так, слід під-
креслити, що використання запропонованої дослідни-
ками концептуальної моделі управління мотивацією 
персоналу в умовах інноваційної діяльності, дійсно 
сприятиме більш ефективному використанню профе- 
сіоналізму і творчості персоналу, та ще й спонукатиме 
до зростання інноваційної активності самих підпри-
ємств з подальшим підвищенням ефективності їх виро-
бництва.  

Наголошено, що на підприємствах певних галу-
зей має місце гостра необхідність у розробці Типових 
Положень про корпоративну культуру. В умовах засто-
сування, коли сформована розвинена корпоративна 
(організаційна) культура, на підприємстві дотриму-
ються спільних ціле-орієнтованих корпоративних цін-
ностей, що допомагає вирішенню проблем і розвитку.  

Виявлено, що труднощів пов'язаних з працевлаш-
туванням майбутніх працівників без практичного до- 
свіду, особливо, молодих фахівців можна уникнути, 
якщо організувати спеціальну освіту на підприємстві, 
для чого корисно застосувати, зокрема, японський до-
свід з адаптацією. 

Проаналізовано еволюцію інтелектуального капі-
талу в суспільних формаціях. Встановлено, що завдяки 
його перетворенню на самостійний фактор виробни- 
цтва, важливо підприємствам нарощувати інтелектуа-
льний капітал, а потім обов'язково забезпечувати його 
високу ефективність, відповідно до встановлених на- 
уковцями закономірностей.  

Виявлено, що доведенню вітчизняної системи  
розвитку персоналу до світового рівня сприятиме реа-
лізація в промисловій практиці запропонованої атри-
бутивної структури управління, яка проявлятиме три- 
єдність, поєднуючи навчання персоналу в рамках 
трьох підсистем: людського, професійного, сталого (та 
соціального) розвитку, відповідно, на базовому, ви-
щому та найвищому рівнях управління. 

Ключові слова: система управління персоналом, 
функціональні системи, концептуальна модель, під- 
приємство, розвиток персоналу,  інтелектуальний капі-
тал, атрибутивна система, рекрутингова діяльність. 

Телишевская Л. И., Успаленко В. И. Тенден-
ции развития системы управление персоналом на 
предприятии 
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В статье рассмотрены отдельные тенденции раз-
вития системы управления персоналом на предпри- 
ятиях Украины при условиях реализации научных раз-
работок. Так, следует подчеркнуть, что использование 
предложенной исследователями концептуальной мо-
дели управления мотивацией персонала в условиях ин-
новационной деятельности, действительно будет спо-
собствовать более эффективному использованию про-
фессионализма и творчества персонала, да еще и будет 
побуждать к росту инновационной активности самих 
предприятий с дальнейшим повышением эффективно-
сти их производства.  

Установлено, что на предприятиях определенных 
отраслей имеет место острая необходимость в разра-
ботке Типовых Положений о корпоративной культуре. 
В условиях применения, когда сформирована развитая 
корпоративная (организационная) культура, на пред-
приятии придерживаются общих целе-ориентирован-
ных корпоративных ценностей, что способствует ре-
шению проблем и развитию. 

Выявлено, что трудностей, связанных с трудо-
устройством будущих работников без практического 
опыта, особенно молодых специалистов, можно избе-
жать, если организовать специальное образование на 
предприятии, для чего полезно применить, в частно-
сти, японский опыт с его адаптацией. 

Проанализирована эволюция интеллектуального 
капитала в общественных формациях. Установлено, 
что благодаря его превращению на самостоятельный 
фактор производства, предприятиям важно наращи-
вать  интеллектуальный капитал, а потом обязательно 
обеспечивать его высокую эффективность, в соответ-
ствии с закономерностями, установленными учеными. 

Выявлено, что доведению отечественной системы 
развития персонала до мирового уровня будет способ-
ствовать реализация в промышленной практике пред-
ложенной атрибутивной структуры управления, кото-
рая будет проявлять триединство, сочетая учебу персо-
нала в рамках трех подсистем: человеческого, профес-
сионального, устойчивого (и социального) развития, 
соответственно, на базовом, высшем и наивысшем 
уровнях управления. 

Ключевые слова: система управления персона-
лом, функциональные системы, концептуальная мо- 
дель, предприятие, развитие персонала, интеллекту-
альный капитал, атрибутивная система, рекрутинговая 
деятельность. 

Telyshevska L., Uspalenko V. The trends in the de-
velopment of the hr management system at the enter-
prise 

The article deals with the individual tendencies of the 
development of the HR management system at the enter-
prises of Ukraine in the conditions of realization of the sci-
entific developments. Thus, it should be emphasized that 
the use of the conceptual model of HR motivation manage-
ment in conditions of innovation activity proposed by the 
researchers will promote more effective use of the profes-
sionalism and creativity of the staff and will also stimulate 
the growth of the innovation activity of the enterprises with 
the further increase of the efficiency of their manufactur-
ing. 

It is emphasized that there is the urgent necessity of 
the development of the Model Regulations about corporate 
culture at the enterprises of the certain branches. At the 
conditions of applications when the advanced corporation 
(organizational) culture is formed, the common goal-ori-
ented corporate values are kept at the enterprise, that helps 
to the solving of the problems and progress. 

It has been found that the difficulties connected with 
the employment of future employee without practical ex-
perience, particularly young specialists, can be avoided if 
it will be organized special education at the enterprise, for 
what it is useful to apply, in particular, Japanese experience 
with adaptation. 

The evolution of intellectual capital in the social for-
mations was analyzed. It is established that due to the trans-
formation to the independent factor of production, it is im-
portant to increase intellectual capital, and then it is neces-
sary to ensure its high efficiency according to the estab-
lished by the scientists regularities. 

It is found that the realization at the industrial practice 
of the proposed attributive management structure, that will 
demonstrate trinity combining training the staff within the 
three subsystems: human, professional, constant (and so-
cial) progress, respectively, at the basic, high and the high-
est levels of HR management. 

Keywords: system of HR management, functional 
systems, conceptual model, enterprise, progress of the 
staff, intellectual staff, attributive system, recruiting activ-
ities. 
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ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
В УМОВАХ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
глобалізації економіки одним з найважливіших 
соціально-економічних детермінантів активізації 
сталого розвитку будь-якої країни, ключовим чин-
ником її успіху є якість людських ресурсів: освіта, 
інтелект, професійний досвід, соціальна мобільність 
та здатність до інновацій у професійній діяльності  
і соціальному житті. Саме від розвитку людського 
капіталу залежить економічний та інноваційний  
розвиток як регіону, так i держави загалом. Рівень 
сталого розвитку людського капіталу визначається 
рівнем знань, кваліфікації, досвідом роботи, вмін-
ням приймати рішення в складних нестандартних 
ситуаціях, креативністю, віковими особливостями 
носіїв людського капіталу, рівнем здоров’я, здат-
ністю генерувати нові ідеї, які сприятимуть інно-
ваційному розвитку економіки держави в цілому. 
Для України, яка обрала шлях вступу до Євросоюзу, 
проблема підвищення конкурентоспроможності 
людського капіталу набуває особливої актуальності 
з огляду на високі вимоги європейського ринку 
праці до рівня освітньо-професійної підготовки, мо-
більності, трудової та інноваційної активності пра-
цівників. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемні пи-
тання розвитку і використання людського капіталу 
сьогодні є предметом дослідження багатьох учених-
економістів. Висвітленню даної теми присвячено 
праці зарубіжних дослідників: Г. Бекера, Е. Дені-
сона, П. Друкера, Р. Капелюшнікова, Ю. Корчагина, 
Р. Мінцера, Т. Шульца та ін. В Україні цю пробле-
матику різноаспектно вивчають В. Антонюк, М. Ве-
дерніков, І. Гнибіденко, О. Грішнова, Ю. Зайцев,  
Л. Ємельяненко, А. Колот, І. Кравченко та ін. Ас-
пекти застосування соціальних інновацій у розвит- 
ку людського капіталу перебувають у полі уваги  
В. Близнюк, Е. Лібанової, Г. Малгана, Г. Міщук,  
С. Мюлер, О. Новікової, П. Руссо, Л. Федулової та 
ін. Однак, незважаючи на плідні напрацювання до-
слідників, ще не знайдено єдиного підходу щодо 
визначення сутності конкурентоспроможності люд-
ського капіталу та методів її оцінювання, недостат-
ньо наукової інформації стосовно ролі соціальних 
інновацій у її підвищенні. 

Метою статті є обґрунтування змін у держав-
ній стратегії розвитку країни, зокрема з метою  
збільшення інвестування людського капіталу, що за-
безпечить Україні сталий розвиток та зміцнення 
конкурентних позицій в умовах переходу вітчизня- 

ної економіки до інноваційного соціально-орієнто-
ваного типу розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність переходу України на модель сталого 
розвитку зумовлена трансформаційними змінами, 
що відбулися у вітчизняній економіці за роки неза-
лежності. Сталий розвиток – це процес розбудови 
держави на основі узгодження і гармонізації соціа-
льної, економічної та екологічної складових з метою 
задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь 
[1]. Людський капітал посідає центральне місце в 
системі сталого розвитку. Традиційно людські ре- 
сурси в Україні відзначалися досить високим освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем, так, частка фахівців з 
вищою та середньою спеціальною освітою стано-
вила 29%. За даними Bolognua Process Implemen-
tation 2015, Україна у 2013 році була лідером за час-
ткою осіб з вищою освітою у віковій групі 25– 
34 роки (середнє значення 37,3%), у віковій групі 
45–64 роки (44,1% за середнього значення 22,9%) 
[2]. Цілі сталого розвитку ООН визначають, у якому 
напрямі суспільству слід рухатися й чого слід дося-
гати, а принципи ООН у частині соціальної відпові-
дальності – якими мають бути організації та як вони 
повинні діяти у відносинах із зацікавленими сторо-
нами, щоб забезпечувати сталий розвиток. При 
цьому кожна людина повинна бути в центрі уваги як 
на національному, так і на міжнародному рівні. Кін-
цевою метою має бути розвиток людини, а еконо- 
мічне зростання розглядається лише в якості засобу 
для досягнення мети. При цьому, мірою розвитку 
людини пропонується вважати не кількість отрима-
них благ, а ступінь збагачення матеріального та ду-
ховного життя людини, підвищення її якості. Ці по-
ложення наразі покладено в основу «нових теорій 
зростання» (ендогенного зростання) і моделей, за 
допомогою яких визначається вплив величини люд-
ського капіталу на темпи зростання ВВП. Розгляда-
ючи людський капітал як фактор сталого розвитку, 
його накопичення визначається як:  

– головна умова продовження технічного про-
гресу; 

– засіб зниження економічного дефіциту;
– передумова більш оптимального перетво-

рення природничих запасів у виробничий капітал. 
Таким чином, накопичення та ефективне вико-

ристання людського капіталу виступає в якості стра-
тегічного ресурсу сталого розвитку економіки та су-
спільства в цілому. Концепцію сталого розвитку по- 
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кладено в основу моделі розвитку ЄС, спрямовану 
на те, щоб відповідати викликам сучасності, не за-
грожуючи можливостям майбутніх поколінь сто- 
совно задоволення їх потреб. Сучасним базовим до-
кументом, який визначає політику України в галузі 
сталого розвитку, є «Стратегія сталого розвитку 
«Україна - 2020», схвалена Указом Президента Ук-
раїни у 2015 році. Вона покликана визначити мету, 
вектори руху, дорожню карту, першочергові пріори-
тети та індикатори належних оборонних, соціально-
економічних, організаційних, політико-правових 
умов. У перспективному розвитку країни визначено 
чотири основні вектори [15]: 

– вектор розвитку – забезпечення сталого роз-
витку держави, проведення структурних реформ і, 
як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна 
має стати державою із сильною економікою та з пе-
редовими інноваціями; 

– вектор безпеки – забезпечення гарантій без-
пеки держави, бізнесу та громадян, захищеності ін-
вестицій і приватної власності; 

– вектор відповідальності – це забезпечення га-
рантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пе-
реконань, статі, етнічного і соціального походжен-
ня, майнового стану, місця проживання, мовних або 
інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, 
системи охорони здоров’я та інших послуг у дер- 
жавному та приватному секторах; 

– вектор гордості – забезпечення взаємної по-
ваги та толерантності в суспільстві, гордості за  
власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. 

У рамках названих чотирьох векторів руху 
«Стратегія Україна - 2020» включає 62 реформи. З 
них пріоритетним визначено вісім реформ і дві про-
грами. Головною метою реформ задекларовано до-
сягнення європейських стандартів життя та гідного 
місця України у світі. Стратегія визначає цілі, на-
прями, пріоритети розвитку країни, а також містить 
25 ключових показників, за якими можна буде оці-
нити перебіг виконання реформ і програм. Ядром 
системи сталого розвитку виступає система відтво-
рення якісних ресурсів – головним серед яких є люд-
ський капітал. При цьому соціально економічна ос-
нова сталого розвитку передбачає реалізацію ком-
плексу заходів, спрямованих на: боротьбу зі злиден-
ністю та бідністю; зміни структури споживання; 
збереження здоров’я людини; сприяння сталому  
розвитку регіонів. Розвиток людського капіталу ро-
зглядається в якості основного результату ефектив-
ної роботи Уряду в середньостроковому плані пріо-
ритетних дій Уряду до 2020 року, який визначає го-
ловні цілі та напрями діяльності Уряду протягом 
2017-2020 років, що є основою бюджетного плану-
вання, щорічних операційних планів дій Уряду, 
стратегічних планів міністерств та інших докумен-
тів, фокусування донорської допомоги. Ключові 
пріоритети, пов’язані з розвитком людського капі-
талу до 2020 року [15]: 

1. Створення нової системи охорони здоров’я
на засадах медичного страхування, реформування 
екстреної медичної допомоги та медицини катаст-
роф, удосконалення надання високоспеціалізованої 
медичної допомоги. 

2. У сфері освіти в середньостроковій перспек-
тиві покращення якості середньої освіти, подолання 
територіальних відмінностей у якості освіти та  
трансформація змісту освіти на основі компетент- 
нісного підходу; модернізація професійно-технічної 
освіти, що сприятиме підготовці на високому рівні 
конкурентоспроможних робочих кадрів, здатних за-
довольнити вимоги сучасного ринку праці, забезпе-
чення повного доступу до професйно-технічної 
освіти; підвищення рівня та оптимізація результатів 
наукової та академічної діяльності, підтримка про-
цесу ствердження академічної доброчесності у ви-
щих навчальних закладах і наукової установах. 

3. Головною метою проведення чергового
етапу пенсійної реформи є створення умов для під-
вищення пенсій, забезпечення дотримання прин-
ципу соціальної справедливості, усунення великих 
розривів між спеціальними та звичайним пенсіями, 
забезпечення належного рівня життя громадян, які 
протягом свого трудового життя сплачували пен-
сійні внески, не приховуючи трудових доходів. 

4. Створення ефективної системи надання соці-
альної підтримки населенню та можливість забезпе-
чення адресного підходу до надання соціальної  
допомоги малозабезпеченим громадянам, запро- 
вадження комплексного підходу до розв’язання про-
блем найбільш уразливих верств населення, спри-
яння їх соціальній інтеграції та подоланню бідності, 
формування на рівні територіальної громади сис-
теми надання соціальних послуг та забезпечення за-
хисту прав дітей, зокрема права на виховання у сім’ї 
або в умовах, що максимально наближені до сімей-
них, у своїй територіальній громаді. Запровадження 
надання пільг у грошовій формі, перехід до надання 
соціальної підтримки окремих категорій громадян 
за принципом «гроші ходять за людиною», запро- 
вадження стимулів до працевлаштування отримува-
чів соціальної допомоги.  

Ключовими показниками ефективності досяг-
нення цілі до 2020 року визначено: індекс люд_ 
ського розвитку – входження до 50 кращих країн; рі-
вень смертності – зменшення на 10%; рівень бідно-
сті (за методологією ОЕСР) – 15%. Вибір людського 
капіталу в якості головного фактору розвитку країни 
обумовлює застосування системного та комплекс-
ного підходу під час розробки концепції або страте-
гії розвитку як самого людського капіталу, так і за-
гальної стратегії розвитку країни. Такий підхід по- 
требує взаємокоординації усіх документів страте- 
гічного планування. Такий підхід особливо наголо-
шує на високій якості та продуктивності праці і ви-
сокому рівні якості життя, що зумовлює креатив-
ність і творчу енергію людського капіталу. В табл. 1 
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Таблиця 1 
Динаміка темпів зростання/ зниження середньомісячної номінальної  

та реальної заробітної плати в Україні за 2010-2018 роки [2] 

Роки Грн 

% до відповідного періоду 
попереднього року 

Індекс споживчих цін (інфляції) 

номінальна реальна загальний
продукти
харчування

одяг
житло, вода,
електроенергія 

транспорт

2010 2250 117,6 110,2 109,1 110,9 103,9 109,4 109,6
2011 2648 117,7 108,7 104,6 104,4 101,6 117,1 117,6
2012 3041 114,8 114,4 90,8 97,9 98,9 102,6 108,2
2013 3282 107,9 108,2 100,5 97,8 97,0 100,3 102,0
2014 3480 106,0 93,5 124,9 112,2 102,0 116,2 124,5
2015 4195 120,5 79,8 143,3 145,9 133,1 215,8 136,8
2016 5183 123,5 109,0 112,4 109,0 116,1 135,1 106,5
2017 7104 137,1 119,0 113,7 112,9 102,4 126,7 114,2
2018 8101 126,4 111,2 113,6 115,4 101,6 107,1 115,0

представлена динаміка темпів зростання/ зниження 
середньомісячної номінальної та реальної заробіт-
ної плати в Україні за 2010-2018 роки. 

Офіційна статистика свідчить про те, що темпи 
зростання номінальної заробітної плати випереджа-
ють темпи приросту реальної заробітної плати. 
Останніми роками реальна заробітна плата демон- 
струє повільне зростання, проте більш повільне зро-
стання реальної зарплати, порівняно з номінальною, 
означає зниження її купівельної «цінності». Голов-
ними проблемами у розвитку людського капіталу в 
Україні є рівень зайнятості у високотехнологічних 
виробництвах, число людей, які здобувають профе-
сійно-технічну освіту, і високий рівень безробіття. 
Сьогодні Україна залишається серед країн з високим 

рівнем людського розвитку і покращила деякі по- 
казники, наприклад, тривалість часу навчання, а та-
кож Україна покращила свою позицію у рейтингу 
2017 року порівняно з 2016 роком, проте і тепер  
її місце – одне з найнижчих серед країн регіону та 
Європи. Так, за 2017 рік Індекс людського розвитку 
(ІЛР) в Україні становить 0,751. Україна посідає  
88 місце серед 189 країн і територій. І, порівняно з 
2012 роком, знизила свій рейтинг на 8 позицій, хоча, 
порівняно з 1990 роком, покращила показники ін- 
дексу лише на 0,23 бала. В табл. 2 представлено ІЛР 
в Україні та його компоненти за 2017 рік. 

Зміни показника ІЛР в Україні за 1990- 
2017 роки ілюструє рис. 1. 

Таблиця 2  
ІЛР в Україні та його компоненти за 2017 рік [2] 

Місце ІЛР Очікувана 
тривалість 
життя при 
народженні 

Очікувані 
роки  

навчання 

Середні 
роки  

навчання 

ВВП 
на душу  
населення 

ВВП  
на душу  
населення 

ІЛР, 2016

88 0,751 72,1 15,0 11,3 8,130 24 90

Рис. 1. Динаміка показника ІЛР в Україні за 1990-2017 роки [2] 
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В табл. 3 представлено якість людського 
розвитку в умовах інноваційної економіки України. 

Висока позиція людського розвитку України в 
підсумковому рейтингу 2017 року (24 місце) скла-
лася перш за все, завдяки високому рівню грамотно-
сті та освіченості населення (за підіндексом «освіт-
ній потенціал» Україна посідає 5 позицію, перше  

місце по цьому параметру посів Киргизстан), а та-
кож мінімальні гендерні розриви та показники не- 
повної зайнятості. Україна випередила Литву (25), 
Латвію (28), Францію (26), Польщу (31), Італію (36) 
та інші країни ЄС. Лідерами світового рейтингу 
стали Норвегія (1), Фінляндія (2), Швейцарія (3).  

Таблиця 3 
Якість людського розвитку в умовах інноваційної економіки України 

Охорона здоров’я Освіта Рівень життя 
Низька 
трива-
лість 
життя 

Лікарів 
на 10 

тис. осіб 

Ліжок 
на 10 

тис. осіб 

Число 
учнів на 
вчителя 

Вчителів 
початко-
вих класів 

Вразлива 
зайнятість 

Сільське 
населення з 
доступом 
до елект-
рики 

Доступ 
населення 
до якіс-
них дже-
рел пит-
ної води 

Доступ 
населена 
до якіс-
них сані-
тар. сан-
засобів 

2016 2007-
2017 

2007-
2014 

2012-
2017 

2009-
2017 

2017 2016 2015 2015

11,7 30,0 90 13 86 15,6 100,0 97,7 95,9
Сформовано автором на основі джерела [15]. 

У сучасному розумінні інноваційна система по-
винна включати в себе елементи, які здійснюють  
і підтримують інновації та інноваційну діяльність на 
всіх рівнях [6]. Національна інноваційна система 
(НІС) – це сукупність національних державних, при-
ватних та громадських організацій і механізмів їх 
взаємодії, в рамках яких здійснюється діяльність з 
створення, зберігання та розповсюдження нових 
знань і технологій. В основі концепції НІС, таким 
чином, лежить визнання нових знань як ключового 
фактору економічного розвитку. Особлива увага 
приділяється інфраструктурній складовій, що забез-
печує взаємозв'язок між державними, приватними  
і громадськими механізмами, а також обмін знан-
нями всередині НІС. Ці зв'язки створюються і 
функціонують завдяки відповідній інституційній 
структурі, що формується в НІС і впливає на неї. 
Концепція національної інноваційної системи пе-
редбачає дослідження факторів, що впливають на 
економічне зростання. Загальна структура під- 
систем НІС включає всі етапи життєвого циклу ін-
новацій у будь-якій сфері. Концепція національної 
інноваційної системи розділяє процеси підтримки 
технологічних інновацій і побудови соціально 
орієнтованої системи на два напрямки, де результат 
роботи одного впливає на ефективність іншого, і 
навпаки. У той же час сучасні дослідники у сфері ін-
новаційного розвитку розглядають фактори більш 
широко, включаючи неявні, на перший погляд, але 
значущі галузі культури, мистецтва та інші, звані 
креативними індустріями. У широкому сенсі інно-
ваційною системою можна назвати систему інсти-
тутів, яка виробляє інновації. З цієї точки зору клю-
човим фактором формування інституційної основи 
інноваційної системи стає середовище. Такий підхід 
має на увазі, що характер і умови зростання знань не 
є просто функцією від обсягу вкладених в них ін- 

вестицій. Відповідно до положень чинної Концепції 
розвитку національної інноваційної системи основ-
ною метою сучасного етапу інноваційного розвитку 
економіки України є «створення умов для підви-
щення продуктивності праці та конкурентоспро- 
можності вітчизняних товаровиробників» [12]. Од-
ним із найбільш очікуваних результатів реалізації 
цієї Концепції є перспективне збільшення до 2025 
року частки інноваційної продукції у прирості ВВП 
до 30% та до 50% – її частки в обсязі виробництва 
промислової продукції. Однак для досягнення по- 
ставлених цілей необхідно більше, ніж у сім разів 
порівняно із сучасним рівнем збільшити виробни- 
цтво продукції інноваційного типу та більш, ніж у 
п’ять разів, кількості підприємств, що впроваджу-
ють та на інноваційній основі виробляють високо- 
технологічну та наукомістку продукцію. Форму-
вання національної системи збалансованого іннова-
ційного розвитку охоплює таку її важливу складову 
як формування інноваційної культури та поширення 
знань, підготовку кадрів високої кваліфікації, вдос-
коналення системи, форм, методів освіти, професій-
ної підготовки і перепідготовки кадрів. Це особливо 
важливо у зв’язку з тим, що розвиток та викорис-
тання високих технологій потребує високої якості 
людського капіталу і особливої державної під- 
тримки [12]. За ознакою рівня і форм підтримки 
інноваційної діяльності у світовій практиці виділя-
ють: по-перше, стратегію активного втручання дер-
жави, в якій держава ставиться до інноваційної дія-
льності як до головної складової економічного  
зростання, визначає пріоритети та здійснює фінан-
сування важливих програм і проектів, така стратегія 
реалізується у Нідерландах, Франції, Японії; по-
друге, стратегію децентралізованого регулювання 
інноваційної діяльності, що зводиться до управління 
ініціативою у стимулюванні господарської діяльно- 
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сті, здійснення регламентації інноваційної діяльно-
сті, ця стратегія має місце в США, Великобританії 
та в інших країнах; по-третє, змішану стратегію, в 
якій фактично поєднуються попередні дві стратегії. 
Вона використовується в економіці країн з великим 
державним сектором, наприклад, у Швеції. На нашу 
думку, інноваційна політика в Україні може бути 
ефективною за умов здійснення стратегії активного 
втручання держави до інноваційної діяльності, в 
тому числі до розвитку інноваційного людського 
капіталу. Під інноваційним людським капіталом ро-
зуміють формування працівника, здатного здійсню-
вати постійний пошук та реалізацію інновацій, що 
забезпечуватимуть розвиток і підвищення конку- 

рентоспроможності національної економіки. 
Пріоритетним завданням освітньої системи в цих 
умовах є забезпечення інноваційного типу розвитку 
і саморозвитку людського капіталу, підготовка та 
формування активних працівників – інноваторів. 
Особливого значення для формування умов пере-
ходу на інноваційний тип розвитку набуває кадрове 
забезпечення економіки фахівцями – практиками і 
науковцями – генераторами теоретичних ідей. На 
рис. 2 представлено роль соціальних інновацій ви-
користання людського капіталу та підвищення його 
конкурентоспроможності в умовах сталого роз- 
витку. 

Чинники впливу сталого розвитку  

Модернізація виробничого 
процесу та інфраструктури 

Трансфер знань технологій 
і знань, впровадження 

інновацій 

Мобілізація фінансових 
ресурсів, вдосконалений 
механізм фінансування 

Соціальні інновації: об’єкти та напрями впливу

Розвиток 
людини – 
фізичний, 
духовний, 
культурний; 
освітній; набуті 
знан- 
ня; набутий 
досвід; розви- 
нуті компе-
тенції; трудова 
поведінка 

Регулювання 
умов та оплати 
праці; інтелек-
туалізація праці;  
професійний 
розвиток; органі 
зація праці; 
стимулювання 
трудової та 
інноваційної 
активності 

Регулювання  
зайнятості, умов 
та оплати праці; 
створення робо- 
чих місць; інте- 
лектуалізація 
праці; професій 
ний розвиток, 
стимулювання 
трудової та 
інноваційної 
активності

Державна 
соціальна 
політика: осві- 
та, охорона 
здоров’я, 
професійний, 
духовний, 
фізичний роз- 
виток, соці-
альний захист, 
соціальне 
забезпечення

Формування 
людського капіталу 

Використання 
людського капіталу 

Розвиток людського 
капіталу 

Соціальні 
інвестиції 

Соціальні
технології 

Процес розробки та впровадження соціальних інновацій 

Капіталізація продуктивних якостей, підвищення 
конкурентоспроможності  

Рис. 2. Роль соціальних інновацій використання людського капіталу  
та підвищення його конкурентоспроможності в умовах сталого розвитку [авторська розробка] 

Результатом процесу розробки та впроваджен-
ня соціальних інновацій стає розвиток та збагачення 
якісних характеристик людського капіталу, можли-
востей його реалізації нарощування конкурентних 
переваг. Впровадження соціальних інновацій безпо-
середньо впливає на зростання кількості носіїв кон-
курентоспроможності людського капіталу, продук-
тивності праці. В результаті впровадження дієвих 
соціальних інновацій більш інтенсивно відбувається 
капіталізація людського капіталу, тобто процес на- 

громадження продуктивних якостей працівників, 
використання яких дає змогу отримати більший до-
ход. У разі продуманої державної соціальної полі-
тики це сприятиме підвищенню соціальних стан- 
дартів життя населення [11]. У сучасній Україні 
людський капітал, як цінніший ресурс, несе особ-
ливу значимість для сталого розвитку країни. Від 
ефективності розвитку елементів структури люд- 
ського капіталу, його потенціалу залежить динаміка 
економіки і її перспективи. Креативність як основ- 
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ний когнітивний метод інтелектуальної праці, наці-
лений на виконання цінної, оригінальної роботи  
і той, що передбачає розвиток у індивіда таких ког-
нітивний здібностей, як метафоричне мислення,  
синтез, творчий підхід до вирішення задач і дивер-
гентне мислення. Креативна природа людського ка-
піталу знайшла своє відображення в онтологічній 
концептуалізації, що специфікує людський капітал в 
найбільш загальних поняттях «свідомість – інте-
лект – знання». Розглядаючи когнітивний процес 
творчості та інновацій, можна відзначити, що ос- 
новна функція інтелекту полягає в стимулюванні 
свого натхнення до творчої продуктивності. Звідси 
випливає, що монофункціонального працівника під-
приємства, який виконує прописаний у трудовому 
договорі механізм дій, не можна назвати креатив-
ним людським капіталом, а значить і двигуном еко-
номіки. Креативність – це особлива риса людського 
свідомого мислення та розвиненого інтелекту, а та-
кож крайнє розвинене уявлення. Креативність вима-
гає від людини не реінжирингу, а конкретних інно-
вацій. Від творчого людського ресурсу вимагається 
перезавантажити економіку України та виробничі 
потужності, оптимізувати виробничий процес, зни-
зити витрати та негативні економічні ефекти. До 
найбільш відомих форм прояву креативності відно-
сяться: інновації – висунення принципово нових 
ідей, нововведень; винаходи – створення чогось но-
вого, невідомого раніше; відкриття – щось знову 
встановлене, знайдене. На нашу думку, в 2020- 
2030 роках істотна частина доданої вартості буде 
створюватися в основному за рахунок креативних 
факторів виробництва. Саме творчий підхід і креа-
тивність стануть провідним визначальним і вирі- 
шальним фактором економічного розвитку в  
XXI столітті. Головним фактором економічного  
розвитку в XXI столітті повинні стати креативні 
людські ресурси, що володіють усе більшою мірою 
здатністю креативного мислення в прийнятті та реа-
лізації економічних рішень у всіх видах економічної 
діяльності. Креативність, в кінцевому підсумку, 
буде головним потенціалом сталого розвитку дер-
жави й інструментом поряд з традиційними спосо-
бами мислення і управління в економіці [15].  

У даний час багато підприємств, організацій та 
установ приділяють дедалі більшу увагу підготовці 
і підвищенню кваліфікації креативно-інтелектуаль-
них працівників з питань управління людськими ре-
сурсами, здатних ефективно вирішувати проблеми 
кадрового менеджменту в умовах побудови  іннова-
ційної економіки. Такі кадри управлінців, як пра-
вило, володіють вміннями виявляти креативність, 
гнучкість, толерантність, шукати нестандартні 
управлінські рішення в сфері управління персона-
лом. У результаті змін у вимогах до сучасних кадрів 
менеджменту в умовах побудови інноваційної еко-
номіки повинна значно змінитися структура матері-
альних і нематеріальних активів організацій, що ус-
пішно діють і займають провідні позиції на вітчиз- 

няному і зарубіжному ринках. У перспективі в умо-
вах побудови інноваційної економіки значно зрос-
тає частка креативно-інтелектуальних витрат. На 
нашу думку, професійний портрет менеджера в умо-
вах інноваційної економіки повинен характеризува-
тися такими параметрами: високий рівень креа- 
тивно-інтелектуальної підготовки; володіння аналі-
тичним і прогностичним нестандартним мисленням; 
вміння виявляти суть проблем, які не лежать на по-
верхні, і адекватно оцінювати можливості їх вирі-
шення; мати високий рівень професійної підготовки 
і якісну вищу освіту; володіти сучасними інстру- 
ментами та методами (включаючи інформаційно-ко-
мунікаційні) управління; мати високий рівень кому-
нікабельності; успішно володіти інструментарієм 
соціально-психологічного управління людьми в 
умовах креативної економіки і т.д. Стартапи, креа-
тивні хаби і культурні індустрії – ці слова тільки 
входять в словник українців. У багатьох же країнах 
з більш високим рівнем життя, ніж у нас, це стан- 
дартний набір з лексикону економістів і менеджерів. 
Таким чином, креатив в економіці не тільки поси-
лить Україну економічно і збільшить кількість ціка-
вих робочих місць, а й допоможе сформувати само-
стійних і відповідальних громадян. Самоосвіта і вже 
високий середній IQ українських студентів перева-
жать старомодні методики вітчизняної освіти. Укра-
їна заробляє близько мільярда дол США в рік  
завдяки інноваційним галузям. У інноваційних галу-
зях української економіки зайнято до 1 млн осіб. 
Вони створюють приблизно 3,4% валового внутріш-
нього продукту. Україна завдяки введенню в екс-
плуатацію значних потужностей для виробництва 
тепла з газу, термомодернізації будинків і змен-
шення норм споживання газу заощадила 7,2 млрд м3 
газу [15]. 

Висновки. Отже, людський капітал як страте-
гічний ресурс сталого розвитку інноваційної еконо-
міки – це інтенсивний продуктивний фактор роз- 
витку економіки та суспільства, що включає осві-
чену частину трудових ресурсів, знання, інструмен-
тарій інтелектуальної й управлінської праці, середо-
вище проживання і трудової діяльності. Він є необ-
хідною умовою для підтримки конкурентоспромож-
ності економіки держави на світових ринках в умо-
вах глобалізації, а також найважливішою характе- 
ристикою діяльності органів законодавчої та вико-
навчої влади в країні. Креативність є важливим чин-
ником економічної стабільності та сталого розвитку 
України. Креативні індустрії дозволяють: генеру-
вати прибуток; створювати нові робочі місця, нові 
індустрії; істотно збільшувати випуск традиційних 
видів продукції; модернізувати промислові процеси; 
прискорено реструктурувати виробництво; осво- 
ювати нові ринки і створювати «м'які» інфраструк-
тури для культурного туризму; поліпшувати про- 
мислову інфраструктуру та інвестиційне оточення; 
відроджувати міські райони, що прийшли в занепад; 
посилювати конкуренцію і дати поштовх інновацій- 
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ному розвитку; забезпечувати зростання торгівлі; 
збільшувати продуктивність праці і кількість висо-
кокваліфікованих людських ресурсів. Креативний 
людський капітал є рушійною силою сучасної інно-
ваційної економіки України. На етапі становлення 
інноваційної економіки України все більшою мірою 
зростає потреба в розробці нових теоретичних, ме-
тодологічних, методичних і практичних методів  
і підходів активізації, раціонального і ефективного 
використання креативно-інтелектуального люд- 
ського потенціалу як головного джерела, стратегіч-
ного інструменту ефективного використання голов-
ної продуктивної сили в постіндустріальному суспі-
льстві, – людини. Все це, безумовно, вимагає істот-
ної трансформації всієї системи підготовки, профе-
сійної перепідготовки і підвищення кваліфікації  
кадрів, адекватних особливостям інноваційної еко-
номіки.  
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Смирнова І. І. Цільові орієнтири сталого роз-
витку людського капіталу в умовах побудови інно-
ваційної економіки 

У статті визначено необхідність переходу Укра-
їни на модель сталого розвитку, що зумовлено транс-
формаційними змінами, які відбулися у вітчизняній 
економіці за роки незалежності. Визначено роль соціа-
льних інновацій використання людського капіталу та 
підвищення його конкурентоспроможності в умовах 
сталого розвитку. Доведено, що інноваційна економіка 
грає важливу роль в модернізації національного госпо-
дарства України та протистоянні глобальній кризі. 
Творчі індустрії виробляють товари і послуги, включа-
ючи й ідеї, які потім стають ресурсами для інновацій-
ного процесу та інших видів економічної діяльності  

економіки України як в науковому, так і в технологіч-
ному сенсі. Обґрунтовано, що креативний людський 
капітал є рушійною силою сучасної інноваційної еко-
номіки України. 

Ключові слова: людський капітал, сталий розви-
ток, інноваційна економіка, соціальні інновації, конку-
рентоспроможність, національна інноваційна система, 
глобалізація, стратегія сталого розвитку. 

Смирнова И. И. Целевые ориентиры устойчи-
вого развития человеческого капитала в условиях 
построения инновационной экономики 

В статье определена необходимость перехода 
Украины на модель устойчивого развития, которая 
обусловлена трансформационными изменениями, что 
состоялись в отечественной экономике за годы незави-
симости. Определена роль социальных инноваций ис-
пользования человеческого капитала и повышение его 
конкурентоспособности в условиях устойчивого раз-
вития. Доказано, что инновационная экономика играет 
важную роль в модернизации национального хозяй-
ства Украины и противостоянии глобальному кризису. 
Творческие индустрии вырабатывают товары и услуги, 
включая и идеи, которые потом становятся ресурсами 
для инновационного процесса и других видов эконо-
мической деятельности экономики Украины как в 
научном, так и в технологическом смысле. Обосно-
вано, что креативный человеческий капитал является 
движущей силой современной инновационной эконо-
мики Украины. 

Ключевые слова: человеческий капитал, устойчи-
вое развитие, инновационная экономика, социальные 
инновации, конкурентоспособность, национальная ин-
новационная система, глобализация, стратегия устой-
чивого развития. 

Smirnova I. Тargets of sustainable development of 
human capital in the conditions of building an innova-
tive economy  

The article identifies the need for Ukraine’s transition 
to a model of sustainable development, which is caused by 
the transformational changes that took place in the domes-
tic economy during the years of independence. The role of 
social innovations in using human capital and increasing 
its competitiveness in the context of sustainable develop-
ment has been determined. It is proved that the innovation 
economy plays an important role in the modernization of 
the national economy of Ukraine and confronting the 
global crisis. Creative industries produce goods and ser-
vices, including ideas, which then become resources for the 
innovation process and other economic activities of the 
Ukrainian economy, both in a scientific and technological 
sense. It is proved that creative human capital is the driving 
force of modern innovative economy of Ukraine. 

Keywords: human capital, sustainable development, 
innovative economy, social innovation, competitiveness, 
national innovation system, globalization, sustainable de-
velopment strategy. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
сталий розвиток персоналу вітчизняних промисло-
вих підприємств, який враховує специфіку їх діяль-
ності та поточну соціально-економічну ситуацію, 
вважається одним з ключових факторів, що  
сприяє досягненню стратегічних цілей. Підприємці 
пред’являють все більш значні вимоги до якості 
професійних навичок і рівня кваліфікації працівни-
ків для ефективного функціонування в жорстокій 
конкурентній боротьбі за ринки товарів і послуг, а 
потенційні носії трудового потенціалу – до оплати, 
яка спроможна забезпечити якісне життя працівни-
кам та їхнім родинам. Вважаючи проблему сталого 
розвитку персоналу фірм і компаній України в умо-
вах структурних зрушень професійно-кваліфікацій-
ного складу працівників, поширення міграції трудо-
вих ресурсів за кордон, старіння робочої сили, зни-
ження частини кваліфікованих кадрів, особливо на 
промислових підприємствах, які є основою еконо-
міки держави, значну увагу слід приділяти викорис-
танню новітніх технологій в системі розвитку пер-
соналу. Розробка стратегії інновацій щодо сталого 
розвитку в сучасних умовах є актуальним завданням 
для вітчизняних промислових підприємств, які ба-
жають стати успішними і конкурентоспроможними 
на світовому й вітчизняному ринку. Особливу зна-
чущість має ця проблема для промислових підпри-
ємств, де виготовляється продукція з використан-
ням нових досягнень науки і техніки зі значною до-
даною вартістю, і будь-які неефективні дії в управ-
лінні  персоналом призводять до значних економіч-
них втрат. Крім того, євроінтеграційні виклики по- 
требують розробки стратегії подолання проблем, 
пов’язаних з виникненням конкуренції за трудові 
ресурси та їх міграцією за кордон. Тому вкрай необ-
хідні заходи зі сталого розвитку персоналу як на 
державному рівні, так і на мікрорівні з визначенням 
пріоритетів в напрямах професіональної підготовки 
кадрів в закладах освіти і на підприємствах по затре-
буваним ринком провідним професіям. Це обумов-
лює актуальність даної статті, яка полягає в до- 
слідження проблем і тенденцій використання персо-
налу на основі його сталого розвитку, а також у ви-
значенні технологій роботи та організації процесу 
на вітчизняних промислових підприємствах.   

Аналіз останніх досліджень. Теоретико-мето-
дологічні аспекти управління і розвитку персоналу 
підприємств та механізми його реалізації ґрунтовно 
досліджено у наукових працях таких закордонних  
і вітчизняних учених, як В. Антонюк [14], О. Амоша, 

М. Армстронг [4], О. Грішнова [20], О. Гавриш [9], 
П. Друкер [3], А. Колот [5], Е. Лібанова [18], Г. Су-
ков [11], А. Ткаченко [15], І. Філіпішин [7], Г. Хамел  
і К. Прохалад та багато інших. Слід відмітити, що 
закордонні наукові теоретичні розробки не в повній 
мірі враховують реалії України, стан економіки,  
менталітет населення та його цінності. Вони вихо-
дять з процесів, які пройшли західні країни, керу- 
ючись ліберальною економічною теорією, пропону-
ють можливі варіанти управління персоналом ком-
паній та фірм. Ці роботи достатньо детально проана-
лізовані українськими фахівцями, які відмічають як 
позитивні сторони робіт авторів, так і їх недоліки. 
Вітчизняні науковці представляють системи управ-
ління персоналом промислових підприємств, його 
сталий розвиток розглядається за окремими функ- 
ціональними сферами діяльності щодо вирішення 
проблем підвищення ефективності, вдосконалення  
використання трудових ресурсів. Проте наукові до-
слідження і практичне впровадження сталого роз- 
витку персоналу українських промислових підпри-
ємств для досягнення стратегічних цілей з урахуван-
ням специфічних особливостей їх функціонування в 
сучасних складних соціально-економічних умовах 
визначені недостатньо. Оскільки науково-практич-
на значущість питань, пов'язаних з формуванням 
методології та інструментарію діяльності підпри-
ємств щодо сталого розвитку персоналу очевидна, 
то вона потребує наукових досліджень та вивчення 
досвіду з впровадження інновацій передовими під- 
приємствами.  

Мета дослідження полягає в дослідженні про-
блем і розробці пропозицій щодо їх подолання з 
впровадженням інноваційного механізму сталого 
розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах 
промислового комплексу, що буде сприяти їх своє-
часному реагуванню на зміни зовнішнього і внут- 
рішнього середовища та підвищенню конкуренто-
спроможності. 

Виклад основного матеріалу. Розвинутий ін-
дустріальний комплекс в Україні був створений 
протягом ХХ століття, що нині становить майже 
10% у структурі економіки [1], охоплюючи всі види 
виробництва промислової продукції, який необхід-
но не тільки зберігати, а й розвивати, ефективно ви-
користовуючи усі види ресурсів, особливо трудові, 
основною складовою яких є персонал, тобто форму-
вати контингент конкурентоспроможних працівни-
ків, їхній сталий розвиток задля забезпечення висо-
копродуктивної праці як чинника досягнення цілей 



В. С. Зайцев 

207 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

підприємства. В національній доповіді Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі «Цілі Сталого Роз-
витку: Україна» надається бачення орієнтирів їх до-
сягнення з визначенням цілей, які були затверджені 
на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році, де 
наголошується, що стале економічне зростання не-
можливе без забезпечення повної і продуктивної 
зайнятості та гідної праці, а також захисту трудових 
прав та надійних і безпечних умов праці для всіх 
трудящих. У доповіді для досягнення цілі «Гідна 
праця та економічне зростання» встановлено основ-
ним завданням забезпечення стійкого зростання 
ВВП на основі модернізації виробництва, розвитку 
інновацій, підвищення експортного потенціалу, ви-
воду на зовнішні ринки продукції з високою част-
кою доданої вартості, а завданням для реалізації цілі 
«Якісна освіта» – збільшення поширеності серед на-
селення знань і навичок, необхідних для отримання 
гідної роботи та підприємницької діяльності, тобто 
на державному рівні визначається необхідність ста-
лого розвитку як вітчизняних підприємств, так і пра-
цівників [2, с. 34, 156].  

Сталий розвиток персоналу (СРП) – це дуже 
складний і багатогранний процес, у якому задіяні  
різноманітні ресурси, (людські, фінансові, матеріа-
льні), тому заслуговують уваги теоретичні визна-
чення вченими сталого розвитку персоналу та прак-
тичний досвід передових вітчизняних підприємств. 
Відомий теоретик сучасного менеджменту Пітер 
Друкер зазначає, що у фірми є всього два види ос- 
новних ресурсів: ресурси знань, тобто навчені пра-
цівники, і гроші. Ці ресурси мають або повинні мати 
величезний вплив, що насправді відрізняє сильну 
фірму від слабкої, так це перш за все кваліфікація її 
персоналу, його знання, мотивація і спрямованість 
[3, с. 56]. Сталий розвиток людських ресурсів  
М. Армстронг розглядає як «систематичний розви-
ток процесів індивідуального і організаційного нав-
чання; надання співробітникам можливості навча-
тися й розвивати свої здібності; реалізації потенці-
алу співробітників і збільшення можливості їх вико-
ристання у досягненні цілей організації» [4, с. 38].  

Українські вчені в своїй монографії «Ресурси та 
моделі глобального економічного розвитку» визна-
чають три головні складники формування імперати-
вів соціальної глобальної економіки: професійний 
розвиток працівників, умови та мотивацію трудової 
діяльності, відтворення робочої сили. Вони пишуть: 
«Конкурентоспроможність та інноваційний потен-
ціал країни значною мірою залежить від професій-
ної кваліфікації працівників; саме професійна освіта 
є чинником, що здатний створювати стабільний за-
пас кваліфікації працівника, надає змогу оперативно 
реагувати на швидкоплинні зміни технологій ви- 
робництва» [5, с. 559]. Від професійного розвитку 
працівників та їх кваліфікації значною мірою зале-
жить підвищення продуктивності праці, впровад-
ження нової техніки, новітніх та ресурсозаощадли-
вих, інформаційних технологій у виробництві про- 

дукції. Слід погодитись з тим, що СРП «включає два 
взаємопов'язані поняття: поняття потреб колективу 
підприємства, у тому числі пріоритетних (мініма-
льна заробітна плата, дотримання законодавчо вста-
новлених гарантій для зайнятого населення, що ре-
гулюється низкою нормативно-правових актів Ук-
раїни); поняття обмежень, обумовлених техніко- 
технологічним рівнем виробництва й організацією 
праці, що накладаються на здатність навколишнього 
середовища задовольняти нинішні й майбутні по- 
треби працівників та контрагентів підприємства» [6, 
с. 91]. У сучасному визначені сталий розвиток пер-
соналу промислового підприємства, з позиції ав-
тора, слід розглядати як цілісну та комплексну сис-
тему взаємопов'язаних економічних, організаційних 
і соціально-психологічних заходів з профорієнтації, 
адаптації, рекрутингу, системного навчання, органі-
заційного розвитку і саморозвитку, професійного 
зростання, набуття сукупності передових технічних 
і загальних знань, унікальних вмінь і навичок, оці-
нювання персоналу, мотивації продуктивної праці. 
Функціонування СРП спрямоване на вирішення 
стратегічних і поточних завдань підприємства задля 
забезпечення ефективної трудової діяльності та під-
вищення конкурентоспроможності товарів і послуг 
на вітчизняному і світовому ринках.  

Основною метою СРП промислового підприєм-
ства є формування високого професіоналізму і мак-
симальне використання трудового потенціалу пра-
цівників для забезпечення прибуткової роботи під- 
приємства, функціонування та розв'язування склад-
них завдань, які виникають у зв’язку з швидкою змі-
ною зовнішнього та внутрішнього середовища. До-
сягнення зазначеної мети вимагає забезпечення від-
повідності структури і якості кадрів, що займаються 
розвитком і мотивацією персоналу, які в змозі забез-
печувати потреби підприємства кваліфікованим  
персоналом в умовах диверсифікації виробництва, 
впровадження нової техніки і технологій, ефектив-
ної взаємодії з іншими об'єктами ринкових відно-
син, тому на підприємствах посилюється значення 
служб управління персоналом, а в штатному роз- 
кладі з’являється посада заступника директора з  
персоналу, як, наприклад, на ПрАТ «Новокраматор- 
ський машинобудівний завод», ПрАТ «Краматор- 
ський завод важкого верстатобудування».  

Власник, керівник підприємства, наймаючи  
персонал на роботу, прагне дістати певний резуль-
тат у формі прибутку, працівник – у формі достойної 
оплати та гідних умов праці. Ці прагнення можливо 
поєднати на основі створення умов для СРП, який 
включає наступні основні завдання: систему моніто-
рингу ринку праці, найму і рекрутингу персоналу; 
професійного навчання, розвитку і оцінки персона-
лу на основі розробки моделей корпоративних ви-
мог до компетенцій працівників, кваліфікаційного і 
кар'єрного зростання; оплату праці та мотивацію, на-
дання соціальних та правових гарантій, що є необхід-
ним для досягнення цілей підприємства з урахуван-
ням соціальної відповідальності бізнесу (рис. 1).  
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Рис. 1. Завдання сталого розвитку персоналу промислового підприємства 

Місія підприємства 

Стратегічні цілі сталого розвитку підприємства 

Завдання та інструменти сталого розвитку персоналу 

Моніторинг і рекрутинг 
персоналу 

Навчання, розвиток, 
оцінка персоналу 

Оплата та мотивація 
ефективної праці 

Визначення чисельності пер-
соналу під портфель замов-
лень і трудомісткість продук-
ції 

Аналіз зовнішніх і внутріш-
ніх факторів ринку праці 

Планування, прогнозування, 
облік чисельності персоналу, 
його плинності 

Відбір персоналу: в центрах 
зайнятості; через оголошення 
в ЗМІ, використання мережі 
Internet, спеціальних заходів  

Проведення профорієнтацій-
них заходів в учбових навча-
льних закладах: школах, 
ПТУ, коледжах, ЗВО  

Надання можливості про- 
ходження виробничих прак-
тик на підприємстві учням 
ПТУ, студентам коледжів,  
технікумів, ЗВО з подальшим 
працевлаштуванням на під- 
приємстві 

Організація співбесід, тесту-
вання,  визначення проф при-
датності працівника, який 
наймається на роботу 

Організація адаптації та ра- 
ціонального використання 
персоналу 

Розробка моделей кор-
поративних вимог до 
компетенцій працівни-
ків провідних спеціаль-
ностей 

Створення учбово-ме-
тодичної та виробничої 
бази навчання 

Проведення навчання 
новим спеціальностям; 
перенавчання, підви-
щення кваліфікації; ово-
лодіння суміжними про-
фесіями, полівалентною 
кваліфікацією, ідеоло-
гією якості, іноземними 
мовами, сучасними ін-
формаційними техноло-
гіями, тощо      

Залучення висококвалі-
фікованих працівників, 
фахових спеціалістів 
ЗВО до навчального 
процесу 

Впровадження системи 
наставництва  

Планування розвитку 
кар’єри 

Підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності підприємства 

Проведення комплексної 
оцінки персоналу, роз-
криття його потенціалу  

Нормування, оплата праці, 
її напруженості згідно інди-
відуальних показників ро-
боти 

Преміювання за актину ди-
лерську діяльність  по за-
ключенню вигідних контра-
ктів, якісне і своєчасне ви-
конання виробничих за-
вдань, впровадження нових 
ідей, технологій, конструк-
цій, економію матеріалів, 
раціоналізацію, тощо 

Система винагород за коле-
ктивні результати праці 
(премія-бонус, колективні 
премії) 

Стимулювання якості праці 
та професіоналізму 

Моральне заохочення та 
оцінка заслуг  

Створення гідних та без- 
печних умов праці  

Надання пакету соціальних 
гарантій 

Впровадження корпоратив-
ної культури  

Правове забезпечення тру-
дових відносин  
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Цілі сталого розвитку персоналу промислового 
підприємства широко сформульовані, і кожна з них 
конкретизована у великому переліку показників, за 
допомогою яких може бути надана оцінка успіху в 
їх досягненні. Слід підкреслити, що деякі активи 
людського капіталу не піддаються прямій вартісній 
оцінці і окремі ефекти від сталого розвитку персо-
налу не можливо оцінити за допомогою тільки по- 
казників, що характеризують персонал, тому можна 
стверджувати, що для оцінки ефективності діяльно-
сті персоналу доцільно використовувати натуральні 
та відносні показники, що характеризують еконо- 
мічну складову підприємства. На необхідність при-
діляти увагу аналізу індексу співвідношення темпів 
зростання продуктивності праці і заробітної плати 
вказує професор І. Філіпішин: «дотримання такого 
співвідношення дозволяє раціонально й обґрунто- 

вано підвищувати заробітну плату працівникам, при 
цьому не порушуючи інших економічних пропор-
цій, закономірностей та законів» [7, с. 45]. Також не-
обхідно взяти до уваги думку професора В. Колосок, 
що «для корпоративних підприємств важливими є ті 
компоненти  інтегрованих показників, які за екс- 
пертною оцінкою соціальної ситуації дозволяють 
розробити моделі «якості життя» («якості трудового 
життя» – ЯТЖ) та «збагачення праці», при цьому 
свої сили менеджери спрямовують на підвищення 
ЯТЖ, акцентують увагу на покращенні робочої 
сили, підвищенні рівня кваліфікації співробітників, 
зменшенні професійних стресів і розвитку відносин 
між працівниками і менеджерами» [8, с. 251]. На ос-
нові проведеного дослідження узагальнено показ-
ники комплексної оцінки СРП промислового підп-
риємства, які представлені на рис. 2.  

Рис. 2. Комплексна оцінка сталого розвитку персоналу промислового підприємства 

Кількісні показники Якісні показники 

Комплексна оцінка сталого розвитку  
персоналу промислового підприємства 

   Обсяг продажу на одного праців-
ника. 
   Трудомісткість продукції. 
   Зниження питомої трудомісткості 
продукції. 
   Кількість робочих місць, у тому  
числі в основному виробництві . 
   Чисельність персоналу, (всього, по 
підрозділах, професіях, рівню квалі-
фікації та оплати праці). 
   Продуктивність праці у вартісному 
та натуральному вигляді. 
   Питома вага витрат підприємства на 
розвиток персоналу у загальному об-
сязі реалізованої продукції. 
   Використання балансу робочого  
часу. 
   Індекс дохідності інвестицій в роз-
виток робочих місць. 
   Рентабельність персоналу. 
   Коефіцієнти: обігу, плинності, ста-
більності кадрів. 
   Коефіцієнт змінності роботи. 
   Середній розряд робіт та робітників. 
   Розмір середньої заробітної плати. 
   Коефіцієнт співвідношення серед-
ньомісячної заробітної плати праців-
ників підприємства з середньомісяч-
ною заробітною платою в Україні. 
   Рівень витрат на оплату праці у со-
бівартості продукції 

   Відповідність продукції вимогам 
міжнародних стандартів якості. 
   Відсутність рекламацій, претензій  
від замовників продукції. 
    Адаптованість персоналу до вимог 
робочого місця.    
   Зниження втрат від браку. 
   Фізичні та інтелектуальні здібності 
працівників. 
   Напруженість норм часу.  
   Забезпечення якісного та своєчас-
ного виконання змінно-добових за-
вдань робітниками основного вироб-
ництва. 
   Рівень умов праці та якості трудо-
вого життя. 
   Рівень організації робочих місць. 
   Питома вага робітників, які здають 
продукцію  ВТК з першого пред’яв-
лення.      
   Рівень кваліфікації працівників. 
   Рівень компетентності (досвід ро-
боти та вміння; професійні здібності, 
відповідність вимогам робочого 
місця й кваліфікаційним довідни-
кам). 
   Наявність у робітників полівалент-
ної кваліфікації. 
   Стаж роботи за фахом. 
   Коефіцієнт підвищення рівня 
освіти працівників. 
   Середній вік персоналу 
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Таким чином, кількісні та якісні показники ста-
лого розвитку персоналу промислового підприєм- 
ства визначають ефективність фінансових витрат на 
персонал, що проявляється у підвищенні продук- 
тивності праці, чистого прибутку, конкурентоспро-
можності продукції і зростанні доходів і якості тру-
дового життя працівників. 

Із вищенаведених специфічних завдань і показ-
ників, які ставляться перед сталим розвитком персо-
налу, можна зробити висновок, що СРП є динаміч-
ною системою, що постійно розвивається залежно 
від умов функціонування підприємств.  

Проведений аналіз наукових робіт і практич-
ного досвіду з даної тематики дозволив визначити 
існуючи проблеми СРП з урахуванням нових глоба-
льних викликів на ринку праці та їх наслідки, серед 
яких слід виділити [9-12; 20]:  

відсутність державної підтримки на законодав-
чому рівні промислових підприємств і умовах жор-
стокої конкуренції за постачання індустріальної  
техніки на ринках ЄС та світу, неможливість отри-
мувати кредити з низькими відсотками та відстроч-
кою термінів платежів (на декілька років) для інвес-
тування в оновлення обладнання і впровадження но-
вітніх технологій у виробництво продукції, що ви-
никає у зв’язку з фінансовими, організаційно-еконо-
мічними, техніко-технологічними обмеженнями 
підприємства для виконання не тільки складних за-
мовлень клієнтів, а і поточного та перспективного 
планів щодо СРП; 

втрата трудових навичок кваліфікованих кадрів 
внаслідок закриття, реструктуризації промислових 
підприємств, їх збитковості, старіння і вихід на пен-
сію висококваліфікованих працівників та перехід 
фахівців і спеціалістів у сферу нерегламентованої 
зайнятості, тіньової економіки, міграції за кордон; ці 
фактори створили дефіцит не тільки робочих кадрів, 
але й спеціалістів (інженерів-конструкторів, інжене-
рів-технологів, майстрів дільниць та ін.), що знижує 
продуктивність праці і конкурентоспроможність ві-
тчизняного виробництва;  

зниження ролі та значущості роботи працівни-
ків служб управління персоналом, скорочення їх чи-
сельності, що негативно вплинуло на реалізацію 
комплексу методів менеджменту з системного і ком-
плексного підходу до СРП, розробки і впрова-
дження нових мотиваційних механізмів, навчальних 
програм, адаптації щодо різних категорій персо-
налу, заходів з нововведень у розвиток та управ-
ління персоналом; 

недотримання норм трудового законодавства, 
низький рівень організації та безпеки праці, наяв-
ність неякісних характеристик робочих місць і недо-
статньо комфортних умов праці, що підвищує рі-
вень плинності персоналу;  

зниження ролі профспілкових організацій,  
формальне заключення колективного договору на 
підприємствах, який є основою діалогу на рівні під-
приємства з регулювання соціально-трудових відно- 

син, що значно знижує захищеність працівників, со-
ціальні гарантії, якість трудового життя; 

низький рівень оплати праці одночасно з висо-
кими темпами інфляції та значним зростанням тари-
фів на комунальні послуги; висока диференціація в 
оплаті праці робітників і менеджерів управлінської 
ланки, видача зарплат у «конвертах», що знижує за-
цікавленість у результатах праці та її продуктивно-
сті, погіршує соціально-психологічний клімат, мо-
ральний дух персоналу; 

неочікувані темпи трудової міграції за кордон, 
що призвело до дефіциту кадрів робітників і фахів-
ців на підприємствах України, утруднення пошуку 
відповідних працівників, особливо кваліфікованих 
робітників основних спеціальностей та інше.  

Наріжні проблеми та шляхи їх подолання ви- 
світлимо окремо.  

По перше, на державному рівні необхідно ви-
знати стратегічним пріоритетом економічного роз-
витку України ефективне функціонування промис-
лових підприємств і законодавчо врегулювати мож-
ливість їх фінансової підтримки на основі залучення 
інвестицій та застосування відомих у світі інстру- 
ментів інноваційного розвитку економіки: класте-
рів, технологічних платформ, технопарків та інше. 
Професор І. Артьомов підкреслює, що «сучасна 
стратегія державної промислової політики повинна 
бути спрямована на зростання темпів випуску на- 
укоємної і високотехнологічної продукції, освоєння 
нових конкурентоспроможних зразків техніки, під-
вищення якості та ефективності виробництва з орі- 
єнтацією на потреби внутрішнього ринку і збіль-
шення експортного потенціалу» [13, с. 86]. Це вима-
гає створення відповідного трудового потенціалу  
і головна увага має бути приділена забезпеченню 
відповідності професійно-кваліфікаційного рівня 
підготовки кадрів потребам оновленої промислово-
сті, формуванню сучасних компетенцій та під- 
тримки їх в актуальному стані, забезпеченню ефек-
тивної системи мотивації праці у промисловому ви-
робництві шляхом суттєвого підвищення заробітної 
плати, формуванню сприятливих умов трудової дія-
льності [14, с. 206].  

По-друге, за сучасних умов інтенсивний розви-
ток науково-технічного прогресу, призводить до 
суттєвих змін техніко-технологічних параметрів ви-
робництва, оновлення технологій і технологічного 
обладнання, його автоматизації, комп’ютеризації, 
інформатизації, організації робочих місць, що по- 
требує суттєвих змін в структурі кадрів, тому робо-
тодавці пред’являють високі вимоги до ділових і 
особистих якостей, рівню компетентності працівни-
ків, яких вони наймають. На жаль, учбові заклади, 
як вищої, так і професіонально-технічної освіти  
повною мірою не забезпечують молодь необхід-
ними знаннями та практичним досвідом, що пов’я-
зано з  недоліками процесів реформування системи 
державного професійного навчання і освіти, неадек-
ватністю масштабів, структури і форм професійної 
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підготовки і перепідготовки кадрів вимогам сучас-
ного ринку праці в аспектах попиту на певні профе-
сії. Тому промислові підприємства активно впро- 
ваджують нові методи, створюючи свої системи без-
перервного професійного розвитку персоналу на ви-
робництві, приділяючи особливу увагу робітникам 
дефіцитних професій основного виробництва. Так, 
на промислових підприємствах м. Краматорська 
(НКМЗ, СКМЗ, КЗВВ, ЕМСС), які виготовляють 
промислову продукції з новими технічними харак-
теристиками, програмним управлінням, високими 
показниками продуктивності та якості, в системі 
підготовки і професіонального розвитку персоналу 
впроваджується упереджувальна підготовка і пере-
підготовка кадрів для роботи на новому унікаль-
ному обладнанні на основі розроблених спеціальних 
навчальних програм, що дозволяє знизити втрати 
від браку, скоротити час на виготовлення окремих 
деталей, монтаж обладнання й відвантаження за- 
мовнику. Програми навчання персоналу містять такі 
основні напрями: надання основних теоретичних 
знань і практичних навичок робітникам для якісного 
та своєчасного виконання виробничих завдань на 
своєму робочому місці; сфокусоване навчання, шо 
спрямоване на розвиток творчих здібностей фахів-
ців, тобто вивчення світових тенденцій ув техніч-
ному розвитку, науково-технічних досягнень, нових 
інформаційних технологій, іноземних мов і таке 
інше; навчання згідно програм розвитку здібностей 
працівників, які бажають підвищити свій кваліфіка-
ційний і професіональний рівень згідно потреб під-
приємства при виробництва продукції.  

На вищевказаних підприємствах, де умовами 
виробництва запрограмована варіативність заванта-
ження обладнання (особливо верстатного), приділя-
ють значну увагу специфічним завданням СРП по 
максимальному забезпеченню взаємозамінності 
працівників підприємства з оволодінням суміжними 
спеціальностями та полівалентною кваліфікацією 
для того, щоб мати можливість використовувати 
працівників на іншій роботі під час її відсутності на 
основному обладнанні, або дільниці, що підвищує 
мобільність персоналу, його зайнятість і рівень оп-
лати праці. З метою скорішої адаптації молодих пра-
цівників активно впроваджується система наставни- 

цтва, як одна з найбільш ефективних форм навчання 
молодих фахівців і робітників на конкретному робо-
чому місці, що встановлює зворотній зв’язок між 
молоддю та досвідченими і висококваліфікованими 
спеціалістами підприємства з відповідним матеріа-
льним стимулюванням: молоді – за освоєння теоре-
тичних знань, практичних навичок і вмінь, настав-
никам – за якісне навчання. Специфіка навчання на 
робочому місці заснована на тому, що воно побудо-
ване і проводиться для кожного працівника з ураху-
ванням особливостей виконання практичних зав-
дань і містить можливості для засвоєння теоретич-
них знань і закріплення навичок, що позитивно 
впливає на адаптацію, продуктивність праці, якість 
продукції; відбувається поступовий вплив на пси-
хіку людей, що знижує опір змінам, зміни від нав-
чання накопичуються постійно і закріплюються на-
довго. В цьому плані доцільним є висловлення, що 
«професійне зростання сприяє загальному і інтелек-
туальному розвитку працівника, поглиблює його 
ерудицію та підвищує впевненість у власних мож-
ливостях. Визначальним процесом управління про-
фесійним розвитком можна назвати організацію вза-
ємопов’язаних механізмів формування особистих 
якостей працівника з унікальними конкурентоспро-
можними здібностями» [15, с. 70]. З метою закріп-
лення кваліфікованих кадрів на підприємстві вво-
дяться додаткові системи стимулювання: премія-бо-
нус за колективні досягнення в залежності від стажу 
роботи і рівня кваліфікації, щомісячні або щоквар-
тальні винагороди за своєчасне та якісне виконання 
виробничих завдань й ефективне використання ро-
бочого часу, наявність сертифікату компетентності, 
свідоцтва про класність, особистого клейма, талону 
якості, за економію ресурсів та інше. Такий досвід 
необхідно вивчати та рекомендувати для впрова-
дження на вітчизняних промислових підприємствах.  

По-третє, аналіз ключового показника працюю-
чого населення – заробітної плати за останні п’ять 
років свідчить, що рівень мінімальної та середньої 
заробітної плати в Україні, як в національній валюті, 
так і в доларовому еквіваленті поступово підвищу-
ється, а співвідношення середньої зарплати до міні-
мальної зменшується, що є позитивною тенденцією 
(див. таблицю).  

 
Таблиця  

Заробітна плата в Україні за 2014-2018 роки 
Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р, 2018 р. 2018 р. до 

2014 р., % 
Середня заробітна плата:  
грн 
$ CША 

 
3470 
290 

4207 
200 

5002 
192 

7104 
268 

 
7770 
286 

 
223,9 
98,6 

Мінімальна заробітна плата: 
 грн 
$ CША 

 
1218 
80,9 

1378 
57,5 

1600 
68,6 

3200 
117,8 

 
3723 
131,1 

 
305,7 
162,1 

Співвідношення середньої зарплати 
до мінімальної:  
% (в грн) 
% (в $ США) 

 
 

284,9 
358,5 

 
305,3 
347,8 

 
312,6 
279,9 

 
222.0 
227,5 

 
 

208,7 
218,2 

 
 
х 
х 

* Побудовано за даними джерела [1]. 
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Так, за останні п’ять років середня заробітна 
плата в гривнях зросла в 2,2 раза, але в доларовому 
еквіваленті не досягла розміру 2014 року і є дуже 
низькою: вона в 2,6 раза менша, ніж у самій бідній 
країни ЄС – Болгарії, в чотири рази – ніж у Польщі 
та 9,5 раза – ніж у Німеччині [16]. Підвищення міні-
мальної заробітної плати (МЗП) за ці роки більш, 
ніж в три рази – необхідний захід уряду, оскільки 
збільшуються трудові доходи працівників і фонди 
оплати праці підприємств, що сприяє зростанню 
ВВП України, зменшенню тінізації зарплат і дефі-
циту Пенсійного фонду, але низька вартість робочої 
сили призводить до зниження зацікавленості в ре-
зультатах праці, зубожіння населення, трудової  
міграції в країни ЄС та інші країни світу, тому уряду 
України потрібно й надалі проводити політику 
укріплення механізму зростання мінімальної та се-
редньої заробітних плат, підвищення ролі трудових 
доходів працюючого населення.  

По-четверте, До значних темпів трудової мігра-
ції українців за кордон в останні роки  були не готові 
власники і керівники підприємств, яких влаштову-
вала дешева робоча сила. За даними Міністерства 
соціальної політики, на постійній основі за межами 
України в 2019 році працює 3,2 мільйона громадян, 
а на тимчасовій – від 7 до 9 млн осіб [17], що має як 
негативні, так і позитивні соціально-економічні на-
слідки. Дефіцит робочої сили на вітчизняних під- 
приємствах, як кваліфікованої, так і без досвіду ро-
боти, стає все більшим, виникають проблеми з по-
шуком необхідних кадрів висококваліфікованих ро-
бітників, інженерів, управлінців, що пов’язано з від-
током за кордон фізично здорової робочої сили, яка 
має необхідну освіту, знання та навички. Такий стан 
на ринку праці виник не тільки у зв’язку з наданням 
українцям безвізового режиму з ЄС, але й низьким 
рівнем оплати праці, недооцінюванням кваліфікова-
ної праці, відсутністю розвинутої системи підго- 
товки кадрів на самих підприємствах, недостатнім 
фінансуванням підвищення професійного рівня і 
компетентності персоналу як на державному рівні, 
так і на підприємствах. Згідно застереження щодо 
міграційних процесів в Україні академіком НАНУ 
Е. Лібанової, «неминучими наслідками масштаб-
ного відпливу економічно активного населення ста-
нуть: брак робочої сили на місцевих ринках праці, 
спочатку за окремими професіями, а потім тоталь-
ний; прискорення демографічного старіння, а отже, 
і збільшення навантаження на працююче населення; 
посилення депопуляції, темпи якої вже впродовж 25 
років є найвищими в Європі» [18, с. 18]. Проте тру-
дові мігранти у 2018 році переказали в Україну гро-
шові кошти у розмірі 11,6 млрд $ [19], що є вагомим 
джерелом валютних надходжень і складає більш 
10% бюджету країни, а також забезпечило безбідне 
існування їх сімей, збільшило купівельну спромож-
ність населення, зменшило чисельність безробітних, 
отримувачів пільг і допомог. Міграція трудового на- 

селення за кордон змушує українських підприємців 
збільшувати рівень оплати праці, відходити від ті-
ньових виплат працівникам, покращувати умови 
праці. На погляд українських вчених, «саме відкриті 
ринкові відносини і конкуренція на ринку праці  
значно більше впливають на зростання рівня заро- 
бітної плати, ніж державні методи обмеження та  
контролю» [20, с. 171]. 

Власникам і керівникам промислових підпри-
ємств слід усвідомити, що трудова міграція стане 
невід’ємною складовою сучасного й майбутнього 
стану економіки нашої країни, а для того, щоб подо-
лати дефіцит кадрів необхідно підвищувати своїм 
працівникам рівень заробітної плати, організації 
праці, розробляти й впроваджувати заходи зі ста-
лого розвитку персоналу, його мотивації та підви-
щення ефективності використання трудових ресур-
сів. 

Висновки. Ефективна робота підприємства по-
требує розробки стратегії сталого розвитку персо-
налу, готовності до сучасних викликів, пошуку засо-
бів подолання пов’язаних із ними очікуваних про-
блем, форм та методів використання трудового по-
тенціалу. Ця стратегія повинна включати організа-
цію ефективної профорієнтації, набір і формування 
необхідних категорій персоналу; їх навчання і під-
готовку до відповідної професійної діяльності не 
тільки в учбових закладах, але безпосередньо на під-
приємствах, поступове і суттєве зростання заробіт-
ної плати, особливо кваліфікованих працівників, 
впровадження дієвих мотиваційних механізмів. Ок-
рім того, процес розробки стратегії СРП слід прово-
дити з урахуванням змін факторів внутрішнього се-
редовища, а також результатів аналізу сильних і  
слабких сторін трудового потенціалу підприємства. 
Своєчасно спроектована і впроваджена відповідно 
до потреб промислових підприємств стратегія ста-
лого розвитку персоналу на інноваційній основі, що 
враховує конкретні умови функціонування, стає од-
ним з тих важелів, що впливає безпосередньо на під-
вищення продуктивності праці, конкурентоспро- 
можності підприємства та збільшення прибутку. За-
стосування нових методів та інструментів СРП по-
зитивно вплине на загальні показники діяльності 
підприємств: підвищення продуктивності праці,  
якість продукції, збільшення доходів, прибутково-
сті, ефективне використання не тільки трудових, але 
й фінансових, матеріальних, інформаційних ресур-
сів, забезпечення синергічного ефекту від застосу-
вання у виробництві нововведень на основі систем-
ного навчання персоналу, підвищення рівня його 
компетентності, надання гідних умов праці на робо-
чих місцях, достойної оплати праці та забезпечення 
соціально-правових гарантій. Отже, запорукою ус-
пішного зростання показників економіки України 
має стати ефективне функціонування промислових 
підприємств на засадах сталого розвитку персоналу, 
яке потребує подальшого дослідження.  
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Зайцев В. С. Сталий розвиток персоналу про-
мислових підприємств: проблеми та рішення 

Визначено актуальність дослідження й сутність  
поняття «сталий розвиток персоналу», представлено 
нове його бачення. Виділено цілі  сталого розвитку  
персоналу, які конкретизовані в основних завданнях та 
напрямках, що в сучасних умовах орієнтує підприєм- 
ства на моніторинг ринку праці, застосування нових 
підходів до найму працівників та їх адаптації, методів 
навчання і професійного розвитку, оцінки компетент-
ності, трудової мотивації. Узагальнено показники  
оцінки сталого розвитку персоналу, що дозволяють 
комплексно визначити його вплив на ефективність ви-
робничої діяльності та підвищення конкурентоспро- 
можності підприємства. Проведено аналіз наукових 
робіт і практичних напрацювань вітчизняних промис-
лових підприємств з даної тематики, що дозволило ви-
явити ряд проблем щодо сталого розвитку персоналу  

та обґрунтувати шляхи їх вирішення з урахуванням 
глобальних викликів на ринку праці. Зроблено відпо- 
відні висновки щодо перспектив сталого розвитку пер-
соналу підприємств. 

Ключові слова:  персонал, сталий розвиток, нав-
чання, інновації, ринок праці, продуктивність, компе-
тентність, мотивація. 

Зайцев В. С. Устойчивое развитие персонала 
промышленных предприятий: проблемы и реше-
ния 

Определена актуальность исследования и сущ-
ность понятия «устойчивое развитие персонала», пред-
ставлено новое его видение. Выделены цели устойчи-
вого развития персонала, которые конкретизированы в 
основных задачах и направлениях, что в современных 
условиях ориентирует предприятие на мониторинг 
рынка труда, применение новых подходов к найму ра-
ботников и их адаптации, методам обучения и профес-
сионального развития, к оценке компетентности, тру-
довой мотивации. Обобщены показатели оценки 
устойчивого развития персонала, позволяющие ком-
плексно определить его влияние на эффективность 
производственной деятельности и повышение конку-
рентоспособности предприятия. Проведен анализ 
научных работ и практических разработок отечествен-
ных промышленных предприятий по данной тематике, 
что позволило выявить ряд проблем по устойчивому 
развитию персонала и обосновать пути их решения с 
учетом глобальных вызовов на рынке труда. Сделаны 
соответствующие выводы о  перспективе устойчивого 
развития персонала предприятий. 

Ключевые слова: персонал, устойчивое развитие, 
обучение, инновации, рынок труда, производитель-
ность, компетентность, мотивация. 

Zaytsev V. Steady development of personnel of in-
dustrial enterprises: problems and decisions  

Research actuality and essence of concept "steady de-
velopment of personnel" are certain, his new vision is pre-
sented. The aims of steady development of personnel are 
distinguished, what are specified in basic tasks and direc-
tions, that in modern terms orients enterprises on monitor-
ing of labour-market, application of the new going near hir-
ing of workers and their adaptation, to the methods of stu- 
dies and professional development, estimation of compe-
tence, labour motivation The indexes of estimation of 
steady development of personnel are generalized, that al-
low complex to define his influence on efficiency of pro-
ductive activity and increase of competitiveness of enter-
prise. The analysis of the advanced studies and practical 
works of domestic industrial enterprises is conducted on 
this subjects, that allowed to educe the row of problems in 
relation to steady development of personnel and ground the 
ways of their decision taking into account global calls at 
the market of labour. Corresponding conclusions are done 
in relation to the prospects of steady development of per-
sonnel of enterprises. 

Keywords: personnel, steady development, studies, 
innovations, labour-market, productivity, competence, mo-
tivation. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ СПІВРОБІТНИКІВ  
СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ  

ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. В процесі свого функ-
ціонування підприємства стикаються з безліччю ри-
зиків. Це політичні, суто економічні, технічні, юри-
дичні, природно-екологічні й кадрові ризики. Кад-
рові ризики розглядаються як суб’єктивні ризики, з 
одного боку, пов’язані з особистістю підприємця – 
власника бізнесу, кола найближчих його партнерів  
і топ-менеджерів, з іншого боку, – персоналу під- 
приємства, що реалізує місію і цілі діяльності під- 
приємства. Центральною складовою економічної 
безпеки обраного напряму бізнес-діяльності, що га-
рантує тривалий життєвий час існування підприєм-
ства на ринку, є персонал. Причому персонал лояль-
ний до підприємства, гнучкий до змін зовнішнього 
середовища, постійно прагнучий до професійного 
зростання, підтримуючий ділову етику і трудову  
дисципліну. 

Запобіганню кадрових ризиків підприємству 
дозволяє забезпечити спеціальний підрозділ, який 
займається питаннями кадрової безпеки, що входить 
до складу департаменту по роботі з персоналом  
і служби безпеки підприємства (HR – департа- 
менту). Необхідність виконання функцій кадрової 
безпеки в межах великого промислового підприєм- 
ства не викликає сумніву. Проте треба поставити пи-
тання про кількісний склад персоналу, що займа-
ється суто проблемами кадрової безпеки у складі  
HR – департаменту. Якщо цими питаннями буде 
займатися невелика група спеціалістів, то вони по-
верхнево охоплять тільки стандартні аспекти, при-
таманні поняттю кадрової безпеки. Занадто «роз- 
дутий штат» призведе до дублювання дій й викликає 
неефективну роботу. Тому треба знайти механізм 
обґрунтування кількісного складу спеціалістів, що 
будуть займатися питаннями кадрової безпеки в  
рамках великого промислового підприємства. 

Метою дослідження є пропозиція підходу до 
обґрунтування кількісного складу співробітників 
служби підтримки кадрової безпеки великого про-
мислового підприємства на основі моделей і методів 
прийняття оптимальних рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теоретичні й методологічні підходи щодо вирі-
шення проблеми формування та забезпечення кад- 

рової безпеки підприємств розглядались у роботах 
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, серед 
яких Д. Баглей, С. Бортнік, В. Геєць, О. Грунів,  
А. Єременко, А. Кібанов, А. Кірієнко, О. Кириченко, 
М. Книтіков, В. Ковальов, Г. Козаченко, А. Колот, 
Ж. Костюк, В. Кравченко, В. Красномовець, Н. Куз-
нєцова, О. Литовченко, Ш. Лопнова, О. Мітрофа-
нова, Г. Назарова, М. Петров, Н. Подлужна, В. По-
номарьов, Ю. Поскрипко, Т. Соломанідіна, Г. Тка-
чук, Ю. Чаплигіна, І. Чумарін, Н. Швець, І. Швець 
та ін. Огляд наукових праць дозволяє констатувати, 
що поняттю «кадрова безпека» надано багатогранне 
висвітлення, обговорюються питання організацій-
ного плану щодо формування служби кадрової без-
пеки, розглядаються посадові обов’язки співробіт-
ників цієї служби, зроблені спроби моделювання  
бізнес–процесів управління персоналом для забез-
печення кадрової безпеки підприємства, зокрема в 
роботі [1]. Проте питання щодо обґрунтування кіль-
кісного складу служби забезпечення кадрової без-
пеки підприємства не знайшло належного відобра-
ження в наукових працях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Персонал підприємства – це не тільки його страте- 
гічний ресурс, рушійна сила його функціонування,  
а й суб’єкт можливих загроз успішної діяльності, ви-
конання підприємством своєї місії й цілей, загроза 
промислового шпигунства, втрати частини прибут-
ків у зв’язку з недоброчинністю окремих співробіт-
ників. Саме з ціллю запобігання кадровій безпеці 
суб’єкти господарювання створюють відповідні 
служби підтримки кадрової безпеки, як правило у 
складі HR – департаменту. На етапі створення й по-
чаткового функціонування такої служби виникає 
питання обґрунтування кількісного складу цього 
підрозділу. В цій роботі особі, що приймає рішення 
(керівництву підприємства), треба по-перше, визна-
читись з можливими варіантами (стратегічними 
шляхами) розв’язання проблеми забезпечення кад-
рової безпеки, і, по-друге, знайти шляхи кількісного 
обґрунтування управлінських рішень. 

Пропонується розглядати концепцію забезпе-
чення кадрової безпеки підприємства спираючись 
на можливі стратегії погляду на цю проблему. Такі 
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стратегії залежать, перш за все, від можливого  
бюджету, який пропонується виділити на забезпе-
чення кадрової безпеки, та від цінності, яку має це 
поняття для конкретного бізнесу. 

Для забезпечення кадрової безпеки підприєм- 
ства можна запропонувати декілька стратегій (S). 

Стратегія S1. Забезпечення умов, за яких за-
грози майже не зможуть виникнути зовсім. 

Стратегія S2. Попередження потенційних і міні-
мізація реальних загроз. 

Стратегія S3. Мінімізація витрат на забезпе-
чення кадрової безпеки. 

Стратегія S4. Стратегія, за якою чітко вираже-
них пріоритетів немає. 

У роботі пропонується в якості апарату кіль- 
кісного обґрунтування управлінських рішень вико-
ристовувати аналітичні підходи теорії ігор [2-4]. 

У відповідності з теорією прийняття рішень [5-
9] для обґрунтування вибору стратегії забезпечення
кадрової безпеки підприємства необхідно побуду-
вати матрицю, на основі якої й буде здійснено вибір 
приємного варіанту стратегії для великого промис-
лового підприємства. 

Для її побудови потрібно розглянути складові 
цієї матриці. 

І. Стратегії. Запропоновані стратегії передбача-
ють наявність в структурі департаменту по роботі з 

персоналом й службі безпеки підприємства окремих 
фахівців, що займаються безпосередньо питаннями 
кадрової безпеки без урахування фізичної безпеки. 

Наприклад, розглянемо велике промислове під-
приємство, яке у своїй діяльності дотримується дру-
гої стратегії щодо кадрової безпеки – стратегія по-
передження потенційних і мінімізація реальних за-
гроз.  

В базовому варіанті підприємство, що розгля-
дається, має департамент по роботі з персоналом й 
службу безпеки, які займаються окрім традиційних 
функцій прийому й роботи з персоналом (департа-
мент по роботі з персоналом) і забезпеченням фі- 
зичної безпеки (служба безпеки), ще й інформацій-
ною безпекою, фахівці якої виконують аналітичні 
функції попередження загроз з боку персоналу.  

ІІ. Чисельність осіб, що виконують функції  
кадрової безпеки. 

Чисельність співробітників, які виконують  
функції кадрової безпеки підприємства в базовому 
варіанті, Ч = 7 осіб. 

Наведемо залежність чисельності співробітни-
ків, які виконують функції кадрової безпеки, від об-
раного підприємством типу стратегії забезпечення 
кадрової безпеки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Залежність чисельності співробітників, які виконують функції кадрової безпеки,  

від обраного підприємством типу стратегії забезпечення кадрової безпеки 

Стратегії (S) 
Чисельність співробітників, які виконують 

функції кадрової безпеки (Ч) 
Забезпечення умов, при яких загрози майже не зможуть вини-
кнути зовсім (S1) Ч=10 осіб 
Попередження потенційних і мінімізація реальних загроз (S2) Ч=7 осіб 
Мінімізація витрат на забезпечення кадрової безпеки (S3) Ч=5 осіб 
Стратегія, за якою чітко виражених пріоритетів немає (S4) Ч=3 особи 

ІІІ. Рівень кадрового ризику. 
Підприємство в процесі своєї діяльності може 

зіткнутися з різним рівнем кадрового ризику. 
Рівень 1. Мінімальний рівень кадрового ри-

зику. 
Рівень 2. Низький рівень кадрового ризику. 
Рівень 3. Середній рівень кадрового ризику. 

Рівень 4. Високий рівень кадрового ризику. 
При зростанні рівня кадрового ризику зростає 

вірогідність втратити підприємством частки прибу-
тку. Приймемо наступні коефіцієнти зниження чис-
того прибутку підприємства у зв’язку зі зростанням 
рівня кадрового ризику (табл. 2). 

Таблиця 2 
Коефіцієнти зниження чистого прибутку підприємства в залежності від рівня кадрового ризику 

Показник 
Рівень кадрового ризику 

Мінімальний Низький Середній Високий
Коефіцієнт зниження чистого прибутку в залеж-
ності від рівня кадрового ризику 1,0 0,9 0,8 0,7

ІV. Рівень втрат підприємства у зв’язку з недо-
статньою організацією кадрової безпеки. 

В залежності від обраної підприємством стра-
тегії, що забезпечує кадрову безпеку, можна прослі-
дити рівень втрат підприємства  (табл. 3). 

Як зазначалося раніше, в базовому варіанті під-
приємство використовує стратегію S2 – стратегія по- 

передження потенційних і мінімізація реальних за-
гроз, величина чистого прибутку підприємства 
П=395 446 т. грн (за даними Звіту про фінансові ре-
зультати). В ідеальному випадку (за умов відсутно-
сті втрат) чистий прибуток підприємства дорівню-
вав би П=407 676 т. грн.  
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Таблиця 3 
Залежність рівня загрози втратити частину прибутку від обраного підприємством  

типу стратегії забезпечення кадрової безпеки 

Стратегії (S) Частина прибутку, що втрачає підприємство, % 

Забезпечення умов, при яких загрози майже не зможуть 
виникнути зовсім (S1) ∆П=1% 
Попередження потенційних і мінімізація реальних загроз 
(S2) ∆П=3% 
Мінімізація витрат на забезпечення кадрової безпеки (S3) ∆П=5% 
Стратегія, за якою чітко виражених пріоритетів немає (S4) ∆П=7% 

V. Величина чистого прибутку в залежності від 
обраної стратегії забезпечення кадрової безпеки й 
рівня кадрового ризику. 

Враховуючи коефіцієнти зниження чистого  
прибутку підприємства в залежності від рівня кад-
рового ризику (табл. 2) й обраного підприємством 

типу стратегії забезпечення кадрової безпеки,  
можна розрахувати величини можливого чистого 
прибутку підприємства за умов реалізації різних ти-
пів стратегій з урахуванням рівня кадрового ри-
зику(табл. 4). 

Таблиця 4 
Залежність рівня чистого прибутку від обраного підприємством типу стратегії  

забезпечення кадрової безпеки й рівня кадрового ризику, т. грн 

Стратегії (S) 
Рівень кадрового ризику

Мінімальний Низький Середній Високий 
Забезпечення умов, 
при яких загрози 
майже не зможуть ви-
никнути зовсім (S1) 

П=403 600 (при втраті 1% 
чистого прибутку 
П=407 676·0,99) 

П=363 240 
(П=403 600·0,9) 

П=322 880 
(П=403 600·0,8) 

П=282 520 
(П=403 600·0,7) 

Попередження потен-
ційних і мінімізація 
реальних загроз (S2) 

П=395 446 (при втраті 3% 
чистого прибутку 
П=407 676·0,97) 

П=355 901 
(П=395 446·0,9) 

П=316 357 
(П=395 446·0,8) 

П=276 812 
(П=395 446·0,7) 

Мінімізація витрат на 
забезпечення кадро-
вої безпеки (S3) 

П=387 292 (при втраті 5% 
чистого прибутку 
П=407 676·0,95) 

П=348 563  
(П=387 292·0,9) 

П=309 834 
(П=387 292·0,8) 

П=271 104  
(П=387 292·0,7) 

Стратегія, за якою чі-
тко виражених пріо-
ритетів немає (S4) 

П=379 138 (при втраті 7% 
чистого прибутку 
П=407 676·0,93) 

П=341 224  
(П=379 138·0,9) 

П=303 310  
(П=379 138·0,8) 

П=265 397 
(П=379 138·0,7) 

VІ. Величина втрат підприємством чистого 
прибутку у зв’язку з недосконалістю роботи з забез-
печення кадрової безпеки. 

Для проведення подальших розрахунків необ-
хідно розрахувати можливі втрати підприємством 
чистого прибутку в залежності від обраного підпри-
ємством типу стратегії забезпечення кадрової без-
пеки й рівня кадрового ризику.  

Втрати чистого прибутку розраховуються як рі-
зниця між отриманим прибутком в залежності від 
обраної стратегії забезпечення кадрової безпеки і рі-
вня кадрового ризику і величиною чистого прибутку 
в так званому «ідеальному випадку» за умов відсут-
ності втрат (П=407 676 т. грн). 

Розрахунок величина втрат підприємством  
чистого прибутку у зв’язку з недосконалістю роботи 
з забезпечення кадрової безпеки і остаточні вели-
чини втрат чистого прибутку наведені в табл. 5. 

VІ. Витрати підприємства на забезпечення кад-
рової безпеки. 

Витрати підприємства на забезпечення кадро-
вої безпеки включають витрати на заробітну плату 
персоналу, що займається питаннями кадрової без-
пеки (без урахування фізичної безпеки), й довго-
строкові витрати на оснащення працівників необхід-
ними технічними й інформаційними засобами. 

Величину середньорічної заробітної плати фа-
хівців, що займаються питаннями кадрової безпеки, 
можна розрахувати за формулою: ЗП = Ч ∙ ЗПм ∙ н ∙ 12, (1)

де Ч – чисельність персоналу, що займається питан-
нями кадрової безпеки, ос.; 

ЗПм – середньомісячна заробітна плата праців-
ника, грн. (Середня заробітна плата персоналу, що 
займається питаннями кадрової безпеки, може бути 
встановлена на рівні ЗПм =7 000 грн); 

Nн – нормативні відрахування від заробітної 
плати в єдиний соціальний внесок (Nн =22%); 

12 – число місяців у році. 
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Таблиця 5 
Рівень втрат чистого прибутку в залежності від обраного підприємством типу  

стратегії забезпечення кадрової безпеки й рівня кадрового ризику, т. грн 

Стратегії (S) 
Рівень кадрового ризику

Мінімальний Низький Середній Високий 
Забезпечення умов, 
при яких загрози 
майже не зможуть 
виникнути зовсім 
(S1) 

4 076 
(В=407 676–
403 600) 

44 436 
(В=407 676–
363 240) 

84 796 
(В=407 676–
322 880) 

125 156 
(В=407 676–
282 520) 

Попередження поте-
нційних і мініміза-
ція реальних загроз 
(S2) 

12 230 
(В=407 676–
395 446) 

51 775 
(В=407 676–
355 901) 

91 319 
(В=407 676–
316 357) 

130 864 
(В=407 676–
276 812) 

Мінімізація витрат 
на забезпечення ка-
дрової безпеки (S3) 

20 384 
(В=407 676–
387 292) 

59 113
(В=407 676–
348 563) 

97 842
(В=407 676–
309 834) 

136 572 
(В=407 676–
271 104) 

Стратегія, за якою 
чітко виражених 
пріоритетів немає 
(S4) 

28 538 
(В=407 676–
379 138) 

66 452 
(В=407 676–
341 224) 

104 366 
(В=407 676–
303 310) 

142 279 
(В=407 676–
265 397) 

 
Величина довгострокових витрат на оснащення 

персоналу, що займається питаннями кадрової без-
пеки, необхідними технічними й інформаційними 
засобами (за даними бюджету підприємства) може 
дорівнювати 600 000 грн. Підприємство знижує  
бюджет цих витрат відповідно до зниження числа 

працівників, що займається питаннями кадрової без-
пеки. Коефіцієнти зниження довгострокових витрат 
на утримання та оснащення персоналу, що займа-
ється питаннями кадрової безпеки, наведені в 
табл. 6. 

Таблиця 6 
Коефіцієнти зниження довгострокових витрат на утримання та оснащення персоналу,  

що займається питаннями кадрової безпеки 

Стратегії (S) 
Коефіцієнт зниження 
довгострокових витрат 

Забезпечення умов, при яких загрози майже не зможуть виникнути зо-
всім (S1) (Ч=10 осіб) 1,0 
Попередження потенційних і мінімізація реальних загроз (S2) (Ч=7 осіб) 0,7 
Мінімізація витрат на забезпечення кадрової безпеки (S3) (Ч=5 осіб) 0,5 
Стратегія, за якою чітко виражених пріоритетів немає (S4) (Ч=3 особи) 0,3 

 
Сформовані витрати підприємства на утри-

мання та оснащення персоналу, що займається пи-
таннями кадрової безпеки, наведені в табл. 7. 

VІІ. Показник втрат чистого прибутку на 1 грн 
витрат підприємства на забезпечення кадрової без-
пеки  

Оцінити варіанти стратегій забезпечення кад-
рової безпеки з урахуванням рівня кадрового ризику 

можна за показником втрат підприємством чистого 
прибутку, що припадає на 1 грн. витрат підприємс-
тва на забезпечення кадрової безпеки (КБ), який ро-
зраховується за формулою 

 
Втрати ЧП на 1 грн витрат на КБ =  
= Втрати чистого прибутку / Витрати. (2) 
 

Таблиця 7 
Витрати підприємства на утримання та оснащення персоналу,  

що займається питаннями кадрової безпеки 

Стратегії (S) 
Витрати на забезпечення кадрової 

безпеки, т. грн 
Забезпечення умов, при яких загрози майже не зможуть виникнути 
зовсім (S1) (Ч=10 осіб) 

К=(10·7 000·1,22 12)+600 000=1 625 

Попередження потенційних і мінімізація реальних загроз (S2) (Ч=7 
осіб) 

К=(7·7 000·1,22 12)+600 000 0,7=1 137

Мінімізація витрат на забезпечення кадрової безпеки (S3) (Ч=5 осіб) К=(5·7 000·1,22 12)+600 000 0,5=812 
Стратегія, за якою чітко виражених пріоритетів немає (S4) (Ч=3 
особи) 

К=(3·7 000·1,22 12)+600 000 0,3=487
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Економічний зміст цього показника полягає у 
тому, що чим більше витрачає підприємство на за-
безпечення кадрової безпеки, тим менші втрати  
чистого прибутку на 1 грн витрат підприємства на ці 
цілі. 

Поєднавши дані табл. 5 і 7, побудуємо матрицю 
залежності втрат чистого прибутку на 1 грн витрат 
на кадрову безпеку в залежності від обраного під- 
приємством типу стратегії забезпечення кадрової 
безпеки й рівня кадрового ризику в умовах підпри-
ємства, що розглядається як приклад (табл. 8). 

Таблиця 8 
Матриця залежності втрат чистого прибутку на 1 грн витрат на кадрову безпеку  

в залежності від обраного підприємством типу стратегії забезпечення кадрової безпеки  
й рівня кадрового ризику, т. грн 

Стратегії (S) 
Рівень кадрового ризику

Мінімальний Низький Середній Високий 
Забезпечення умов, 
при яких загрози 
майже не зможуть 
виникнути зовсім 
(S1) 
(Ч=10 осіб) 

2,51 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
4 076/1 625) 

27,34 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
44 436/1 625) 

52,18 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
84 796/1 625) 

77,02 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
125 156/1 625) 

Попередження по-
тенційних і мінімі-
зація реальних за-
гроз (S2) 
(Ч=7 осіб) 

10,75 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
12 230/1 137) 

45,54 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
51 775/1 137) 

80,32 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
91 319/1 137) 

115,09 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
130 864/1 137) 

Мінімізація витрат 
на забезпечення ка-
дрової безпеки (S3) 
(Ч=5 осіб) 

25,1 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
20 384/812) 

72,8
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
59 113/812) 

120,49
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
97 842/812) 

168,19 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
136 572/812) 

Стратегія, за якою 
чітко виражених 
пріоритетів немає 
(S4) 
(Ч=3 особи) 

58,6 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
28 538/487) 

136,45 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
66 452/487) 

214,03 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
104 366/ 487) 

292,15 
(Втрати ЧП на  
1 грн витрат= 
142 279/487) 

Подальший вибір підприємством стратегії за-
безпечення кадрової безпеки проводиться за допо-
могою критеріїв оптимальності, які використову-
ються в умовах невизначеності [3, 4]. 

1. Критерій вибору найкращого з найгірших ва-
ріантів (аналог критерія Вальда, але для умов втрат) 
призначений для вибору з розглянутих варіантів 
стратегій варіанту з найбільшим показником ефек- 

тивності з мінімально можливих показників для  
кожного з цих варіантів. Критерій орієнтує особу, 
яка приймає рішення, на обережну лінію поведінки, 
спрямовану на мінімізації можливих ризиків одно-
часно. Вибір підприємством стратегії з забезпечення 
кадрової безпеки за критерієм найкращого з найгір-
ших варіантів наведено в табл. 9. 

Таблиця 9 
Застосування  критерію найкращого з найгірших варіантів для обрання підприємством  

стратегії з забезпечення кадрової безпеки, т. грн 

Стратегія 
Рівень кадрового ризику

max min 
Мінімальний Низький Середній Високий

S1 2,51 27,34 52,18 77,02 77,02 

77,02 
S2 10,75 45,54 80,32 115,09 115,09 
S3 25,1 72,8 120,49 168,19 168,19 
S4 58,6 136,45 214,03 292,15 292,15

За даними табл. 9 підприємству потрібно об-
рати стратегію S1 – забезпечення умов, при яких за-
грози не зможуть виникнути зовсім, чисельність фа-
хівців, що будуть займатися питаннями кадрової 
безпеки, за цією стратегією 10 осіб (без урахування 
питань фізичної безпеки), величина втрат підприєм- 

ством чистого прибутку, що припадає на 1 грн ви-
трат підприємства на забезпечення кадрової без-
пеки, становить – 77,02 т. грн (найкращий з найгір-
ших варіантів втрат чистого прибутку на 1 грн ви-
трат підприємства на забезпечення кадрової без-
пеки). Навіть за умов мінімального рівня кадрового 
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ризику підприємству надійніше утримувати підроз-
діл з кадрової безпеки чисельністю 10 співробітни-
ків з максимальними довгостроковими витратами на 
оснащення праці цих співробітників. Це дозволить 
підприємству втрачати незначну суму прибутку у 
зв’язку з можливими загрозами з боку персоналу. 

2. Критерій оптимізму використовується, коли 
гравець (термін з «теорії ігор») виявляється в безви-
хідному становищі, коли будь-який його крок рівно- 

вірогідно може виявитися як абсолютним виграшем, 
так і повним провалом. Цей критерій передбачає, що 
розвиток ситуації буде сприятливим для особи, яка 
приймає рішення. Внаслідок цього, оптимальним 
вибором буде варіант з найменшим значенням пока-
зника втрат в матриці втрат. Вибір стратегії з забез-
печення кадрової безпеки за критерієм оптимізму 
наведено в табл. 10. 

 
Таблиця 10 

Застосування  критерію оптимізму для обрання підприємством  
стратегії з забезпечення кадрової безпеки, т. грн 

Стратегія 
Рівень кадрового ризику

min min 
Мінімальний Низький Середній Високий

S1 2,51 27,34 52,18 77,02 2,51 

2,51 
S2 10,75 45,54 80,32 115,09 10,75 
S3 25,1 72,8 120,49 168,19 25,1 
S4 58,6 136,45 214,03 292,15 58,6 

 
За даними табл. 10 підприємству потрібно об-

рати стратегію S1 – забезпечення умов, при яких за-
грози не зможуть виникнути зовсім, чисельність фа-
хівців, що будуть займатися питаннями кадрової 
безпеки, 10 осіб (без урахування питань фізичної 
безпеки) й рівень кадрового ризику мінімальний. У 
цьому випадку для обрання стратегії забезпечення 
кадрової безпеки оберемо найоптимістичніший сце-
нарій втрат підприємством чистого прибутку, що 
припадає на 1 грн витрат підприємства на забезпе-
чення кадрової безпеки – 2,51 т. грн.  

3. Критерій песимізму призначений для вибору 
найменшого елемента матриці втрат з її максима-
льно можливих елементів. 

Критерій песимізму передбачає, що розвиток 
ситуації буде несприятливим для суб’єкту, що прий-
має рішення. При використанні цього критерію 
особа, що  приймає рішення орієнтується на мож-
ливу втрату контролю над ситуацією і, тому, нама-
гається виключити всі потенційні ризики і вибрати 
варіант з мінімальними втратами. Застосування кри-
терію песимізму для обрання стратегії з забезпе-
чення кадрової безпеки наведено в табл. 11. 

 
Таблиця 11 

Застосування  критерію песимізму для обрання підприємством стратегії  
з забезпечення кадрової безпеки, т. грн 

Стратегія 
Рівень кадрового ризику max max

Мінімальний Низький Середній Високий
S1 2,51 27,34 52,18 77,02 77,02 

292,15 
S2 10,75 45,54 80,32 115,09 115,09 
S3 25,1 72,8 120,49 168,19 168,19 
S4 58,6 136,45 214,03 292,15 292,15 

 
Згідно з розрахунками в табл. 11, для обрання 

стратегії з забезпечення кадрової безпеки оберемо 
найпесимістичніший сценарій втрат підприємством 
чистого прибутку, що припадає на 1 грн витрат під-
приємства на забезпечення кадрової безпеки – 
292,15 т. грн.  

Отже згідно з результатами застосування кри-
теріїв оптимальності можна запропонувати для об-
рання стратегії з забезпечення кадрової безпеки ве-
ликого промислового підприємства стратегію пер-
шого типу  – забезпечення умов, при яких загрози 
майже не зможуть виникнути. У цьому випадку  
персонал, що займається питаннями кадрової без-
пеки, збільшиться на трьох співробітників: окремо, 
наприклад, буде представлений спеціаліст з 

комп’ютерної безпеки, спеціаліст з управління ризи-
ками, спеціаліст зі зберігання комерційної таємниці. 

Таким чином, чисельність фахівців, що займа-
ються кадровою безпекою, буде дорівнювати 10 
особам, додаткові витрати від розширення чисель-
ності персоналу, що займається кадровою безпекою, 
досягнуть 487 т. грн, приріст прибутку у зв’язку з 
покращенням кадрової безпеки підприємства буде 
становить 8 154 т. грн. Співвідношення приросту 
чистого прибутку до приросту додаткових витрат – 
16,7 грн (табл. 12). 

Висновки. Науковою новизною проведеного 
дослідження є пропозиція обґрунтування кількіс-
ного складу співробітників служби підтримки кад-
рової безпеки великого промислового підприємства 
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на основі теорії прийняття рішень. Крім того, про-
понується стратегічний підхід до системи кадрової 
безпеки, в рамках якого запропоновано розглядати 
чотири стратегії забезпечення кадрової безпеки:  
жорстку стратегію з максимальною чисельністю  

персоналу, що забезпечує кадрову безпеку, з макси-
мальним бюджетом на утримання персоналу; стра-
тегію попередження загроз; стратегію мінімізації 
витрат на заходи з кадрової безпеки і стратегію без 
виражених пріоритетів. 

Таблиця 12 
Рекомендації підприємству з питання посилення кадрової безпеки 

Напрямки, що пропонуються підприємству з питання посилення кадрової безпеки Величина
1. Обрати як стратегію кадрової безпеки підприємства «Стратегію забезпечення умов,
при яких загрози майже не зможуть виникнути» 
2. Збільшити чисельність персоналу, що займається питаннями кадрової безпеки
3. Чисельність фахівців, що займаються питаннями кадрової безпеки (без урахування під-
розділу фізичної безпеки)

Ч=10 ос.

У тому числу 
Керівник підрозділу кадрової безпеки  1 
Спеціалісти з інформаційної безпеки (завдання: захист інформації; обробка інформацій-
них масивів для передачі аналітикам; співпраця з колективом підприємства з ціллю сво-
єчасного виявлення можливих правопорушень; оцінка настроїв трудового колективу) 

2 

Спеціалісти з аналітичної роботи (завдання: висвітлення стану правопорядку й трудової 
моралі серед трудового колективу підприємства; аналіз умов, що сприяють вчиненню 
правопорушень, й розробка мір з їх попередження; організація дезінформаційних мір, які 
вводять в оману конкурентів і злочинців) 

3 

Спеціалісти з комп’ютерної безпеки (завдання: захист комп’ютерних мереж від несанк-
ціонованого доступу до них; встановлення й експлуатація технічних засобів, їх надання 
співробітникам інших груп) 

2 

Спеціаліст з управління ризиками (завдання: всебічний аналіз ризиків і загроз підприєм-
ству з боку персоналу, так і безпосередньо персоналу підприємства) 

1 

Спеціаліст зі збереження комерційної таємниці (завдання: створення технічних умов, які 
виключають можливість витіку інформації) 

1 

4. Додаткові витрати на збільшення чисельності персоналу, що займається питаннями
кадрової безпеки: 
Приріст чисельності персоналу ∆Ч=3 ос. 
Додаткові витрати ∆К=(3·7 000·1,22 12)+600 000 0,3 487 т. грн 
5. Приріст прибутку у зв’язку з покращенням кадрової безпеки підприємства
∆П=403 600–395 446 8 154 т. грн 
6. Співвідношення приросту чистого прибутку підприємства до додаткових витрат:
Е=∆П/∆К (Е=8154/487=16,7) 16,7 грн 

Вибір стратегії підприємство може зробити на 
основі критеріїв оптимальності, для розрахунку 
яких потрібно побудувати матрицю залежності по-
казника від типу обраної стратегії і рівня кадрового 
ризику, який очікує підприємство. Таким показни-
ком в запропонованій методиці розрахунків прий- 
нято рівень втрат чистого прибутку на 1 гривню ви-
трат підприємства на забезпечення кадрової без-
пеки. Чим нижче значення цього показника, тим 
краще для підприємства. 

Провівши аналіз на основі показників оптима-
льності, отримано висновок, що підприємство – 
приклад в питанні забезпечення кадрової безпеки 
повинно перейти від стратегії 2 (базовий варіант, за 
яким працює підприємство на сьогодні) до стратегії 
1 – забезпечення умов, при яких загрози не зможуть 
виникнути зовсім. І хоча у цьому випадку підприєм-
ство витратить максимальні кошти на утримання  
персоналу, що забезпечує кадрову безпеку, воно ви-
грає у мінімальних втратах чистого прибутку, які 
виникають у зв’язку з недосконалістю кадрової без- 

пеки. Запропонована стратегія передбачає, що пер-
сонал, який займається питаннями кадрової безпеки, 
зросте на трьох співробітників: окремо буде пред-
ставлений спеціаліст з комп’ютерної безпеки, спеці-
аліст з управління ризиками, спеціаліст зі зберігання 
комерційної таємниці. Чисельність фахівців, що бу-
дуть займатися кадровою безпекою, стане дорівню-
вати – 10 осіб. Додаткові витрати від розширення 
чисельності персоналу, що займається кадровою 
безпекою, досягнуть 487 т. грн, приріст прибутку у 
зв’язку з покращенням кадрової безпеки підприєм- 
ства буде становить 8 154 т. грн. Співвідношення 
приросту чистого прибутку до приросту додаткових 
витрат – 16,7 грн. 

Наприкінці слід зазначити, що в подальших до-
слідженнях необхідно розпочати роботу з більш де-
тального вивчення функціональних обов’язків й  
повноважень співробітників служби кадрової без-
пеки з метою більш детального уявлення щодо  
змісту роботи фахівців служби забезпечення кадро-
вої безпеки великого промислового підприємства.  
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Підгора Є. О., Приймакова Ю. А., Мельничук 

С. Д. Обґрунтування кількісного складу співробіт-
ників служби підтримки кадрової безпеки великого 
промислового підприємства 

У статті досліджується актуальність створення 
великим промисловим підприємством підрозділу, що 
займається питаннями кадрової безпеки, й представ-
лена методика обґрунтування кількісного складу спів-
робітників такої служби на основі теорії прийняття рі-
шень. Крім того, пропонується стратегічний підхід до 
системи кадрової безпеки, в рамках якого запропоно-
вано розглянути чотири стратегії забезпечення кадро-
вої безпеки: жорстку стратегію з максимальною чисе-
льністю персоналу, що забезпечує кадрову безпеку, з 
максимальним бюджетом на утримання персоналу; 
стратегію попередження загроз, яка існує на цей час в 
умовах підприємства–прикладу; стратегію мінімізації 
витрат на заходи з кадрової безпеки і стратегію без ви-
ражених пріоритетів. 

У статті доводиться, що вибір стратегії підприєм-
ство може зробити на основі критеріїв оптимальності, 
для розрахунку яких потрібно побудувати матрицю за-
лежності показника від типу обраної стратегії і рівня 
кадрового ризику, який очікує підприємство. Таким 
показником в запропонованій методиці розрахунків 
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прийнято рівень втрат чистого прибутку на 1 гривню 
витрат підприємства на забезпечення кадрової без-
пеки. Чим нижче значення цього показника, тим краще 
для підприємства. Крім того, в статті представляє інте-
рес сама методика побудови матриці прийняття рі-
шень, що включає наступні етапи: формування страте-
гій організації служби кадрової безпеки; обговорення 
чисельного складу підрозділу, що виконує функції  
кадрової безпеки; оцінка рівня загроз з боку персоналу 
підприємства; оцінювання рівня втрат підприємством 
чистого прибутку у зв’язку з недосконалістю роботи з 
забезпечення кадрової безпеки; розрахунок витрат на 
забезпечення кадрової безпеки. 

Представлений підхід дозволить підприємству  
зорієнтуватися з обранням стратегії щодо кількісного 
складу співробітників служби підтримки кадрової без-
пеки, виконати розрахунки економічного обґрунту-
вання обраної стратегії.  

Ключові слова: кадрова безпека, стратегії забезпе-
чення кадрової безпеки, матриця прийняття рішень; рі-
вень втрат чистого прибутку на 1 гривню витрат під- 
приємства на забезпечення кадрової безпеки 

Подгора Е. А., Приймакова Ю. А., Мельничук 
С. Д. Обоснование количественного состава сотруд-
ников службы поддержки кадровой безопасности 
крупного промышленного предприятия 

В статье исследуется актуальность создания круп-
ным промышленным предприятием подразделения, за-
нимающегося вопросами кадровой безопасности, и 
представлена методика обоснования количественного 
состава сотрудников такой службы на основе теории 
принятия решений. Кроме того, предлагается стратеги-
ческий подход к системе кадровой безопасности, в 
рамках которого предложено рассмотреть четыре стра-
тегии обеспечения кадровой безопасности: жесткую 
стратегию с максимальной численностью персонала, 
обеспечивающего кадровую безопасность, с макси-
мальным бюджетом на содержание персонала; страте-
гию предотвращения угроз, которая существует в 
настоящее время в условиях предприятия-примера; 
стратегию минимизации затрат на мероприятия по кад-
ровой безопасности и стратегию без выраженных при-
оритетов. 

В статье обосновывается, что выбор стратегии 
предприятие может сделать на основе критериев опти-
мальности, для расчета которых необходимо постро-
ить матрицу зависимости показателя от типа выбран-
ной стратегии и уровня кадрового риска, величину ко-
торого ожидает предприятие. Таким показателем в 
предложенной методике расчетов принят уровень по-
терь чистой прибыли на 1 гривну затрат предприятия 
по обеспечению кадровой безопасности. Чем ниже зна-
чение этого показателя, тем лучше для предприятия. 
Кроме того, в статье представляет интерес сама мето-
дика построения матрицы принятия решений, включа-
ющая следующие этапы: формирование стратегий ор-
ганизации службы кадровой безопасности; обсужде-
ние численного состава подразделения, выполняю-
щего функции кадровой безопасности; оценка уровня  

угроз со стороны персонала предприятия; оценивание 
уровня потерь предприятием чистой прибыли в связи с 
несовершенством работы по обеспечению кадровой 
безопасности; расчет затрат на обеспечение кадровой 
безопасности. 

Представленный подход позволит предприятию 
сориентироваться с выбором стратегии относительно 
количественного состава сотрудников службы под-
держки кадровой безопасности, выполнить расчеты 
экономического обоснования выбранной стратегии. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, страте-
гии обеспечения кадровой безопасности, матрица при-
нятия решений; уровень потерь чистой прибыли на 1 
гривну затрат предприятия на обеспечение кадровой 
безопасности. 

Pidhora Y., Pryimakova Y., Melnychuk S. Justifi-
cation the quantitative composition of the staff of the 
personnel support service of a large industrial enter-
prise 

The article investigates the relevance of creating a 
large industrial enterprise that deals with personnel secu-
rity issues and presents a methodology for substantiating 
the quantitative composition of employees with such ser-
vice which are based on the decision making theory. In ad-
dition, a strategic approach to the personnel security sys-
tem is proposed to consider four strategies for ensuring 
staff security: a rigorous strategy with the maximum num-
ber of staff providing human security with a maximum 
staff retention budget; a threat prevention strategy that ex-
ists at this time in the enterprise case; a strategy to mini-
mize the cost of personnel security measures and a strategy 
with no pronounced priorities. 

The article states that the choice of strategy can be 
made by the enterprise on the basis of optimality criteria, 
for calculating which one is required to construct a matrix 
depending on the type of chosen strategy and the level of 
personnel risk that the enterprise expects. Thus, in the pro-
posed method of calculation, the level of net profit loss per 
1 hryvnia cost of the enterprise to ensure personnel security 
is taken. The lower the value of this indicator, the type is 
better for the enterprise. In addition, the method of con-
structing a decision matrix, which includes the following 
stages: the formation of strategies for the organization of 
the personnel security service, is of interest in the article. 
discussion of the numerical strength of the subdivision per-
forming the functions of personnel security; assessment of 
the level of threats from the personnel of the enterprise; es-
timation the net profit losses of the enterprise due to imper-
fect work on providing personnel security; calculation of 
costs for personnel security. 

The presented approach will allow the company to 
orientate with the selection of a strategy for the quantitative 
composition of personnel support personnel security, to 
perform calculations of the economic justification of the 
chosen strategy. 

Keywords: personnel security, strategies for provid-
ing personnel security, matrix of decision-making; the 
level of losses of net profit of 1 hryvnia cost of the enter-
prise to provide personnel security. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКА  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Фундаментальные изменения экономики раз-
вивающейся по инновационному пути, где превали-
руют, сферы науки, инновационного предпринима-
тельства и образовательных услуг, приводят к смене 
парадигм управления, экономическая эффектив-
ность которых будет определяться, в первую оче-
редь, использованием высококвалифицированных 
кадров, новых знаний и навыков, технологий и ме-
тодов управления.  

На основании Стратегии действий по пяти при-
оритетным направлениям развития Республики Уз-
бекистан в 2017-2021 годах четвертым приоритет-
ным направлением является развитие социальной 
сферы, в том числе сферы образования и науки [1]. 

В Послании Президента Республики Узбеки-
стан Ш.М. Мирзиёева Олий Мажлису сказано, что 
«..последовательная работа направлена на достиже-
ние одной цели – Узбекистан должен стать конку-
рентоспособным на мировой арене в области науки, 
интеллектуального потенциала, современных кад-
ров, высоких технологий» [2].  

Государственная политика Узбекистана в обла-
сти образования направлена на создание инноваци-
онно-образовательной системы, которая должна до-
стичь должного уровня для обеспечения  новой фор-
мации граждан страны в подготовке конкурентоспо-
собных специалистов. 

Сегодня на мировой образовательной арене 
есть консенсус в том, что экономика страны должна 
развиваться в первую очередь за счет инновацион-
ных, высокотехнологических, наукоёмких отраслей. 
Ключевое значение для этого пути развития имеют 
квалифицированные специалисты в области науки и 
высокотехнологических отраслей [4]. 

Образование в Узбекистане стоит перед необ-
ходимостью создания новой модели соответству- 
ющей запросам современного гражданского обще-
ства. Человек ценится и получает уважение в обще-
стве благодаря знаниям, умениям, навыкам своей 
профессии. С этой точки зрения необходимо отме-
тить, что в нашей стране развитие образования, под-
держка граждан в становлении востребованными 
специалистами, создание условий для реализации 
их потенциала являются приоритетными направле-
ниями государственной политики. 

Основной целью государственной образова-
тельной политики является обеспечение готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию, от-
вечающим требованиям информационного обще-
ства и инновационной экономики [5]. 

На сегодняшний день необходимы изменения 
принципов и подходов для отдельных работников в 
социально-трудовых отношениях, необходимо раз-
работать механизм, для вовлечения к участию в ин-
новационных процессах. Тем более, что происходя-
щие трансформационные процессы выявили несоот-
ветствие специализации и профессионального уров-
ня работников требованиям технологических про-
цессов, так как в инновационной экономике необхо-
димы профессиональные навыки и компетенции  ра-
ботников, которые являются ценностным ресурсом 
для повышения эффективности производства. 

Система профессионального образования не 
успевает за изменениями инновационных процес-
сов, и реагировать на запросы рынка труда. Однако, 
с одной стороны, это связано с трудностями измене-
ния траектории для формирования профессиональ-
ных компетенций работника в кратчайшие сроки в 
соответствии с требованиями инновационного про-
изводства, с другой –с отсутствием механизма взаи-
мосвязи и согласовании интересов инновационной и 
образовательных систем. Исследование образова-
тельных проблем, как правило ограничивается уров-
нями предприятия и организации персонала, а от-
дельный работник не рассматривается как элемент 
управления, хотя в основе формирования инноваци-
онного процесса находится конкретный работник, 
его способности, знания, умения и инновационная 
активность. 

Сложившиеся противоречия между необходи-
мостью повышения эффективности деятельности 
инновационной системы, идут замедленными тем-
пами, а также реструктуризация образовательной 
системы не соответствуют уровню профессиональ-
ных компетенций работников и это обосновывает 
актуализацию разработки научно-методического 
инструментария по управлению и формированию 
профессиональных компетенций работника с уче-
том согласования интересов образовательных си-
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стем. Важным звеном в системе формирования про-
фессиональных компетенций являются средние спе-
циальные, профессиональные и высшие образова-
тельные учреждения (табл. 1). 

Как видно из табл. 1 в республике на начало 
2016/2017 учебного года действовало 70 учебных за-

ведений в том числе, 7 филиалов зарубежных выс-
ших образовательных учреждений в них обучалось 
268 тыс. студентов, кроме того высшими образова-
тельными учреждениями было выпущено 64 тыс. 
специалистов.  

Таблица 1 
Статистика по средним специальным, профессиональным  

и высшим образовательным учреждениям  (на начало учебного года) [7] 
  2011 / 

2012
2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

2016 / 
2017

Число средних специальных, профессиональных образова-
тельных учреждений 

1540 1557 1567 1566

в них учащихся, тыс. человек 1711,9 1559,3 1498,6 1459,4
в том числе обучаются на дневных отделениях 1699,2 1559,3 1498,6 1459,4
Численность принятых в средние специальные, профессиональ-
ные образовательные учреждения, тыс. человек

573,9 505,3 485,9 481,5

Выпущено специалистов средними специальными, профессио-
нальными образовательными учреждениями, тыс. человек

518,8 534,5 518,2 513,4

Число высших образовательных учреждений – всего 65 68 69 70
в том числе филиалы зарубежных высших образовательных учре-
ждений 6 7 7 7 

в них студентов, тыс. человек 253,0 261,3 264,3 268,3
Принято студентов в высшие образовательные учреждения, тыс. 
человек 

63,9 64,1 63,0 61,2 

Выпущено специалистов  высшими образовательными учрежде-
ниями, тыс. человек 

86,3 67,6 66,3 64,1 

 
Осуществляется также значительная работа по 

дальнейшему совершенствованию системы выс-
шего образования. В частности, принята Программа 
комплексного развития системы высшего образова-
ния в 2017-2021 годах. За счет вновь организован-
ных институтов и филиалов вузов количество выс-
ших образовательных учреждений достигло 81, фи-
лиалов в регионах – 15, филиалов зарубежных уни-
верситетов – 7 [2].  

Кроме того, следует отметить договоренности 
о создании в городе Алмалыке филиала Москов-
ского института стали и сплавов, а в Ташкенте – фи-
лиала Вебстерского университета США. Исходя из 
потребностей реального сектора экономики, в неко-
торых высших учебных заведениях открыты заоч-
ные и вечерние отделения. Были приняты меры по 
совершенствованию системы и укреплению матери-
ально-технической базы. В системе Академии наук 

Узбекистана восстановлена деятельность ряда 
научно-исследовательских институтов и центров. 
После многолетнего перерыва проведены выборы в 
Академию наук. В настоящее время большое число 
талантливых ученых, имеющих научные школы, ав-
торитет в стране и за рубежом удостоены высокого 
звания академика.  

Под принципами формирования профессио-
нальные компетенций работника следует понимать 
фундаментальные правила, соответствующие кри-
терии, устанавливающие соотношений явлений и 
лежащие в основе процесса создание компетенций 
работника. Конечным результатом процесса исполь-
зования профессиональных компетенций является 
особый инновационный продукт, создающийся при 
наличии особых ресурсов организации в процессе 
инновационной деятельности предприятий и орга-
низаций (табл. 2)  

Таблица 2 
Инновационная деятельность предприятий и организаций [8] 

   2012 г. 2015 г. 2016 г.
Число предприятий и организаций внедрявших инновации:
технологические 164 894 893
маркетинговые 9 14 20
организационные 14 27 20
Количество внедрённых инноваций: 
технологические 624 1737 1816
маркетинговые 17 36 51
организационные 58 46 39
Объем произведенной инновационной продукции (товаров, работ и 
услуг), млрд сум 

3635,9 8023,6 10688,2

Затраты на инновации, млрд сум 311,9 5528,3 2571,4
 



Н. Р. Асадуллина 

226 
Економічний вісник Донбасу № 2(56), 2019 

Из табл. 2 виден значительный рост числа пред-
приятий в 2015-2016 годах, внедрявших инновации, 
особенно технологические. В процессе инновацион-
ной деятельности предприятия могут привлекать ре-
сурсы из образовательной системы, а также эффек-
тивно использовать компетенции работника и их ин-
новационный потенциал. 

Однако необходимо отметить, что в системе 
профессиональной подготовки действует ряд зако-
нов, связанных с потребностями общества в квали-
фицированных кадрах. Согласно этим законам в 
условиях инновационной экономики требуется 
обеспечение равного для всех его членов доступа к 
профессиональному образованию. 

Современные тенденции систем управления 
персоналом и экономических отношений в целом 
регулируются основным экономическим законом, 
закономерностями пропорционального развития и 
законами воспроизводства рабочей силы [5]. Ком-
плекс принципов управления инвестициями в чело-
веческий капитал предприятия направлен на повы-
шение эффективности инвестиций в человеческий 
капитал. 

Отличительные особенности образовательного 
и инновационного потенциала в выполнении работ-
ником профессиональных компетенций представ-
лены в табл. 3. 

Таблица 3 
Характеристика образовательного и инновационного потенциала работников [9] 
Основная Образовательный потенциал Инновационный потенциал 

Характеристика цели раз-
вития потенциала 

Традиционный рост занятости Развитие уникальных способностей примени-
тельно к инновационной работе 

Вид профессиональных 
компетенций 

Даются базовые профессио-
нальные компетенции 

Специфические профессиональные компетен-
ции, зависящие от вида профессиональной ин-
новационной деятельности. Так же может быть 
сформирован, как некоторый стартовый базо-
вый и по заказу в сфере образования 

Степень изменения Консервативный Мобильный
Информационная база Госстандарт, предыдущий 

опыт, текущая экономическая 
ситуация. Дается как обоб-
щенный универсальный по 
группам специальностей 

Новые технологии, новые идеи и потребности, 
опыт инновационных организаций.  
Связи с выполнением функциональных обя-
занностей и с инновационной деятельностью 

Вектор развития Однонаправленный жесткий Многовариантный, экспериментальный. Гиб-
кий 

Среда формирования Стабильная среда, простая си-
стема профессионального об-
разования 

Нестабильная среда, сложная система иннова-
ционного производственного процесса 

Тип развития Традиционный. 
Зависимый от внешних влия-
ний. 
Растущий 

Самообучающийся.
Саморазвивающийся 

Таким образом, формирование профессиональ-
ных компетенций работников происходит в иннова-
ционно-образовательной системе, состоящей из об-
разовательных и инновационных подсистем, то его 
уровень может быть определен через «инноваци-
онно-образовательный потенциал» и соответствен-
но, подходы можно условно разделить на две части: 
относящиеся непосредственно к системе професси-
ональной подготовки и отражающие тенденции раз-
вития систем управления персоналом организации. 

Особенностью формирования профессиональ-
ных компетенций работников для инновационной 
экономики является необходимость достижения вы-
соких темпов накопления инновационного потенци-
ала по причине высоких темпов инновационного и 
технического обновления.  

Базовыми принципами формирования профес-
сиональных компетенций является, несомненно, не- 

прерывность и системность, поскольку инновацион-
ные характеристики нельзя поддерживать разовыми 
мерами мероприятиями. Актуален принцип циклич-
ности, сущность которого является в том, что про-
цесс формирования имеет круговой характер (начи-
нается оценкой стартового уровня и возвращается к 
оценке на уровне, достигнутом в результате подго-
товки). Принципами формирования профессиональ-
ных компетенций работника в единой инноваци-
онно-образовательной системе является баланс ин-
тересов работника и организации, наличие возмож-
ностей и желания работника, адресность и индиви-
дуальность наряду с многовариантностью подго-
товки [10]. Таким образом предложенные принципы 
позволят своевременно и целенаправленно  прово-
дить инновационные преобразования в рамках со-
здания современной системы профессиональных 
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компетенций работников для инновационной эконо-
мики. 

Президентом Республики Узбекистан 
Ш.М. Мирзиёевым 29 ноября 2017 года подписан 
Указ «Об образовании Министерства инновацион-
ного развития Республики Узбекистан» [3]. В соот-
ветствии с этим документом в Узбекистане образо-
ваны Министерство инновационного развития Рес-
публики Узбекистан и Фонд поддержки инноваци-
онного развития и новаторских идей, определены 
основные направления инновационного развития 
страны. Узбекистан должен создать систему страте-
гического планирования, позволяющую формиро-
вать будущие модели инновационного развития 
приоритетных сфер и отраслей на основе долгосроч-
ных сценариев повышения интеллектуального и 
технологического потенциала страны. Также необ-
ходимо внедрять инновационные формы государ-
ственного управления, которые обеспечат оптими-
зацию и упрощение процедур оказания государ-
ственных услуг, повышение эффективности дея-
тельности органов государственного управления.  

Основной стратегической целью государствен-
ной политики в области профессионального образо-
вания является повышения доступности качествен-
ного образования соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, связи с этим 
необходимо:  

– создавать современную инфраструктуру раз-
вития науки и инновационной деятельности, спо-
собную обеспечить необходимые условия для 
устойчивого роста социально-экономического по-
тенциала территорий, а также повышения уровня 
жизни и благосостояния населения; 

– привлекать инвестиции в сферу разработки и
внедрения инновационных идей и технологий;  

– совершенствование нормативно-правовой ба-
зы, обеспечивающей современные системы профес-
сиональных компетенций работников для иннова-
ционной экономики и их развитие; 

– создавать эффективные механизмы продви-
жения и внедрения перспективных отечественных 
достижений научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности, включая организацию научно-
экспериментальных специализированных лаборато-
рий, центров высоких технологий, технопарков и 
других структур; 

– разработать проекты законов «Об инноваци-
онной деятельности» и «О науке», определяющих, в 
том числе, принципы государственного регулирова-
ния и формы поддержки научной и инновационной 
деятельности, а также расширение возможностей 
использования инновационных идей, разработок и 
технологий. 

В условиях нынешней острой конкуренции 
важное значение имеют дальнейшее развитие инно-
вационных технологий и науки, широкое привлече-
ние к научной деятельности одаренной молодежи, 

создание для них необходимых условий для реали-
зации их творческого и интеллектуального потенци-
ала. Инновационная модель развития Узбекистана 
должна стать локомотивом экономического роста, 
фактором обеспечения стабильности и благососто- 
яния населения страны.  

В современных условиях формируется принци-
пиально новый тип работника. Для него характерны 
следующие качества: высокий образовательный 
уровень, гибкость, широта профессиональной эру-
диции, готовность к восприятию новых технологий, 
идей. Помимо названных качеств, сегодня важное 
значение приобретают личные качества, инноваци-
онный потенциал. Инновационный потенциал ра-
ботника – это способность воспринимать, использо-
вать и порождать новые идеи, подходы и решения, 
практики в процессе трудовой деятельности в ситу-
ации неопределенности, приводящие к получению 
экономического и социального эффекта.  

Таким образом развитие профессиональных 
компетенций работника в условиях инновационной 
экономики является особый инновационный про-
дукт, создающийся при наличии особых ресурсов 
организации в процессе инновационной деятельно-
сти.  
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"Периоды повышательных волн больших циклов, как пра-
вило, значительно богаче крупными социальными потрясе-
ниями и переворотами в жизни общества, чем периоды по-
нижательных волн" [с. 42]. К крупным социальным потрясе-
ниям и переворотам Кондратьев относил революции и войны.  
Войны (в том числе и мировые) он считал скорее следствием 
длинных волн, чем их причиной. При этом он не отрицал обрат-
ного влияния войн на конкретные проявления соответствующей  
длинной волны. 	 Кондратьев	Н.Д,,	Опарин	Д.	и.	Большие	циклы	конъюнктуры.	М.,1928.	265	с.	
«Ми не хотіли ЗМІНюватися і тому війна прийшла в наш дім». Андрій	Цаплієнко	(Книга	змін)	
«Учиться – это духовно, потому что знание разрушает неве-
жество, предрассудки и алчность». Сильвия	Браун,	Общество	«Novus	Spiritus»1,	г.	Кэмпбелл,	штат	Калифорния,	США	

CОЦІАЛЬНО АДЕКВАТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ДОНБАСІ ТА НА ПОДІЛЛІ 
(виклики, наміри та реалії виміру: 2003–2013; 2017–2027) 

Частина 1 

Метрологія людського розвитку 
та проблеми менеджменту в регіоні 

1. Актуальність теми дослідження та стан
її розв’язання.  

Відновлення миру на Донбасі та збереження те-
риторіальної єдності України стало першочерговим 
напрямом подальшого державотворення – впро- 
вадження принципово нового механізму соціально-
економічної взаємодії держави і регіону. Доцільним 
стає соціологічний аналіз тенденцій і закономірнос-
тей регіонального людського розвитку в Україн- 
ському Донбасі, включаючи визначення неврахова-
них викликів та нездійснених намірів свого часу, по-
чинаючи з 2003 року, коли Україна приєдналася до 
виконання Цілей Розвитку Тисячоліття на період до 
2015 року та з 2017 року після прийняття постанови 
Кабінетом Міністрів України від 13.12.2017 року  
№ 1071 «Про затвердження Державної цільової про- 

1 Нова духовність. 

грами відновлення та розбудови миру в східних ре-
гіонах України». 

Гасло «Життя по-новому» з 2014 року вимагало 
й реалізації девізу «Управління по-новому» з прове-
денням оцінок реальних подій з використанням ме-
тодів соціально адекватного менеджменту як «висо-
коефективної моделі управління, що зорієнтована у 
майбутнє та слугує інструментом узгодження управ-
лінських зусиль загальнонаціональної і регіональної 
влади. Така модель спрямовує управлінські впливи 
переважно в площину самоорганізаційних процесів, 
на всіх рівнях управління співвідноситься з найваж-
ливішими ментальними характеристиками соціуму 
та його регіональними складовими» [1, с. 354]. 

В той час (у 2014 році) автори за результатами 
багаторічних науково-пошукових досліджень за-
пропонували суспільству та центральній і регіональ-
ним органам влади рекомендації щодо здійснення 
державного управління «Життям по-новому» на ос-
нові Концепції людського розвитку [2, 3]. 
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Насамперед, щодо виміру життя в Україні на 
глобальному, національному і регіональних рівнях; 
переходу до розробки й реалізації Національної і Ре-
гіональних програм людського розвитку; впрова-
дження бюджетного федералізму в Україні як уні- 
тарній державі на основі використання гармонійної 
пропорції «Золотого перетину»; впровадження Ін- 
дексу регіонального людського розвитку (ІРЛР) в 
якості критерію ефективності державної регіональ-
ної політики в соціально-економічному розвитку те-
риторій. 

Вони залишились злободенними і на сьогодні, 
тому що «Управління по-новому» необхідно було 
здійснювати за власним розумом з врахуванням кра-
щого світового досвіду, а не за зовнішніми порадами 
та вказівками, які супроводжувались «грошовими 
грантами» допомоги та поїздками за кордон на  
стажування або відпочинок, які були спрямовані на 
використання іноземними ляльководами «халявно-
го менталітету» чиновництва українського соціуму. 

Переосмислюючи прийдешні роки, змушені 
констатувати, що державотворення в Україні відбу-
валось, на жаль, під зовнішнім впливом гасел «де-
мократії і свободи» за логістикою Міжнародного ге-
ополітичного бізнесу, а не на засадах впровадження 
обґрунтованих рекомендацій вчених та фахівців  
вітчизняної екологічної, соціальної і економічної 
науки. 

Відсутність розвинутої громадської відпові- 
дальності і відсутність бажання вчитись не сприяло 
генерації та освоєнню нових знань в системі держа-
вного управління. Навпаки, використовуючи зов- 
нішньо нав’язаний провокаційний популізм щодо 
необхідності якнайшвидшого завершення лібералі-
зації української економіки, сформувався ієрархіч-
ний стрижень невігластва (невежества), упере-
дження (предрассудков) та зажерливості (алчности) 
окремих керівників загальнонаціональної та ре- 
гіональної влади. Вони виступали, як правило, гран-
товими агентами – провідниками та учасниками ті-
ньових схем особистого та корпоративного збага-
чення. 

В 2000 році світова спільнота прийняла 8 Цілей 
Розвитку Тисячоліття на період до 2015 року, 7 з 
яких (без восьмої) Україна адаптувала в 2003 році на 
загальнонаціональному рівні та у 2005-2006 роках – 
на рівні пілотних проектів «Луганщина-ЦРТ», «До-
неччина-ЦРТ», «Львівщина-ЦРТ», а в 2010 році та-
кож «АР Крим-ЦРТ». Але ці наміри не були реалі-
зовані саме по Українському Донбасу та АР Крим, 
де в майбутньому (2013-2014 рр.) проявились так 
звані сепаратистські настрої населення. 

Впевнено припускаємо, що адаптація 8-ї ЦРТ в 
Українському Донбасі – «Сформувати всесвітнє 
партнерство з метою розвитку» – також попередила 
б виникнення сепаратизму на територіях Луганської 
та Донецької областей. Тим більше, що Порядок  
розроблення, проведення моніторингу та оцінки ре-

алізації регіональних стратегій розвитку, затвердже-
ний постановою Уряду від 16 листопаду 2011 року 
№ 1186 (за підписом М.Я. Азарова), передбачав оці-
нювати вплив (реальний та прогнозований) зовніш-
ньоекономічної та зовнішньополітичної ситуації на 
основі здійснення якісної і кількісної характерис-
тики зовнішніх відносин, міжрегіональних та зов- 
нішньоекономічних зв’язків (включаючи участь у 
транскордонному і міжрегіональному співробітниц-
тві), а також оцінки кон’юнктури світового ринку,  
зовнішньополітичної ситуації в країнах – основних 
ділових партнерах [16]. 

В 2012 році адаптацію 7 ЦРТ здійснила ОДА 
Чернівецької області (М.М. Папієв, Е.М. Лібанова), 
а у 2016 році авторами статті була виконана порів-
няльна оцінка їх виконання з Хмельницькою та 
Львівською областями [4-5]. 

Починаючи з 2013 року Чернівецька область за 
щорічними рейтинговими оцінками ІРЛР стабільно 
займала друге місце, а у 2017 році – перше місце. 
Львівська область в ці роки за ІРЛР займала відпо-
відно у 2013 та 2015 роках –третє місце, а у 2014 та 
2016 роках – четверте місце, а у 2017 році – друге 
місце (табл. 1). Це демонструє високий рівень пла-
ново-аналітичної роботи в обласних радах та в об- 
ласних державних адміністраціях Буковини та  
Львівщини. 

Тобто, якби не тільки в Чернівецькій і Львів- 
ській областях, а й в Луганській і Донецькій облас-
тях та в усіх інших адміністративних областях Ук-
раїни була здійсненна адаптація всіх 8 ЦРТ в Регіо-
нальних стратегіях, в Програмах соціально-еконо- 
мічного розвитку та Зведених місцевих бюджетах, 
то відбувся би запуск соціально адекватного ме- 
неджменту регіонального людського розвитку в 
Українському Донбасі на засадах узгодженості соці-
ально-економічної взаємодії загальнонаціональної 
та регіональних гілок влади. 

Об’єктивно виникли б наміри освоєння та впро-
вадження і бюджетного федералізму в унітарній 
державі.  

Необхідно було б керівництву на різних рівнях 
державного управління своєчасно, випереджаючи 
зовнішній вплив на ці процеси, проходити перепід-
готовку та підвищення кваліфікації у відповідних 
Державних навчально-наукових установах «Акаде-
мія фінансового управління» Мінфіну України та 
«Інститут економіки і прогнозування» НАНУ, в 
Академії державного управління при Президенті 
України, а також в Інституті вищої кваліфікації Ки-
ївського національного торговельно-економічного 
університету МОН України, ініціатором створення і 
першим директором якого був професор В.Ф. Сто-
ляров. Але головне – це відсутність власного дос-
віду та нових знань управлінців не компенсувалось 
технологією обов’язкового прийняття й виконання 
рішень органами загальнонаціональної і регіональ-
ної влади на науковій основі. 
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Таблиця 1 
Динаміка перших 10-ти місць рейтингової оцінки 1РЛР адміністративних областей України  

у 2004-2017 роках (в т.ч. згідно Методики 2012 року – чисельник  
та згідно методики 2001 року – знаменник)* 

Області 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Закарпатська 
1 1 1 1 1 2 3 3 2 5 3 4 3 4
4 6 7 8 9 12 8 9 – – – – – –

АР Крим 
2 5 2 2 3 3 5 9 6 4 – – – –
7 9 9 16 8 5 7 8 – – – – – –

Львівська 
3 4 3 8 6 5 7 4 4 3 4 3 4 2
6 8 5 10 10 16 12 18 – – – – – –

Полтавська 
4 2 5 7 12 9 9 5 9 8 9 9 9 6
5 5 4 4 6 6 6 5 – – – – – –

Чернівецька 
5 6 9 5 5 1 2 2 3 2 2 2 2 1
11 24 12 17 14 18 14 12 – – – – – –

Київська 
6 10 16 11 4 6 4 7 7 7 6 8 13 8
12 12 13 7 4 4 4 4 – – – – – –

Харківська 
7 3 4 3 2 4 1 1 1 1 1 1 5 3
3 3 3 2 3 3 3 3 – – – – – –

Дніпропетров-
ська 

8 8 8 12 9 11 13 15 14 15 12 13 11 7
20 11 15 12 17 14 13 16 – – – – – –

Тернопільська 
9 9 18 17 14 10 11 12 17 10 8 7 6 5
16 15 19 15 11 11 10 11 – – – – – –

Черкаська 
10 13 10 4 8 7 6 8 16 11 14 14 16 9
8 10 10 9 12 15 11 12 – – – – – –

* Складено за матеріалами [6, с. 37;23, с. 8].

Результативність та ефективність державотво-
рення в Україні суттєво підвищилась би також на за-
садах узгодження завдань та індикаторів Цілей Роз-
витку Тисячоліття (ЦРТ) на період 2000-2015 роки з 
індикаторами оцінки складових та в цілому Індексу 
Регіонального Людського Розвитку (ІРЛР) [5]. 

Тобто в минулому діюча система державного 
управління не була налаштована як на генерацію та 
запозичення нових оригінальних ідей, так й на реа-
лізацію прикладних рекомендацій вітчизняної гума-
нітарної науки. 

Ідеї та рекомендації щодо розробки і затвер-
дження Національної і Регіональної програм люд- 
ського розвитку, як провідних ланок Державних 
програм і Регіональних планів соціально-економіч-
ного розвитку, державного та місцевих бюджетів, 
якими передбачалось не тільки лікування соціаль-
них хвороб Донбасу, а й заходи з їх профілактики, 
були оприлюднені у 2006 році в передвиборчій про-
грамі Блоком безпартійних «Сонце» (рух «Єдина ро-
дина», О.М. Ржавський, м.Красний луч, Луганська 
область), а також в газеті «Зоря Донбаса» (В.Ф. Сто-
ляров, м. Свердловськ, Луганська область). Ці ж 
пропозиції містились і в 2014 році в передвиборчій 
програмі Руху «Україна – Єдина країна».  

Десять років тому (у 2008 році) в Києві товари-
ством «Знання» за рекомендаціями МОН України 
були видані дві книги з фінансів, в яких були викла-
дені два однакових розділи «Місцеві фінанси.  
Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання».  

Перша книга – навчальний посібник «Фінанси. 
Курс для фінансистів» – була підготовлена фахів- 

цями Харківського державного університету харчу-
вання і торгівлі МОН України за редакцією к.е.н., 
професора В.І. Осіпова.  

Друга книга – підручник, присвячений 40-
річчю Тернопільського національного економічного 
університету МОН України за редакцією д.е.н., про-
фесора С.І. Юрія, д.е.н., професора В.М. Федосова. 

Протягом десяти років розвитку положень  
бюджетного федералізму сприяли монографічні до-
слідження, які передбачались паспортами магістер-
ської освітянської програми 8.03050801 «Фінанси  
і кредит» та наукової спеціальності для кандидат- 
ських і докторських дисертацій за спеціальністю 
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 

Не розкриваючи зміст однакових розділів вка-
заних книг, констатуємо, що вони за сутністю спів-
падають з наступним авторським стислим визначен-
ням бюджетного федералізму в унітарній державі, 
який полягає в регламентації таких масштабів фі-
нансової самодостатності органів регіональної 
влади та місцевого самоврядування щодо оцінки та 
прогнозних розрахунків джерел і обсягів місцевих 
фінансів на основі бюджетно-фіскальної децентра-
лізації за доходами, які визначені, виходячи з ви- 
даткових повноважень в соціально-економічному 
розвитку. Видаткові повноваження мають відпо- 
відати обсягу надходжень. 

Регіональні органи влади та органи місцевого 
самоврядування, не очікуючи вказівок і контроль-
них цифр від органів загальнонаціональної влади, 
самостійно аналізують варіанти власних фінансових 
можливостей в базовому, звітному та плановому пе- 
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ріодах (як мінімум у трирічному вимірюванні) й на 
підставі соціальних нормативів (не нижче рівня мі-
німальних соціальних потреб і галузевих стандартів 
надання послуг населенню – освітня та медична  
субвенція, кошти на соціальний захист і соціальне 
забезпечення) самостійно приймають рішення щодо 
реалізації Місцевих цільових програм і Планів за-
ході з реалізації Регіональних стратегій. 

Впровадження бюджетного федералізму наці-
лено, з одного боку, на забезпечення фінансових по-
треб кожної територіальної громади відповідно до її 
економічної спроможності з мобілізацією внутріш-
ньо-регіональних резервів, а, з іншого боку, – на за-
безпечення соціальної рівності в отриманні населен-
ням конституційно гарантованих державою публіч-
них послуг в кожному районі. 

Але, нажаль, положення бюджетного федера- 
лізму не були усвідомлені помічниками народних 
депутатів та керівників Верховної Ради й Уряду, фа-
хівцями Мінфіну, Мінекономрозвитку та Міністер- 
ства освіти і науки України для їх практичного ви-
користання. 

Вісім років тому (у 2011 році) Державна на-
вчально-наукова установа «Академія фінансового 
управління» і Український університет фінансів та 
міжнародної торгівлі Мінфіну України надрукували 
наукове видання колективу авторів «Науково-прак-
тичний коментар до Бюджетного кодексу України» 
(за заг. ред. Ф.О. Ярошенко, наук. ред. – від. вик. 
проекту В.Ф. Столяров) [7]. 

В Передмові коментаря «Наукові основи пода-
льшого розвитку та вдосконалення концептуальних 
положень оновленого Бюджетного Кодексу Укра-
їни» були розкриті провідні елементи методичного 
забезпечення соціально-адекватного менеджменту: 
система національних цінностей; складові девізу 
ЕКСПО-2005 «Мудрість природи» (Матриця при-
роди, Мистецтво життя, Розвиток екоспільнот); сут-
ність та зміст категорій «Рівень життя», «Стандарт 
життя», «Якість життя» та структурно-відтворюва-
льного підходу до розмежування видаткових повно-
важень центральних та місцевих органів влади в со-
ціально-економічних процесах адміністративно-те-
риторіальних утворень держави; визначення катего-
рій «регіональні фінанси» та «збалансоване управ-
ління сталим розвитком держави», а також індика-
торів регіонального людського розвитку. 

Передмова до «Науково-практичного комен-
таря до Бюджетного кодексу України», науковими 
рецензентами якого виступили д.е.н., професор 
А.Т. Ковальчук, чл.-кор. НАНУ Е.М. Лібанова, 
д.е.н. К.В. Павлюк, д.е.н., професор І.Г. Манцуров, 
д.е.н., пофесор В.С. Найдьонов, була надіслана ке- 
рівництву Верховної Ради України, Кабінету Мініс-
трів України, Мінекономрозвитку України, Мініс-
терству фінансів України, Міністерству освіти і на-
уки України. 

Реакції – ніякої, крім зацікавленості у травні 
2013 року Міністра МОН України Дмитра Табач- 

ника, який виявив бажання, щоб обґрунтування 
стратегічних індикаторів підвищення освіченості 
населення України на основі прогнозних розрахун-
ків Індексу людського розвитку (ІЛР) здійснював 
державний ВНЗ, а не приватний Інститут. 

В Передмові було запропоновано включити до 
складу фінансових нормативів бюджетної забезпе-
ченості при планування видатків місцевих бюджетів 
(державне управління; освіта; охорона здоров’я; со-
ціальний захист і соціальне забезпечення; культура 
і мистецтво; фізична культура і спорт) додатково фі-
нансові нормативи бюджетного забезпечення гаран-
тованих послуг житлово-комунального господар- 
ства та засобів масової інформації (до глави 13 «За-
гальні положення», у статті «Фінансові нормативи 
бюджетної забезпеченості»). 

Крім того в Передмові було рекомендовано  
розробити «Основні положення щодо впровадження 
відповідальності вищих органів державної і місцевої 
влади та органів місцевого самоврядування за недо-
фінансування за нормативами бюджетної забезпече-
ності Національних та Регіональних програм люд- 
ського розвитку» (до Розділу V «Контроль за дотри-
манням бюджетного законодавства та відповідаль-
ність за порушення бюджетного законодавства») [7, 
с. 26-27]. 

Наведені пропозиції і рекомендації націлені на 
встановлення фінансових нормативів бюджету-
вання соціальних послуг від визначеної законодав-
ством потреби, а не від обсягу фінансових ресурсів, 
які Мінфін України разом з Головними розпорядни-
ками бюджетних коштів на освітню та медичну суб-
венцію та соціальний захист і соціальне забезпе-
чення вважають за можливе виділення на забезпе-
чення цих потреб. 

Передмова включає рекомендації до відповід-
них розділів і глав Бюджетного кодексу України 
(2010 р.), достатніх для розробки Національної і Ре-
гіональних програм людського розвитку, які після 
доопрацювання в Інституті фізичної економіки  
ім. С.А. Подолинського були направлені електрон-
ною поштою народним депутатам бюджетного ко-
мітету та керівникам відповідних фракцій Верхов-
ної Ради України 7-го скликання. 

Таким чином не тільки фундаментальні, а й 
прикладні ініціативні методичні положення та прак-
тичні пропозиції на основі науково-аналітичних на-
працювань українських вчених економістів не 
тільки не враховувались різними гілками влади, а 
навіть ігнорувались, бо не співпадали з порадами із 
зовні. 

В Україні продовжувала формуватись така сис-
тема державного управління, яка не була зорієнто-
вана на впровадження нових вітчизняних ідей, кра-
щих за нав’язуваний зарубіжний досвід й яка не вра-
ховувала історичну практику власного минулого. 
Навпаки мали місце принизливо імперські нахили 
впливу загальнонаціональної влади на регіональну, 
що продемонструвало введення економічної бло- 
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кади (включаючи водно-енергетичні складові) спо-
чатку по відношенню до АР Крим, а потім й до 
Українського Донбасу. 

Крім того, замість законодавчо визначеної 
управлінської категорії «Голова обласної державної 
адміністрації» вживається термін «Губернатор», 
наче це є колишній монархічний розподіл території 
нашої держави російським царським урядом. Або в 
умовах децентралізації нав’язується термін «Пре-
фект» для цієї ж посади, на французький манер, 
тому що агент впливу стажувався у Франції. 

«Сила правительства держится на невежес-
тве народа, и оно знает это и потому всегда будет 
бороться против просвещения» – подчёркивал бо-
лее 200 лет тому назад Лев Николаевич Толстой. – 
«Пора нам понять это». 

Але склалося враження, що в усі роки незалеж-
ності нашої держави, як і в царській Росії, наведене 
визначення «Сили Уряду» усвідомлено використо-
вувалося. Окремі керівники загальнонаціональної 
влади після Революції гідності 2013-2014 років, не 
розуміючи своєї провини щодо відсутності власної 
духовності, висловлювали стосовно населення 
Українського Донбасу, який визнали раковою пух-
линою, такі словосполучення, що принижували 
людську гідність: «ватники», «бандити», «совки», 
«неповноцінні», «без генетики», «мразі». 

Тобто начебто це населення приречене лише до 
того способу і укладу життя, яке їм визначено усіма 
більш свідомими вищими гілками влади, заснованої 
на невігластві (невежестве), на упередженні (пред-
рассудках), на зажерливості (алчности), а також на 
неусвідомлені, але активно освоєні в останнє п’яти-
річчя нав’язані пропагандою ознаки і характерис-
тики русофобії. 

Окремі народні депутати й керівники вищих 
органів законодавчої, виконавчої та представни- 
цької загальнонаціональної влади на додаток до пе-
релічених надуманих хворобливих пороків насе-
лення Українського Донбасу у своїй публічній дія-
льності або у прийнятих рішеннях постійно вико- 
ристовували начебто у гуманітарних намірах як до 
українського народу, що є україномовним та русско-
язычным, так само і до його взаємовідносин з росій-
ським народом: 

– провокаційний популізм, який ґрунтується на
протиставлені інтересів широких верств населення 
інтересам еліти (тобто риторику, що апелює до  
простих людей, їхніх надій, страхів, незадоволення 
життям); 

– неприкритий цинізм як нігілістичне став-
лення до людської культури (тобто відверто зневаж-
ливе відношення до загальноприйнятих норм мо-
ралі, етики, стосовно того, що має загальне визнання 
і повагу); 

– тотальне ханжество як показної форми благо-
честя та набожності (тобто явної або тайної невірно-
сті ідеям, що сповідуються); 

– відверту брехню як умисного або неумисного
введення в оману (тобто твердження того, що не є 
істинним). 

Замість популістсько-емоційних гасел «Якщо 
куля в лоб, то куля в лоб», «Я з ганьбою жити не 
буду», «Хто не скаче, той москаль», «Прощай, не-
мытая Россия, страна рабов, страна господ…»,  
«…а дети Донбасса будут сидеть в подвалах», «Ми 
підемо іншим шляхом», «Стадіон, так стадіон», до-
цільним було б брати на озброєння девізи «Пока-
яння та людяність», «Повага та історична справед-
ливість», «Мир та дружба» або «Гармонія та поря-
док» за прикладом нового імператора Японії На-
рухіто (початок правління з 1 травня 2019 року). 

Необхідно визнати, що кінцевим результатом 
ринкових перетворень в Українському Донбасі без 
проведення конструктивного економічного та куль-
турного всеобучу широких верств населення стала 
його соціальна стратифікація як результат поділу 
населення на вищі й нижчі класи, що привело до 
громадсько-військового конфлікту з органами зага-
льнонаціональної влади, керівники якої постійно 
змінювались під виглядом розвитку демократії та 
свободи на підставі довготривалих зовнішніх впли-
вів в логістиці Міжнародного геополітичного біз-
несу. 

При радянській владі, в системі соціалістич-
ного господарювання, яка використовувала адмініс-
тративно-командну планову економіку, шахтарі 
отримували гаряче харчування безпосередньо на ро-
бочих місцях під землею; а тепер вони під землею 
тижнями страйкують з вимогами виплати боргів по 
заробітній платі навіть на підконтрольній Україні 
території Західного Донбасу. Це стало наслідком 
того, що перехід від планової до ринкової, тобто до 
невідомої для населення, економіки відбувався за 
порадами та рекомендаціями зарубіжних експертів 
та консультантів за участю вітчизняних агентів 
впливу як на загальнонаціональному, так і на регіо-
нальному рівні. 

В плановій економіці узгодженість взаємодії 
підрозділів системи   вуглезбуту з банківськими ус-
тановами забезпечувалась надходженням грошових 
коштів з 10 до 12 годин наступного ранку за відван-
тажене шахтами вугілля до 18-ої години поперед-
нього дня. 

Тобто в сучасних умовах визріла необхідність 
принципового перегляду української моделі олігар-
хічно-партійного й кланово-кумівського капіталі-
зму з його рейдерським механізмом перерозподілу 
власності та результатів праці трудових колективів. 
Стала наявною потреба використання на практиці 
положень соціально адекватного менеджменту для 
налагодження узгодженої взаємодії загальнонаціо-
нальної і регіональної гілок влади. Це – гнучкий ін-
струмент досягнення синхронізації за ієрархією та у 
часі автономних і спільних зусиль різних гілок 
влади в управлінні соціально-економічним розвит-
ком регіонів. 
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Треба постійно, безперервно навчатись, вчи-
тись і ще раз вчитись, тому що пізнання істини від-
бувається тільки через переосмислення реальної 
практики життя. Історичний досвід використання 
планової системи управління народним господар- 
ством узагальнений на Всесвітній конференції, яка 
була присвячена 50-річчю першого п’ятирічного 
плану, буз запозичений провідними країнами світу. 
Доцільно й Україні переосмислити власний досвід 
державного планування та програмно-цільового 
прогнозування, запозичивши його здобутки. 

Необхідно кожному управлінцю взяти за девіз 
настанову, яка викладена в якості епіграфа статті: 
«Навчатися – це духовно, тому що знання руйнують 
невігластво (невежество), упередження (предрас- 
судки), зажерливість (алчность)». 

2. Стислий аналіз викликів та намірів їх по-
долання.  

Український Донбас включає Луганську і До-
нецьку області, які межують з Донбасом Російської 
Федерації на державному кордоні з Ростовською об-
ластю Південного федерального округу Росії. В 
умовах планової, адміністративно-командної сис-
теми управління народним господарством статис- 
тичні спостереження та науково-аналітичні до- 
слідження проводились, як правило, саме за таким 
розподілом території Донбасу колишнього СРСР. 

Закриття в середині та у другій половині 90-х 
років минулого століття шахт Українського Дон-
басу та передача об’єктів їх соціальної сфери на ба-
ланс місцевих органів влади (за наполегливими по-
радами закордонних радників та консультантів, 
хоча витрати на їх утримання складали 5-6% від со-
бівартості вугілля) призвів до виникнення вахтової 
трудової міграції українських шахтарів до росій- 
ських шахт Ростовської області. Крім того, на Лу- 
ганщині та Донеччині почали відкриватись, так 
звані «копанки» для нелегального вуглевидобутку 
без державного технічного нагляду за безпекою 
праці шахтарів та без державного фінансового кон-
тролю за реалізацією вугілля. 

Впровадження методом «шокової терапії», без 
поетапного експериментальної апробації з враху-
ванням регіональних складових ментальних харак-
теристик українського соціуму, англо-саксонської 
моделі ринкової економіки на Українському Дон-
басі з наступним її викривленим поглибленням за 
усі роки незалежності нашої держави призвело до 
негативної динаміки соціальної структури суспіль- 
ства, до його соціальної стратифікації – диференціа-
ції населення на вищі і нижчі класи [1, с. 346]. 

В Луганській і Донецькій областях почали  
гостро проявлятися ознаки  тяжких соціальних хво-
роб: соціальної ексклюзії (розмежування груп насе-
лення з нерівними можливостями): соціальної мімі-
крії (приховування з метою виживання істинної си-
стеми ціннісних орієнтацій та справжніх намірів); 

соціальної поляризації (високий рівень економічної 
і соціальної нерівності) [1, с. 340,341, 343]. 

В соціальній структурі населення Українського 
Донбасу з’явилися невігласні й упереджені гене- 
тичні ополченці-козачки як патріоти свого краю, не-
освічені безробітні активісти як блудні ініціатори 
безладу й бандитизму, деморалізовані віджимом  
бізнесу підприємці, ідейно модна молодь, україно-
мовні та рускоязычные пенсіонери. Доречно нага-
дати, що до 19-20 років минулого століття частина 
території Луганської і Донецької області були зем-
лями Війська Донського, в столиці якого – м. Ново-
черкаську – в 1962 році відбувся виступ трудящих  
і населення проти свавілля радянської влади, 
пов’язаного з різким і значним підвищенням цін на 
продукти харчування. Виступ був придушений си-
лами військових. Цей випадок свідчить про вільно-
любний характер місцевого населення, наявність за-
гостреного почуття соціальної справедливості. 

Тобто на теренах Українського Донбасу реа-
льно виникли передумови для сепаратизму, які за- 
гальнонаціональна влада не визнала і почала розгля-
дати як терористичні сепаратистські утворення, а не 
як ностальгічно омріяні форми виживання й віднов-
лення соціальної справедливості їхніми мешкан-
цями, що вже під впливом нової загальнонаціональ-
ної влади 2014 року почали на фоні матеріального 
зубожіння втрачати морально-історичні цінності 
свого минулого, поточного та майбутнього буття. 

Саме ця частина населення Українського  
Донбасу у 2014 році стала активним ополченням,  
зорієнтованим на російські зарплати і російські пен-
сії як у анексованому півострові Крим. 

Якщо сепаративні настрої населення в АР Крим 
вже були реалізовані шляхом проведення місцевого 
референдуму щодо виходу півострова зі складу Ук-
раїни, то сепаративний заколот Українського Дон-
басу можливо було об’єктивно очолити шляхом 
проведення термінових перемовин щодо встанов-
лення в межах бюджетного федералізму гарантій фі-
нансових нормативів бюджетної забезпеченості со-
ціально-економічного розвитку Луганської і До- 
нецької областей з їх збереженням в територіальній 
єдності з усіма областями нашої держави. Органам 
загальнонаціональної влади необхідно було спра-
цювати на випередження активістів створення на-
родних республік в Українському Донбасі. 

Протягом одного покоління відбувся перехід 
від усталеного способу й укладу життя в адміністра-
тивно-командній системі управління народним гос-
подарством з плановою дисципліною в отриманні 
соціальних гарантій та послуг до ринкової еконо- 
мічної розрухи з вказаними негативними соціаль-
ними наслідками. Стала наявною девіантна пове- 
дінка окремих громадян та їх груп, яка не відпові-
дала загальноприйнятим нормам, внаслідок чого  
відбувалось порушення цих норм та виникнення но-
вих соціальних хвороб – бомжування, безробіття, 
пияцтво, наркоманія, проституція та інші. 
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Можливо, що для таких базових галузей про- 
мисловості Українського Донбасу як вугільна, гір-
ничорудна, металургійна, хімічна, а також для мета-
лообробки та машинобудування впровадження умов 
вільного ринку повинно було на деякий час перед-
бачати планову, адміністративно-договірну (а не ад-
міністративно-командну) систему господарювання 
як проміжний еволюційний етап до вільної лібе- 
ральної економіки. 

Замість прискорення економічної лібералізації 
національного господарства доцільним було б по-
ширення та поглиблення його «соціально-економіч-
ної ліберманізації» за ідеями відомого харківського 
професора Овсія Лібермана. Він був «головним 
конструктором» господарської реформи в 1966-
1970 роках минулого століття, яка мала успіх, завдя-
чуючи усвідомленню трудящими та всім населен-
ням її положень. Господарсько-економічні експери-
менти та реформи в плановій економіці не повинні 
були погіршувати рівень та якість життя радянських 
людей [8, с. 73-88]. 

В умовах переходу до ринкової економіки дер-
жавний фінансовий контроль за формуванням і ви-
користанням прибутку приватними підприєм- 
ствами, організаціями і фірмами повинен бути 
більш жорстким, ніж за планової економіки з еле- 
ментами аудиту ефективності. 

Впевнені, що досягненню конституційної спра-
ведливості в Українському Донбасі буде сприяти 
з’ясування, усвідомлення та усунення соціальних 
розбіжностей в житті різних верств населення та їх 
девіантної поведінки щодо вказівок і рішень загаль-
нонаціональної влади, які не завжди ґрунтувались 
на духовно-моральних засадах православних хрис-
тиянських цінностей, насамперед «не вбий», та на 
врахуванні регіональних складових найважливіших 
ментальних характеристик українського соціуму. 

На наше переконання досягти цього можливо 
завдячуючи використанню результатів ретроспекти-
вного соціального аналізу динаміки Індексу регіона-
льного людського розвитку Луганської і Донецької 
областей, яка передувала 2013-2014 рокам, а також 
стратегічному виміру та проектуванню ІРЛР, що на-
дасть можливості оволодіння методами соціально 
адекватного менеджменту для обґрунтовування 
його бажаного рівня та оптимальної структури обу-
мовлюючих складових. 

В Загальній частині Державної стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2020 року, яка була 
затверджена рішенням Уряду від 6 серпня 2014 року 
№ 385 (за підписом А.П. Яценюка) констатується 
про те, що події які відбулися з початку 2014 року 
на території півострова Крим та південно-східних 
регіонах України, є наслідком прорахунків та недо-
ліків державної внутрішньої та зовнішньої політики, 
в тому числі, і політики регіонального розвитку [9]. 

Відстала технологічна база та багатофункціо-
нальність промисловості Донецької і Луганської об-
ластей, сировинний характер експорту продукції та 

орієнтація його переважно на російський ринок кон-
сервувала недосконалу структуру економіки, залеж-
ність від зовнішнього ринку, зокрема енергетичних 
ресурсів.  

Державна промислова політика, що базувалась 
на наданні преференцій окремим територіям та під-
приємствам вугільної та металургійної промислово-
сті, не сприяла підвищенню конкурентоспроможно-
сті зазначених регіонів. Політика місцевих органів 
влади призвела до закритості регіональних ринків та 
фактичної їх інтегрованості до російського ринку. 

В результаті, крім економічних проблем зазна-
чених регіонів, на фоні відносно високого рівня се-
редньої заробітної плати порівняно з іншими облас-
тями, зросли внутрішньо-регіональні диспропорції 
щодо розвитку інфраструктури, надання послуг на-
селенню у сфері освіти, культури, охорони здоров’я 
та навколишнього природного середовища та інші. 

Розвивались в основному обласні центри, а  
шахтарські та сільські території занепадали. Наслід-
ком зазначених тенденцій стало значне розшару-
вання населення за рівнем доходів, безробіття, соці-
альне незадоволення мешканців регіону, створення 
підґрунтя для проявів сепаратизму. 

Наведені констатації необ’єктивні: невміння 
органів загальнонаціональної влади забезпечити 
ефективний стратегічний виробничий і соціальний 
розвиток регіону перекладено на провину органів 
регіональної влади щодо їх орієнтації на російський 
ринок. 

Крім того, не наведені факти того, що Луган-
ська і Донецька області в рейтинговій оцінці ІРЛР 
протягом 2003-2013 років займали останні місця се-
ред 24 областей, АР Крим та м. Київ й м. Севасто-
поль. Приріст числового значення ІРЛР Луганської 
області за період з 2004 по 2013 рік склав 16,8% 
проти 6,0% по Донецькій області і 11,0% по Україні 
в цілому. 

Якщо співвідношення значення ІРЛР Луган- 
ської області з значенням ІРЛР України у 2013 році 
склало 0,98 проти 0,93 у 2004 році, то аналогічне 
співвідношення значень ІРЛР Донецької області  
й України зменшилось з 1,01 до 0,96. 

На наше переконання це стало наслідком пере-
дачі об’єктів соціальної інфраструктури та соціаль-
ної сфери з балансу промислових підприємств регі-
ону на баланс місцевих органів влади для форму-
вання комунальної власності. 

Саме ці обставини взимку 2008 року призвели 
до техногенної катастрофи в м. Алчевськ Луган- 
ської області з тяжкими наслідками для екології та 
людськими втратами. 

Специфіка діяльності підприємств вугільної та 
металургійної промисловості передбачає обов’яз-
кову державну фінансову підтримку, як правило до-
тацію, для підтримки середньорічної виробничої по-
тужності. 
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Середня заробітна плата робітників цих галузей 
визначається часткою регіону у ВВП держави (18-
20%). 

Необхідно наголосити на невиконанні розпо- 
рядження Уряду від 13 березня 2013 року № 208-р 
«Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки 
щодо реалізації Стратегії реформування системи на-
дання соціальних послуг» (за підписом М.Я. Аза-
рова). Насамперед мова йде про необхідність своє-
часного затвердження 15 державних стандартів со-
ціальних послуг, якими визначено зміст, обсяг,  
норми, нормативи, умови та порядок надання соці- 
альних послуг, показники якості їх надання [10]. 

Впевнені, що своєчасне, починаючи з 2006 року 
розроблення Національної і Регіональних програм 
людського розвитку та використання інтегрального 
Індексу регіонального людського розвитку в якості 
критерію ефективності регіональної політики з вра-
хуванням положень бюджетного федералізму не 
призвело б до такої негативної констатації динаміки 
соціальної структури населення Українського Дон-
басу у 2014 році як її стратифікації. 

Затверджуючи Державну стратегію регіональ-
ного розвитку на період до 2020 року, Кабінет Міні-
стрів України постановою від 06.08.2014 року №385 
зобов’язав Мінрегіон України разом з іншими цент-
ральними та місцевими органами влади забезпечити 
у шестимісячний строк розроблення Плану заходів з 
реалізації Стратегії (тобто до 06.02.2015 року) [9]. 

Планом заходів на 2015-2017 рр. з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2020 року, який був затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України 07 жовтня 2015 ро-
ку № 821 (за підписом А.П. Яценюка; але на сім 
місяців пізніше встановленого строку), передбача-
лося розроблення та подання на розгляд Уряду про-
екту акту Кабінету Міністрів України щодо порядку 
та методики обрахування Індексу конкуренто- 
спроможності регіонів (ІКР) та Індексу регіональ-
ного людського розвитку (ІРЛР) та розрахунку їх 
прогнозних значень на період до 2020 року (в строк 
до 01 жовтня 2016 року) [11, п.13]. 

Але цей захід не був виконаний ні за змістом ні 
за строками. Натомість, через рік після встановле-
ного терміну його виконання, 20 грудня 2017 року 
Кабінет Міністрів України прийняв постанову 
№1029 “Деякі питання удосконалення системи мо-
ніторингу та оцінки результативності реалізації  
державної регіональної політики” (за підписом  
В.Б. Гройсмана), якою затвердив спрощені Порядок 
та Методики проведення розрахунку ІКР і ІРЛР [12]. 

При цьому, наприклад, якщо Планом заходів на 
2015-2017 рр. передбачувалось розробити Порядок  
і Методику для здійснення прогнозних розрахунків 
ІРЛР, то постановою Уряду від 20 грудня 2017 ро-
ку – тільки для узагальнених аналітичних розрахун-
ків фактичних значень ІРЛР по адміністративним 
областям (за спрощеною схемою оцінки з розміщен-
ням, як інформаційної довідки, на сайті Мінрегіону 

України без використання в коротко-, середньо- та  
довгостроковому стратегічному плануванні чи в 
оперативному управлінні). 

Узгодження положень проекту Постанови 
Уряду з цих питань відбулось 13 квітня 2017 року в 
Мінрегіоні України. Авторами статті була презенто-
вана методика прогнозування ІРЛР за 6-ю блоками з 
33-ма показниками, яка пройшла апробацію в  
Хмельницькій ОДА при розробці «Регіональної про-
грами людського розвитку Хмельниччини у 2016-
2020 роках» [13-14]. Але вона не була прийнята до 
уваги Мінрегіоном України, тому що була підготов-
лена без грантового фінансування іноземними фон-
дами та вітчизняними кураторами. 

Тобто, на виклик часу щодо розробки методич-
ного забезпечення статистичного виміру та про-
гнозу ІРЛР для проектного регулювання його скла-
дових Мінрегіоном України був передбачений але 
не здійснений відповідний намір. 

Крім того, постановою Уряду від 07 жовтня 
2015 року № 821 за підписом А.П. Яценюка при за-
твердженні Плану заходів на 2015-2017 рр. з реалі-
зації Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року стратегічні індикатори оцінки 
результативності їх виконання були наведені з ура-
хуванням прогнозних значень тільки на 01 січня 
2017 року, тобто фактично на один 2016 рік [11]. 

Нажаль, індикатори оцінки результативно-
сті виконання завдань у 2015-2017рр. не були ви-
значені по таких заходах як: відновлення безпеки 
життєдіяльності та економічна реабілітація До-
нецької та Луганської областей; захист націо- 
нальних інтересів та недопущення порушень 
конституційних прав громадян України на тим-
часово окупованих частинах цих областей; ство-
рення умов для розв'язання нагальних проблем 
переселенців; створення умов для зміцнення 
зв'язків між регіонами та громадами, а також  
розвиток прикордонних територій. 

Натомість, стратегічні індикатори розвитку ад-
міністративних областей були доведені Урядом для 
ОДА на три місяці пізніше (07 жовтня 2015 року) і, 
як ми вже відмітили, з прогнозними розрахунками – 
тільки на 2016 рік. Тобто, виконуючи попередні по-
станови Уряду, ОДА та Облради не мали реального 
часу й не спромоглися врахувати ці індикатори при 
приведенні Регіональних стратегій розвитку у від-
повідність як з Державною стратегією регіональ-
ного розвитку на період до 2020 року, так і при роз-
робці Планів заходів з їх реалізації на 2015-
2017 роки. 

Головними причинами відсутності узгоджено-
сті управлінських рішень і стратегічних вказівок 
Уряду у 2014 році у просторі та часі можна вважати 
наступне. 

По-перше, відсутність власного досвіду держа-
вотворення Мінрегіоном України, якому були пере-
дані повноваження від Мінекономрозвитку України 
щодо методичного керівництва розробленням Ре- 
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гіональних стратегій розвитку і Планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу та  
оцінки їх кінцевої результативності (в тому числі з 
використанням відповідного держзамовлення на 
його своєчасне виконання). 

По-друге, відсутність підпорядкованого відом-
чо-галузевого (по регіональному сектору національ-
ної економіки) наукового закладу або агенцій та їх 
філій, які б упереджено розробляли б відповідне ін-
формаційно-методичне забезпечення та здійсню-
вали прогнозні розрахунки. Центральний апарат мі-
ністерства з цим не впорався. 

Постановою Уряду від 21 липня 2006 року  
№ 1001 «Про затвердження Державної стратегії ре-
гіонального розвитку на період до 2015 року» на  
Мінекономрозвитку і торгівлі були покладені  
завдання з координації в межах його повноважень 
діяльності центральних і місцевих органів виконав-
чої влади з розроблення та виконання планів заходів 
щодо реалізації Стратегії (за підписом Ю.І. Єхану-
рова, який в свій час був аспірантом і захистив кан-
дидатську дисертацію в ЕНДІ Держплану України) 
[15]. 

Постановою Уряду від 16 листопаду 2011 року 
№ 1186 (за підписом М.Я. Азарова) Міністерству 
регіонального розвитку, будівництва і житлово- 
комунального господарства було доручено забезпе-
чити методичне супроводження підготовки регіо- 
нальних стратегій розвитку [16]. 

Тобто наявна відсутність усвідомлення Уря-
дами України потенційних можливостей вітчизня-
ної економічної науки, структури якої безпосеред-
ньо підпорядковувались відповідним міністерствам. 
Не кажучи вже про постановку відповідним замов-
лень на наукові дослідження та обов’язкового впро-
вадження їх результатів. 

Слід особливо відмітити той факт, що поста-
нова Уряду від 21 липня 2006 року №1001 [15], схва-
ливши стратегічне завдання «Створення інституцій-
них умов для регіонального розвитку», визначила 
систему показників узгодження діяльності центра-
льних і місцевих органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування щодо розвитку регіо-
нів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Система показників узгодження діяльності центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку регіонів 
№ 
з/п 

Показники № з/п Показники 

1 
Загальний індекс діяльності депресивності цен-
тральних і регіонів місцевих органів 

13 
Загальний рівень захворюваності населення (ту-
беркульоз, ВІЛ/СНІД, розлади психіки та поведі-
нки, злоякісні новоутворення) 

2 
Обсяг доходів виконавчої влади та місцевих бю-
джетів у органів місцевого   розрахунку на одну 
самоврядування щодо особу розвитку регіонів 

14 Кількість інвалідів у розрахунку на 1 тис. осіб 

3 
Середньомісячна номінальна заробітна плата 
найманих працівників 

15 Забезпеченість громадян житлом 

4 Рівень бідності 16 
Рівень забезпечення житлового фонду водовідве-
денням, каналізацією, центральним опаленням, га-
зом, гарячим водопостачанням 

5 
Кількість дітей, які отримують державну допо-
могу, її середній розмір 

17 
Розподіл населення за освітою (за даними пере-
пису населення 2001 року) 

6 
Кількість малозабезпечених громадян, які отри-
мують державну допомогу, її середній розмір 

18 
Частка населення віком 19 років і старше, що не 
має вищої освіти 

7 
Кількість непрацездатних громадян з мінімаль-
ними доходами, яким призначена цільова гро-
шова допомога, її середній розмір 

19 
Кількість малих підприємств у розрахунку на 
10 тис. осіб 

8 

Кількість сімей, яким призначені субсидії для 
відшкодування оплати житлово-комунальних 
послуг, їх питома вага у загальній кількості сі-
мей 

20 
Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємниць-
кою діяльністю, у розрахунку на 10 тис. осіб 

9 
Рівень зайнятості та безробіття серед осіб віком
15-70 років, визначений за методологією МОП 

21 Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

10 
Чисельність економічно неактивного населення 
у працездатному віці, у тому числі осіб віком до 
35 років 

22 
Державні капітальні інвестиції у розвиток депре-
сивних територій 

11 
Кількість зареєстрованих безробітних, які отри-
мують допомогу з безробіття 

23 
Обсяг державної фінансової підтримки для розви-
тку підприємництва на депресивних територіях 

12 Коефіцієнт смертності дітей віком до 1 року 24 
Обсяг міжнародної технічної допомоги, що спря-
мовується на подолання депресивності територій 
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Наведені показники в більшості своїй співпада-
ють з показниками оцінки ІРЛР (див. табл. 3), тому 
вони відображають інформаційне забезпечення со-
ціально-адекватного менеджменту при взаємодії ор-
ганів загальнонаціональної і регіональної влади. 

Крім того, доцільно визнати, що планово-аналі-
тичний рівень Порядку розроблення, проведення 
моніторингу та оцінки реалізації регіональних стра-
тегій розвитку, затверджений Постановою Уряду  
16 листопаду 2011 року №1186 (за підписом М.Я. 
Азарова) [16] в науково-методичному вимірі вище 
Порядку розроблення регіональних стратегій роз- 
витку і планів заходів з їх реалізації, а також прове-
дення моніторингу та оцінки результативності реа-
лізації зазначених регіональних стратегій і планів, 
що був затверджений постановою Уряду 11 листо-
паду 2015 року № 932 (за підписом А.П. Яценюка) 
[17]. 

На відміну від Порядку 2015 року Порядок 
2011 року включав 6 додатків: 

1. Характеристика сильних та слабих сторін ре-
гіонів. 

2. Перелік та характеристика внутрішніх (ендо-
генних) факторів розвитку регіонів. 

3. Характеристика можливостей і загроз зов-
нішніх (екзогенних) факторів розвитку регіонів. 

4. Перелік та характеристика проектів та за-
вдань. 

5. План реалізації проектів та виконання за-
вдань. 

6. Показники реалізації Стратегії.
Саме в додатку 6 за кожною стратегічною 

ціллю визначались заходи зі строками виконання та 
відповідальним виконавцем з визначенням обсягів і 
джерел фінансування та очікуваними результатами. 

В свій час в системі Мінекономрозвитку Укра-
їни біля 70 років діяв Економічний науково-дослід-
ний інститут (ЕНДІ), 50-річчя якого відзначалось за 
участі Петра Порошенка як міністра Мінеконом-
розвитку України, а в Національній академії наук 
України (НАН України) – 100-річна Рада з вивчення 
продуктивних сил України (РВПС, що була ство-
рена ще всесвітньовідомим українським вченим Во-
лодимиром Івановичем Вернадським), які були го-
ловними науковими закладами в державі з питань 
розробки регіональної політики та методичного за-
безпечення її реалізації на базі генеральних схем  
і комплексних планів економічного і соціального 
розвитку регіонів (адміністративних районів і адмі-
ністративних областей). 

В плановій адміністративно-командній системі 
управління народним господарством середньо- та 
довгострокові загальнодержавні рішення прийма-
лись на основі наукових доробок та рекомендацій 
цих установ, які на теперішній час знищені. Ліквідо-
вані також Інститут світової економіки і міжнарод-
них відносин НАН України (академік Ю.М. Пахо-
мов) та Український державний університет фінан-
сів та міжнародної торгівлі (спочатку Мінфіну, а 

згодом Міносвіти України; доктори наук, профе-
сори О.О. Покрищук та В.Д. Гвоздецький). 

На кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту 
цього ВНЗ (д.е.н., професор В.Ф. Столяров) було 
підготовлено Передмову «Наукові основи подаль-
шого розвитку та вдосконалення концептуальних 
положень оновленого Бюджетного кодексу Укра-
їни» та другу редакцію узагальнених науково-прак-
тичних коментарів (2010-2011 роки). 

Але нові органи загальнонаціональної влади у 
2014 році передали Академію фінансового управ-
ління, у складі якої діє Науково-дослідний фінансо-
вий інститут, з підпорядкування Мінфіну України 
до Міністерства освіти і науки України. І це в умо-
вах фіскально-бюджетної децентралізації і необхід-
ності своєчасної розробки фінансових нормативів 
забезпечення соціальних нормативів і норм та галу-
зевих стандартів складових людського розвитку. 

Тобто якби потенціал та підпорядкування пере-
лічених Інститутів та ВНЗ був збережений, то мож-
ливо була б завершена своєчасна доробка інформа-
ційно-методичного забезпечення соціально-аде- 
кватного менеджменту в узгодженій взаємодії орга-
нів загальнонаціональної та регіональної влади. 

Саме тому, в сучасних умовах менеджмент 
стратегічного виміру та проектування ІРЛР потре-
бує  подальшого удосконалення і розвитку за своєю 
суттю та змістом, та ще й обов'язкового методич-
ного впровадження в систему державного стратегіч-
ного планування для здійснення відповідних про-
гнозних розрахунків. Отримані результати доцільно 
буде використовувати для визначення пріоритетів 
подальшого соціально-економічного розвитку (в 
тому числі і людського розвитку) в усіх регіонах Ук-
раїни. 

У Глобальному Звіті з людського розвитку 1993 
року Україна входила до складу країн з високим  
рівнем людського розвитку (таких країн було 55) і 
посідала 45 місце зі 174 країн і територій. 

У 2013 році до групи країн з високим рівнем 
людського розвитку входило 54 країни (поряд із  
47 країнами з надзвичайно високим рівнем людсь-
кого розвитку). Україна займала 83 місце зі 187 
країн і територій (значення ІЛР склало 0,734). У 
цьому році за ІЛР Білорусь займала 53 місце (0,786), 
а Російська Федерація – 57 місце (значення ІЛР – 
0,778).  

Україна за даними Державної служби статис-
тики у 2014 році (з початку бойових дій на Україн-
ському Донбасі) погіршила свій результат на п’ять 
позицій порівняно з 2013 роком але поліпшила його 
на дві позиції у 2015 році зайнявши 81 місце серед 
188 країн і територій світу. 

Індекс людського розвитку України за 2013 рік 
склав 0,734 і був нижче середнього значення для 
країн із високим рівнем людського розвитку (0,735) 
і середнього для країн Європи та Центральної Азії 
(0,738).  
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У 2016 році за Індексом людського розвитку 
Україна посіла 84 місце, а у 2017 році – 88 місце се-
ред 188 країн і територій світу. 

Актуалізації дослідження сприяло також прий-
няття Середньострокового плану пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року, затвердженого розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України 03 квітня 2017 року 
№ 275-р (за підписом В.Б. Гройсмана) і яким пе-
редбачено наступне досягнення такого ключового 
показника ефективності розвитку людського капі-
талу як Індекс людського розвитку – входження Ук-
раїни в 2020 році до 50-ти кращих країн при одноча-
сному зменшенню рівня смертності на 10 відсотків 
та рівня бідності (ОЕСР) – на 15 відсотків [18]. 

Крім того, «Стратегією сталого розвитку «Ук-
раїна-2020» визначено, що за глобальним індексом 
конкурентоспроможності, який розраховує Всесвіт-
ній економічний форум (WEF), Україна ввійде до  
40 кращих держав світу [19]. 

У 2019 році напередодні чергових виборів Пре-
зидента України один з претендентів на цей пост – 
лідер партії “Основа” Сергій Олексійович Та-
рута – наголошував наступне: “Протягом остан-
ніх трьох років ООН констатує відсутність про-
гресу в Україні щодо розвитку людського капі-
талу. Наша країна зараз опинилась на 88-й позиції 
зі 189 країн світу, на одному рівні з Еквадором, 
Перу та Колумбією. Всі європейські держави – на-
багато вище. 

Моя висока мета – підняти Україну в топ-25 
країн світу за Індексом людського розвитку. 
Прийшов час в центр державної політики поста-
вити загальнолюдські цінності” [20, с. 3]. 

Стратегічна ціль С.О. Тарути та його команди – 
топ-30; входження України до складу провідних 
економічних держав передбачено стратегією еконо-
мічного зростання нашої держави – Доктриною зба-
лансованого розвитку “Україна – 2030”, яка ство-
рена вченими економістами і бізнес спільнотою. 

Підсумовуючи викладене, необхідно констату-
вати наступні сутність та зміст подальшого ціле- 
спрямованого дослідження.  

На виконання постанови Уряду від 11 листо-
пада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку 
розроблення регіональних стратегій розвитку і пла-
нів заходів з їх реалізації, а також проведення моні-
торингу та оцінки результативності реалізації зазна-
чених регіональних стратегій і планів заходів» має 
місце наявна потреба в стратегічному прогнозуванні 
ІРЛР та соціально-економічному проектуванні його 
складових для використання [17]: 

– по-перше, при уточненні Планів заходів на
2018-2020 рр. з реалізації Регіональних стратегій на 
період до 2020 року; 

– по-друге, при розробці нових Регіональних
стратегій розвитку адміністративних областей на 
періоди до 2027 та 2030-го років; 

– по-третє, при розробці Планів заходів з їх ре-
алізації на період до 2027 року – на три роки (пер- 

ший етап: 2021-2023 рр.) та на чотири роки (другий 
етап: 2024-2027 рр.); 

– по-четверте, для досягнення адаптованих для
України 7 Цілей Розвитку Тисячоліття на період до 
2015 року (для тих регіонів, де вони не досягнуті) та 
декілька з 17-ти Цілей Сталого Розвитку людства на 
період до 2030 року [21]. 

3. Оцінка методів виміру та тенденцій регіо-
нального людського розвитку. 

Україна першою з держав Центральної та Схід-
ної Європи, а також серед країн-членів СНД прийн-
яла Концепцію людського розвитку як органічну 
складову Концепції сталого розвитку в глобальному 
та національному вимірі та як основу цивілізацій-
ного прогресу.  

Програми розвитку ООН (ПРООН) з 1990 року 
щорічно публікують свої Глобальні Звіти про люд-
ський розвиток, а розрахунки Індексу людського ро-
звитку (ІРЛР) для України були вперше включені у 
Глобальний Звіт з людського розвитку 1993 року. На 
тому етапі Україна посідала 45 місце і була відне-
сена ПРООН до країн з високим рівнем людського 
розвитку. 

Національний звіт про людський розвиток в 
Україні, підготовлений під егідою ПРООН, вперше 
було підготовлено у 1995 році з наступною публіка-
цією один раз на два роки. 

На національному рівні Індекси людського  
розвитку (ІЛР) обчислювались згідно з методикою 
ПРООН за даними про стан здоров’я, рівень освіти і 
добробут населення. Характеристику здоров’я нада-
вав показник середньої очікуваної тривалості життя 
при народженні, освіти – показники писемності до-
рослого населення і охоплення навчанням (шкіль-
ним і післяшкільним) відповідних його вікових 
груп, добробуту – обсяг ВВП за паритетом купіве-
льної спроможності в розрахунку на душу насе-
лення. 

( )3 * *СЗ ОН РЖІЛР І І І= , (1)

де  ІСЗ – індекс стану здоров’я населення; 
ІОН – індекс освіченості населення; 
І РЖ– індекс рівня життя. 
Але аналіз концепції та методів обчислення 

ІРЛР та накопичення досвіду їх практичного вико-
ристання у 1995-1998 роках привели фахівців Інсти-
туту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. 
Птухи НАН України до висновку про їх неповноту 
в контексті досягнення обґрунтованості в прийнятті 
коректних рішень щодо вдосконалення державної 
регіональної політики. Крім того, як підкреслювали 
фахівці Державної служби статистики України, ви-
мірювання регіональних відмінностей рівня люд- 
ського розвитку в межах окремої країни за методи-
кою ПРООН викликало низку методологічних та ор-
ганізаційно-інформаційних проблем, пов’язаних з 
особливостями національної статистики. 
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В зв’язку з цими обставинами виникла необхід-
ність у розробці національної методики виміру Ін- 
дексу людського розвитку на регіональному рівні, 
яка б забезпечувала об’єктивність порівнянь соціа-
льно-економічного розвитку регіонів України. 

Цей виклик часу був подоланий завдяки розро-
бці Національної методики розрахунку ІРЛР,  

яка була затверджена Спільною Постановою Ко- 
легії Держкомстату України та Президії НАН Укра-
їни в 2001 році (№182/76 від 05.04.2001 р. та 
14.03.2001 р.) [22]. Національна методика передба-
чала визначення узагальнюючих індикаторів дев’я-
ти основних аспектів регіонального людського роз-
витку (табл. 3): 

Таблиця 3 
Система показників оцінки Індексу регіонального людського розвитку  
з адміністративно-територіальному поділу України в 1999-2011 роках 

№ з/п 
за наскрізною 
нумерацією 

№ з/п 
в групах за 
аспектами 

Показники за складовими частинами людського розвитку 

1 2 3
1. Демографічний розвиток регіонів України 

1. 1.1. коефіцієнт смертності немовлят, ‰ 
2. 1.2. коефіцієнт перинатальної смертності, ‰ 

3. 1.3.
середня очікувана тривалість життя населення при народженні 

(без диференціації за статтю), років 

4. 1.4.
середня очікувана тривалість життя населення при досягненні 

15 років (без диференціації за статтю), років 

5. 1.5.
середня очікувана тривалість життя населення при досягненні 

45 років (без диференціації за статтю), років 

6. 1.6.
середня очікувана тривалість життя населення при досягненні 

65 років (без диференціації за статтю), років 
7. 1.7. сальдо міграції, тис. осіб
8. 1.8. коефіцієнт інтенсивності міграції, ‰ 

2. Розвиток регіональних ринків праці регіонів України 
9. 2.1. рівень економічної активності (міське населення), % 

10. 2.2.
рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці

(міське населення), % 
11. 2.3. рівень зайнятості (міське населення), % 
12. 2.4. середня тривалість пошуку роботи (міське населення), місяців 

13. 2.5.
питома вага працюючих в умовах неповного робочого дня (тижня)

у загальній чисельності зайнятих, % 

14. 2.6.
питома вага працівників, які перебували в адміністративних відпустках,

в загальній чисельності зайнятих, % 

15. 2.7.
частка працюючих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним

нормам, в загальній чисельності зайнятих, % 

16. 2.8.
співвідношення рівнів зареєстрованого безробіття та визначеного за

методологією МОП, коефіцієнт 
17. 2.9 плинність робочої сили, % 

3. Матеріальний добробут населення регіонів України 
18. 3.1. середня заробітна плата, грн. 
19. 3.2. середня пенсія, грн.
20. 3.3. середні сукупні витрати в розрахунку на умовно дорослого, грн. 
21. 3.4. співвідношення сукупних витрат та доходів, % 
22. 3.5. різниця між грошовими витратами та доходами, грн. 
23. 3.6. середній доход від особистого підсобного господарства, грн. 
24. 3.7. частка грошових доходів у сукупних, % 
25. 3.8. рівень бідності, %
26. 3.9. глибина бідності, %
27. 3.10. коефіцієнт Джині

28. 3.11.
купівельна спроможність середньодушового доходу, кількість 

мінімальних споживчих кошиків, які можна придбати на цю суму за 
регіональними цінами 

29. 3.12.
забезпеченість приватними автомобілями, кількість автомобілів у

розрахунку на 100 сімей 
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Продовження табл. 3 
1 2 3

4. Умови проживання населення регіонів України 
30. 4.1. щільність населення, осіб на 1 км2 
31. 4.2. рівень урбанізації, %
32. 4.3. забезпеченість житлом, м2 
33. 4.4. частка населення, що проживає у містах з чисельністю понад 100 тис., %
34. 4.5. питома вага житла з водогоном у містах, % 
35. 4.6. питома вага житла з каналізацією у містах, % 
36. 4.7. питома вага житла з центральним опаленням у містах, % 
37. 4.8. питома вага житла з газом у містах, % 
38. 4.9. питома вага житла з водогоном у сільській місцевості, % 
39. 4.10. питома вага житла з каналізацією у сільській місцевості, % 
40. 4.11. питома вага житла з центральним опаленням у сільській місцевості, %
41. 4.12. питома вага житла з газом у сільській місцевості, % 
42. 4.13. щільність автомобільних доріг 
43. 4.14. кількість місць у санаторіях, в розрахунку на 10 тис. осіб 
44. 4.15. кількість лікарняних ліжок, в розрахунку на 10 тис. осіб 

45. 4.16.
планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість 

відвідувань на 10 тис. осіб 
46. 4.17. кількість телефонів, в розрахунку на 100 сімей 
47. 4.18. кількість таксофонів, в розрахунку на 10 тис. осіб (міські поселення)
48. 4.19. кількість таксофонів, в розрахунку на 10 тис. осіб (сільська місцевість)
49. 4.20. обсяг місцевого телемовлення, годин на добу 

5. Освіта населення регіонів України 
50. 5.1. охоплення дітей дошкільними закладами, % 
51. 5.2. охоплення дітей початковою освітою, % 
52. 5.3. охоплення дітей та підлітків базовою середньою освітою, % 
53. 5.4. охоплення дітей та підлітків повною середньою освітою, % 

54. 5.5.
чисельність студентів ВНЗів І-ІІ рівня акредитації, на тис. осіб віком

15-23 роки 

55. 5.6.
чисельність студентів ВНЗів ІІІ-ІV рівня акредитації, на тис. осіб віком

17-23 роки 
56. 5.7. середня тривалість навчання, років 
57. 5.8. частка осіб із вищою освітою в населенні старше 25 років, % 

6. Стан та охорона здоров’я населення регіонів України 

58. 6.1.
рівень травматизму, пов’язаного з виробництвом 

(осіб на 1000 працюючих), % 
59. 6.2. середня тривалість перебування хворого у стаціонарі, днів 
60. 6.3. питома вага дітей до 2 років, охоплених щепленням проти дифтериту, %
61. 6.4. питома вага дітей до 2 років, охоплених щепленням проти коклюшу, %
62. 6.5. питома вага дітей до 2 років, охоплених щепленням проти поліомієліту, %
63. 6.6. питома вага дітей до 2 років, охоплених щепленням проти кору, %
64. 6.7. питома вага новонароджених, охоплених щепленням проти туберкульозу, %
65. 6.8. індекс умовного здоров’я населення регіону 

66. 6.9.
забезпеченість населення лікарями, чисельність лікарів усіх спеціальностей

у розрахунку на 10 тис. осіб 

67. 6.10 
забезпеченість населення послугами швидкої медичної допомоги,

кількість станцій швидкої медичної допомоги в розрахунку на 100 тис. осіб. 
7. Соціальне середовище регіонів України 

68. 7.1. коефіцієнт злочинності
69. 7.2. питома вага тяжких злочинів у загальній кількості, % 

70. 7.3.
кількість померлих від навмисного самоушкодження, 

у розрахунку на 100 тис. населення 

71. 7.4.
кількість хворих з вперше встановленим діагнозом активного туберкульозу,

у розрахунку на 100 тис. населення 

72. 7.5. 
кількість хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання
алкоголю (алкоголізм і алкогольні психози), що взяті на облік з метою 

лікування і реабілітації, у розрахунку на 100 тис. населення 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3

73. 7.6. 

кількість хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання
наркотичних та інших (крім алкоголю) психоактивних речовин (наркоманії і 
токсикоманії), що взяті на облік з метою лікування і реабілітації, у розраху-

нку на 100 тис. населення 

74. 7.7.
питома вага безробітних у міській місцевості, які не мають роботи

більше 1 року, % 
75. 7.8. співвідношення розлучень та шлюбів, разів 
76. 7.9. питома вага народжених поза шлюбом, % 
77. 7.10. кількість ДТП, у розрахунку на 100 км доріг 

78. 7.11.
заборгованість по виплаті заробітної плати, грн. у розрахунку 

на 1 працівника 
8. Екологічна ситуація регіонів України 

79. 8.1.
кількість промислових токсичних відходів у сховищах, 

тонн в розрахунку на 1 км2 
80. 8.2. викиди сірки, кг сірчаного ангідриду в розрахунку на 1 км2 
81. 8.3. викиди азоту, кг окислів азоту в перерахунку на NO2 на 1 км2 

82. 8.4.
викиди шкідливих речовин від пересувних джерел забруднення, 

кг на 1 км2 
83. 8.5. кількість важких металів у стічних водах, кг на 1 км2 
84. 8.6. питома вага скинутої неочищеної води в загальному її обсязі, % 

9. Фінансування людського розвитку у регіонах України 
85. 9.1. видатки місцевих бюджетів на освіту, грн. на 1 особу 
86. 9.2. видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я, грн. на 1 особу 
87. 9.3. видатки місцевих бюджетів на соціальний захист, грн. на 1 особу
88. 9.4. трансферти Державного бюджету, грн. на 1 особу 

89. 9.5.
питома вага видатків на освіту в сукупних соціальних видатках 

місцевого бюджету, % 

90. 9.6.
питома вага видатків на охорону здоров’я в сукупних соціальних

видатках місцевого бюджету, % 

91. 9.7.
питома вага видатків на соціальний захист у сукупних соціальних

видатках місцевого бюджету, % 

92. 9.8.
співвідношення трансфертів Державного бюджету з соціальними

витратами місцевих бюджетів 
Складено за матеріалами [22, с. 9-19, 28,30]. 

1) демографічний розвиток (8 показників);
2) розвиток ринку праці (9 показників);
3) матеріальний добробут населення (12 показ-

ників); 
4) умови проживання населення (20 показни-

ків); 
5) рівень освіти населення (8 показників);
6) стан та охорона здоров’я (10 показників);
7) соціальне середовище (11 показників);
8) екологічна ситуація (8 показників);
9) фінансування людського розвитку (8 показ-

ників). 
На субнаціональному (регіональному) рівні в 

Україні з 1999 року почали розраховувати ІРЛР за 
адміністративно-територіальним устроєм держави:                   
по 24 адміністративним областям, АР Крим, м. Ки-
єву і м. Севастополю. 

Методологія розрахунків ІРЛР також ґрунтува-
лась на мінімальному наборі показників, які відо-
бражали ключові можливості у забезпеченні всього 
процесу людського розвитку на даній території: 
прожити довге й здорове життя (вимір – довголіття); 

набути, розширювати й оновлювати знання (вимір 
освіченість); мати доступ до засобів існування, що 
забезпечують гідний рівень життя (вимір – матеріа-
льний рівень життя). 

Національна методика розрахунку ІРЛР забез-
печила виконання методологічно коректних співста-
влень як за інтегральними значеннями ІРЛР, так і за 
кожним з дев’яти індексів окремих аспектів людсь-
кого розвитку, індикаторами яких була відповідна 
система показників. При цьому комплексний підхід 
до характеристики регіональних особливостей люд-
ського розвитку забезпечувався побудовою інтегра-
льного індексу людського розвитку за схемою, яка 
передбачала процес в три етапи відповідно до 3-х  
рівневої ієрархічної системи показників: вихідні, 
проміжні та узагальнюючі. 

Розрахунки ІРЛР за цим алгоритмом дозволили 
побудувати єдину шкалу, на якій у ранговому по-
рядку розміщуються всі регіони України. Конкретне 
значення інтегрального індексу (або індексів, що ха-
рактеризують окремі аспекти людського розвитку) 
не мали економічної інтерпретації. Важливим стало 
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лише місце, яке належало кожному конкретному ре-
гіону на єдиній для всієї України шкалі. 

Це стало найбільш важливим для формування 
державної регіональної політики та визначення 
пріоритетів соціально-економічного розвитку кож-
ного регіону та держави в цілому. 

Державна служба статистики України, почина-
ючи з 1999 року стала видавати  щорічний статисти-
чний бюлетень «Регіональний людський розвиток» 
з розрахунками ІРЛР за всіма 9-ю аспектами люд- 
ського розвитку в розрізі адміністративно-територі-
ального устрою України. 

За результатами рейтингової оцінки ІРЛР в 
2011 році (яка в останнє мала місце за 9 основними 
аспектами регіонального людського розвитку) Дер-
жавною службою статистики України було виділено 
3 групи  регіонів [23, с. 5]: 

– регіони-лідери, які за результатами розраху-
нку Індексу людського розвитку посідали перших  
5 місць; 

– регіони основної групи (18 регіонів), які за
результатами розрахунку Індексу людського розви-
тку займали з 6 по 23 місце; 

– регіони-аутсайдери, які за інтегральними ро-
зрахунками займали 4 останніх місця – з 23 по 27. 

Перше місце з великим відривом – за даними 
1999-2011 років – упевнено займав м. Київ, якому 
належали перші позиції за інтегральними індексами 
демографічного розвитку, матеріального добробуту, 
умов проживання населення, рівня освіти та фінан-
сування людського розвитку. 

Наступне – друге місце – належало м. Севасто-
полю (перше місце за розвитком ринку праці та охо-
роною здоров’я, друга позиція – за демографічним 
розвитком, рівнем освіти та умовами проживання 
населення, високі місця за фінансуванням людсь-
кого розвитку та матеріальним добробутом). 

Третє місце посідала Харківська область: друга 
позиція у рейтингу за розвитком ринку праці, третя 
– за рівнем освіти; досить високі місця за рівнем ма-
теріального добробуту, умовами проживання та 
охороною здоров’я. Але за абсолютними показни-
ками індексу їх домінування було не таким вираз-
ним, як позиція м. Києва (0,674). 

Полтавська область займала 4 місце за індексом 
фінансування людського розвитку та мала відносно 
великі значення за оцінкою інших блоків. Слід за-
значити, що область практично не мала складових, 
які суттєво негативно впливали на її розвиток. 

Київська область входила до п’ятірки лідерів за 
індексами демографічного розвитку, матеріального 
добробуту, умов проживання, освіти та фінансу-
вання людського розвитку. Негативними сторонами 
у загальному індексі регіону було соціальне середо-
вище та розвиток ринку праці. 

На протилежному фланзі рейтингової шкали 
розмістились Донецька (27 місце), Луганська  
(26 місце) та Житомирська (25 місце) області, які по- 

мітно відставали за Індексами людського розвитку 
від більшості регіонів України. 

Слід також зазначити, що за ті останні роки 
спостережень значно погіршились позиції Вінниць-
кої (з 2005 року 21-26 місце) та Житомирської  
(25 місце у 2010 році – найнижча позиція за всі роки 
розрахунків) областей, які на єдиній шкалі інтегра-
льного індексу регіонального людського розвитку в 
2011 році не набагато випереджали аутсайдерів – 
Донецьку та Луганську області Українського Дон-
басу. 

Незважаючи на досить високий рівень матеріа-
льного добробуту (2 місце серед усіх регіонів) та ви-
сокі показники на ринку праці (5 місце), у 2011 році 
Донецька область продовжувала займати останнє 
місце в Україні у рейтингу за ІРЛР. Найбільш болю-
чими для Донецької області залишалися проблеми 
поліпшення демографічної ситуації (26 і 23 місця), 
умов проживання населення (26 і 24 місця) та стан 
навколишнього природного середовища (27 місця) – 
табл. 4. 

У 2010-2011 роках Луганська область входила 
до трійки аутсайдерів за аспектами демографічного 
розвитку (22 і 25 місця), умов проживання насе-
лення (24 і 26 місця), рівня освіти (26 і 25 місця). Не-
задовільними для області були індекси природного 
середовища (22 і 21 місця) та соціальної сфери (21 і 
20 місця) – табл. 4. 

Логічно стверджувати, що динаміка показни-
ків-дестимуляторів регіонального людського роз- 
витку в Донецькій та  Луганській областях  

обумовлювало та формувала виникнення і роз-
повсюдження основних видів девіантної поведінки 
індивідів і соціальних груп, у першу чергу, еконо- 
мічної злочинності, моніторинг якої здійснюють ор-
гани правоохоронної системи (Міністерство внут- 
рішніх справ України, прокуратура, судові органи), 
а також алкоголізму і наркоманії, самогубств і  
проституції та інших деструктивних соціальних 
явищ. 

Необхідно наголосити, що гострі проблеми  со-
ціально-економічного розвитку Донецької області 
визначались насамперед несприятливою екологіч-
ною ситуацією. Стан навколишнього середовища 
регіону став одним з головних чинників, який ха- 
рактеризував проблеми демографічного розвитку – 
низьку тривалість життя і високі показники смерт-
ності немовлят і перинатальної смертності. 

В області мав місце високий рівень професій-
них захворювань шахтарів, металургів, працівників 
хімічної галузі. На незадовільну оцінку також впли-
вав низький рівень умов проживання: висока щіль-
ність населення накладалась на низьку забезпече-
ність житлом і його комфортність, недостатність лі-
карняних ліжок і станцій швидкої допомоги. 

У Луганській області ситуація також характе-
ризувалась незадовільними показниками умов про-
живання населення – облаштованістю житла, щіль- 
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ністю доріг і телефонізації. На низький рівень освіти 
впливав низький рівень охоплення дітей початко-
вою і базовою середньою освітою. У регіоні спосте-
рігалась незадовільна демографічна ситуація: нега-
тивний показник міграції і низька середня очікувана 
тривалість життя, високий рівень професійних за-
хворювань і захворювань на туберкульоз.  

Тобто, визначальними факторами показників-
дестимуляторів регіонального людського розвитку в 
Донецькій і Луганській областях слід вважати стан 
навколишнього природного середовища, правоохо-
ронної системи та системи охорони здоров’я, нероз-
виненість регіональних ринків праці. 

Саме ці фактори ґрунтувались на деструктив-
ній культурі окремих верств місцевого населення і 
суперечили морально-етичним і духовно-гуманітар-
ним нормам національної системи цінностей. 

На наше переконання саме національна сис-
тема цінностей України призвана була забезпечити 
збереження та розвиток різноманіття індивідуаль-
них особливостей населення кожного регіону та 
його моральних засад: духовності і освіченості, іс-
торичної спадщини і територіальної цілісності, зви-
чаїв і традицій, культури і світогляду, мирного мен-
талітету та етнічних цінностей. 

Саме тому, національна система цінностей у 
країні повинна бути спрямована на досягнення взає-
мообумовленого діалектично спорідненого та емер-
джентного розвитку регіонів держави як єдиного ор-
ганічного цілого – «Наша країна – єдина родина!» 

Слід наголосити про наявну відсутність прямої 
залежності рейтингу регіонів України за ІРЛР від 
його місця за аспектом “Фінансування людського 

розвитку”. Так, Донецька область за цим аспектом 
протягом 1999-2010 років з 27-ми місць п’яте місце 
займала 3 рази, шосте місце – 2 рази, сьоме – 3 рази, 
а рейтинг області за ІРЛР залишався практично не-
змінним: 26-27 місце. 

Львівська область навпаки, займаючи за аспек-
том фінансування людського розвитку практично 
останні місця у другій десятці регіонів, за ІРЛР у 
1999-2010 роках займала п’яте місце – 2 рази, сьоме 
восьме і дев’яте місце – по 1 разу, десяте місце – 3 
рази. 

Економічна злочинність в регіонах України ха-
рактеризувалась наявністю осередків їх виникнення 
та розповсюдження. За даними Міністерства внутрі-
шніх справ України в 2010-2011 роках такими осе-
редками логічно було вважати Луганську, Доне-
цьку, Одеську та Дніпропетровську області. 

Загалом, для територіальної диференціації еко-
номічної злочинності в розрізі регіонів України ха-
рактерна ідентична тенденція, як і у випадку загаль-
ної злочинності: кількість злочинів у розрахунку на 
10 тис. населення зростало в напрямку з Північного 
заходу на Південний схід. Причому більш високим 
рівнем економічної злочинності порівняно з сусід-
німи регіонами характеризувалися Львівська, Жито-
мирська та Вінницька області (у 2011 році), Львів-
ська, Одеська області, АР Крим (у 2012 році) [24]. 

У 2012 році рішенням Президії НАН України та 
колегії Державної служби статистики України №123 
від 13 червня було затверджено нову Методику ви-
мірювання регіонального людського розвитку в Ук-
раїні [25, табл. 5]. 

Таблиця 5 
Система показників оцінки Індексу регіонального людського розвитку в Україні з 2012 року* 
№ з/п 

за наскріз-
ною нуме-
рацією 

№ з/п 
в блоках за 
показни-
ками 

Блоки та показники 
Характер впливу 
на людський роз-

виток 

Стандартне 
значення 

Вага 

1 2 3 4 5 6
1. Відтворення населення

1 1.1 Сумарний коефіцієнт народжуваності Стимулятор 2,1 0,1426

2 1.2 
Дитяча смертність (смертність дітей у 
віці до 5 років), % 

Дестимулятор 1,6 0,1956 

3 1.3 
Середня очікувана тривалість життя при 
народженні, років 

Стимулятор 82,0 0,2834 

4 1.4 
Ймовірність чоловіків дожити від 20 до 
65 років 

Стимулятор 0,7500 0,2160 

5 1.5 
Ймовірність жінок дожити від 20 до 65 
років 

Стимулятор 0,9500 0,1624 

2. Соціальне становище

6 2.1 
Коефіцієнт злочинності (кількість зареє-
строваних злочинів на 100 тис. насе-
лення) 

Дестимулятор 400 0,2186 

7 2.2 
Кількість хворих із вперше встановленим 
діагнозом активного туберкульозу (на 
100 тис. населення) 

Дестимулятор 40,0 0,2210 
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Продовження табл. 5 
1 2 3 4 5 6

8 2.3 

Кількість хворих із вперше встановленим 
діагнозом алкоголізму і алкогольних пси-
хозів, розладу психіки та поведінки вна-
слідок вживання наркотиків та інших 
психоактивних речовин (на 100 тис. насе-
лення) 

Дестимулятор 50,0 0,1778 

9 2.4 
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування 
(на 100 тис. дітей у віці 0-17 років) 

Дестимулятор 400 0,1708 

10 2.5 

Коефіцієнт підліткової народжуваності 
(кількість дітей, народжених дівчатами у 
віці 15-17 років, на 10 тис. дівчат відпові-
дного віку) 

Дестимулятор 6,0 0,0728 

11 2.6 
Кількість померлих від навмисного само-
ушкодження (на 100 тис. населення) 

Дестимулятор 7,0 0,1390 

3. Комфортне життя

12 3.1 
Забезпеченість житлом у міських посе-
леннях (загальна площа на 1 особу), кв. м

Стимулятор 25,0 0,2455 

13 3.2 

Питома вага квартир (одноквартирних 
будинків), обладнаних централізованою 
каналізацією та водовідведенням у сіль-
ській місцевості, % 

Стимулятор 55,0 0,1804 

14 3.3 

Питома вага квартир (одноквартирних 
будинків), обладнаних централізованим 
газопостачанням або підлоговою елект-
роплитою у сільській місцевості, % 

Стимулятор 100,0 0,1534 

15 3.4 
Інтегральній показник стану навколиш-
нього середовища 

Стимулятор 1,000 0,2239 

16 3.5 
Планова ємність амбулаторно-полікліні-
чних закладів (на 10 тис. населення) 

Стимулятор 300,0 0,1176 

17 3.6 
Обсяг реалізованих населенню послуг 
(на 1 особу) 

Стимулятор 3,0 0,0792 

4. Добробут

18 4.1 

Рівень бідності за відносним критерієм 
(питома вага населення, еквівалентні су-
купні витрати якого не перевищують 75 
% медіанного рівня), % 

Дестимулятор 11,0 0,2842 

19 4.2 
Питома вага домогосподарств які робили 
заощадження, або купували нерухомість, 
% 

Стимулятор 55,0 0,1298 

20 4.3 
Кількість мінімальних продуктових ко-
шиків, які можна придбати за середньо-
душовий дохід 

Стимулятор 3,75 0,2747 

21 4.4 
Валовий регіональний продукт (на 1 
особу) 

Стимулятор 2,00 0,1658 

22 4.5 

Питома вага домогосподарств, які мають 
всі товари тривалого користування базо-
вого набору (телевізор, холодильник, 
пральна машина), % 

Стимулятор 100,0 0,1454 

5. Гідна праця

23 5.1 
Рівень зайнятості населення (частка за-
йнятих серед населення 18-65 років), % 

Стимулятор 85,0 0,1596 

24 5.2 
Рівень безробіття (частка безробітних се-
ред населення 18-65 років), % 

Дестимулятор 4,0 0,1926 

25 5.3 
Частка працівників, які отримують зар-
плату менше 1,5 прожиткових мінімумів, 
% 

Дестимулятор 15,0 0,2127 
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Закінчення табл. 5 
1 2 3 4 5 6

26 5.4 
Частка працівників, які працюють в умо-
вах, що не відповідають санітарно-гігіє-
нічним нормам, % 

Дестимулятор 10,0 0,1489 

27 5.5 
Співвідношення середньої заробітної 
плати до мінімальної, одиниць Стимулятор 4,0 0,1560 

28 5.6 
Рівень охоплення соціальним страху-
ванням (частка застрахованих осіб у 
зайнятому населенні), %

Стимулятор 90,0 0,1303 

6. Освіта

29 6.1 
Чистий показник охоплення дошкіль-
ними навчальними закладами дітей ві-
ком 3-5 років, % 

Стимулятор 99,9 0,1057 

30 6.2 Охоплення загальною середньою осві-
тою дітей шкільного віку (6-18 років), %

Стимулятор 99,9 0,2733 

31 6.3 
Частка осіб із освітою не нижче рівня 
«базова вища» серед населення 25 років 
і старше, % 

Стимулятор 65,0 0,2094 

32 6.4 
Середня тривалість навчання осіб віком 
25 років і старше, років Стимулятор 15,0 0,2445 

33 6.5 
Середній бал за результатами зовніш-
нього незалежного оцінювання (по всіх 
предметах) 

Стимулятор 180 0,1671 

* Методика вимірювання регіонального людського розвитку / НАН України, Інститут демографії та соціальних
досліджень імені М.В. Птухи; Мінекономрозвитку і торгівлі України; Державна служба статистики України. Київ, 
2012. 

Можливо це було здійснено для зміни поглядів 
світової спільноти на жалюгідний стан промислово-
розвинутого Українського Донбасу в контексті люд-
ського розвитку або для його поглинання як потен-
ційного конкурента за логістикою Міжнародного ге-
ополітичного бізнесу. 

В усякому разі органи загальнонаціональної 
влади не прийняли жодного рішення щодо покра-
щення рейтингової оцінки людського розвитку в Лу-
ганській і Донецькій областях. 

До алгоритму розрахунку регіонального інде-
ксу людського розвитку було включено 33 показ-
ники, які були об’єднані у 6 блоків відповідно до ос-
новних аспектів людського розвитку (табл. 5): 

1) відтворення населення (п’ять показників);
2) соціальне становище (шість показників);
3) комфортне життя (шість показників);
4) добробут (п’ять показників);
5) гідна праця (шість показників);
6) освіта (п’ять показників).
Вибір показників для нової Методики вимірю-

вання регіонального людського розвитку було здій-
снено з використанням наступних 7 принципів [25, 
с. 16]. 

1. Придатність для щорічних розрахунків.
2. Забезпеченість наявною інформацією Держа-

вної служби статистики України. 
3. Забезпечення надійності оцінок на регіональ-

ному рівні. 
4. Відповідність специфіці проблем людського

розвитку в Україні (диференціація окремих показ-
ників за віком, статтю та типом місцевості). 

5. Однозначність трактування щодо впливу на
людський розвиток. 

6. Відсутність високої кореляції між окремими
показниками. 

7. Достатність статичної та динамічної варіації.
Згідно нової Методики виміру регіонального 

людського розвитку процедури розрахунків ІРЛР 
складаються з п’яти етапів [25, с. 21]: 

1) нормування показників;
2) калібрація показників;
3) визначення ваг показників у блоках;
4) розрахунок індексу по кожному блоку пока-

зників; 
5) розрахунок інтегрального індексу регіональ-

ного людського розвитку. 
Нормування здійснюється за формулою (1) для 

показників-стимуляторів та за формулою (2) для по-
казників-дестимуляторів: z = 	 , (2)z = 	 ,   (3)

де zijr – нормоване значення j–го показника у i–му 
блоці показників по r–му регіону;  

xijr – фактичне значення j–го показника у i–му 
блоці показників по r–му регіону;  

xst ij – стандартне значення j–го показника у i–му 
блоці показників; 

i – номер блоку показників (i = 1, 2, …, 6); 
j – номер показника у i–му блоці показників (j = 

1, …, ik);  
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ik – кількість показників у i–му блоці показників; 
r – регіон (r = 1, …, 25). 
Згідно Методики, стандартні значення показни-

ків визначаються експертним шляхом з урахуван-
ням таких чинників:  

– розмах варіації та середнє значення показника
по регіонах; 

– тенденції зміни показника за 2004-2010 роки;
– необхідність зменшення впливу процедури

стандартизації на подальші розрахунки в середині 
блоку.  

Стандартне значення є постійним протягом дії 
цієї методики. 

Експериментальні перерахунки регіонального 
людського розвитку за новою методикою були здій-
снені починаючи з 2004 року. За результатами рей-
тингової оцінки ІРЛР Державною службою статис-
тики України в 2012 році за шістьма основними ас-
пектами регіонального людського розвитку були 
отримані такі результати по Українському Донбасу 
у складі Луганської і Донецької областей (табл. 6). 

Таблиця 6 
Співставлення рейтингових оцінок ІРЛР Луганської і Донецької областей  

за Методиками виміру регіонального людського розвитку 2001 та 2012 років 
Регіон Роки Ранг на єдиній для всієї України шкалі 

Методика 2001 року Методика 2012 року 

Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл
ас
ть

 

2004 27 24
2005 26 22
2006 26 23
2007 25 23
2008 26 20
2009 26 20
2010 25 18
2011 26 20
2012 26 11
2013 26 16

Д
он
ец
ьк
а 
об
ла
ст
ь 

2004 26 11
2005 27 14
2006 27 12
2007 27 13
2008 27 16
2009 27 19
2010 27 21
2011 27 18
2012 27 12
2013 27 20

Рівень та динаміка показників ІРЛР Луганської 
області за новою Методикою виміру регіонального 
людського розвитку не суттєво покращило її розта-
шування на шкалі єдиній для всієї України у порів-
нянні з розташуванням Донецької області (табл. 7). 

Відповідно до нової Методики виміру ІРЛР пе-
рше місце у продовж 2004-2008 років займала Зака-
рпатська область, яка посідала перші позиції за інте-
гральним індексом комфортного проживання, до 
складу якого входив Інтегральний показник стану 
навколишнього середовища. 

Доцільно відмітити, що господарська діяль-
ність Закарпатській області здійснювалась в умовах 
положень Вільної економічної зони (див. табл. 1). 

У 2010-2015 роках перше місце в рейтинговій 
оцінці ІРЛР адміністративних областей України 
займала Харківська область, а друге – Чернівецька. 
Найбільш стабільною виглядали Львівська область, 
яка з року в рік чередувала третє та четверте місце, 
Київська – 7 місце та Полтавська – 9 місце (див. 
табл. 1). 

Натомість зменшення переліку аспектів регіо-
нального людського розвитку, які вимірювались у 

попередній Методиці для аналізу і прогнозування з 
дев’яти до шести, а переліку показників з 92 до 33 
не тільки знизили, на наше переконання, об’єктив-
ність його вимірювання, та ще й зменшили рівень 
державного контролю та регулювання насамперед 
екологічної ситуації в Українському Донбасі. 

Саме екологічний стан навколишнього природ-
нього середовища Українського Донбасу продовжу-
вав бути джерелом професійних та соціальних хво-
роб населення в Луганській і Донецькій областях. 

Механізм штрафів за забруднення землі, води і 
повітря практично не діяв в повному обсязі, а пере-
хід до комплексного природокористування здійсню-
вався надто повільно. 

Незважаючи на зменшення кількості і робочого 
часу діяльності підприємств вугільної, металургій-
ної та хімічної промисловості в умовах переважання 
процесів сільгоспєвроінтеграції та зменшення тра-
диційних зв’язків їх кооперації, шкідливі викиди в 
навколишнє природнє середовище продовжують 
мати місце поза визначених екологічних норм і нор-
мативів. Зміна методів вимірювання регіонального 
людського розвитку, на наш погляд, не повинна  
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була дезорієнтувати та зменшувати роль держав-
ного втручання органів загальнонаціональної влади 
в контроль та упорядкування екологічної ситуації в 
Українському Донбасі. 

Згідно розрахунків Державної служби статис-
тики України за новою Методикою вимірювання 
ІРЛР на останні місця єдиної для всієї України 
шкали замість Луганської і Донецької областей пе-
ремістились Житомирська область (найгірші показ-
ники добробуту, освіти, ринку праці та відтворення 
населення), Кіровоградська область (низькі показ-
ники відтворення населення та соціального середо-
вища) та Херсонська область (низькі показники со-
ціального середовища, добробуту та відтворення на-
селення) [23, с. 7]. 

Доречно відмітити, що якщо у попередній Ме-
тодиці вимірювання ІРЛР екологічна ситуація регі-
онів України оцінювалась з використанням шести 
показників (див. табл. 1), то при підготовці впрова-
дження нової Методики виміру ІРЛР одночасно 
була розроблена фахівцями Інституту природокори-
стування і сталого розвитку НАН України окрема 
Методика розрахунку Інтегрального показника 
стану навколишнього природнього середовища при 
розрахунках якого використовуються вже 29 показ-
ників [25, с. 25]. 

Метою розрахунку інтегрального показника 
стану навколишнього середовища (Іінт) стало визна-
чення середньо-геометричного показників: земель-
них, водних ресурсів та атмосферного повітря [25, 
с. 22]: Іінт = Ізр ∗ Івр ∗ Іатм ,  (3) 
де Ізр – зведений індекс екологічного стану земель-
них ресурсів (розраховується з використанням чо-
тирнадцяти показників); 

Івр – зведений індекс екологічного стану водних 
ресурсів (розраховується з використанням одинад-
цяти показників); 

Іатм – зведений індекс екологічного стану атмос-
ферного повітря (розраховується з використанням 
чотирьох показників). 

Згідно Методики Інтегральний показник є абсо-
лютним і визначається об’єктивними результатами 
моніторингу стану довкілля в певному регіоні Укра-
їни та не залежить від його місця відносно інших ре-
гіонів. Інформаційною базою розрахунку є щорічна 
державна статистична звітність. 

Інтегральний показник коливається в діапазоні 
від 0 до 1: вище значення свідчить про більш спри- 
ятливий екологічний стан. При цьому використову-
ється така шкала оцінки стану навколишнього при-
родного середовища залежно від значення інтегра-
льного показника (табл. 8). 

Інтегральний показник стану навколишнього 
середовища відносно до показника – стимулятора 
людського розвитку, стандартне значення якого до-
рівнює 1000 з вагою 0,2239. При цьому стан середо-
вища вважається сприятливим за характером впливу 
на людський розвиток. 

Таблиця 8 
Ознаки стану навколишнього середовища 

Значення інтегрального 
показника 

Стан середовища

0,000 – 0,200 Кризовий 
0,201 – 0,400 Критичний 
0,401 – 0,600 Напружений
0,601 – 0,800 Задовільний
0,801 – 1,000 Сприятливий

Згідно Методики, стандартні значення показни-
ків визначаються експертним шляхом з урахуван-
ням таких чинників: розмах варіації та середнє зна-
чення показника по регіонах, тенденції зміни показ-
ника за 2004-2010 роки, необхідність зменшення 
впливу процедури стандартизації на подальші роз-
рахунки в середині блоку. Стандартне значення є 
постійним протягом усіх років дії Методики. 

Необхідність переходу до нової Методики  
оцінки ІРЛР обґрунтовувалась в основному завдан-
нями усунення недоліків національної системи ста-
тистики та потребами здійснення додаткових опиту-
вань.  

Але в умовах переходу в Україні до Концепції 
сталого збалансованого соціально-економічного  
розвитку регіонів має місце наявна потреба досяг-
нення гармонізації його екологічного, соціального 
та економічного аспектів. 

При цьому, на перше місце виходе екологічна 
складова, дотримання норми якої повинно не тільки 
сприяти здоровому дітонародженню і зменшення 
смертності немовлят, матерів та дорослих, а й лікві-
дації шкідливих викидів в атмосферу, воду і землю. 

Переходу на комплексне природокористування 
(без відходів) буде сприяти впровадження соціо-
еколого-економічного розвитку території нашої 
держави, складові індикатори та інтегровані показ-
ники якого розроблені фахівцями Інституту еконо-
міки промисловості НАН України [27]. 

Висновки і рекомендації. Соціологічна енци-
клопедія визначає мораль як форму суспільної сві-
домості, сукупність принципів, правил і норм, 
якими керуються люди у своїй поведінці. Ці норми 
є виявленням ставлення людей як один до одного, 
так і до різних форм людських спільнот: до сім’ї, 
трудового колективу, класу, нації, суспільства зага-
лом [1, с. 242]. 

Специфічною складовою моралі є усталені в 
суспільстві уявлення про добро й зло, про обов’язок, 
справедливість і честь, які втілюються в суспільних 
нормах, традиціях та звичаях. Стійкі норми мораль-
ної поведінки, які переходять від покоління до поко-
ління, формують моральну традицію [1, с. 243]. 

В сучасних умовах поглиблення органами зага-
льнонаціональної влади лібералізації ринкової еко-
номіки України виникла потреба усвідомлення та 
укріплення власної національної ідеї українців як 
громадян нашої держави – бути хазяїном на рідній 
землі. Наявним стало уточнення, збереження та роз- 
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виток системи національних цінностей, яка приз-
вана забезпечити різноманіття індивідуальних особ-
ливостей населення кожного регіону держави: духо-
вності й освіченості, звичаїв і традицій, культури й 
світогляду, мирного менталітету й територіальної 
єдності, історичної спадщини та етнічних ціннос-
тей. 

Наявність стійких моральних традицій взаємо-
дії центру і територій призвано сприяти виник-
ненню взаємообумовленого емерджентного роз- 
витку всіх регіонів держави як єдиного органічного 
й динамічного цілого. 

Розвиток державності в Україні повинен відпо-
відати сучасним уявленням про напрями розвитку 
людства, що були визначені ще в девізі ЕКСПО-
2005: «Мудрість природи», який розкривають три 
органічні складові – «Матриця природи», «Мисте- 
цтво життя», «Розвиток екоспільнот». 

«Матриця природи» – це розуміння механіз-
мів природи як складного взаємовідношення між 
життям, інформацією та всесвітом. 

«Мистецтво життя» – це розуміння механі-
змів природи, яке знайдено в світових культурах, 
мистецтві, соціальних нормах і технологічній етиці 
у минулому й сьогоденні, що відкриває можливості 
для майбутнього. 

«Розвиток екоспільнот» – це створення но-
вого способу життя, в якому суспільство й Уряд пла-
нують й розвивають національне виробництво, спо-
живання, розвиток й охорону природи для під- 
тримки саме такого способу життя, яке забезпечує 
гармонію людини з природою. 

Конституція України визначає нашу країну су-
веренною і незалежною, демократичною, соціаль-
ною, правовою державою (ст. 1). Людина, її життя  
і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінні-
стю (ст. 3). 

Українськими вченими доведено, що цільо-
вими показниками соціально-економічного роз- 
витку регіонів, як і національного господарства в ці-
лому, є показники рівня, стандарту і якості життя на-
селення. Саме вони з найбільшою змістовною адек-
ватністю відображають соціальну спрямованість 
всіх змін що проводяться в регіонах. 

Рівень життя – це комплексний показник, що 
характеризує досягнуте задоволення матеріальних і 
духовних потреб людини і суспільства в цілому, ві-
дображаючи в кінцевому результаті добробут насе-
лення. При чому структура матеріальних і духовних 
потреб людини адекватна структурі людської діяль-
ності початковим моментом і метою якої є їх задо-
волення. 

Стандарт життя – це соціально прийнятий 
норматив рівня життя. У ряді держав існують офі-
ційні певні стандарти життя і, крім того, кожна соці-
альна група і спільність та навіть кожна людина має 
свій власний суб’єктивний стандарт. Стандарт 
життя також змінюється із часом, але ця зміна від- 

бувається дискретно у міру якісної зміни соціально-
економічної системи. 

Якість життя – це співвідношення рівня 
життя та прийнятого стандарту. Цей критерій пока-
зує ступень задоволення потреб, а оскільки потреби 
виникають тільки за наявності потенційних можли-
востей (не можна бажати того, чого не знаєш), то як-
ість життя фактично відображає рівновагу соціа-
льно-економічної системи і характеризує рівень со-
ціальної напруги. 

В ідеальному варіанті бюджетного механізму 
збалансованого управління сталим розвитком дер-
жави на основі національної системи цінностей уп-
равління соціально-економічним (в т.ч. людським) 
розвитком регіонів повинне здійснюватись на ос-
нові цільової функції, яка є індикатором якості 
життя. 

Тобто, реально досяжна на певному тимчасо-
вому інтервалі зміна значень показників якості 
життя, виходячи з соціально-економічного стану ре-
гіону та держави в цілому, їх позицій в зовнішньому 
середовищі і прийнятій стратегії розвитку в умовах 
глобалізації. 

В 2005-2006 роках Урядом України було прий-
нято рішення щодо локалізації Цілей Розвитку Ти-
сячоліття (ЦРТ) на період до 2015 року в якості пі-
лотних проектів для Українського Донбасу у складі 
Луганської і Донецької областей, а також для Львів-
ської області. 

Пілотні проекти були призвані адаптувати 15 
завдань і 33 стратегічних індикатора 7 національних 
цілей ЦРТ: 1) Подолання бідності (3 завдання та  
5 індикаторів); 2) Забезпечення якісної освіти впро-
довж життя (2 завдання та 6 індикаторів); 3) Забез-
печення гендерної рівності (2 завдання та 4 індика-
тора); 4) Зменшення дитячої смертності (1 завдання 
та 2 індикатора); 5) Поліпшення здоров’я матерів  
(1 завдання та 2 індикатора); 6) Обмеження поши-
рення ВІЛ-інфекції/СНІДУ та туберкульозу і запо-
чаткування тенденцій до скорочення їх масштабів  
(2 завдання та 6 індикаторів); 7) Сталий розвиток до-
вкілля (4 завдання та 8 індикаторів). 

Досягнення ЦРТ до 2015 року як за пілотними 
проектами, так і по Україні в цілому було визнано за 
найважливіше для консолідації зусиль трьох складо-
вих суспільства: влади, бізнесу та громадськості. 
Але цього не відбулося. 

Слід також підкреслити, що невипадковим 
було визначення на першому місті серед 7 націона-
льних ЦРТ цілі «Подолання бідності». Якби органи 
загальнонаціональної і регіональної влади на заса-
дах соціально адекватного менеджменту забезпе-
чили її поетапне досягнення з 2003 року, то припус-
каємо, що ніякого сепаратистського заколоту у 2014 
році в Українському Донбасі не відбулося. 

Академік-секретар Відділення економіки НАН 
України Елла Марленівна Лібанова вже при прий-
нятті Україною 17 Цілей Сталого Розвитку на період 
до 2030 року наголошувала наступне: «Бідність ви- 
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значається як неможливість через брак коштів підт-
римувати спосіб життя, притаманний конкретному 
суспільству в конкретний період часу. До бідних 
верств суспільства належать ті, хто не з власної волі 
позбавлені необхідного: нормального житла, їжі, 
одягу, можливості здобувати освіту та лікуватися. 
Крім того, бідність – це ще страх перед майбутнім, 
обумовлений непевністю людини у своїх можливо-
стях. Подолання бідності є ключовим завданням су-
спільного розвитку» [21, с. 12]. 

І знову серед вже 17 національних ЦСР, як і се-
ред 7 національних ЦРТ на першому місті в Україні 
визначена ціль «Подолання бідності» (3 завдання  
і 5 індикаторів). Тобто ситуація в Україні вимагає 
збереження цільової орієнтації людського розвитку 
при переході від реалізації ЦРТ на період до 2015 
року до досягнення ЦСР на період до 2030 року. 

Саме завдячуючи реалізації пілотного проекту 
«Львівщина-ЦРТ», в уточненій у 2014-2015 роках 
Регіональній стратегії розвитку області на період 
2020 року та у Плані заходів з її реалізації на 2016-
2018 роки з’явилась Програма 2 «Якість життя», яка 
включала 18 стратегічних індикаторів стійкого люд-
ського розвитку. Крім того, на виконання Закону 
України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 
8 вересня 2005 року (набрав чинності з 1 січня 2006 
року) Львівська ОДА і Облрада уклали Угоду з Ка-
бінетом міністрів України щодо виконання Плану 
заходів відповідно до державних пріоритетів роз- 
витку області. 

Чернівецька ОДА та Облрада, адаптувавши 7 
національних ЦРТ у 2009-2010 роках до рівня обла-
сті, забезпечили стабільність 2-го місця в рейтинго-
вій оцінці ІРЛР за Методикою 2012 року адміністра-
тивних областей України у 2010-2011, 2013-2016 ро-
ках та 1-ше місце у 2009 та у 2017 роках. 

Нажаль, в Українському Донбасі такого не від-
булося. Завдання пілотних проектів «Луганщина-
ЦРТ» та «Донеччина-ЦРТ» не були передбачені ні в 
Програмах і Бюджетах соціально-економічного роз-
витку Луганської й Донецької областей, ні в загаль-
нонаціональному плані та державному бюджеті на 
2006-2010 роки. 

Державною службою статистики України у 
2010-2011 роках за результатами рейтингової оці-
нки за статистичними даними з 1999 року  9-ти скла-
дових ІРЛР за 27 адміністративно-територіальними 
утвореннями України (24 області, АР Крим, м. Се-
вастополь та м. Київ) Луганська та Донецька області 
були визнані регіонами-аутсайдерами на протязі 
усіх 13 років спостережень. 

Визначальні фактори показників-дестимулято-
рів регіонального людського розвитку в Донецькій  
і Луганській областях у 1999-2011 роках ґрунтува-
лись, як правило, на деструктивній культурі окре-
мих верств місцевого населення і суперечили мо- 
рально-етичним і гуманітарним нормам національ-
ної системи цінностей, становлення якої відбува- 

лось стихійно за усі роки незалежності нашої дер-
жави. 

Необхідно об’єктивно і чесно констатувати, що 
серед першочергових актуалітетів політики люд- 
ського розвитку заради порятунку нації в умовах її 
депопуляції якраз і посідають екологічні проблеми 
Українського Донбасу [31]. 

Керівниками Урядів віддавалась перевага зару-
біжним консультантам і експертам щодо цілеспря-
мованого поглиблення лібералізації ринкової еконо-
міки, а не впровадженню рекомендацій вітчизняних 
вчених-економістів на підвищення ефективності 
державного регулювання соціально-економічного 
розвитку Українського Донбасу з використанням 
Концепції людського розвитку, Цілей Розвитку Ти-
сячоліття на період до 2015 року та Цілей Сталого 
Розвитку на період до 2030 року. 

У 2011-2012 роках вітчизняною економічною 
наукою були обґрунтовані рекомендації щодо вико-
ристання рейтингових оцінок складових та інтегра-
льного значення ІРЛР як критерію ефективності 
державної регіональної політики для визначення 
пріоритетів розвитку регіонів на базі впровадження 
бюджетного федералізму в Україні як унітарній дер-
жаві. 

Бюджетний федералізм ґрунтується на складо-
вих «Матриці природи» і передбачає досягнення 
структурної гармонії субнаціональних (регіональ-
них) і загальнонаціональних (суспільних) відтворю-
вальних процесів в соціально-економічному розви-
тку регіонів і держави. 

В 2019 році напередодні чергових виборів Пре-
зидента України один з претендентів на цей пост на-
родний депутат України Юлія Володимирівна 
Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина» в Вер-
ховній Раді України разом з соратниками наголо-
сила, що національна ідея, яка вважається своє-
часною для української нації – це створення та-
ких порядків та правил спільного життя, щоб ко-
жен зміг, не порушуючи законів всесвіту, повні-
стю та безперешкодно реалізувати свій потенціал 
у гармонії з Творцем і Природою, Людством і Су-
спільством. Українському народу випала плане-
тарна місія це зробити для себе, для світу та від-
крити шлях для інших [28]. 

За задумом Творця з благословення старців в 
чотирьох сторонах України споруджені поклоні 
християнські хрести, які утворили на карті України 
правильний православний хрест на центральну час-
тину території нашої держави: у Чорнобилі (вер-
шина хреста), у Старому Почаєві Тернопільської об-
ласті (права сторона хреста, храм Іова Почаїв- 
ського), у Спасовому Скиті біля Харкова (ліва сто-
рона хреста, храм Хреста Спасителя Преславного 
Преображення і часовня Нерукотворного Спаса), в 
Кулевчі Одеської області (підніжжя загального хре-
ста). 

Православний хрест на теренах України на-
чебто фізично визначає морально-енергетичний  
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каркас для донорського поширення християнських 
цінностей людяності і гармонії православного об-
ряду на всю територію нашої держави для покаяння 
між українцями за загибель Небесної сотні та право-
охоронців, між українцями та росіянами за громад-
сько-збройний конфлікт на Донбасі, для спільного 
відновлення його матеріальної бази, гуманітарних 
та соціально-економічних наслідків, а також для ду-
ховного спілкування з Творцем і Природою, Люд- 
ством і Суспільством. 

Покаяння має бути не тільки молитовним, а й 
самостійним залишенням чиновництвом керівник 
посад в усіх гілках загальнонаціональної і регіона-
льної влади та шляхом складання повноважень на-
родними депутатами за конституційні зрушення у 
соціально-побутовій сфері з негативними наслід-
ками для народу. 

Досягти гармонії з Творцем і Природою, Люд- 
ством і Суспільством український народ спромож-
ний шляхом цілеспрямованого впровадження ідей 
бюджетного федералізму в унітарній державі, вико-
ристовуючи гармонійні пропорції «Золотого пере-
тину» у фіскально-бюджетних та фінансових взає-
мовідносинах центру і регіонів. 

Відношення більшої частини коштів Зведеного 
бюджету України на соціально-економічний розви-
ток до його меншої частини повинен дорівнювати 
відношенню загального обсягу коштів Зведеного 
бюджету України на соціально-економічний розви-
ток до його більшої частини і складати 1,618  
(62% / 38% – гармонійна пропорція «Золотого пере-
тину»). 

Числове значення 1,618 – це число Творця,  
згідно якого вочевидь  визначені православні хрести 
на теренах України та структура ДНК генетичного 
коду українців. Це число Краси, яка править в При-
роді, Людстві та Суспільстві. 

Якщо пропорції між державним і місцевими 
бюджетами Луганської та Донецької областей бу-
дуть побудовані за пропорціями «Золотого пере-
тину», то буде досягнута структурна гармонія фі-
нансово-бюджетної системи нашої держави, тому 
що вони, як й складові ДНК, генетично об’єднані у 
єдине ціле – Зведений бюджет України. 

Не тільки адміністративним областям Україн-
ського Донбасу, а й усім областям України слід вста-
новити фінансову автономію в межах місцевих  
бюджетів, які знаходяться в гармонійних пропор-
ціях «Золотого перетину» з державним бюджетом. 
Це божественна основа територіальної єдності Ук-
раїни. 

Першим етапом впровадження бюджетного фе-
дералізму може стати визначення співвідношення 
коштів державного і місцевого бюджетів на розви-
ток людського капіталу в регіонах, а на наступному 
етапі – співвідношення коштів на соціально-еконо-
мічний розвиток регіонів та держави в цілому. 

Тобто якщо для кожної адміністративної обла-
сті України 62% коштів на розвиток людського ка- 

піталу передбачити з державного бюджету, а 38% – 
з місцевого бюджету, то таким чином буде визна-
чена нижня межа бюджетного централізму. 

Напроти, якщо 62% коштів на розвиток людсь-
кого капіталу передбачити з місцевого бюджету, а 
38% – з державного бюджету, то таким чином буде 
визначена верхня межа бюджетного федералізму. 

Застосування розглянутої логічної схеми ре- 
формування бюджетного унітаризму доцільно роз-
почати з визначення обсягів бюджетних коштів для 
простого відтворення наявного людського капіталу 
кожного регіону, які повинні складати не менше 
38% з місцевого бюджету. Розширене відтворення 
людського капіталу території необхідно передба-
чати шляхом збільшення обсягів коштів місцевих 
бюджетів на розвиток людського капіталу до 62%. 

При формуванні Національної та Регіональних 
програм людського розвитку граничні пропорції 
«Золотого перетину» утворюють межі бюджетного 
централізму й бюджетного федералізму в Україні як 
в унітарній державі: 62% –38% = 24% коштів зведе-
ного бюджету держави, які можуть бути викорис-
тані для фінансування завдань і заходів Програм 
людського розвитку на загальнонаціональному й ре-
гіональному рівнях. Спільні межі бюджетного 
централізму й бюджетного федералізму утворюють 
зону вибору узгоджених рішень при соціальному ді-
алозі органів загальнонаціональної і регіональної 
влади. 

Межі бюджетного федералізму та бюджетного 
централізму для кожної адміністративної області 
будуть визначатись, виходячи з їх числового зна-
чення ІРЛР, його співвідношення з числовими зна-
ченнями ІРЛР областей, які входять у відповідний 
Край (пропонується 8 Країв з 24 областей) або в си-
стему 10 територіальних природно-господарських 
округів при формуванні нової регіональної карти на-
шої держави згідно вимог ЄС, а також з числовим 
середнім значенням ІРЛР по Україні в цілому [29-
30]. Мінімальні масштаби фінансової автономії об-
ластей в межах бюджетного федералізму будуть ви-
значати фінансову автономію Регіональних програм 
людського розвитку та Планів заходів з їх реалізації. 

Таким чином, масштаби фінансової автономіза-
ції Програм людського розвитку обумовлюються 
повноваженнями (правами і відповідальністю), з од-
ного боку, центральних органів законодавчої і вико-
навчої влади щодо організації та управління соціа-
льно-економічним розвитком держави в цілому та 
кожного регіону окремо. З іншого боку, – повнова-
женнями обласних державних адміністрацій та об-
ласних рад у впровадженні державної соціально-
економічної політики щодо досягнення єдиних для 
країни стандартів життя на відповідних територіях 
шляхом розробки власних Регіональних стратегій 
розвитку та Планів заходів з їх реалізації. 

Якщо співвідношення коштів з державного та 
місцевих бюджетів на розвиток людського капіталу 
буде встановлене згідно пропорцій «Золотого пере- 
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тину», то буде досягнута структурна гармонія фі-
нансової системи держави, яка, з одного боку, забез-
печить узгодженість соціально-економічних інтере-
сів органів загальнонаціональної і регіональної 
влади, а, з іншого боку, стане Генератором покра-
щення рівня і якості життя українського народу в 
унітарній державі, виконуючи тим самим його пла-
нетарну місію. 

Тобто має місце наявність формування переду-
мов встановлення гармонійних пропорцій «Золо-
того перетину» в реальну практику формування 
співвідношень місцевих бюджетів регіонів з держа-
вним бюджетом. 

Соціально адекватний менеджмент регіональ-
ного людського розвитку, заснований на парадигмі 
«Людяності та гармонії», буде діяти реально, а не 
тільки в намірах при приборканні чергових викликів 
приватного і суспільного життя українців як грома-
дян нашої незалежної держави України. 
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ДЕЯКІ РОЗДУМИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО АНАЛІТИЧНОГО ДОКУМЕНТУ 
«SPACE VISION FOR UKRAINE 2020-2029» 

Україна відноситься до розвинених космічних 
держав світу і входить в першу п'ятірку таких, що 
володіють повним технологічним циклом створення 
ракетно-космічних комплексів: наукові досліджен-
ня, дослідно-конструкторські роботи, організація 
виробництва, експлуатація й утилізація. Водночас в 
умовах ліберальної глобалізації, побудованої під ін-
тереси транснаціональних, в основному англо-аме-
риканських корпорацій, ці виклики існуванню люд-
ства поки що залишаються без належної відповіді. 

1. До п.1.1 «Структура сучасної світогоспо-
дарської системи». Сучасний стан розвитку людс-
тва вимагає нових форм організації глобальної еко-
номіки, які дозволили б забезпечити стійкий еконо-

мічний та соціальний розвиток і віддзеркалення пла-
нетарних погроз, включно екологічні і космічні 
(табл. 1).  Космічна діяльність трансформувала зміст 
геополітики, змінивши пріоритетність чинників, що 
визначають безпеку і впливовість держави. Викори-
стання космічних систем привело до того, що геог-
рафічне розташування країни перестало бути домі-
нантою міжнародних відносин, а власне геополітика 
охоплює й політику в космосі. Остання істотно ви-
значається космічною потужністю — здатністю ви-
користання цивільних, розвідувальних, комерцій-
них космічних систем і інфраструктури для підтри-
мки стратегії національної безпеки, досягнення на-
ціональних цілей.  

Таблиця 1 
Багаторівнева сучасна світогосподарська система [1, с. 28-29] 

Рівні  
господарства 

Структура Режими регулювання 
розвитку 

Інститути 

1 2 3 4
L10 –  
Універсальний, 
вселенський  

Колонізація космічного 
простору 

1) Режим сили (можливих 
військових дій);  2) режим 
міжнародних договорів 

База напрацьовується ООН та ін-
шими глобальними міжнародними 
установами 

L9 –  
Мегарівень  

Світове господарство як су-
купність всіх взаємодіючих 
рівнів 

1) Режим сили (військових 
дій); 2) режим міжнародних 
договорів 

ООН, МВФ, МАГАТЕ, СОТ, Всес-
вітні конвенції 

L 8 –  
Мезорівень 4  

Світове господарство / наці-
ональне  господарство – ме-
зогосподарство I рівня: Інте-
граційні спеціалізовані та 
регіональні союзи та об'єд-
нання 

1) режим міжнародних дого-
ворів; 2) режим взаємних 
пільг і тарифів  

ТНК, НАТО, СЕНТО, СЕАТО, 
ОБСЄ, ЄС, ЄврАЗЕС, ШОС, ініціа-
тиви «Один пояс – один шлях» (Ки-
тай), «Вільне та відкрите бачення 
Індо-Тихоокеанського регіону» 
(Японія) та ін. 

L 7 –  
Макрорівень  

Національне господарство 
окремої країни 

1) режим міжнародних дого-
ворів; 2) національне законо-
давство – загальний режим; 
3) режими форм власності та
їх трансформацій; 4) режим 
валютного курса; 5) митні ре-
жими 

Президент, парламент, Кабмін та ін.

L 6 – 
Мезорівень3  

Національне господарство / 
Підприємство = мезогоспо-
дарство II рівня 

1) загальний національний 
режим; 2) спеціальні режими 
регулювання (пільгові та дис-
кримінаційні) 

Регіональні, територіально-галу-
зеві, галузеві та міжгалузеві ком-
плекси та об’єднання, ФПГ 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4

L5 –  
Мікрорівень  

Підприємства та їх об'єд-
нання, що виробляють зага-
льний кінцевий продукт 

1) загальнонаціональний за-
гальний режим; 2) режими 
спеціальних адресних пільг 
або дискримінаційні  

Корпоративні структури 

L4 –  
Мезорівень 2  

Спільні проекти  Загальний і спеціальні ре-
жими 

СЕЗ, ТПР, технопарки, групи під-
розділів підприємства, які випуска-
ють відокремлені види його кінце-
вого продукту 

L3 –  
Мінірівень  

Суб'єкти підприємницької 
діяльності, спеціалізовані 
функціональні підрозділи з 
їх частковим продуктом і ін-
фраструктурними послу-
гами  

Спеціальні режими бізнес-ін-
кубаторів, наукових та індус-
тріальних парків, спрощеного 
режиму для мікро- і малих 
підприємств  

Інкубатори, наукові та індустріа-
льні парки 

L 2 –  
Мезорівень 1  

Професійні групи працівни-
ків однієї спеціальності; 
Трудові колективи-бригади 

11) режими ведення колекти-
вних переговорів; 2) режими 
створення підприємницьких 
мереж (интрапренерства);3) 
режими «корпоративних со-
ціальних пакетів 

Структурні підрозділи підприєм-
ства 

L1 –  
Нанорівень  

Робоче місце, домогоспо-
дарство 

1) загальний і спеціальні 
спрощені режими оподатку-
вання фізичних осіб з метою 
стимулювання самозайнято-
сті; 2) режими особистої мо-
тивації працівників  

Фізичні особи-підприємці; Само-
зайнята особа,  працівник, який 
здійснює конкретну активну, доці-
льну, універсальну, творчу, опосе-
редковану діяльність 

Наприклад, стосовно мезорівня 4, останнім ча-
сом можна відзначити наступне. Японське «Бачення 
Індо-Тихоокеанського регіону» – це ініціатива, аль-
тернативна китайському «Одному Поясу – Одному 
Шляху» [25]. Але це ще не означає, що вона – при-
хована спроба створити в Азії військовий блок під 
керівництвом США. Швидше головна мета «Ба-
чення» для Японії - зміцнити міжнародний порядок, 
заснований на правилах, які б поширювалися на всі 
країни регіону і обмежували односторонні дії і Ки-
таю, і США. Про китайську ініціативу «Один Пояс – 
Один Шлях» вже кілька років говорить весь світ. 
Хтось хвалить Пекін за готовність об'єднати Євра-
зію за допомогою інвестицій в інфраструктуру. 
Хтось критикує, вважаючи китайські проекти борго-
вою пасткою для інших країн і способом розширити 
сферу геополітичного впливу Китаю. 

Куди менше уваги дістається схожою ініціати-
вою Японії – «Вільне та відкрите бачення Індо-Ти-
хоокеанського регіону», – за допомогою якої Токіо 
намагається запропонувати власну альтернативу ки-
тайському «Поясу і Шляхи». За масштабами вона 
сильно поступається китайцям, але все одно япон-
цям є що запропонувати не тільки іншим країнам 
Азії, але й усьому світові.  

2.До 1.2 «Загальна характеристика стану ко-
смічної діяльності в Україні». В світі склалась уні-
фікована система керування національною косміч-
ною діяльністю космічними агентствами. Тому, ви-
ходячи із необхідності збереження і подальшого  

розвитку в інтересах незалежної України науково-
технічного й виробничого потенціалу ракетно-кос-
мічної галузі колишнього СРСР, його використання 
для вирішення соціально-економічних проблем кра-
їни, Указом Президента України 29 лютого 1992 ро-
ку № 117 створено Національне космічне агентство 
України (НКАУ) в якості центрального органу вико-
навчої влади.  Діяльність в космічній галузі регулю-
ється нормами міжнародного та національного кос-
мічного права.  

Слід зазначити, що державні проекти України 
не можуть бути порівняні з тими, що дають приватні 
інженери у розвинутих країнах. 

Українську космонавтику традиційно розгляда-
ють під кутом зору перспектив успадкованої ра- 
кетно-космічної галузі та збереження стратегічного 
потенціалу. Тому доля 30-тисячної армії фахівців 
найвищої кваліфікації, які одержують (у серед-
ньому) 4700 гривень на місяць і достойно впорю-
ються (поки що) з найскладнішими міжнародними 
проектами, – питання першорядної важливості.  

В Україні зайнято в цій галузі  приблизно  
20 тис. чол., при чому кількість зайнятих фахівців 
зменшується (приблизно на 10% щорічно). Але в ін-
ших країнах кількість спеціалістів збільшується (ті 
країни, які розпочинають космічну гонку) або не 
зменшується. В деяких українських інститутах за-
криваються спеціальності космічного напряму, 
тобто не має попиту у бізнеса у розвитку космічної 
галузі. 
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Головною проблемою розвитку космічної га-
лузі в Україні є той факт, що при плануванні витрат 
на космічну програму уряд України не врахував  
факт недопоповнення держбюджету, а такоє інсти-
туційну основу приєднання до зони вільної торгівлі 
із ЄС.  

Одним з основних завдань НКАУ є розвиток 
співробітництва України з іншими державами та 
міжнародними організаціями у космічній галузі. 
НКАУ виступає Стороною міжнародних договорів у 
сфері дослідження та використання космічного про-
стору в мирних цілях і забезпечує їх практичну реа-
лізацію.  

З часу незалежної України НКАУ укладено  
18 міжнародних договорів в сфері дослідження та 
використання космічного простору. Указом Прези-
дента України від 15.07.2003 №700/2003 «Про за-
ходи щодо забезпечення реалізації українсько-бра-
зильського проекту створення космічного ракетного 
комплексу "Циклон-4"» встановлено, що НКАУ є 
центральним органом виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом. Це пов’язано, перш за все з тим, що 
НКАУ та підприємства і установи галузі виконують 
специфічні завдання, які мають суттєвий вплив на 
соціально-економічний розвиток держави та забез-
печення надійного функціонування космічних ін- 
формаційних та комунікаційних систем для потреб 
національної безпеки та оборони, у тому числі уп-
равління космічними апаратами, прийом та обробку 
інформації від супутників різноманітного призна-
чення, контроль цілісності навігаційного поля, кон-
троль та аналіз космічної обстановки.  

3. До п.1.3 «Чинне космічне законодавство та 
програмні документи». При аналізі становлення 
внутрішньодержавних правових регуляторів кос- 
мічної діяльності на теренах України треба неод-
мінно згадати, що першими законодавчими актами 
у цій галузі фактично були чотири Постанови Пре-
зидії Верховної Ради УРСР 1967-1979 рр. Як член 
ООН Українська РСР свого часу приєдналась до чо-
тирьох з п’яти договорів з космосу, прийнятих під 
егідою ООН: 1) Договір про космос 1967 року Укра-
їна ратифікувала  31 жовтня 1976 року [18]; 2) Угоду 
про рятування – 16 січня 1969 року [18]; 3) Конвен-
цію про[відповідальність – 16 жовтня 1973 року[18]; 
4) Конвенцію про реєстрацію – 14 вересня 1977 року 
[18]. 

Однак системного характеру розвиток косміч-
ного права в Україні дійсно набув реальних обрисів 
тільки після проголошення незалежності та засну-
вання Національного космічного агентства України 
на початку 90-х років минулого століття. Виконання 
першої Державної космічної програми 1994– 
1997 років забезпечило вирішення комплексу орга-
нізаційних, науково-технічних і правових питань 
становлення вітчизняної космічної галузі, серед 
яких найголовнішими були: реорганізація вітчизня-
ної кооперації підприємств і організацій галузі, що 

максимально забезпечило замкнений цикл виготов-
лення ракетно-космічних виробів в Україні; струк-
туризація та концентрація ресурсів, замовлень і за-
собів на обмеженій чисельності підприємств і орга-
нізацій галузі; формування національного інституту 
головних підприємств розробників ракетно-косміч-
ної техніки; закладення підвалин національного  
космічного законодавства, започаткування його га-
рмонізації з міжнародним космічним правом. За 
роки Першої програми було прийнято Закон Укра-
їни «Про космічну діяльність» (15.11.1996 р.), а та-
кож множину нормативно-правових актів, що стосу-
вались державного регулювання космічної діяльно-
сті в Україні: Укази Президента України: «Про за-
ходи щодо вдосконалення державного регулювання 
космічної діяльності в Україні» (07.10.1995 р.), «Про 
Національний центр управління і випробування ко-
смічних засобів» (12.08.1996 р.), «Про заходи  
щодо дальшого розвитку космічних технологій» 
(04.03.1997 р.), «Про Положення про Національне 
космічне агентство України» (22.07.1997 р.), Поста-
нови Кабінету Міністрів України: «Про додаткові 
заходи щодо державного регулювання космічної ді-
яльності» (01.04.1996 р.), «Про створення Єдиної су-
путникової системи передачі даних» (02.12.1996 р.), 
«Про заходи щодо підвищення ефективності космі-
чної діяльності» (23.12.1996 р). та низку інших.  

Космічне законодавство України наразі знахо-
диться на стадії активного розвитку. Його складо-
вими частинами є: Конституція України, Закони 
України та Постанови Верховної Ради, зокрема: 
«Про космічну діяльність», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань діяль-
ності галузі зв’язку», «Про внесення змін до статті 4 
Закону України «Про підприємництво», «Про Зага-
льнодержавну Національну) космічну програму Ук-
раїни», «Про внесення доповнень до Закону України 
«Про страхування», «Про порядок введення в дію 
Закону України «Про космічну діяльність» та понад 
два десятка Законів і Постанов про ратифікацію 
міжнародних договорів України [18, с. 15-81].  

Укази Президента України, основні з яких: 
«Про створення Національного космічного агентс-
тва України», «Про заходи щодо вдосконалення дер-
жавного регулювання космічної діяльності в Укра-
їні», «Про Національний центр управління та випро-
бувань космічних засобів», «Про заходи щодо даль-
шого розвитку космічних технологій», «Про заходи 
щодо підвищення ефективності космічної діяльно-
сті, «Про державну підтримку космічної діяльності» 
та низка інших [18, с. 82-104].  

Постанови Кабінету Міністрів України з вре-
гулювання різноманітних питань космічної діяльно-
сті в Україні [18, с. 105-194]. Крім того, відносини 
суб’єктів космічної діяльності значною мірою регу-
люються міжнародними комерційними контрак-
тами, деякі законодавчі акти побічно торкаються 
правового регулювання питань космічної діяльно-
сті.  
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Крім цього, на підставі положень Закону Укра-
їни «Про міжнародні договори України» до націона-
льного космічного законодавства треба віднести 4 з 
5 багатосторонніх міжнародних договорів з питань 
космічної діяльності, розроблених під егідою ООН і 
ратифікованих Україною, понад 30 інших договорів 
України, у тому числі з міжнародними організаці-
ями..  

Національна космічна програма України 
(З(Н)КПУ) на 1998-2002 роки, ухвалена 23 грудня 
1997 року Верховною Радою України, законодавчо 
встановила основні цілі, завдання, пріоритети та 
шляхи реалізації національної космічної діяльності 
на період, який відповідає перехідному стану еконо-
міки, і передбачала формування внутрішнього  
ринку космічних послуг, вихід на міжнародний кос-
мічний ринок із власною продукцією та послугами 
(у тому числі космічними ракетними комплексами 
та апаратами, інформацією з орбіти, елементами  
космічних систем тощо), інтеграцію України у між-
народне космічне співтовариство, створення назем-
ної космічної інфраструктури, розгортання багато-
функціонального національного орбітального угру-
повання космічних засобів.  

Конституція України в статті 92 зазначає, що 
освоєння космічного простору визначається виклю-
чно законами України. Космічна діяльність України 
на сьогодні регулюється 15 законами України. Від-
повідно до Закону України “Про космічну діяль-
ність” однією з основних засад космічної діяльності 
в Україні є державне регулювання. В Україні держа-
вне регулювання в будь-якій галузі здійснюється ор-
ганами виконавчої влади.(Закон України Про кос- 
мічну діяльність N 503/96-ВР від 15.11.96 р.). 

Також, відповідно до міжнародних договорів 
ООН з космосу, які встановлюють основні прин-
ципи діяльності держав в космосі, та сталої світової 
практики, зокрема країн ЄС, СНД, США тощо, в 
державах, які здійснюють космічну діяльність, ство-
рюються державні органи, що регулюють та контро-
люють національну космічну діяльність.  

Згідно з постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 23 грудня 2004 року №1734 «Про затвер-
дження переліку підприємств, які мають стратегі-
чне значення для економіки та безпеки держави»  
22 підприємства космічної галузі, які належать до 
сфери управління НКАУ, включено в зазначений пе-
релік, що потребує від НКАУ забезпечити реаліза-
цію єдиної науково-технічної політики в галузі ство-
рення космічних та ракетних комплексів в інтересах 
Міноборони України та іноземних замовників. 

Реалізація космічної діяльності в інтересах 
Держави здійснюється на основі Загальнодержавної 
(Національної) космічної програми України. В роз-
робці цієї програми приймають участь представ-
ники Академії Наук, міністерств та відомств, які за-
цікавлені в результатах космічної діяльності і прий-
мають участь у створенні космічної техніки.  

Таким чином, в Україні створено систему 
державного управління космічною діяльністю за 
функціональним принципом, яка ґрунтується на 
Конституції України, Законі України «Про космічну 
діяльність» та інших Законах України, організація і 
реалізація якої покладена на Національне космічне 
агентство України. Створена система, існуючий ста-
тус і роль НКАУ відповідає національним потребам 
України в сфері космічної діяльності та вимогам 
міжнародного та європейського законодавства щодо 
використання космічного простору. 

Сучасний стан нормативно-правового забезпе-
чення космічної діяльності в Україні, співставлення 
його рівня з рівнем національного космічного права 
провідних держав світу дозволяє констатувати, що в 
Україні в результаті виконання трьох перших націо-
нальних космічних програм утворено в загальних 
рисах основу національного космічного законодав-
ства. Це дозволяє, з однієї сторони, планувати вже 
протягом четвертої національної космічної про-
грами [9] завершення побудови національного кос-
мічного законодавства, а, з другої, накреслити та ре-
алізовувати його системну гармонізацію з міжнаро-
дним космічним правом. Ст. 92 Конституції України 
проголошує, що «виключно законами України ви-
значаються: ... 5) засади використання природних 
ресурсів, виключної (морської) економічної зони, 
континентального шельфу, освоєння космічного 
простору (виділено нами – О.В., З.І., Є.К.), організа-
ції та експлуатації енергосистем, транспорту і 
зв’язку...» [5, с. 15]. Таким чином, законодавство че-
рез положення Основного Закону затвердило над-
звичайну державну вагу цієї діяльності, запрова-
дило у внутрішньодержавну, зовнішньополітичну та 
зовнішньоекономічну практику пильну увагу і при-
скіпливе відношення до цього сектора економіки, 
науки і техніки з боку центральних органів влади та 
державного нагляду. Однак, на практиці більшість 
напрямів космічної діяльності в Україні регулю-
ється наразі підзаконними актами з притаманними 
їм недоліками. Так, питання повноважень спеціа-
льно уповноваженого центрального органу вико- 
навчої влади (НКАУ), сертифікації космічної тех-
ніки, порядок розслідування надзвичайних подій та 
низка інших видів космічної діяльності в Україні ре-
гулюються Указами Президента України, постано-
вами Уряду, іншими підзаконними актами. Закон 
України «Про космічну діяльність» [18, с. 15-28] 
став першим національним законодавчим актом, що 
комплексно увібрав в себе більшість міжнародно-
правових норм і принципів космічної діяльності.  
Розроблюючи Закон, автори виходили з положень 
сучасного МКП, в першу чергу, Договору про кос-
мос 1967 року, який встановив міжнародно-правові 
засади космічної діяльності, правовий режим кос- 
мічного простору, а також основи правового статусу 
об’єктів і суб’єктів космічної діяльності. Преамбула 
Договору про космос зазначає, що, визнаючи про-
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грес людства в освоєнні космічного простору та бе-
ручи до уваг зацікавленість усіх держав у подаль-
шому прогресі в цій сфері людської діяльності, кос-
мічна діяльність повинна спрямовуватись «...на 
благо народів усіх країн, незалежно від ступеня їх 
економічного та наукового розвитку, ...сприяти роз-
витку міжнародного співробітництва як в наукових, 
так і юридичних аспектах дослідження та викорис-
тання космічного простору в мирних цілях, ...роз- 
витку взаєморозуміння та зміцнення дружніх відно-
син між державами та народами...» [18, с. 195]. Вже 
ці загальні положення Преамбули Договору про ко-
смос набули свого відображення в ст. 4 та 18 Закону 
України «Про космічну діяльність»: серед основних 
засад цієї діяльності в Україні зазначені, відповідно, 
«...сприяння міжнародному співробітництву» і 
«...збереження та подальший розвиток існуючих 
міжнародних зв’язків...» [18, с. 17, 18, 25]. Правові 
підвалини, на яких ґрунтуються положення Дого-
вору про космос також набули свого віддзеркалення 
у Законі України «Про космічну діяльність»:  

– основні принципи міжнародного права, у 
тому числі положення Статуту ООН (ст. 17, 18 За-
кону України підтверджують забезпечення дотри-
мання загально-визначених принципів і норм між-
народного права в ході космічної діяльності);  

– резолюція ГА ООН 1884 (XVIII) щодо за-
клику до усіх держав щодо утримання від виводу в 
космічний простір будь-яких об’єктів із ядерною 
зброєю або будь-якими іншими видами зброї масо-
вого знищення (ст. 9 Закону України: «При здійс-
ненні космічної діяльності в Україні забороняється: 
виведення на орбіту чи розміщення в космосі будь-
яким чином ядерної зброї та всіх інших видів зброї 
масового знищення чи випробування такої зброї»);  

– резолюція ГА ООН 1962 (XVIII) «Декларація 
правових принципів діяльності держав з дослі-
дження та використання космічного простору» і До-
говір про космос 1967 року передбачається також, 
що: дослідження космічного простору провадиться 
в інтересах усього людства, на благо усіх країн, не-
залежно від їх економічного або наукового розвитку 
(ст. 3 Закону України «Про космічну діяльність»: 
«Космічна діяльність має на меті ...участь у 
розв’язанні загальних проблем людства»);  

– космічний простір є надбанням усього людс-
тва і не підлягає національному присвоєнню;  

– космічний простір, включаючи Місяць та 
інші небесні тіла, використовується виключно у ми-
рних цілях, і що ніякі види зброї масового зни-
щення, включаючи ядерну зброю, не повинні виво-
дитися на навколоземну орбіту або розміщуватися 
будь-яким іншим способом у космосі (див. ст. 9 За-
кону України);  

– держави несуть міжнародно-правову відпові-
дальність за національну діяльність у космічному 
просторі та за шкоду, заподіяну об’єктами, які запу-
скаються цими державами у космос або з їх терито-

рій чи устаткування (відповідно ст. 17 Закону: «Ук-
раїна... ...несе відповідальність згідно з загальнови-
знаними нормами міжнародного права...»);  

– держави повинні публікувати інформацію 
про свою діяльність у космічному просторі (ст. 23 
Закону);  

– держава, у реєстр якої занесено об’єкт, запу-
щений у космічний простір, зберігає контроль над 
цим об’єктом і над будь-яким екіпажем цього 
об’єкту під час їх знаходження у космічному прос-
торі або на небесному тілі (ст. 13, 14 Закону встано-
влюють порядок обов’язкової реєстрації об’єктів ко-
смічної діяльності в Україні);  

– держави на рівних підставах розглядають 
будь-які прохання інших держав-учасниць Дого-
вору про космос про надання їм можливостей для 
спостереження за польотами космічних об’єктів;  

– космічні станції, устаткування, обладнання та 
космічні кораблі на Місяці та інших небесних тілах 
відкриті для відвідування представників держав-
членів Договору на засадах взаємності;  

– держави-члени Договору повинні за необхід-
ністю надавати усю можливу допомогу космо-
навтам – «посланцям людства»;  

– держави-члени Договору зобов’язуються 
уникати шкідливого забруднення космічного про- 
стору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, в 
процесі їх дослідження та уникати несприятливих 
змін земного середовища (довкілля) внаслідок до- 
ставки позаземної речовини (ст. 9 Закону: «При 
здійсненні космічної діяльності в Україні забороня-
ється: ...порушення міжнародних норм та стандартів 
щодо забруднення космічного простору»).  

Треба зазначити, що вперше в національній за-
конотворчій практиці в Законі України «Про кос- 
мічну діяльність» наведено системне визначення 
специфічних термінів у сфері космічної діяльності 
(ст. 1 Закону), максимально наближених до своїх 
міжнародно-правових аналогів, або таких, які вза-
галі не мають аналогів (космічна діяльність, інциде-
нти та надзвичайні події, космічні послуги і техно-
логії, унікальні об’єкти космічної діяльності та ін.). 
Другий розділ Закону висвітлює концепцію та  
норми державного регулювання в сфері космічної 
діяльності, що, з однієї сторони, здається важливим 
з точки зору дотримання принципу міжнародної від-
повідальності держави за національну діяльність в 
космічному просторі за шкоду, заподіяну об’єктами, 
які запускаються цими державами в космос або з їх 
територій чи устаткування (тобто, положень «Кон-
венції про міжнародну відповідальність за шкоду, 
спричинену космічними об’єктами»), а з іншої, є в 
умовах перехідної економіки України надзвичайно 
важливим для забезпечення національних інтересів 
та безпеки держави. Закон України серед інших ме-
ханізмів цього регулювання передбачає ліцензу-
вання космічної діяльності (ст. 10 Закону), сертифі-
кацію, реєстрацію та нормування умов експлуатації 
об’єктів космічної діяльності (ст. 12-16 Закону), 
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обов’язкове страхування в цій сфері (ст. 24 Закону). 
Ці механізми державного регулювання вводяться з 
метою убезпечити космічну діяльність, оптимізу-
вати економічні, нормативно-правові, екологічні та 
інші умови створення та експлуатації об’єктів цієї 
діяльності, забезпечити високу якість їх виготов-
лення (тобто, конкурентоспроможність на зовніш-
ньому ринку) та запобігти некваліфікованим діям у 
космічній галузі. У третьому розділі наведено поло-
ження правового режиму об’єктів космічної діяль-
ності в Україні, що повністю відповідають нормам 
міжнародного права. Четвертий розділ висвітлює 
участь України в міжнародній співпраці у космосі. 
У ст. 17-19 цього розділу Закону викладено основні 
принципи міжнародного співробітництва, найваж-
ливіші положення, якими потрібно керуватися 
суб’єктам космічної діяльності при цьому, відстою-
ючи інтереси України. Таким чином, роблячи висно-
вок щодо умов інтеграції України до світового ри-
нку космічних послуг і технологій, треба підкрес-
лити, що, в першу чергу, ці умови залежать від  
ефективності трансформації положень міжнарод-
ного космічного права в національне законодавство. 
Із прийняттям 15 листопада 1996 року Верховною 
Радою України у другому читанні Закону України 
«Про космічну діяльність», який акумулює на на- 
ціональному рівні основні міжнародно-правові 
принципи та норми космічної діяльності, зроблено 
перший і дуже важливий крок у цьому напрямку.  

4. Пропозиції до п.1.5 «Міжнародне співробі-
тництво». Головний пріоритет міжнародного спів-
робітництва в космосі – реалізація нової Глобальної 
стратегії досліджень, перші кроки до якої вже зроб-
лено. Зовнішній бік дискусій не повинен заступати 
магістральної теми: дослідження космосу є абсолю-
тним пріоритетом сучасної космічної діяльності. 

При цьому кожна країна обирає свій шлях, масштаб 
участі. Неприйнятна тільки позиція неучасті, відкла-
дення космічних досліджень до кращих часів. З 
огляду на наші реалії, ключовим моментом косміч-
ної стратегії має бути ефективне міжнародне співро-
бітництво[13]. При цьому слід зазначити, що у су-
часному світі космонавтика набула нової якості, а 
космічна політика стала пріоритетом державної по-
літики розвинених держав (підкреслимо – не тільки 
космічних гігантів). Понад 250 млрд. доларів у рік 
на космічну діяльність – це, можливо, відносно не-
багато (приблизно ВВП України). Проте щорічне 
зростання – понад 10% протягом останніх чотирьох 
років (включно з кризовим часом) примушує екс- 
пертів визнати, що через 10-15 років цей сектор буде 
одним із визначальних у світовій економіці. 

Слід зазначити, що космонавтика перестала 
бути монополією космічних країн-гігантів. Відомо, 
що на сьогодні США вклали в космос учетверо бі-
льше коштів, ніж решта країн, разом узяті. У наші 
дні швидко розширяється коло країн, котрі мають 
космічні програми (тепер їх понад 40) і відповідні 
технології. Найбільше вражає космічний ривок Ки-
таю та Індії, що стрімко наближаються до космічних 
держав-гігантів, а з низки показників (наприклад, 
підготовки фахівців) випереджають лідерів. 

Центральне місце серед міжнародних організа-
цій, що займаються міжнародним космічним пра-
вом, належить ООН. Вона сприяє тому, щоб косміч-
ний простір використовувався в мирних цілях, а 
блага від цієї космічної діяльності поділяли б усі 
країни. Такий інтерес до мирного освоєння косміч-
ного простору з'явився незабаром після запуску в 
1957 р Радянським Союзом першого штучного су-
путника Землі і зростав у міру нових досягнень у  
розвитку космічної техніки (табл. 2). 

Таблиця 2 
Міжнародні організації  в сфері мирного освоєння космосу 

№ з/п Організація Мета діяльності Напрями реалізації 
1 2 3 4

1 ООН 

Сприяє тому, щоб космічний простір 
використовувався в мирних цілях, а 
блага від цієї космічної діяльності по-
діляли б усі країни. Такий інтерес до 
мирного освоєння космічного про-
стору з'явився незабаром після за-
пуску в 1957 р Радянським Союзом 
першого штучного супутника Землі і 
зростав у міру нових досягнень у роз-
витку космічної техніки 

П'ять міжнародних договорів в області космічного 
права були прийняті резолюціями ГА ООН: 
- Договір про принципи діяльності держав з дослі-
дження і використання космічного простору, включа-
ючи Місяць і інші небесні тіла, 1967 р .; 
- Угода про рятування космонавтів, повернення космо-
навтів і повернення об'єктів, запущених в космічний 
простір 1968 р .; 
- Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, 
заподіяну космічними об'єктами, 1972 р .; 
- Конвенція про реєстрацію об'єктів, що запускаються в 
космічний простір, 1975 р .; 
- Угода про діяльність держав на Місяці та інших не-
бесних тілах 1979 р. Крім зазначених міжнародних до-
говорів ГА ООН в різний час були прийняті: Декларація 
правових принципів діяльності держав з дослідження і 
використання космічного простору 1963 р.; Принципи 
безпосереднього телевізійного мовлення 1982 р.;  Прин-
ципи дистанційного зондування Землі 1986 р. 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4

2 

Управління 
ООН з пи-
тань косміч-
ного прос-
тору 

Відіграє роль Секретаріату Комітету з 
питань використання космічного про-
стору, надає допомогу країнам, що 
розвиваються щодо використання ко-
смічних технологій для їх стійкого 
розвитку 

За допомогою програм ООН щодо використання космі-
чної техніки  та займається здійсненням політики в га-
лузі космосу. Дане Управління реалізує Програму щодо 
застосування космічної техніки і веде реєстр об'єктів, 
що запускаються в космічний простір. Воно також надає 
підтримку країнам, що розвиваються у використанні ко-
смічних технологій в інтересах економічного розвитку. 
Крім цього, даний орган відповідальний за виконання 
рішень ГА ООН і Комітету з космосу. Управління також 
надає технічну інформацію і надає підтримку державам-
членам, міжнародним організаціям та іншим установам 
ООН.  
Управління надає технічні консультації члена  ООН 
щодо існування дослідних проектів та в організації про-
грам стажування та навчання персоналу  

3 

Міжнарод-
ний союз 
електрозв'я-
зку (МСЕ)  

МСУ є провідною міжнародною орга-
нізацією в області електрозв'язку зі 
штаб-квартирою в Женеві (Швейца-
рія). З 1947 р МСЕ - спеціалізована 
установа OOII. У МСЕ входить 193 
держави і понад 700 членів по секто-
рам і асоціаціям (науково-промислові 
підприємства, державні і приватні 
оператори зв'язку, радіомовні компа-
нії, регіональні та міжнародні органі-
зації). МСЕ сприяє співробітництву 
держав в області поліпшення і раціо-
нального використання всіх видів 
зв'язку 

Сприяє співробітництву держав в області поліпшення і 
раціонального використання всіх видів зв'язку. З цією 
метою МСЕ розробляє і приймає регламенти та інші до-
кументи, що регулюють, зокрема, розподіл радіочастот 
для космічного зв'язку, реєструє радіочастоти, коорди-
нує діяльність держав в цій галузі. Згідно з документами 
МСЕ геостаціонарна орбіта є обмеженим природним ре-
сурсом, який слід використовувати ефективно і раціона-
льно. 
Основні цілі МСЕ полягають в забезпеченні і розши-
ренні міжнародного співробітництва між усіма членами 
Союзу для удосконалення та раціонального викорис-
тання електрозв'язку, а також надання технічної допо-
моги країнам, що розвиваються в області електрозв'язку 

4 

Продово-
льча і сіль-
ськогоспо-
дарська ор-
ганізація 
Об'єднаних 
Націй 
(ФАО) 

Докладає зусиль для поліпшення ви-
користання даних дистанційного зон-
дування Землі з космосу в інтересах 
сільського господарства, викорис-
тання природних ресурсів, боротьби з 
наслідками стихійних лих 

З 1980 р в рамках ФАО функціонує Центр дистанцій-
ного зондування Землі з космосу, головним завданням 
якого є сприяння фінансуванню дистанційного зонду-
вання в області поновлюваних природних ресурсів. 
У 2012 р ФАО оголосила про запуск нового регіональ-
ного проекту, який допоможе десяти країнам Централь-
ної Африки встановити сучасні національні системи ко-
нтролю за лісами в басейні річки Конго. Керувати прое-
ктом будуть спільно Комісія з лісового господарства 
для країн Центральної Африки ( COMIFAC) і ФАО в 
тісній співпраці з Національним інститутом косміч-
них досліджень Бразилії ( INPE ). ФАО надасть техні-
чну підтримку країнам у регіоні з використанням супут-
никових технологій для оцінки площі лісів і динаміки 
змін лісових площ, а також запасів вугілля, що містяться 
в лісах 

5. 

Міжнародна 
організація 
цивільної 
авіації ІМО 

З ініціативи Міжнародної морської 
організації (ІМО) була створена 
Міжнародна організація морського 
супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ). 

Життєво важливі супутникові компоненти містяться в 
таких системах ІМО, як: 
 Глобальна система оповіщення про бідування і забезпе-
чення безпеки на морі (ГМДСС). Система дальньої іде-
нтифікації та спостереження (СДІС) за судами і суднова 
система охоронного оповіщення (ССОО). 
До супутникових систем, визнаних ІМО, також відно-
сяться: Міжнародна супутникова система пошуку і ря-
тування (КОСПАС-САРСАТ); глобальна система пози-
ціонування (GPS) 

6. 

Організація 
Об'єднаних 
Націй з пи-
тань освіти, 
науки і ку-
льтури 
(ЮНЕСКО) 

Сприяє використанню засобів косміч-
ного зв'язку в цілях освіти, підви-
щення культурного рівня, поширення 
різної інформації. Вона застосовує 
дані дистанційного зондування Землі 
з космосу, в проектах з охорони важ-
ливих історичних і культурних пам'я-
ток. 

ЮНЕСКО здійснює діяльність в області космічного 
співробітництва в рамках Глобальної системи спостере-
жень за океаном (ГСНО), що реалізується Міжнародною 
океанографічною комісією (МОК ЮНЕСКО) та Глоба-
льної системи спостереження за Землею (GEO і 
GEOOS). Підтримка заходів в рамках реалізації Конве-
нції про всесвітньою спадщину відбувається за допомо-
гою широкої мережі партнерів ЮНЕСКО по космічній 
діяльності. 
За допомогою реалізації космічних технологій 
ЮНЕСКО допомагає країнам, що розвиваються,  через 
свою унікальну мережу космічних агентств, дослідниць-
ких інститутів і приватного сектора 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 

7 

Всесвітня 
організація 
охорони здо-
ров'я 
(ВООЗ)  

Сприяє співробітництву держав в об-
ласті космічної медицини і застосу-
вання результатів медико-біологіч-
них проектів на борту космічних апа-
ратів в земній медицині 

Існують три великих галузі космічної техніки, які знахо-
дять безпосереднє практичне застосування і можуть 
принести значну користь в охороні здоров'я: супутнико-
вий зв'язок, глобальні системи позиціонування і космі-
чні технології дистанційного зондування. 
ВООЗ використовує дані дистанційного зондування Зе-
млі з космосу  для дослідження проблем забруднення на-
вколишнього середовища, боротьби з епідеміями деяких 
захворювань. Програма по застосуванню супутникової 
інформації в оперативних цілях (ЮНОСАТ) 

8 

Всесвітньої 
організації 
інтелектуа-
льної влас-
ності (ВОІВ) 

Правове регулювання прав інтелекту-
альної власності 

Розроблена Конвенція про поширення несучих про-
грам сигналів, що передаються через супутники, 
1974 р.. У 1997 р ВОІВ провела дослідження про доціль-
ність розробки і прийняття спеціальних правил або 
принципів для захисту авторських винаходів, зроблених 
або застосованих в космосі, проте прийшла до висновку, 
що в цьому немає необхідності 

9 

Всесвітня 
метеороло-
гічна орга-
нізація 
(ВМО) 

 Сприяє співробітництву держав у ви-
користанні космічної технології для 
передбачення погоди, вивчення клі-
мату планети, боротьби зі стихійними 
лихами 

Сприяє міжнародному співробітництву при створенні 
мереж станцій для метеорологічних, гідрологічних та ін-
ших спостережень; 
Сприяє швидкому обміну метеорологічною інформа-
цією, стандартизації метеорологічних спостережень і 
одноманітності публікацій результатів спостережень і 
статистичних даних; 
Поширює застосування метеорології в області авіації, 
судноплавства, управління водними ресурсами, сільсь-
когосподарської та іншої діяльності; 
Сприяє операційної гідрології та заохочує наукові дос-
лідження і навчання 

10 

Асоціація 
міжнарод-
ного права 
(АМП)  

Згідно з її Статутом в завдання АМП 
входять дослідження, роз'яснення та 
розвиток міжнародного публічного і 
приватного права і сприяння зміц-
ненню розуміння і дотримання між-
народного права. Координуючу роль 
в роботі Асоціації відіграють міжна-
родні комітети, що працюють безпе-
рервно в період між проведеними раз 
в два роки конференціями 

Комітет АМП з космічного права веде постійний огляд 
проекту конвенції АМП про врегулювання суперечок, 
пов'язаних з космічною діяльністю, деякі з його членів, 
включаючи голову і доповідача, взяли на себе нові 
функції в Постійної палаті третейського суду і входять 
до складу Міжнародної консультативної групи по роз-
робці диспозитивних норм третейського розгляду у спо-
рах у зв'язку з космічною діяльністю. В результаті цієї 
плідної діяльності Адміністративна рада Постійної па-
лати третейського суду 6 грудня 2011 року прийняла фа-
культативні правила арбітражного врегулювання спо-
рів, пов'язаних з космічною діяльністю 

11 НААСА 

(Національне управління ауро-
навтики та дослідження космічного 
простору англ. National Aeronautics 
and Space Administration) – відомство, 
яке відноситься до федерального 
уряду США та підпорядковується 
віце-президенту США.  НАССА   
було створено 29 липня 1958 
року.  Штаб-квартира NASA розташо-
вана у Вашингтоні; основний майдан-
чик – на мисі Канаверал у Косміч-
ному центрі Кеннеді у Флориді. Пе-
рша космічна програма NASA поча-
лася з запуску космічного апа-
рата «Піонер» у 1958-му, який збирав 
інформацію для подальших пілотова-
них польотів, найвідомішим з яких 
став політ на Місяць «Аполлона-
11» 16-24 липня 1969 р. 

Проекти Меркурій (англ. Mercury) – перша пілотована 
космічна програма США. Через малу вантажопідйом-
ність, ракет-носіїв «Редстоун» та «Атлас» змоги пілото-
ваної капсули «Меркурій» були вкрай обмежені й пос-
тупались за технічними параметрами космічним кораб-
лям «Восток». Джеміні (англ. Gemini) – космічна про-
грама США. Космічні кораблі серії «Джеміні» продов-
жили серію кораблів «Меркурій», але значно перева-
жали їх за змогами (2 людини в екіпажі, більший час ав-
тономного польоту, можливість зміни параметрів орбіти 
та ін.). Програма Аполлон  – програма пілотованих кос-
мічних польотів НАСА, прийнята в 1961 з метою здійс-
нення першої пілотованої висадки на Місяць і завер-
шена в 1975. Президент Джон Ф. Кеннеді сформулював 
це завдання в своїй промові 12 вересня 1961 , і вона була 
вирішена 20 липня 1969 в ході місії  Скайлеб 
(англ. Skylab, від англ. sky laboratory – небесна лабора-
торія)  – американська орбітальна станція, призначена 
для технологічних, астрофізичних, біолого-медичних 
досліджень, а також для спостереження Землі. Запущена 
14 травня 1973, прийняла три експедиції з травня 1973 
по лютий 1974, зійшла з орбіти і зруйнувалася 11 липня 
1979 р.  

 
Резолюцією тисячі чотириста сімдесят два 

(XIV) ГА ООН в 1959 р. заснувала основний орган 
ООН, що займається координацією і здійсненням 

міжнародного співробітництва в галузі космічної ді-
яльності, – Комітет ООН з використання космічного 
простору в мирних цілях (далі – Комітет з космосу). 
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Зазначений Комітет займається розробкою здійсню-
ваних в рамках ООН програм, сприяє поширенню 
інформації щодо космічної діяльності та проведення 
досліджень в цій сфері, а також вивчення правових 
проблем, пов'язаних з дослідженням космічного 
простору. 

До складу даного органу входить 74 держави. 
Комітет з космосу має два підкомітети: 1) науково-
технічний. Цей підкомітет є координатором міжна-
родного співробітництва в галузі космічних дослі-
джень і технологій; 2) юридичний. Він працює над 
розвитком правових інструментів, супутніх швид-
кого технологічного розвитку в галузі освоєння кос-
мічного простору. 

Комітет з космосу і обидва підкомітети, розта-
шовані у Відні, проводять щорічні зустрічі для обго-
ворення питань, поставлених перед ними ГА ООН, 
доповідей, переданих на їх розгляд, і проблем, під-
нятих державами-членами. Серед найважливіших 
тем, що обговорювались і розроблялись Юридич-
ним підкомітетом в 2013 р, слід виділити такі пи-
тання, як: 1) статус та застосування п'яти вищезгада-
них міжнародних договорів ООН по космосу;  
2) питання, що стосуються визначення та делімітації
космічного простору; 3) питання, що стосуються ха-
рактеру і використання геостаціонарної орбіти, 
включаючи розгляд шляхів і засобів забезпечення 
раціонального і справедливого використання гео- 
стаціонарної орбіти без шкоди для ролі Міжнарод-
ного союзу електрозв'язку (МСЕ); 4) національне за-
конодавство, що має відношення до дослідження і 
використання космічного простору в мирних цілях; 
5) огляд і можливий перегляд Принципів, що стосу-
ються використання ядерних джерел енергії в космі-
чному просторі; 6) розгляд і огляд подій, що стосу-
ються Протоколу по космічним засобам 2012 р до 
Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме 
обладнання 2001 р. – підвищення компетентності в 
області космічного права. 

Одним з головних глобальних інститутів регу-
лювання питань дослідження та використання кос-
мічних ресурсів є Світове управління з питань кос-
мосу, яке знаходиться у Відні та має назву Управ-
ління ООН з питань космічного простору, воно віді-
грає роль Секретаріату Комітету з питань викорис-
тання космічного простору, надає допомогу краї-
нам, що розвиваються щодо використання косміч-
них технологій для їх стійкого розвитку. Управління 
надає та розповсюджує інформацію для держав-чле-
нів за допомогою Міжнародної системи космічної 
інформації. За допомогою програм ООН щодо вико-
ристання космічної техніки  та займається здійснен-
ням політики в галузі космосу. Дане Управління ре-
алізує Програму щодо застосування космічної тех-
ніки і веде реєстр об'єктів, що запускаються в кос- 
мічний простір. Воно також надає підтримку краї-
нам, що розвиваються у використанні космічних  
технологій в інтересах економічного розвитку. Крім 
цього, даний орган відповідальний за виконання рі- 

шень ГА ООН і Комітету з космосу. Управління та-
кож надає технічну інформацію і надає підтримку 
державам-членам, міжнародним організаціям та ін-
шим установам ООП [13].  

5. До п.1.5.1. «Міждержавні угоди» п.1.5
«Міжнародне співробітництво». Перше визнання 
того, що в процесі космічної діяльності можуть ви-
никати міжнародні правовідносини, містилося в ре-
золюції ГА ООН тисяча триста сорок вісім (XIII) від 
13 грудня 1958 р, в якій відзначалися "загальна заці-
кавленість людства в космічному просторі" і необ-
хідність обговорення в рамках ООН характеру «пра-
вових проблем, які можуть виникнути при прове-
денні програм дослідження космічного простору». 
Починаючи з цього моменту ГА ООН незмінно при-
діляє увагу питанням, пов'язаним з космічною дія-
льністю. Так, вже п'ять міжнародних договорів в 
області космічного права були прийняті резолюці-
ями ГА ООН: 1) Договір про принципи діяльності 
держав з дослідження і використання космічного 
простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, 
1967 р.; 2) Угода про рятування космонавтів, по- 
вернення космонавтів і повернення об'єктів, запуще-
них в космічний простір 1968 р.; 3) Конвенція про 
міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну 
космічними об'єктами, 1972 р.; 4) Конвенція про ре-
єстрацію об'єктів, що запускаються в космічний 
простір, 1975 р.; 5) Угода про діяльність держав на 
Місяці та інших небесних тілах 1979 р. 

Крім зазначених міжнародних договорів ГА 
ООН в різний час були прийняті: 1) Декларація пра-
вових принципів діяльності держав з дослідження і 
використання космічного простору 1963 р.; 2) Прин-
ципи безпосереднього телевізійного мовлення 
1982 р .; 3) Принципи дистанційного зондування Зе-
млі 1986 р.; 4) Принципи використання ядерних 
джерел енергії в космічному просторі 1992 року і 
інші документи. 

Необхідно відзначити, що ГА ООН приділяє 
особливу увагу питанням забезпечення безпеки в 
космічному просторі: вона щорічно приймає резо-
люції, що стосуються запобігання гонки озброєнь в 
космічному просторі, а також заходи щодо забезпе-
чення транспарентності та зміцнення довіри в кос-
мічній діяльності. Наприклад, резолюції ГА ООН 
66/27 від 2 грудня 2011 року "Запобігання гонки 
озброєнь в космічному просторі" і 65/68 від 8 грудня 
2010 року «Заходи щодо забезпечення транспарент-
ності та зміцнення довіри в космічній діяльності». 

Європейські партнери хотіли б зрозуміти, а що, 
власне, робить Україна в довгостроковій перспек-
тиві, оскільки у принципі хотіли б  працювати із 
українською стороною. 

Довгострокова програма дій у космічній сфе-
рі – свідчення зрілості та компетентності. Вироб-
лення такої програми (точніше – стратегії) виходить 
далеко за межі підготовки якогось формального до-
кумента. Насамперед ідеться про роль космічної 
стратегії в системі концептуальних документів, які 
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визначають політичні рішення. Тому й технологія 
створення космічної стратегії потребує апробованих 
в інших країнах підходів до такої роботи. 

По-перше, принципово важливим є вироблення 
кількох варіантів стратегії, які базувалися б на різ-
них пріоритетах. Варіативність підходів не тільки 
потрібна для визначення оптимальних рішень, а й 
обумовлена можливістю «зміни віх» під час практи-
чної роботи. 

По-друге, стратегія має базуватися на аналітич-
них документах, розроблених різними групами фа-
хівців – учених, економістів, представників промис-
ловості. 

По-третє, космічна стратегія життєздатна, коли 
її співавторами є представники користувачів (агра-
рії, метеорологи, військові). 

По-четверте, положення національної косміч-
ної політики мають бути зрозумілі закордонним 
партнерам, цей пункт виконує навіть НАСА. 

Обговорення стратегії в різноманітних аудито-
ріях (фахівців і просто зацікавлених) основних на-
прямів космічної політики необхідне.  

Отже, розвиток космічного простору в Україні 
потребує приватних інвестицій. Але при раціональ-
ному капіталовкладенні з держбюджету можуть 
бути досягнуті значні результати за короткий промі-
жок часу. Україні, як Китаю та Японії, доцільно збі-
льшувати витрати на розвиток космічної галузі. Ос-
новні пріоритети- це супутники, та геологічні розро-
бки Луни,  добуток Гелія-3. Можливо це буде здійс-
нюватися в локальному масштабі  для  обслугову-
вання супутників.  

6. До п. 2.4. «Перспективні технології космі-
чного машинобудування, матеріалознавства, 
приладобудування, двигунобудування». Перспек-
тивним напрямом в Україні є концепція потенцій-
ного об’єднання аероповітряного та ракетного дви-
гунів. Такий двигун може використовувати повітря 
на початку, а потім – власне пальне (кисень). Це мі-
німізує розмір баків паливного модуля, робить мож-
ливими горизонтальний зліт та посадку, безпечне 
повернення на землю. Є також клас двигунів, які 
здатні до ефективних міжпланетних перельотів – на-
приклад, іонні двигуни. Проте внаслідок малої тяги 
політ триватиме роками. Можливо, вдасться розро-
бити великі іонні двигуни. Найбільш перспективні 
двигуни використовують термоядерний синтез, 
проте з точки зору екологічної безпеки їхнє випро-
бування є проблематичним. Федір Палямар розповів 
про майбутнє космічної техніки та можливості Ук-
раїни. Сучасний ракетно-космічний комплекс вклю-
чає, крім самої ракети, досить дороге наземне обла-
днання, а також значні зони відчуження для падіння 
відпрацьованих частин ракет. Знайти ділянки для 
зони відчуження в Україні важко – вільних терито-
рій для цього немає. Це є проблемою при створенні 
нових космодромів. 

Партнери України використовують найкраще з 
наших напрацювань в інтересах своїх користувачів. 

Тому що українські підприємства внаслідок бідності 
продають технології. Достойна кількість пусків ра-
кет-носіїв українського виробництва сприяє перева-
жно розвитку телекомунікацій на Американському 
континенті. І, нарешті, третє.  

Розвиток космічних технологій може відбува-
тися виключно за рахунок власних зусиль, тому що 
не існуєє таких партнерів, які зацікавлені допома-
гати Україні у створенні ракетно-космічної техніки. 
Проблема ця міжгалузева і потребує не тільки ре- 
сурсів, системного підходу, а й безпосередньої ко-
ординації з боку вищого керівництва країни. 

Практично в кожному документі декларується 
інноваційна природа космонавтики як стимулююча 
роль для інших галузей і економіки в цілому. Вод-
ночас, зрозуміло, що фізичне існування космічного 
потенціалу не означає автоматично наявності інно-
ваційної інфраструктури. Причому річ не тільки й не 
стільки в малій кількості нових розробок і практи-
чно відсутній системі трансферу космічних техно-
логій (немає просунутих користувачів). Ідеться про 
зміст процесу оновлення. 

Спроби, які були досі («програми впрова-
дження технологій»), базувалися на стратегії впро-
вадження, тобто на уявленні про відому з радян- 
ських часів тріаду: наука – техніка – виробництво. 
Тим часом за словами про впровадження й інновації 
стоять дві принципово різні моделі оновлення. У 
центрі стратегії впровадження саме нововведення – 
відкриття, технологія: якщо воно є, то питання 
тільки в організації процесу. На відміну від цього, 
інноваційна діяльність передбачає створення «зраз-
ків сучасності» й, відповідно, передбачає не ідеоло-
гію вдосконалення, а ідеологію розвитку. Створення 
цих зразків – суб’єктів інноваційного розвитку – 
проблема дуже складна: якщо щось нове привно-
ситься у сформовану систему, остання або відкидає 
новацію, або перебудовується. Такий суб’єкт не  
формується сам собою, а вироблення механізмів 
його створення і є центральним завданням держав-
ної політики. Нагромаджено чималий закордонний 
досвід з організації «центрів складання» (США) чи 
«полюсів конкурентоспроможності» (Франція). В 
Україні, зазначена проблема не тільки не вирішу-
ється, а й не усвідомлена. Тому важливо, щоб даний 
напрям космічної стратегії не залишився в тіні де-
кларацій про інноваційний потенціал космічної га-
лузі. 

На початку 21 століття стався якісний перелом 
у фінансуванні космонавтики – інвестиції приват-
ного капіталу перевищили всі держбюджетні вкла-
дення (включно з військовим космосом!), а цілі га-
лузі (насамперед телекомунікаційна) взагалі не спо-
живають бюджетних грошей. Нині у згаданих 250 
мільярдах частка урядів – не більше третини[14]. Іс-
тотне зростання космічних програм пов’язується з 
потужним припливом приватних інвестицій, роз- 
витком космічного туризму, перші зразки приват- 
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них ракет-носіїв – провісники буму комерціалізації 
в космосі. 

Україну  не повинні залишати байдужими кос-
мічні успіхи країн-сусідів, які раніше не входили до 
космічного клубу: Туреччини, Казахстану, Ірану, а 
також колишніх соцкраїн – Болгарії, Румунії, 
Польщі, Чехії. Останні, не маючи космічної проми-
словості, стали активними учасниками європейсь-
ких проектів. Три європейські країни – Великобри-
танія, Польща та Білорусь – перебувають у стадії 
формування національних космічних агентств. Від-
значимо важливу закономірність: країни, що демон-
струють найкращу динаміку економічного розви-
тку, мають, звичайно, й найвищі темпи зростання 
космічного сектор [2]. 

Ключова роль сучасних космічних систем ви-
значається їхніми унікальними можливостями: ви-
сокою інформативністю, розрізнювальною здатні-
стю, всепогодністю, а також можливістю доведення 
команд до кожного учасника подій. Абсолютно не-
достатнє фінансування космічної програми України, 
зношеність основних фондів підприємств, неможли-
вість впровадження нових технологій, критичне ста-
ріння кадрів призводить до занепаду космічної ін- 
дустрії. Слід додати ще слабке міжнародне співро-
бітництво, відсутність недержавних замовників, не-
освіченість потенційних користувачів космічної ін-
формації. Отже, виникає нагальна необхідність збі-
льшити бюджетне фінансування програм, закріпи-
тися на міжнародних ринках запусків, залучити по-
забюджетні ресурси, здешевити проекти, залучаючи 
закордонних партнерів, модернізувати структуру га-
лузі. 

 Слід зазначити, що в сучасних умовах не може 
бути власне космічних пріоритетів, обумовлених 
внутрішніми закономірностями розвитку космонав-
тики. «Вбудованість» космічних проектів у загаль-
нодержавні програми розвитку – наслідок зміни у 
XXI столітті парадигми космічної діяльності, а са-
аме: переходу від стратегічної гонки   до пріоритету 
стійкого розвитку та орієнтації на споживача. 

Ефективність космічних програм оцінюється 
не кількістю пусків чи параметрами космічної тех-
ніки. Суспільна і державна підтримка конкретної 
програми залежить від відповідей на запитання: на-
скільки зросте безпека країни і регіону, який виграш 
від прогнозу катастроф чи оцінки лиха, як поліпши-
лися конкретні управлінські рішення? Навіть коли 
йдеться про фундаментальні наукові завдання, необ-
хідна оцінка безпосереднього впливу проекту на на-
уково-технічний потенціал країни та вирішення гло-
бальних проблем. 

У чинній Загальнодержавній космічній про-
грамі сформульовано низку багатообіцяючих прое-
ктів наукових досліджень, яка, фактично, є нашим 
внеском у міжнародні зусилля. Дослідження близь-
кого космосу (космічна погода), програма експери-
ментів на МКС, участь у міжнародних місіях із ви-
користанням унікальних антенних засобів у Євпато- 

рії.… Один із центральних проектів цієї програми – 
ІОНОСАТ – викликав зацікавлення закордонних ко-
лег, наміри брати участь у ньому. 

Цей перелік можна вважати мінімальним набо-
ром проектів, який робить космічну діяльність 
осмисленою і забезпечує майбутнє українській на-
уці та високим технологіям. Підкреслимо, що прак-
тичне співробітництво з міжнародною космічною 
спільнотою, плани вступу в ЄКА та інші поступа-
льні кроки можливі тільки в контексті виконання на-
укових проектів.  

7. До п. 2.5. «Наукові космічні дослідження».
Scientific-driven approach – ключова позиція практи-
чно всіх національних космічних стратегій. Чи не 
суперечить це вищевказане комерціалізації та спря-
мованості на споживача? Відзначимо принаймні три 
моменти, які пояснюють взаємодію цих тенденцій. 
Перший – суто прагматичний, точно сформульова-
ний одним із керівників аерокосмічної корпорації 
«Боїнг»: відсутність наукових проектів із їх макси-
мально високими вимогами до космічної техніки 
веде до стагнації виробництва. Другий – соціальний: 
немає більш надихаючої сфери долучення творчих 
сил науково-технічної інтелігенції, особливо мо-
лоді, ніж космос. Тому кожен космічний проект Єв-
ропейського космічного агентства передбачає в ролі 
складової частини освітній аспект. А кожен амери-
канський школяр знає, що космічний телескоп Хаб-
бла і Міжнародна космічна станція – це націо- 
нальне надбання. 

Третій, на якому слід зупинитися трохи докла-
дніше, – світоглядний. Практична космонавтика 
останніх років вражає землян своїми досягненнями. 

Шість років марсохід СПІРИТ безперервно 
працював на поверхні «червоної планети», а тепер 
перетворюється на стаціонарну обсерваторію. Ство-
рено сузір’я космічних телескопів, які безперервно 
досліджують далекий космос у всіх діапазонах  
електромагнітного випромінювання; останній із за-
пущених – гама-телескоп ФЕРМІ – тільки за кілька 
місяців роботи виявив 16 нових пульсарів. Плането-
логія стала й експериментальною наукою: космічні 
апарати безпосередньо вивчають планети і малі тіла 
Сонячної системи (японський зонд Хабаясі наразі на 
шляху до Землі зі зразками речовини комети). Люди, 
далекі від космології, стежать за пошуками темної 
матерії та темної енергії: з’ясувалося, що світ  
навколо нас на 98% складається з невідомих раніше 
об’єктів. Найближчі космічні місії дадуть відповідь 
на питання про існування різних всесвітів.  

8. До п.2.5.1 «Космічні ресурси» п. 2.5. «Нау-
кові космічні дослідження». Проблема висна-
ження земних надр посилюється крайньою нерівно-
мірністю розподілу родовищ, що не сприяє стабіль-
ності світогосподарських зв’язків. Фактично жодна 
країна на планеті не має запасів всіх потрібних видів 
мінеральної сировини і не може обійтися без його 
імпорту. Так, США повністю забезпечують свої по-
треби лише по 22 видах мінеральної сировини (не 
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рахуючи будівельнокам’яних матеріалів), у той час 
як по багатьох видах стратегічної сировини (уран, 
кобальт, стронцій, тантал, кадмій, вольфрам, хром, 
марганець і т. ін.) хронічно залежать від імпорту. В 
цілому США імпортують 15−20% (у вартісному від-
ношенні) потрібної їм мінеральної сировини, За-
хідна Європа − 70−80%, Японія − 90−95%. Навіть 
Китай, який мало кому поступається за асортимен-
том своїх мінеральних ресурсів, у великих обсягах 
імпортує хроміти [2]. 

Мінеральні ресурси − першоджерело, вихідна 
основа людської цивілізації практично на всіх фазах 
її розвитку. Однак лише сьогодні людство позбавля-
ється нарешті від ідеалістичних уявлень про те, що 
вони практично вічні. Ресурси мінеральної сиро-
вини обмежені, більшість з них фактично невіднов-
лювані і при збереженні експоненціально зроста- 
ючого їх споживання в доступному для огляду май-
бутньому будуть вичерпані. При цьому важливо 
враховувати таку обставину: людству за суттю не 
загрожує близьке вичерпування мінеральних ресур-
сів, що фізично є в земних надрах − вельми обмеже-
ною є технічно доступна і економічно ефективна (за 
умовами залягання та якістю) частина багатьох важ-
ливих видів корисних копалин. Швидке її висна-
ження і спрямування до менш ефективних покладів 
означатиме серйозне випробування для економік ба-
гатьох держав. Ось чому питання про те великі чи 
малі запаси мінеральних ресурсів і яка забезпече-
ність ними людства в цілому, цілковито коректні. 
Дійсний інтерес представляє лише та частка приро-
дної речовини, яка може технічно і економічно  
ефективно використовуватися. Незважаючи на те, 
що в центрі Землі знаходиться металеве земне ядро, 
яке складається переважно з заліза та нікелю і без-
лічі інших цінних елементів, є вагомі підстави стве-
рджувати, що земне ядро ніколи не стане джерелом 
поповнення балансових запасів цих елементів для 
світової економіки.  

Таким чином проблема ресурсного забезпе-
чення на Землі включає в себе три основних аспе-
кти: 1) виснаження внаслідок тривалої розробки у 
великих обсягах невідновлюваних ресурсів; 2) дефі-
цит окремих видів ресурсів завдяки їх рідкісності та 
незначним концентраціям; 3) висока дорожнеча ви-
лучення і збагачення за низкою чинників, у тому  
числі умов залягання та недосконалості технологій. 
Говорячи про ресурси в цілому, маються на увазі усі 
види ресурсів − енергетичні, мінеральні, водні та ок-
ремо кисень.  

Як відомо, корисні копалини це природні міне-
ральні утворення, які можуть бути використані у 
сфері матеріального виробництва в природному ви-
гляді або після попередньої обробки. Родовище ко-
рисних копалин (РКК)  скупчення мінеральної речо-
вини на поверхні або в надрах земної кори, за кіль-
кістю, якістю та умовами залягання придатне для 
промислового використання. Придатне для промис-
лового використання − означає, що вилучення ко- 

рисних копалин технологічно можливе та рента-
бельно, тобто економічно ефективне. Таким чином, 
РКК за своєю сутністю є поняття суто економічне.  

Згодом виснаження ресурсів Землі зможе ви-
правдати вартість видобутку їх в безповітряному 
просторі, а створення переробних фабрик безпосе-
редньо на космічних тілах та їх орбітах суттєво зде-
шевить процес. В епоху глобалізації освоєння кос-
мічного простору стає важливою складовою загаль-
ної стратегії розвитку людства. Науково-технічний 
прогрес XXI століття, який має потужний вплив на 
людину, суспільство та природу, немислимий без 
активного використання космічних технологій і ма-
теріалів [6, 7].  

Таким чином, одним з можливих напрямків по-
шуків альтернативних нетрадиційних джерел енер-
гії та мінеральної сировини є космічні об’єкти. 
Освоєння космосу допоможе вирішити цілий ряд 
глобальних проблем людства, в числі яких: демогра-
фічна, продовольча, енергетична, сировинна й еко-
логічна. 

Зростання чисельності населення Землі, а та-
кож виснаження природних ресурсів змушує людс-
тво шукати альтернативні джерела, які дозволили  
продовжити життєдіяльність і розвиток людства. 
Незважаючи на здійснення багатьма країнами полі-
тики ресурсозбереження, попит на мінеральну сиро-
вину в світі швидко зростає як в кількісному плані 
(приблизно на 5 %  на рік), так і в «асортиментно- 
му» відношенні. В епоху грецької елліністичної ку-
льтури і розквіту римського принципату людина ви-
користовувала 19 хімічних елементів, в кінці  
XVIІІ ст. − 28, на початку XX ст. − 59. На межі дру-
гого і третього тисячоліть людство використовує 
вже понад 100 елементів і їх численних поєднань, 
включаючи штучно створені з природного матері-
алу літосфери [5].  

9. Загальні висновки та рекомендації.
Scientific-driven approach – ключова позиція практи-
чно всіх національних космічних стратегій. Голов-
ний пріоритет міжнародного співробітництва в  
космосі – реалізація нової Глобальної стратегії до- 
сліджень, перші кроки до якої вже зроблено. Зовні-
шній бік дискусій (коли припинять польоти  
Шаттли, які наслідки перегляду програми НАСА 
CONSTELLATION) не повинен заступати магістра-
льної теми: дослідження космосу є абсолютним 
пріоритетом сучасної космічної діяльності. При 
цьому кожна країна обирає свій шлях, масштаб уча-
сті. Неприйнятна тільки позиція неучасті, відкла-
дення космічних досліджень до кращих часів. З 
огляду на наші реалії, ключовим моментом косміч-
ної стратегії має бути ефективне міжнародне співро-
бітництво. На розвиток мирного освоєння космосу 
впливає: ООН, Асоціація міжнародного права,  
НАССА, Всесвітня мете реологічна організація, 
Всесвітня організація охорони здоров’я, Всесвітня 
організація інтелектуальної власності, Міжнародна 
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організація цивільної авіації, ЮНЕСКО, Міжнарод-
ний союз електрозв’язку, ФАО.  

Доцільно створювати сприятливі податкові та 
митні режими розвитку космічної галузі з метою  
мирного освоєння космосу. Тому що космічний про-
стір містить ряд цінних ресурсів. Таких як Геллій-3, 
золото, платину тощо. 

Європейські партнери хотіли б зрозуміти, а що, 
власне, робить Україна в довгостроковій перспек-
тиві, оскільки у принципі хотіли б працювати із 
українською стороною. Довгострокова програма дій 
у космічній сфері – свідчення зрілості та компетен-
тності. Вироблення такої програми (точніше – стра-
тегії) виходить далеко за межі підготовки якогось 
формального документа. Насамперед ідеться про 
роль космічної стратегії в системі концептуальних 
документів, які визначають політичні рішення. 
Тому й технологія створення космічної стратегії по-
требує апробованих в інших країнах підходів до та-
кої роботи. 

По-перше, принципово важливим є вироблення 
кількох варіантів стратегії, які базувалися б на різ-
них пріоритетах. Варіативність підходів не тільки 
потрібна для визначення оптимальних рішень, а й 
обумовлена можливістю «зміни віх» під час прак- 
тичної роботи. 

По-друге, стратегія має базуватися на аналітич-
них документах, розроблених різними групами фа-
хівців – учених, економістів, представників промис-
ловості. 

По-третє, космічна стратегія життєздатна, коли 
її співавторами є представники користувачів (агра-
рії, метеорологи, військові). 

По-четверте, положення національної косміч-
ної політики мають бути зрозумілі закордонним 
партнерам, цей пункт виконує навіть НАСА. 

 Обговорення стратегії в різноманітних аудито-
ріях (фахівців і просто зацікавлених) основних на-
прямів космічної політики необхідне.  

Розвиток космічного простору в Україні потре-
бує приватних інвестицій. Але при раціональному 
капіталовкладенні з держбюджету можуть бути до-
сягнуті значні результати за короткий проміжок 
часу. Україні, як Китаю та Японії, доцільно збільшу-
вати витрати на розвиток космічної галузі. Основні 
пріоритети- це супутники, та геологічні розробки 
Луни,  добуток Гелія-3. Можливо це буде здійсню-
ватися в локальному масштабі для обслуговування 
супутників. 
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