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ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПАРКІВ:  
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВІ ОРІЄНТИРИ  

ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ 
 
Постановка проблеми. Донецька та Луганська 

області потребують реалізації масштабних планів 
модернізації, освоєння нових технологій, залучення 
інвестицій та запровадження ефективних управлін-
ських рішень. Втрата значної частини виробничих 
потужностей та інфраструктури, підрив потенціалу 
уцілілих підприємств, втрата робочих місць, і, як на-
слідок, – зниження рівня та якості життя населення 
областей вимагають пошуку ефективних шляхів по-
жвавлення економіки регіону. У цьому контексті на-
укові парки можуть розглядатися як один з інстру-
ментів здійснення прогресивних структурних зру-
шень, який допоміг багатьом країнам подолати бід-
ність, технологічну відсталість та інвестиційну не-
привабливість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню перспектив і можливостей соціально-
економічного та екологічного відновлення Донець-
кої та Луганської областей присвячено праці бага-
тьох українських фахівців, серед яких потрібно від-
мітити науковий доробок О. Амоші, В. Антонюк, 
Р. Джабраілова, Ю. Залознової, Е. Лібанової, О. Но-
вікової, В. Устименка, Г. Шевцової та інших. Зо- 
крема, у колективній науковій доповіді восьми ака-
демічних інститутів [1] досліджено соціально-еко-
номічні втрати України, обумовлені подіями на 
Донбасі, визначено загрози і можливості економіч- 

ного та соціально-політичного розвитку України, а 
також пріоритети інтеграції українського суспіль- 
ства.  

Перший в Україні проєкт документу концепту-
ального змісту, що стосується розв’язання соціа-
льно-економічних проблем на сході України, а саме 
проєкт Концепції державної цільової програми з від-
новлення та розбудови миру у східних регіонах Ук-
раїни розроблено авторами роботи [2]. У статті [3] в 
контексті візії стратегічного майбутнього Донбасу 
як «регіону високої технологічної культури» викла-
дено комплекс пропозицій та рекомендацій щодо 
відродження, реінтеграції та неоіндустріального  
розвитку східних областей України.  

Правові аспекти забезпечення економічної без-
пеки постконфліктних територій (на прикладі До- 
нецької області) розглянуто у роботі [4]. Зокрема, 
авторами аргументовано доцільність упровадження 
такої правової моделі економічного відновлення  
постконфліктних територій, в основу якої був би за-
кладений спеціальний режим господарювання, пе-
редбачений законодавством України, у вигляді спе-
ціальної (вільної) економічної зони.  

У статті [5] за результатами комплексного ана-
лізу передумов смарт-спеціалізації областей До- 
нецько-Придніпровського макрорегіону авторами 
обґрунтовано практичні рекомендації щодо напря- 
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мів смарт-спеціалізації його окремих областей (зо- 
крема, Донецької та Луганської) на основі розвитку 
традиційного для них хімічного виробництва. Про-
блеми, пов’язані із забезпеченням сталого розвитку 
постконфліктних територій (на прикладі Луганської 
області), а також способи їх подолання за допомо-
гою підходу смарт-спеціалізації розглянуто у роботі 
[6].  

Наукові праці [7; 8] сконцентровані на пробле-
мах відтворення трудового та наукового потенціалу 
Донецької та Луганської областей. Зокрема, у статті 
[8] наведено результати оцінки рівня потенційної 
інноваційності Донецького економічного району, 
виявлено негативні тенденції динаміки його трудо-
вого потенціалу та обґрунтовано необхідність комп- 
лексної модернізації економічного району на основі 
розвитку високо- і середньо-високотехнологічних 
галузей промисловості, якісної професійної освіти 
та продуктивного науково-дослідного сектору.  

Однак на порядку денному, як і раніше, гостро 
стоїть питання реструктуризації економіки Донбасу 
з метою відновлення промислового потенціалу ре- 
гіону, але вже на нових, інноваційно-технологічних, 
засадах у контексті триваючих робіт з імплементації 
підходу смарт-спеціалізації в Україні. Тому пошук 
ефективних інструментів прискорення структурно-
інноваційних перетворень в економіці Донбасу за-
слуговує на особливу увагу. У представленому до- 
слідженні в якості такого інструменту розгляда-
ються наукові парки, можливість організації та фі-
нансування яких опрацьовується в межах розробки 
Стратегії економічного розвитку Донецької та Лу- 
ганської областей на період до 2030 року.  

З огляду на вищевикладене, метою статті є ви-
вчення світового досвіду формування наукових пар-
ків з позиції цілей і методів їх створення, поелемент-
ного складу, спеціалізації, архітектурно-плануваль-
ної організації та вартості розбудови як можливих 
орієнтирів для врахування на Донбасі з метою інно-
ваційного відновлення економіки регіону.  

 
Необхідність структурної перебудови  

економіки Донбасу 
Протягом багатьох років гострими проблемами 

для Донецької та Луганської областей залишалися 
технологічна зношеність основних фондів, висока 
енергоємність виробництва, структурна розбалансо-
ваність промислового комплексу й пов’язана із цим 
складна техногенно-екологічна ситуація, яка сьо- 
годні набула вже системних загроз. Збройний конф-
лікт на сході України оголив ці проблеми, змусив 
визнати, що без впровадження передових техноло-
гій та ефективних управлінських рішень навряд чи 
вдасться відродити промисловий потенціал регіону 
на якісно новій основі, перевести його на принципи 
сталого розвитку.  

Разом із тим нинішню ситуацію, в якій опи- 
нився Донбас, не слід розглядати як перепону для 
запровадження реформ і пошуку нових можливос- 

тей економічного відродження регіону. Навпаки, її 
потрібно використати як поштовх до руху вперед 
[9], як шанс до давно назрілих змін. Ще не так давно 
Донбас був найбільшим центром важкої промисло-
вості України, володів значним виробничим, люд- 
ським та інфраструктурним потенціалом, за рахунок 
провідних галузей промисловості – паливної, мета-
лургійної, машинобудівної, електроенергетичної, 
хімічної – формувалася істотна частка валового  
внутрішнього продукту України – 14,6% станом на 
2013 р. Однак вже у 2015 р. ця частка скоротилася у 
два рази – до 7,0%, а у 2019 р. склала лише 6,2% [10, 
с. 17; 11, с. 14].  

Цілком зрозуміло, що падіння економічної по-
тужності регіону обумовлено військовими діями, 
масштабними руйнуваннями виробничої інфраструк-
тури, внаслідок чого багато підприємств, розташо-
ваних на непідконтрольних територіях Донецької та 
Луганської областей, були змушені призупинити 
свою діяльність або працювати епізодично не на  
повну потужність. Майже відразу після початку 
конфлікту до Росії було вивезено обладнання стра-
тегічних машинобудівних підприємств, які вироб-
ляли військову продукцію, серед них: ВАТ «Завод 
Точмаш»; ДАХК «Топаз» (відомий своїми унікаль-
ними автоматизованими станціями пасивної радіо-
технічної розвідки «Кольчуга»); ВАТ «Сніжнян- 
ський машинобудівний завод» (який спеціалізува-
вся на виготовленні лопаток і дисків газотурбінних 
авіаційних двигунів); оборонний завод косміч- 
ної промисловості «Юність»; ПАТ «Луганський па-
тронний завод».  

Значна кількість підприємств була розграбо-
вана та розібрана на металобрухт – це ПАТ «Луган-
ський ливарно-механічний завод»; ВАТ «Брянків- 
ський рудоремонтний завод»;ВАТ «Завод гірничо-
рятувальної техніки «Горизонт»; ТОВ «Луганський 
завод теплотехнічного обладнання». Решта підпри-
ємств була «націоналізована» самопроголошеною 
владою «народних республік» – це ВАТ «Харци- 
зький трубний завод», ПАТ «Алчевський металур-
гійний комбінат», ПАТ «Ясинівський коксохіміч-
ний завод», ПАТ «Концерн Стирол», ВАТ «Стаха-
новський завод феросплавів».  

Підприємства, розташовані на підконтрольних 
територіях Донбасу, особливо гостро відчувають 
наслідки військового конфлікту: система кооперації 
та логістичні ланцюжки поставок сировини і готової 
продукції порушилися, міжрегіональні та міжгалу-
зеві зв’язки втрачені, а близькість до зони бойових 
дій досі становить загрозу для перспектив їх май- 
бутньої діяльності. Все це в поєднанні з економіч-
ною кризою, низькою купівельною спроможністю 
населення і суб’єктів господарювання, погіршує ін-
вестиційний клімат в регіоні, ускладнює залучення 
інвестицій для модернізації економіки.  

Вочевидь, що при збереженні наявної ситуації 
це загрожує незворотними процесами як для при- 
родного, так і для промислового комплексів нещо- 
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давно високоіндустріалізованого регіону України, 
подальшим нераціональним використанням сиро-
винної бази регіону, поглибленням рівня його де-
пресивності та, як наслідок, виключенням Донбасу 
зі світового інноваційного процесу. Як свідчить до-
свід багатьох країн світу, одним із ефективних ін-
струментів структурної перебудови регіональної 
економіки є наукові парки.  

Відразу потрібно зазначити, що при створенні 
наукових парків на Донбасі орієнтуватися потрібно 
на ті міста, в які були евакуйовані заклади вищої 
освіти і наукові установи та які є осередками зосе- 
редження висококваліфікованих кадрів, науково- 
технічного та виробничого потенціалу регіону – це 
Краматорськ, Маріуполь, Покровськ і Сєвєродо-
нецьк. Створення наукових парків та їх реальна дія-
льність дозволить розвивати на території регіону 
економічну активність в нових галузях з урахуван-
ням конкурентних переваг, унікального досвіду та 
інноваційного потенціалу регіону в рамках підходу 
смарт-спеціалізації.  

 
Наукові парки: світова практика 

У світовій практиці наукові парки відносять до 
техніко-впроваджувальних зон. На відміну від ін- 
дустріальних парків, наукові парки створюються  
навколо дослідницького центру – науково-дослід-
ного інституту, рідше – університету (рис. 1), орієн-
товані на розвиток досліджень і розробок, їх комер-
ціалізацію та виведення на ринок. Результатом дія-
льності наукових парків є формування спеціалізова-
них, розвинутих у технологічному плані територій 
як «інкубаторів» інновацій, центрів «вирощування» 
нових технологічних галузей і ринків, які здатні по-
ступово, але докорінно змінити «технологічний кра-
євид» регіону, перевести його на вищий технологіч-
ний уклад.  

Наразі, за даними ЮНЕСКО, у світі налічу-
ється понад 400 наукових парків, з них 150 розташо- 

вано у США, 111 – у Японії, близько 100 – у Китаї 
[12]. Кожна національна модель наукового парку 
має свої характерні риси та особливості. Нерідко  
різниця між науковими і технологічними парками 
чітко не простежується, їх ототожнюють між собою 
та з іншими інноваційними структурами на кшталт 
високотехнологічних парків, дослідницьких парків, 
а також з технополісами і науковими містечками. 
Тобто за назвою вони можуть відрізнятися, а, по 
суті, виконують одні й ті самі функції. Так, у США 
найбільшого поширення набули дослідницькі парки 
(оскільки, здебільшого, створюються за участю до-
слідницьких університетів), у Великобританії та Ні-
меччині найчастіше зустрічаються наукові парки 
(тому що традиції науки в цих країнах є досить  
розвинутими), у Франції та Японії – технополіси 
(оскільки охоплюють території цілих міст), у Ки-
таї – високотехнологічні парки (чим підкреслюється 
їх призначення – розвивати високотехнологічне ви-
робництво). Вони формуються або природним шля-
хом (США, Західна Європа), або за ініціативою та 
кошти держави (Японія, Китай, Південна Корея).  

Принципове значення для успішності наукових 
і технологічних парків, згідно міжнародного до- 
свіду, має не стільки метод їх створення (існують 
приклади успішних державних парків у країнах Пів-
нічно-Східної Азії, муніципальних – у країнах Захід-
ної Європи, кооперативних – в Японії та Туреччині, 
приватних – у США), скільки відповідність моделі 
наукового парку стратегічним цілям розвитку ре- 
гіону, країни й ефективність нормативно-правового 
регулювання. Навіть у межах однієї країни парки 
можуть розрізнятися цілями, функціями та поеле- 
ментним складом. Поширеною, наприклад, є думка, 
що наукові парки створюються навколо універси-
тету, втім лише 60,9% наукових парків світу мають 
у своєму складі університети. Двома найбільш по-
ширеними елементами наукових парків є бізнес-ін-
кубатори і науково-дослідні інститути (див. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основні елементи наукових парків, % до загальної 

кількості наукових парків світу [13, с. 68] 
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Аналіз світового досвіду свідчить, що багатьом 
країнам вдалось завдяки науковим паркам сформу-
вати ефективні регіональні та міські простори з про-
гресивною структурою економіки, розвинутою сфе-

рою послуг та розгалуженою сучасною інфраструк-
турою. У табл. 1 наведена характеристика деяких 
успішних наукових парків світу. Розглянемо більш 
детально американський та європейський досвід 
створення наукових парків.  

 

Таблиця 1 
Наукові парки світу: успішні приклади, пріоритетні напрями та результати діяльності* 

Назва парку Країна, розташування 
Рік ство-
рення, 
площа 

Спеціалізація Економічні характеристики 

Науковий парку  
«Суррей»   
(Surrey Research 
Park) 

Великобританія 
м. Гілфорд 

1985 р. 
28 га 

ІКТ, мобільна телефонія, 
програмне забезпечення, біо-
медицина, біотехнології, хі-
мічні технології, фармацев-
тика 

Річний обіг на одного праців-
ника: 130 тис фунтів ст. 
Створено 3000 робочих місць. 
Середня річна заробітна плата: 
37 тис. фунтів ст. 

Кембриджський  
науковий парк 
(Cambridge Science 
Park) 

Великобританія 
Розташований у шосе 
Milton Road поблизу 
Трініті Коледжу 
(Trinity College)  
на сході Англії 

1973 р. 
62 га 

Електроніка, приладо- і ма-
шинобудування, комп’юте-
рні технології, програмне за-
безпечення, телекомунікації, 
біотехнології 

Кількість компаній-резидентів: 
1200. 
Чисельність працівників:  
35 тис. осіб  

Мережа наукових  
парків «Текниум» 
(Technium) 

Великобританія 
Розосереджені по всій 
території Уельса 2001 р. 

Оптоелектроніка, цифрові 
засоби зв’язку, IT / про-
грамне забезпечення, авто-
мобілебудування, біотехно-
логії 

Річний обіг: 14 млн фунтів ст.
Підтримка надана: 314 техно-
логічним компаніям. 
Створено: 558 робочих місць  

Науковий парк  
«Софія-Антиполіс»  
(Sophia Antipolis) 

Франція
Розташований на Ла- 
зурному Березі (на пів-
нічний захід від  
м. Ніцци) 

1969 р. 
2 400 га

Охорона здоров’я, спорт, 
біотехнології, фармацевтика, 
інтелектуальні транспортні 
засоби, яхтинг, кібербезпека, 
інформаційні технології 

Кількість компаній-резидентів: 
2500. 
Річний обіг: 3,95 млрд євро. 
Чисельність працівників:  
38 тис. осіб 

Парк програмного за-
безпечення «Далянь» 
(Dalian Software 
Park) 

Китай
Північно-східна час-
тина країни 

1998 р. 
300 га 

Індустрія програмного забез-
печення 

Кількість компаній: 500.
Чисельність співробітників:  
60 тис. осіб. 
Річна виручка: 4,4 млрд дол.
США 

Парк високих техно-
логій «Бангалор» 
(International Tech 
Park Bangalore) 

Індія 
Розташований у 18 км 
від центру м. Бангалор 

1998 р. 
28 га 

Інформаційні технології, 
програмне забезпечення 

Кількість компаній: 145
Чисельність співробітників:  
24 тис осіб  

* Складено авторами за: [15-20]. 
 

«Кремнієва Долина»  
і «Дослідницький трикутник» США 

Перша успішна паркова структура світу – до-
слідницький промисловий парк, який був створений 
у 1951 р. на базі Стенфордського університету. Парк 
об’єднав університет і компанії, які виробляли елек-
тронну та авіакосмічну продукцію, а пізніше був пе-
рейменований в «Кремнієву долину» (Silicon Valley) 
від назви основного матеріалу – кремнію, який ви-
користовується для електронних мікросхем (рис. 2). 
Вартість будівництва наукового парку оціню-
ється у 3-5 млрд дол. США.  

Нині Кремнієва долина є найвідомішим науко-
вим парком світу, у якому зосереджено 7000 висо-
котехнологічних компаній, створено 1,35 млн робо-
чих місць, проживає 2,5 млн осіб. Тому неоднора- 
зово модель створення наукового парку намагалися 

перейняти інші країни. Існує навіть відома формула 
створення «наступної» Кремнієвої долини, яку ви-
значив М. Андріссен [14]: «побудуйте великий, кра-
сивий, добре обладнаний технологічний парк; поєд-
найте дослідницькі лабораторії та університетські 
центри; створіть стимули для залучення науковців, 
фірм і користувачів; налагодьте взаємозв’язки все-
редині індустрії, створивши консорціуми і спеціалі-
зованих постачальників; захистіть інтелектуальну 
власність і забезпечте трансфер технологій; створіть 
сприятливе бізнес-середовище і регуляторні нор-
ми».    

Проте, жодного разу рецепт успіху Кремнієвої 
долини повторити не вдалося. Причина полягає в 
тому, що науковий парк оформився як екосистема в 
епоху Третьої промислової революції, створивши 
унікальне середовище для розвитку бізнесів, 



В. І. Ляшенко, І. Ю. Підоричева, С. Г. Буравченко, О. В. Стеценко 

8 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

пов’язаних з Інтернетом. На даний час людство є 
свідком розгортання Четвертої промислової рево-
люції, в основі якої лежать зовсім інші технології та 
індустрії [21], а отже, необхідно створювати умови 

для розвитку саме цих інноваційних сфер, які, на пе-
реконання експертів [22; 23], у найближчому май- 
бутньому визначатимуть позиції країн у світовій 
економіці. 

 

 

Рис. 2. Науковий парк «Кремнієва Долина» [24] 
 
Іншим прикладом американського наукового 

парку є «Дослідницький трикутник» (Research 
Triangle Park), створений у 1959 р. у штаті Північної 
Кароліни (рис. 3). За розміром і значенням він не по-
ступається Кремнієвій Долині. У повоєнні роки Пів-
нічна Кароліна була одним із найбідніших штатів у 
США, спеціалізувалась на вирощуванні тютюну, за 
що отримала назву «тютюнового штату». Аби змі-
нити ситуацію місцева громада з представників біз-
несу, влади та науки вирішила реалізувати сміливу 
ідею – cтворити науковий парк. Вони побачили по-
тенціал для взаємної співпраці та уявили місце, де 
науковці зможуть збиратись разом, генерувати нові 
ідеї та втілювати їх у життя. На їхню думку, це була 
реальна можливість для штату створити якісні ро-
бочі місця, поліпшити доступ до вищої освіти місце-
вого населення та побудувати нову економіку. Най-
кращі вчені, таланти, інноваційні компанії залуча-
лись на спеціально відведену ділянку, оточену про-
відними університетами США, – University of North 
Carolina at Chapel Hill, North Carolina State 
University at Raleigh, Duke University (рис. 4). 

Наприкінці 1960-х років (через десять років  
після створення) Research Triangle Park залучив 
свою першу компанію – The Chemstrand Corpora-
tion – винахідника штучного газону. Сьогодні в його 
межах розміщується вже 200 компаній і більше  
50 тис. осіб з досвідом роботи у таких сферах, як  
мікроелектроніка, телекомунікації, біотехнології, 
хімія, фармацевтика, екологія. Щороку промисло- 
вість інвестує понад 296 млн дол. США в дослід- 

ження і розробки в університетах штату, що вдвічі 
вище середнього розміру аналогічних інвестицій 
для інноваційних кластерів в інших регіонах країни 
[25].  

Діяльність Research Triangle Park суттєво впли-
нула на економічну ситуацію в Північній Кароліні. 
Так, за період 1991-2001 рр. щорічне зростання зай-
нятості в 2 рази перевищило середній показник по 
країні і склало 2,6%; безробіття було нижче серед-
нього національного показника і дорівнювало 3,3% 
проти 5,4%; середня заробітна плата була вище  
середньої по країні на 4,3%. Спостерігалася висока 
патентна активність і високі темпи генерації нових 
компаній: протягом 1990-1998 рр. приріст патентів 
склав 10,9% (у США в цілому – 4,2%), а середньо- 
річний приріст кількості нових компаній – 3,4% (у 
США в цілому – 1,3%). За півстоліття Північна  
Кароліна перетворилась з відсталої території на  
процвітаючий регіон; штат стабільно займає ліди- 
руючі позиції у рейтингах Forbes, Msnbc.com, Silicon 
Valley, Leadership Group Site Selection та ін. за  
комфортністю проживання та ведення бізнесу,  
за можливістю професійного та кар’єрного зрос-
тання, за концентрацією талантів і високих техноло-
гій [13].  

Наразі Research Triangle Park об’єднує 55 тис. 
співробітників і більш ніж 300 компаній. Компанії 
та університети парку щороку витрачають близько  
6 млрд дол. США на дослідження і розробки, у тому 
числі завдяки привабливим умовам оподаткування 
для бізнесу [27].  
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Рис. 3. Науковий парк «Дослідницький трикутник» [26] 
 

 
 

Рис. 4. Науковий парк «Дослідницький трикутник» в оточенні провідних  
університетів штату Північної Кароліни 

Побудовано авторами.  
 

Науковий парк «Уайет Біофарма» в Ірландії 
У 1970-х роках Ірландію за її нещасний вигляд 

називали «хвора людина Європи». Приблизно тоді 
ж влада зробила ставку на інвестиції в технології, 
підготовку та залучення в країну талановитих фа- 
хівців. Завдяки послідовній реалізації обраної стра-
тегії розвитку країні вдалося перетворитися з техно-
логічного аутсайдера на інноваційний центр світу. 
Країна з 4,8 мільйонним населенням, порівнянним з 

Донецькою областю, змогла за десять років – з 
1985 по 1995 р. наростити обсяг ВВП на душу насе-
лення більш ніж у 3 рази – з 7634,6 до 24330,7 дол. 
США. Зростання цього показника, але вже швид-
шими темпами, спостерігалося й надалі, і станом на 
2020 р. він складає 83812,8 дол. США – це один з 
найвищих показників у світі [28]. Досягти такого ре-
зультату країні допомогли, у тому числі паркові 
структури. Наприклад, в країні було створено на- 

Науковий парк
"Дослідницький 
трикутник"

Дюкський університет

Університет Північної 
Кароліни в Чапел-Гілл

Університет штату 
Північна Кароліна в Ралі
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уковий парк «Уайет Біофарма» (Wyeth Biophar-
ma) – нині найбільший у світі біотехнологічний 
парк, який забезпечує постійну зайнятість 1300 осіб 
[29]. Вартість будівництва біотехнологічного  
парку оцінюється в 1,5 млрд дол. США.   

 
Досвід Німеччини в регенерації промислових  
територій та науковий парк «Рейн-Ельба» 
Міжнародна практика свідчить про високу ефек-

тивність паркових структур у регенерації промисло-
вих територій. Наприклад, докорінної структурної 
перебудови від первісної вугільно-металургійної 
спеціалізації до більш диверсифікованої сервісної 
економіки зазнав Рурський регіон Німеччини. Про-
грама відновлення регіону є унікальною у своєму 
роді та, звісно, не може бути «калькою» для інших 
промислових територій, які також потребують струк-
турних змін. Проте окремі підходи, застосовані в її 
межах, заслуговують на увагу і представляють, у 
тому числі інтерес для Донбасу. Вони полягають у 
такому [30].  

1. Від самого початку уряд Німеччини чітко ви-
значив, що процес відновлення регіону має ґрунту-
ватись на політичному консенсусі, участі в ньому 
всіх зацікавлених сторін. Тому досягнення консен-
сусу стало визначальним фактором прийняття про- 
єктів до реалізації.  

2. Програма відновлення регіону поєднала зо-
всім різні, автономні проєкти, розглядаючи кожен 
з них у взаємозв’язку з іншими, з точки зору загаль-
ної картини майбутнього, стратегії розвитку ре- 
гіону.  

3. Основна увага була сфокусована на якості 
проєктів: всі роботи, що пропонувались проєктува-
льниками та архітекторами, – від будівлі житла і озе-
ленення прилеглої території до реконструкції про-
мислових об’єктів – виконувались лише після кон-
курсного відбору. Нерідко між собою змагалися ко-
манди найвідоміших архітекторів, інженерів і ху- 
дожників. Критеріями відбору проєктів, окрім рівня 
якості, виступали професіоналізм учасників і перс-
пектива створення нових робочих місць.   

4. Індустріальне минуле регіону не заперечува-
лось, а сприймалось як даність, як не те, що треба 
подолати, а як невід’ємна частина ідентичності, 
унікальності регіону. Завдяки цьому старі промис-
лові об’єкти нерідко зберігали свою форму, зміню-
ючи свої функції та ролі. Наприклад, колись най- 
більша та високопродуктивна кам’яновугільна  
шахта «Цехе Цольверейн» (Zeche Zollverein) у м. Ес-
сені сьогодні є об’єктом індустріального туризму  
і включена до списку об’єктів Світової спадщини 
ЮНЕСКО.  

5. Організація, яка керувала програмою, – IBA 
Ltd – була не урядовою структурою, а державно-
приватним агентством, яке належало землі Північ-
ний Рейн-Вестфалія. До складу IBA Ltd входили 
представники різних політичних кіл і соціальних 
груп. Це було важливо, оскільки «інституційна від- 

сталість», багатошаровість політичної системи уп-
равління довгий час блокувала процеси модерніза-
ції. У державно-приватному статусі агентство отри-
мало реальну можливість подолати застій, пасив-
ність та інертність мислення політиків, які у біль- 
шості випадків не були зацікавлені в модернізації, 
оскільки це суперечило їх інтересам.  

Загалом за десять років було реалізовано 123 
проєкти із загальним обсягом фінансування 2,5 млрд 
євро (з яких одну третину профінансував приватний 
сектор); очищено 300 км2 зелених насаджень, побу-
довано 17 технологічних центрів, 6 000 квартир, від-
новлено чимало індустріальних пам’ятників. Для 
повної регенерації регіону знадобилося близько  
50 років. Нині Рур є центром знань, технологій та 
послуг й водночас потужним економічним центром 
країни. У регіоні діють 13 із 50 найбільших німець-
ких промислових підприємств [31], зайнято 2,2 млн 
осіб, виготовляється 5,6% ВВП Німеччини [32]. Ста-
леливарне виробництво, хімічна промисловість, 
електроенергетика, виробництво автомобілів, елек-
тронна промисловість, охорона здоров’я – все це 
складає економічний потенціал регіону.  

Науковий парк «Рейн-Ельба» (Rhein Elbe 
Science Park) у місті Гельзенкірхені був створений 
на базі сталеливарного заводу, який припинив свою 
діяльність у 1984 р. і залишався занедбаним протя-
гом п’яти років, аж поки у 1989 р. не було вирішено 
використати його площі під науковий парк. За заду-
мом науковий парк мав створити підґрунтя для ста-
лого розвитку «неакадемічного» Рурського регіону, 
сприяючи виникненню в його середовищі нових ви-
дів діяльності, не пов’язаних виключно з важкою 
промисловістю. Історія й спеціалізація Гельзенкір-
хені на електроенергетиці стали визначальними при 
виборі пріоритетних напрямів діяльності наукового 
парку. У період індустріального розквіту енергопо-
стачання для виробництва сталі було одним із ос- 
новних двигунів розвитку місцевої економіки і 
Гельзенкірхені називали «містом тисячі вогнів». 
Тому під егідою науковому парку було вирішено по-
єднати традиційну енергетичну галузь з сучасними 
високими технологіями і розвивати в його межах со-
нячну енергетику (рис. 5). На створення наукового 
парку Європейський Союз, земля Північний 
Рейн-Вестфалія і компанія RWE Energy AG ви-
тратили близько 6 млн євро [30]. 

 
Науково-технологічні парки Польщі у містах  

Познань, Глівіце і Сувалки 
Познанський науково-технологічний парк 

(Poznan Science and Technology Park) є першим на-
уковим парком Польщі, створеним у 1995 р. (рис. 6). 
Його мета – стимулювати співпрацю між наукою  
і промисловістю для активізації регіонального роз-
витку завдяки інноваціям, трансферу технологій та 
міжнародному співробітництву. Основними напря-
мами діяльності парку є [34]:  

 
 



В. І. Ляшенко, І. Ю. Підоричева, С. Г. Буравченко, О. В. Стеценко 

11 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Сучасні приміщення Наукового парку «Рейн-Ельба» у м. Гельзенкірхені [33] 
 



В. І. Ляшенко, І. Ю. Підоричева, С. Г. Буравченко, О. В. Стеценко 

12 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

 
 

Рис. 6. Головна будівля Познанського науково-технологічного парку [34] 
 
науково-дослідна діяльність – парк пропонує 

дослідницькі послуги компаніям, контрактні дослід-
ження, розробку технологій та їх тестування в лабо-
раторіях у таких галузях: біотехнології, хімічна та 
косметична індустрії, харчова промисловість тощо. 
У парку зосереджено 5 дослідницьких центрів і  
60 дослідницьких лабораторій;  

інкубація стартапів – здійснюється за резуль-
татами конкурсу бізнес-планів; в інкубаторах парку 
проводиться коучинг стартаперів, у тому числі ви-
кладаються курси з підприємництва, надається до-
помога у підготовці стартап-розробок до інвесту-
вання. За час існування парк інвестував 1,5 млн євро 
у 13 технологічних стартапів;  

трансфер технологій і просування інновацій – 
пропонуються консультативна підтримка на кож-
ному етапі інноваційного ланцюжка, аналіз конку-
рентної позиції компанії, пошук джерел інновацій та 
потенційних джерел фінансування інноваційних 
проєктів; надаються юридичні консультації; здійс-
нюється підтримка академічного підприємництва; 

інфраструктурна підтримка – від надання  
в оренду обладнаних лабораторій, навчальних та 
офісних приміщень до забезпечення резидентів  
парку усією необхідною соціальною інфраструкту-
рою (дитячі садки, столова, бібліотека, зелені зони 
відпочинку тощо). Наразі в парку розміщено 80 ком-
паній та організацій, серед них: центри досліджень  
і розробок великих компаній, технологічні стартапи, 
інноваційні малі і середні підприємства, дослідни-
цькі інститути. 

Іншим прикладом, показовим для Донбасу, є 
досвід реструктуризації міста Глівіце – двадцять ро-
ків тому депресивної шахтарської території, а сьо- 
годні – сильного економічного центру, одного з най- 

більш процвітаючих міст Сілезії. Місто Глівіце було 
засноване в XIII ст. і славилося в ті часи рибою і пи-
воварнями. Згодом спеціалізація міста змінилася у 
бік індустріальної, на його території було створено 
чимало вугільних шахт, металургійних заводів  
і фабрик. Ринкові трансформації, що почалися в кра-
їні в 1989 р., змінили сформований уклад, Глівіце 
довелося пройти низку складних структурних пере-
творень. Після закриття двох вугільних шахт у  
1990-х роках і переорієнтації на постіндустріальний 
сектор – в основному на сферу сучасних техноло-
гій – економіка міста почала зростати.  

Так, за період з 2002 по 2009 р. (в активну фазу 
трансформації) середньомісячна заробітна плата в 
місті зросла на 40% і склала 3655 пол. злотих або 
1298 дол. США (за курсом 2009 р.). За той же період 
загальний обсяг реалізованої промислової продукції 
збільшився в 2,16 раза, у розрахунку на одного  
жителя цей показник виріс в 2,23 раза с 34 900 до 
77821 пол. злотих (27634,3 дол. США) [35].  

Важливу роль у досягненні цих показників  
зіграло розуміння місцевою владою важливості ін-
вестиційної складової економічного зростання. Гра-
мотна інвестиційна політика сприяла залученню в 
місто значних обсягів інвестицій. Вони прямували в 
інфраструктурні та освітні проєкти, в трансформа-
цію виробничого сектору і стимулювання нових на-
прямів діяльності – IT-сфери, автомобільної про- 
мисловості та логістики, у тому числі на створення 
на базі закритої шахти науково-технологічного  
парку «Технопарк Глівіце» (Park Naukowo – 
Technologiczny «Technopark Gliwice») (рис. 7-9). 
Вартість реалізації проєкту розбудови парку оці-
нюється у 30 млн євро.  
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Рис. 7. Візуалізація інвестиційних площ «Технопарку Глівіце» [36] 
 

 
   а)        б) 

Рис. 8. Головна будівля «Технопарку Глівіце» (а) 
та будівля бізнес-інкубатору (б) [36] 

 

 
   а)        б) 

Рис. 9. Корпус I (а) і конференц-зал (б) «Технопарку Глівіце» [36] 
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Нині сильними сторонами м. Глівіце, які визна-
чають його міжнародну конкурентоспроможність  
і сприяють залученню іноземних інвестицій, є:   

1. Висока якість людського капіталу, що про-
являється у високому рівні освіти місцевого насе-
лення і концентрації людських ресурсів з високою 
технічною кваліфікацією. Цей потенціал привабли-
вий для інноваційних компаній і дозволяє їм осво- 
ювати сучасні інноваційні технології.  

2. Концентрація в місті сильних освітніх і на- 
укових центрів. У Глівіце знаходиться один із про-
відних технічних університетів Польщі – Сілезький 
технічний університет (Silesian University of 
Technology). У місті працюють інститути-вихідці 
Академії наук Польщі – Інститут теоретичної та 
прикладної інформатики (Institute of Theoretical and 
Applied Informatics), Інститут хімічного машинобу-
дування (Institute of Chemical Engineering), Інститут 
карбохімії (Institute of Carbochemistry). 

У 2005 р. Глівіце – єдине польське місто – було 
прийнято до Всесвітньої асоціації технополісів 
(World Technopolis Association) – організації, яка 
об’єднує міста з багатими промисловими традиці-
ями, що мають наукові установи і провідні універ-
ситети технічного спрямування.  

3. Висока інвестиційна привабливість, що обу-
мовлено, по-перше, входженням міста з складу Ка-
товіцької вільної економічної зони – найуспішнішої 
не тільки в Польщі, але й в Центральній та Східній 
Європі. По-друге, розвиненою транспортною інфра-
структурою і вигідним розташуванням міста – на пе-
ретині великих транспортних артерій А1 і А4, що 
з’єднують Польщу із заходу на схід (рис. 10). Це є 
однією з причин, по якій багато міжнародних корпо-
рацій вирішили розмістити тут своє виробництво, 
серед них – найбільша американська автомобільна 
корпорація General Motors, яка має тут автозавод.  

 

 

Рис. 10. Автомагістральна розв’язка Глівіце-Сосниця* 

* Трирівнева розв’язка, що складається з 16 естакад і 33 км під’їзних доріг, найвища точка якої знаходиться  
на рівні 14 м над землею (здана в експлуатацію у 2009 р.) [37].  

 
4. Сприятливе середовище для ведення малого  

і середнього бізнесу. Економічні перетворення 
останніх років довели важливість малих і середніх 
підприємств (МСП) для розвитку регіональної еко-
номіки. У Глівіце частка МСП у загальній кількості 
зареєстрованих підприємств складає 99%.  

5. Комфортні умови життя, що відрізняють  
місто від інших центрів Сілезького воєводства. 

6. Позитивний імідж міста. 

Сьогодні окрім IT-сфери, виробництва автомо-
білів і автомобільних компонентів, логістики потен-
ційно пріоритетними сферами міста розглядаються 
авіаційна, енергетична і екологічна інженерія, а та-
кож біотехнології і медичне обладнання.  

Ще один польський приклад – науково-техно-
логічний парк «Польща-Схід» в Сувалках 
(Science and Technology Park Poland-East in 
Suwałki). Рішення про його створення було прий- 
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нято у 2004 р. зі стратегічною метою зробити місто 
Сувалки інвестиційно привабливим місцем для роз-
витку зв’язків між наукою і бізнесом та інновацій-
них видів діяльності. Комплекс будівель парку було 
збудовано наприкінці 2012 р. за фінансової підтримки 
ЄС у рамках проєкту «Будівництво та введення в 
експлуатацію нових об’єктів науково-технологіч-
ного парку Польща-Схід в Сувалках» («Construction 
and Commissioning of the New Facilities of the Science 

and Technology Park Poland-East in Suwalki»). До 
складу парку увійшов технологічний бізнес-інкуба-
тор; комплекс лабораторій: медична, мультиме-
дійна, дослідження хімічних продуктів і відновлю-
вальних джерел енергії; зал логістичних і виробни-
чих процесів; конференц-хол, кімнати для перегово-
рів, виставкові центри (рис. 11-14) [38]. Вартість 
реалізації проєкта розбудови парку склала  
близько 50 млн євро.  

 

 
Рис. 11. Будівля інкубатора і лабораторій науково-технологічного парку 

«Польща-Схід» в Сувалках [38] 
 

 
Рис. 12. Лабораторія дослідження хімічних продуктів науково- 

технологічного парку «Польща-Схід» в Сувалках [38] 
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Рис. 13. Конференц-хол науково-технологічного парку 

«Польща-Схід» в Сувалках на 300 місць [38] 
 

 
   а)       б) 

Рис. 14. Кімната для переговорів на 16 місць (а) і виставковий центр (б)  
науково-технологічного парку «Польща-Схід» в Сувалках [38] 

 

Діючі та запроєктовані наукові парки в ін-
ших регіонах України 

Прикладами рішень для розбудови наукових 
парків у Донецькій та Луганській областях можна 
розглядати вже діючі або запроєктовані наукові па-
рки в інших регіонах України. Серед них UNIT.City 
(м. Київ), орієнтована вартість будівництва якого 
склала 250 млн євро (рис. 15), LvivTech.City – 
проєкт інноваційного парку у м. Львові, який вміща-
тиме офіси, конференц-центри, коворкінги, заклади 
освіти та медичні центри, житлові будинки, мага-
зини, тренажерні зали, кімнати відпочинку, сучасне 
кафе, а також ІТ-школу і торгову галерею. Фактично, 
планується створити інноваційне місто в місті  
(рис. 16). Орієнтована вартість розбудови парку 
складає 200 млн євро. Інший приклад – екотехно-
парк у місті Енергодарі Запорізької області, який 
планує побудувати «Дайналайн Констракшн», шо 
представляє інтереси Amаzon (рис. 17). Технопарк 
включатиме дата-центр (сховище даних), адмініст- 

ративний комплекс, агрокомплекс, рендер, верто- 
літний майданчик – загалом 18 будівель. Вартість 
будівництва екотехнопарку оцінюється в 11,2 
млрд грн або 370 млн дол. США.  

 
Особливості архітектурно-планувальної  
організації наукових парків за кордоном  

і в Україні 
В рамках мети дослідження інтерес також пред-

ставляють архітектурні дослідження і проєкти, 
спрямовані на прив’язування паркових структур до 
містобудівних ситуацій та регіональних умов. При 
проєктуванні генерального плану науковий парк може 
мати такі архітектурно-організаційні моделі [42]:  

точкова (науковий парк розміщується в щіль-
ному міському середовищі на відносно невеликій 
або вкрай малій ділянці);  

комплексна (науковий парк створюється на до-
сить вільній території міста);  
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Рис. 15. Інноваційний парк UNIT.City [39] 
 
 

    
 

Рис. 16. Очікуваний вигляд інноваційного парку LvivTech.City [40] 
 
 

  
 

Рис. 17. Очікуваний вигляд екотехнопарку у м. Енергодарі Запорізької області [41] 
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самодостатня (науковий парк розміщується на 
певній відстані від міста, поза зонами обслугову-
вання загальноміських центрів та передбачає ство-
рення інфраструктурних елементів «з нуля»).  

Характерними типами будівель і споруд, які за-
звичай входять до складу наукового парку є [42; 43]:  

домінуючі будівлі зони «ядра»: інноваційні  
центри, будівлі для спільного розміщення декількох 
фірм (блоковані будівлі з індивідуальних секцій-
осередків), будівлі для розміщення однієї фірми,  
корпуси спеціалізованих технологій; 

домінуючі будівлі зони сервісу: багатофункціо-
нальні ділові центри, виставкові центри, конференц-
зали, освітні та тренінгові приміщення, центри під- 
тримки і розвитку бізнесу, простри для трансферу 
технологій, управління, науково-технічні та інфор-
маційні центри, бібліотеки та медіатеки, зони біз-
нес-послуг; 

супутні будівлі зони додаткового сервісу, соці-
ального обслуговування та житлової зони: об’єкти 
інженерної інфраструктури, склади, пункти громад-
ського харчування, готелі та будівлі готельного типу 

з побутовим обслуговування, житлові будинки, ба-
гатофункціональні спортивні та дозвільні комп- 
лекси, установи соціально-побутового обслугову-
вання, об’єкти транспортної інфраструктури.  

Використання універсальних типів простору 
забезпечує можливість трансформації комплексу 
наукового парку в залежності від нових дослідниць-
ких і виробничих завдань. При ускладненні базового 
простору спеціалізація наукового парку може зрос-
тати, а універсальність, відповідно, зменшуватися.  

За результатами дослідження особливостей ар-
хітектурно-планувальної організації наукових пар-
ків за кордоном і в Україні пропонуються такі ва- 
ріанти просторів для приміщень офісів наукових  
парків на Донбасі: «капсули» (12-20 м2), зальні (20-
40 м2), зально-кабінетні (малі) (40-100 м2), зально-
кабінетні (великі)  (100-300 м2). Рекомендується та-
кож використовувати типізовані одноповерхові  
виробничі будівлі: сітка колон 9-18 м; ширина 24- 
30 м – (200-300 м2); 30-36 м – (300-500 м2); 42 м – 
(понад 500 м2). Архітектурно-планувальні типи на- 
укових парків як орієнтири для використання на 
Донбасі наведено у табл. 2.  

 
Таблиця 2 

Архітектурно-планувальні типи наукових парків як орієнтири для застосування на Донбасі [42] 
 1 2 3 

Опис моделі Для розміщення бізнес-ін-
кубатора або наукового 
парку малого розміру в 
щільному міському урбані-
зованому середовищі міста 
відкритого типу при немож-
ливості створення власної 
розвинутої функціональної 
структури 

Для розміщення наукового 
парку середнього розміру 
на кордоні з містом відкри-
того типу (або на відстані 
менше 1 км від нього) з 
можливістю використання 
ресурсів (інфраструктури) 
міста і при цьому з можли-
вістю незначного перспек-
тивного територіального 
розвитку 

Для великого комплексу на-
укового парку, що розміщу-
ється поза структурою міста 
як відкритого, так і закри-
того типу на відстані 5-10 км 
від нього з можливістю ство-
рення власної розвинутої 
структури наукового парку 
та необхідністю подальшого 
значного територіального 
розвитку (з перетворенням в 
технополіс) 

Площа до 5 га 10-25 га більше 25 га 
Схема  
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Серед основних принципів архітектурно-про-
сторової організації наукового парку можна виді-
лити такі [42]: регіонального розвитку (створення 
системи наукових парків у районах інтенсивного 
економічного розвитку); багатофункціональності 
(поєднання наукової, соціальної, виробничої та ре-
креаційної складової); резервування (території, 
площ, конструкцій, сервісних можливостей, інже-
нерно-енергетичних потужностей); універсальності 
та гнучкості (використання базових типів про- 
стору); кооперованого і дольового використання 
(єдиний центр генерування ідей, дослідницькі лабо-
раторії та універсальний простір для розміщення 
великогабаритного, виробничого і наукового об- 
ладнання); соціальної складової (розвиток площ ре-
кламного та виставкового призначення, об’єктів 
освіти); функціонального зонування (поєднання зон 
обмеженого доступу та зон відкритих для широкого 
кола відвідувачів та обмежених для демонстрації 
функціональних процесів); економічності та енер-
гоефективності (застосування уніфікованих просто-
рових блоків-модулів, будівельних елементів та 
енергозберігаючих матеріалів); озеленення (при роз-
міщенні у межах міста 25-30%, за периферією 30-40%, 
при створенні нового поселення за містом 10-15%).  

Зазначені принципи реалізовані в проєктних 
пропозиціях наукового парку для м. Запоріжжя 
(рис. 18) та наукового парку для м. Києва (на Кіль-
цевій дорозі) (рис. 19, 20). 

 
Пропозиції щодо удосконалення законодавства  
з питань діяльності наукових парків в Україні 

Покладаючись на результати аналізу світового 
досвіду, а також піонерних впроваджень його в Ук-
раїні, вважаємо, що створення в Донецькій та Лу- 
ганській областях наукових парків може розгляда-
тися як ефективний інструмент прискореного інно-
ваційного відновлення економіки Донбасу. Разом із 
тим для посилення впливу наукових парків на роз-
виток інноваційних процесів на сході України необ-
хідно доопрацювати діючий Закон України «Про на-
укові парки» та прийнятий за основу у квітні 2021 р. 
проєкт Закону України «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо активізації діяльності на-
укових парків». Позитивним є те, що останнім зако-
ном:  

надано право засновникам створювати науко-
вий парк, самостійно визначати напрями його діяль-
ності без погодження з центральним органом вико-
навчої влади;  

передбачено надавати засновникам парку при-
міщення для розміщення наукового парку на без- 
оплатній основі у тимчасове користування, а для ви-
конання проєктів наукового парку – обладнання без 
погодження з Фондом державного майна.  

Однак вищезазначені закони не передбачають 
можливості передачі створеної за бюджетні кошти 
інтелектуальної власності засновникам наукового 
парку. Ефективність запровадження такого заходу з 

боку держави добре відома у світовій практиці. Так, 
Bayh-Dole Act, прийнятий у США в 1980 р., здійснив 
переворот в індустрії високих технологій: за двадця-
тирічний період після набуття чинності кількість па-
тентів у країні збільшилась більш ніж у два рази. 
Тому у п. 3 статті 17 Закону України «Про наукові 
парки» слід прямо прописати можливість передачі 
створеної за бюджетні кошти інтелектуальної влас-
ності засновникам наукового парку – науковій уста-
нові або закладу вищої освіти, або безпосередньо 
науковцю. Це буде потужним мотивуючим чинни-
ком для керівництва організацій створювати наукові 
парки, патентувати результати своїх досліджень та 
займатися їх комерціалізацією.  

Законодавчо не урегульованим залишається 
питання з установчими документами. Так, відпо-
відно до ст. 87 Цивільного кодексу (ЦК) України, 
будь-яка юридична особа створюється на основі 
лише одного установчого документа. Установчим 
документом, згідно з п. 2 ст. 87 ЦК України, є статут 
або засновницький договір. Однак стаття 5 Закону 
України «Про наукові парки» передбачає подвій-
ність установчих документів наукового парку: «на-
уковий парк створюється і діє на основі засновниць-
кого договору та статуту». Тому пропонується ви-
значити, що засновницький договір укладається між 
засновниками наукового парку виключно для ство-
рення нового суб’єкта права, а з моменту державної 
реєстрації діяльність наукового парку здійснюється 
на основі статуту. 

У законах про наукові парки не прописані 
обов’язки засновників наукового парку, хоча ця  
норма є обов’язковою відповідно до глави 7 ЦК Ук-
раїни. Тому пропонується додати до п. 3 статті 9 За-
кону України «Про наукові парки» перелік обов’яз-
ків засновників наукового парку:  

«3. Засновник наукового парку зобов’язаний: 
додержуватися статуту наукового парку та викону-
вати рішення загальних зборів; виконувати свої зо-
бов’язання перед науковим парком, у тому числі ті, 
що пов’язані з майновою та організаційною участю 
в діяльності наукового парку; не втручатися в по- 
точну діяльність засновників та партнерів наукового 
парку; не розголошувати конфіденційну інформа-
цію про діяльність наукового парку. Засновники на-
укового парку можуть також мати інші обов’язки, 
встановлені статутом наукового парку, не заборо-
нені законодавством України та цим Законом». 

Внесення наведених змін і доповнень до відпо-
відних законів забезпечить сприятливе правове поле 
діяльності наукових парків як на Донбасі, так і в Ук-
раїні загалом.  

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що у 
світлі нинішніх кризових безпрецедентних умов До-
нецькій та Луганській областям необхідно, з одного 
боку, здійснювати модернізацію традиційних галу-
зей спеціалізації (паливно-енергетичного комп- 
лексу, металургії, машинобудування, хімічної про- 
 

мисловості), освоювати в їх середовищі сучасні пе- 
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Рис. 18. Генеральний план наукового парку у м. Запоріжжі [42] 
 
 
 

 
 

Рис. 19. Генеральний план наукового парку на Кільцевій дорозі м. Києва (м. Вишневе)  
(розроблено О. В. Стеценко, С. Г. Буравченко) 
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Рис. 20. Проєкт комплексу наукового парку на Кільцевій дорозі м. Києва (м. Вишневе)  

(розроблено О. В. Стеценко, С. Г. Буравченко) 
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редові технології, зокрема інформаційні; з іншого 
боку, розвивати економічну активність в нових ви-
дах економічної діяльності, покладаючись на заці- 
кавленість бізнесу в межах триваючих робіт з імпле-
ментації підходу смарт-спеціалізації в Україні. 
Приймаючи рішення про запровадження струк- 
турно-інноваційних перетворень, важливо від са-
мого початку заручитися підтримкою місцевого на-
селення, поступово змінювати уявлення місцевих 
жителів про майбутнє регіону, який вже ніколи не 
буде колишнім Донбасом. Донецькій та Луганській 
областям потрібно вчитися позиціонувати себе як 
сильного гравця не тільки у важкій промисловості, 
але і як регіон, який дивиться в майбутнє, готовий 
мінятися і відкритий до нового. У вирішенні цих за-
вдань наукові парки можуть зіграти визначальну роль. 

Але для того, щоб наукові парки виступили ді-
євими провідниками інновацій їх потрібно розви-
вати в тісному взаємозв’язку з іншими інновацій-
ними структурами – бізнес-студіями, бізнес-інкуба-
торами, технологічними парками, індустріальними 
парками, у тому числі розташованими у Європей- 
ському Союзі. З огляду на зазначене, нами пропону-
ється впровадити в практику регіонального роз- 
витку Донецької та Луганської областей концепцію 
«Інноваційного ліфта»: від школи до Європи», яка 
неодноразово доповідалась нами на конференціях  
і семінарах та викладена в низці публікацій [44-48]. 
Якщо коротко, суть концепції «Інноваційного  
ліфта» полягає у впровадженні цілісного підходу до 
перетворення бізнес-ідей і розробок, одержаних у 
наукових установах і закладах вищої освіти, на го-
тові інноваційні продукти шляхом заснування та  
розвитку стартапів за такою схемою: навчання шко-
лярів основам підприємництва, стимулювання та 
вирощування у них підприємницького мислення; за- 
початкування студентами і науковцями «власної 

справи» в бізнес-інкубаторі українського закладу 
вищої освіти, проходження наступних стадій із ви-
готовлення прототипу, дослідного зразка відповідно 
до методології «ощадливого стартапу» у середовищі 
наукових парків; початок серійного виробництва 
інноваційної продукції в індустріальних парках для 
насичення нею внутрішнього ринку України з по- 
дальшою дуплікацією українського стартап-бізнесу 
у технопарку країни-члена ЄС з метою виходу спо-
чатку на ринок країни походження технопарку, а по-
тім – на загальноєвропейський ринок для отримання 
доступу до європейських ресурсів, технологій і до- 
свіду, розвитку міжнародної співпраці з компані-
ями-резидентами країн-членів ЄС і підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняних виробників.  

Донецька та Луганська області можуть висту-
пити пілотними регіонами, де буде реалізована та 
відпрацьована схема «Інноваційного ліфта»: від 
школи до Європи» для інноваційного відновлення 
економіки та формування Донбасу як неоіндустрі- 
ально-розвинутого, інноваційно-конкурентоспро-
можного макрорегіону на основі розвитку індустрі-
альної спадщини, культурних цінностей і традицій. 
У цьому контексті перспективним напрямом подаль-
ших досліджень є розроблення практичних реко- 
мендацій щодо реалізації концепції «Інноваційного 
ліфта»: від школи до Європи» у Донецькій та Луган-
ській областях з урахуванням можливостей адапта-
ції світового досвіду формування наукових парків.  

Результати дослідження світового досвіду роз-
будови наукових парків можуть бути використані 
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій України при підготовці пропози-
цій Кабінету Міністрів України щодо моделей май-
бутніх наукових парків регіону, їх місцезнаходжен-
ня, спеціалізації, архітектурно-планувальної органі-
зації та вартості будівництва.  
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Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Буравченко С. Г., Стеценко О. В. Формування наукових парків: світовий досвід 

та можливі орієнтири для інноваційного відновлення економіки Донбасу 
Гострими проблемами для Донбасу протягом багатьох років залишалися технологічна зношеність основних фондів, ви-

сока енергоємність виробництва, структурна розбалансованість промислового комплексу й пов’язана із цим складна техно-
генно-екологічна ситуація, яка сьогодні набула вже системних загроз. Збройний конфлікт на сході України оголив ці про-
блеми, змусив визнати, що без впровадження передових технологій та ефективних управлінських рішень навряд чи вдасться 
відродити економічний потенціал регіону на якісно новій основі.   

Стаття присвячена пошуку можливостей пом’якшення та нівелювання впливу існуючих на Донбасі викликів, здійснення 
структурної перебудови економіки регіону за допомогою інструменту наукових парків, доцільність організації та фінансу-
вання яких наразі опрацьовується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в межах 
розробки Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року.  

Досліджено досвід інших країн світу щодо цілей і методів створення, поелементного складу, спеціалізації, вартості  
розбудови та результативності діяльності наукових парків з метою його використання при регенерації Донецької та Лугансь-
кої областей. У статті знайшов відображення досвід США (зокрема, наукових парків «Кремнієва Долина» і «Дослідницький 
трикутник»); Ірландії (науковий парк «Уайет Біофарма»); Німеччини (науковий парк «Рейн-Ельба»); Польщі (Познанський 
науково-технологічний парк, науково-технологічний парк «Технопарк Глівіце», науково-технологічний парк «Польща-Схід» 
в Сувалках). За результатами аналізу визначено, що вартість будівництва наукових парків у цих країнах коливається від 35-
60 млн дол. США (Польща) до 3-5 млрд дол. США (Сполучені Штати Америки).  

Окрему увагу в статті приділено особливостям архітектурно-планувальної організації наукових парків за кордоном і в 
Україні. Викладено проєктні пропозиції наукових парків, розроблені для Запоріжжя та Києва, як модельні орієнтири для за-
стосування на Донбасі.  

Покладаючись на результати дослідження світового досвіду, а також проєктні пропозиції впровадження його в Україні, 
зроблено висновок, що створення в Донецькій та Луганській областях наукових парків може розглядатися як ефективний 
інструмент інноваційного відновлення та структурної перебудови регіональної економіки. З метою посилення впливу науко- 
вих парків на інноваційні процеси в досліджуваних областях і в Україні в цілому запропоновано пропозиції щодо внесення 
змін і доповнень до законів України «Про наукові парки», «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації 
діяльності наукових парків».  

Результати дослідження можуть бути використані урядом і профільним міністерством України при обґрунтуванні ви-
бору моделей майбутніх наукових парків на Донбасі, їх місцерозташування, спеціалізації та вартості будівництва. 

Ключові слова: інноваційне відновлення економіки, структурна перебудова економіки, інноваційні процеси, наукові  
парки, архітектурно-планувальна організація наукових парків, регенерація промислових територій, Донбас.  
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Liashenko V., Pidorycheva I., Buravchenko S., Stetsenko O. Developing Science Parks: Global Experience and Possible 
Guidelines for the Donbas Region’s Innovative Economic Recovery  

For many years, the technological deterioration of physical assets, the high energy intensity of production, structural imbalance 
of the industrial complex, and related complex technogenic and ecological situation, which today already carries systemic threats, 
remained acute problems for Donbass. The conflict in eastern Ukraine has exposed these problems, made them admit that without the 
introduction of advanced technologies and effective management solutions, it will hardly be possible to revive the economic potential 
of the region on a qualitatively new basis. 

The paper concentrates on the search for opportunities to mitigate and eliminate the impact of the challenges existing in Donbass, 
implement the restructuring of the region's economy by using the tool of science parks. The practicality of organizing and financing 
science parks is now being worked out by the Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories of Ukraine within the 
Strategy of Economic Development of the Donetsk and Luhansk regions until 2030.  

The experience of other countries of the world regarding the goals and methods of creation, element composition, specialization, 
construction cost and the effectiveness of the activities of scientific parks with the aim of using it in the regeneration of Donetsk and 
Lugansk regions has been studied. The article reflects the experience of the USA (in particular, the Silicon Valley and Research Triangle 
Park science parks); Ireland (Wyeth Biopharma Science Park); Germany (Rhein Elbe Science Park); Poland (Poznan Science and 
Technology Park, Park Naukowo – Technologiczny «Technopark Gliwice», Science and Technology Park Poland-East in Suwałki). 
Based on the results of the analysis, it was determined that the cost of building science parks in these countries ranges from USD 35-
60 million (Poland) to USD 3-5 billion (United States of America).  

Particular attention is paid to the features of the architectural and planning organization of science parks abroad and in Ukraine. 
The design proposals of scientific parks, developed for Zaporizhzhia and Kyiv, are presented as model guidelines for use in Donbass. 

Building on the results of the study of world experience, as well as project proposals for its implementation in Ukraine, it was 
concluded that the creation of science parks in the Donetsk and Lugansk regions can be considered as an effective tool for innovative 
renewal and structural restructuring of the regional economy. To enhance the influence of science parks on innovation processes in the 
studied regions and Ukraine as a whole, proposals were made to amend and supplement the laws of Ukraine "On Science Parks", "On 
Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding the Activation of Science Parks." 

The results of the study can be used by the government and the relevant ministry of Ukraine when justifying the choice of models 
for future science parks in Donbass, their location, specialization, and construction costs. 

Keywords: innovative economic recovery, economic restructuring, innovation processes, science parks, architectural and  
planning organization of science parks, regeneration of industrial territories, Donbass. 

 
Ляшенко В. И., Пидоричева И. Ю., Буравченко С. Г., Стеценко Е. В. Формирование научных парков: мировой 

опыт и возможные ориентиры для инновационного восстановления экономики Донбасса 
Острыми проблемами для Донбасса на протяжении многих лет оставались технологическая изношенность основных 

фондов, высокая энергоемкость производства, структурная разбалансированность промышленного комплекса и связанная с 
этим сложная техногенно-экологическая ситуация, которая сегодня несет уже системные угрозы. Вооруженный конфликт на 
востоке Украины обнажил эти проблемы, заставил признать, что без внедрения передовых технологий и эффективных управ-
ленческих решений вряд ли удастся возродить экономический потенциал региона на качественно новой основе. 

Статья посвящена поиску возможностей смягчения и нивелирования влияния существующих на Донбассе вызовов, осу-
ществления структурной перестройки экономики региона с помощью инструмента научных парков, целесообразность орга-
низации и финансирования которых сейчас прорабатывается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупиро-
ванных территорий Украины в рамках разработки Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на 
период до 2030 года. 

Исследован опыт других стран мира относительно целей и методов создания, поэлементного состава, специализации, 
стоимости строительства и результативности деятельности научных парков с целью его использования при регенерации До-
нецкой и Луганской областей. В статье нашел отражение опыт США (в частности, научных парков «Кремниевая Долина» и 
«Исследовательский треугольник»); Ирландии (научный парк «Уайет Биофарма»); Германии (научный парк «Рейн-Эльба»); 
Польши (Познаньский научно-технологический парк, научно-технологический парк «Технопарк Гливице», научно-техноло-
гический парк «Польша-Восток» в Сувалках). По результатам анализа установлено, что стоимость создания научных парков 
в этих странах колеблется от 35-60 млн долл. США (Польша) до 3-5 млрд долл. США (Соединенные Штаты Америки).  

Особое внимание в статье уделено особенностям архитектурно-планировочной организации научных парков за рубежом 
и в Украине. Изложены проектные предложения научных парков, разработанные для Запорожья и Киева, как модельные  
ориентиры для использования на Донбассе. 

Опираясь на результаты исследования мирового опыта, а также проектные предложения внедрения его в Украине, сде-
лан вывод, что создание в Донецкой и Луганской областях научных парков может рассматриваться как эффективный инстру-
мент инновационного обновления и структурной перестройки региональной экономики. С целью усиления влияния научных 
парков на инновационные процессы в исследуемых областях и в Украине в целом даны предложения о внесении изменений 
и дополнений в законы Украины «О научных парках», «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно 
активизации деятельности научных парков». 

Результаты исследования могут быть использованы правительством и профильным министерством Украины при обос-
новании выбора моделей будущих научных парков на Донбассе, их месторасположения, специализации и стоимости строи-
тельства. 

Ключевые слова: инновационное обновление экономики, структурная перестройка экономики, инновационные про-
цессы, научные парки, архитектурно-планировочная организация научных парков, регенерация промышленных территорий, 
Донбасс. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ 
«СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ 
ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ» 

 
Пропозиції авторів щодо розробки «Стратегії 

економічного розвитку Донецької та Луганської об-
ластей», представлені до Міністерства реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України за подан-
ням ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» у червні 2020 р. і схвалена 
міністерством їх подальша робота у відповідній  
Міжвідомчій робочій групі міністерства; попередні 
науково-практичні дослідження з розробки проблем 
соціально-економічного розвитку даних регіонів  
[1-3] і подолання наслідків війни на Донбасі [4];  
участь у методично-організаційному забезпеченні 
грантової діяльності провідних міжнародних благо-
дійних організацій з підтримки малого та серед-
нього бізнесу Донецької та Луганської областей  
[5-7]; аналітична записка авторів за поданням ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» 1. 07 2021 р. до Донецького наукового 
центру НАН України і МОН України та узагаль-
нення напрацювань вітчизняних дослідників за да-
ною тематикою [8-10] є підґрунтям для таких про-
позицій щодо вдосконалення і реалізації «Стратегії 
економічного розвитку Донецької та Луганської об-
ластей на період до 2030 року». 

І. «Стратегія економічного розвитку Донецької 
та Луганської областей на період до 2030 року» 
(СЕР), розроблена Міністерством реінтеграції тим-
часово окупованих територій України з заохочен-
ням широкого кола представників державних орга-
нів влади, місцевого самоврядування, наукової  
спільноти і громадськості за своїм змістом і рівнем 
опрацювання, у цілому, відповідає своєму функціо-
нальному призначенню і може бути взята за основу 
щодо її практичної реалізації. 

Є підстави відмітити, що Україна як держава в 
інституціональному, економічному й іміджевому 
вимірах багато втратила внаслідок неприйняття по-
дібного роду документу вже протягом 2015-2016 рр. 
(вітчизняною наукою, зокрема, – й економічною,  
відповідні пропозиції на достатньо високому рівні 
політичній владі країні завчасно було представлено, 
однак – їх було проігноровано). 

ІІ. Оприлюднена СЕР, як основа опрацювання 
й реалізації дій органів законодавчої та виконавчої 
влади загальнодержавного і регіонального рівнів  
відповідних областей і органів місцевого самовря-
дування щодо практичної реалізації СЕР, разом з 
тим, (як і будь-який інший документ подібного ха-
рактеру), містить певні змістовні, структурно-ло- 
гічні та фактично-емпіричні (й редакційні) прога-
лини (їх вже детально визначено представниками  
вітчизняних наукових установ [9]).  

Після встановленого шестимісячного періоду 
Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій України з заохоченням створеної Націо- 
нальною академією наук України групи фахівців є 
доцільним розглянути пропозиції зацікавлених сто-
рін та, у разі прийнятності, внести їх в остаточний 
варіант СЕР (при цьому слід вважати вкрай непри-
пустимими довготривалі обговорення, уточнення 
тощо). 

ІІІ. Паралельно з роботою щодо вдосконалення 
і доопрацювання СЕР, Міністерству реінтеграції 
тимчасово окупованих територій є необхідним од-
разу опрацьовувати систему заходів державної регу-
ляторної політики щодо реалізації СЕР. 

З організаційно-методичного погляду у межах 
періоду до 2030 р. вважати за доцільне виокремити 
три часові етапи протягом три роки кожен: перший 
(2022 – 2024 рр.); другий (2025 – 2027 рр.); третій 
(2028 – 2030 рр.). 

Таку роботу також є сенс проводити із заохо-
ченням представників НАН України та інших про-
фільних науково-дослідних установ країни. 

З метою опрацювання системних засад удоско-
налення й ефективної практичної реалізації обгово-
рюваного документу Міністерства реінтеграції тим-
часово окупованих територій України в контексті 
розробки й провадження середньо- та довгостроко-
вих загальнодержавних планів соціально-економіч-
ного розвитку вважаємо за доцільне у змісті СЕР  
відобразити такі інституціональні, економічні, на- 
уково-технічні та природничо-охоронні заходи дер- 
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жавної регуляторної політики (пункт І даних пропо-
зицій). 

Перший пропонований захід державної регуля-
торної політики щодо вдосконалення змісту СЕР: 
«визначити сценарії і часові межі реінтеграції 
тимчасово-окупованих територій Донецької та 
Луганської областей у єдине правове, економічне 
та інституціональне (у тому числі, – інформа-
ційне) поле України»1. 

Обґрунтування і закріплення у СЕР можливих 
сценаріїв і часових меж реінтеграції тимчасово не-
контрольованих територій слід супроводити по- 
дальшою ідентифікацією базового (найбільш віро- 
гідного) сценарію. 

«1. Оптимістичний сценарій (у межах 3- 
5 найближчих років: протягом 2022-2026 рр.) 

Базовий сценарій (у межах 7-10 майбутніх 
років: протягом 2028-2030 рр.) 

Песимістичний сценарій (у межах 15-25 ро-
ків: протягом 2037-2047 рр.)». 

Така пропозиція (з ідентифікацією трьох прин-
ципово означених можливих сценаріїв) може бути 
відображена на сторінці 3 СЕР (після третього аб-
зацу, який закінчується словами «… здійснюють 
свої повноваження в повному обсязі»). 

З метою забезпечення наскрізного підходу 
щодо реалізації програмно-цільового розвитку ви-
значена пропозиція та сценарії (за суттю: бо, мож-
ливо, можуть бути іншими часові межі трьох іден-
тифікованих сценаріїв) мають бути відображені у 
стратегіях і планах розвитку безпосередньо Донець-
кої та Луганської областей, укрупнених районів у 
межах областей (у сучасних умовах ці аспекти прак-
тично випали з кола досліджуваних вченими і про-
гнозовано не знайшли відображення у СЕР, що у 
контексті регіонального розвитку стане на заваді 
вже протягом майбутніх двох-трьох років) і створе-
них об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Загалом слід відмітити, що проблематика пла-
нування й методичного програмно-цільового забез-
печення розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад також не знайшла відображення у змісті СЕР; 
досвід роботи у Міжвідомчій робочій групі Мініс-
терства реінтеграції тимчасово окупованих терито-
рій дає підстави відзначити, що за поодиноким ви-
ключенням представники ОТГ, незважаючи на чи-
сельні пропозиції Міністерства, не проявили особ-
ливої зацікавленості до розгляду питань розвитку 
своїх територій; у Луганській області такого роду 
зацікавленість виявили лише керівники Старобіль-
ської та Новопсковської громад.  

Визначення і закріплення на державному рівні 
принципових перспектив і сценаріїв реінтеграції 
тимчасово неконтрольованих територій у єдине пра-
вове, економічне та інституціональне поле України 
слід вважати також вагомим чинником забезпечення 

                                                        
1 Тут і далі за текстом жирним шрифтом виокремлено фрагменти, які, у разі їх змістовного прийняття, можуть 

бути наведені у СЕР. 

й безпосереднього проведення інформаційної про-
тидії у гібридній війні Російської Федерації та необ-
хідним і вагомим посилом для проукраїнські налаш-
тованих громадян «по той бік» лінії зіткнення. 

Такий підхід щодо визначення і закріплення на 
державному рівні можливих сценаріїв і часових меж 
реінтеграції тимчасово неконтрольованих територій 
у єдине правове, економічне та інституціональне 
поле країни також буде позитивно сприйматися  
міжнародною спільнотою з погляду підтвердження 
і демонстрації реальної та виваженої політики Укра-
їни у відновленні миру на Донбасі. 

Другий пропонований захід державної регуля-
торної політики щодо вдосконалення змісту СЕР: 
розширення переліку очікуваних результатів прий-
няття й ефективної та соціально відповідальної реа-
лізації СЕР такими положеннями (і відповідними, 
прийнятими за методикою СЕР, Індикаторами 
2030). 

«Підвищення інвестиційної привабливості 
Донецької та Луганської областей для внутріш-
ніх і зовнішніх інвесторів, у тому числі – Євро-
пейського Союзу та Міжнародного валютного 
фонду». 

«Формування ефективної системи управ-
ління новоутворених громад, покращення кому-
нікації громадян з органами місцевого самовря-
дування та забезпечення соціальної згуртова- 
ності». 

Перше з даних положень за логікою викладення 
очікуваних результатів у СЕР може бути додано на 
сторінці 30 за номером 9, а друге положення – на 
цій же сторінці за номером 10. 

Таким чином, за прийнятою логікою висвіт-
лення СЕР Індикатор 2030 відповідно до першого 
наведеного положення пропонується у наступному 
вигляді: « – зростання надходжень прямих інозе-
мних інвестицій (%): Донецька область – 35%; 
Луганська область – 22%» (на сторінці 30 СЕР). 

Індикатори 2030 другого пропонованого поло-
ження даного блоку: 

« – довіра до місцевих органів влади: До- 
нецька область – 4,3; Луганська область – 4,5»;  

« – індекс рівня негативних стереотипів: До-
нецька область – 3,5; Луганська область – 3,4»;  

« – громадський оптимізм: Донецька об-
ласть – 5,5; Луганська область – 5,2» (сторінка 30 
СЕР). 

Третій пропонований захід державної регуля-
торної політики щодо вдосконалення змісту СЕР. 
Відхід від узагальненого підходу щодо характерис-
тики територій Донецької та Луганської областей, 
контрольованих Україною: врахування і відобра-
ження реально існуючих принципових економічних, 
інституціональних і природничо-кліматичних від-
мінностей субрегіонального рівня (у Донецькій об- 



В. А. Чеботарьов, Є. В. Чеботарьов 

29 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

ласті подібного роду відмінності традиційно мають 
більшу варіацію як за економічною, так і за природ-
ничо-кліматичною та інституціональною ознаками). 

Подібного роду узагальнені характеристики 
територій Донецької та Луганської областей є по-
ширеними, практично, за всім змістом СЕР. 

У Луганській області такими субрегіональними 
економіко-просторовими територіями є: 

– типові старопромислові території («трикут-
ник» Сєвєродонецьк – Рубіжне – Лисичанськ; міста 
Щастя та Попасна); 

– типові сільські території, площа яких складає 
до 4/5 сучасної території області, на яких практично 
втрачено промислові підприємства, інфраструк- 
турні виробничі та логістичні об’єкти і соціальну 
сферу. 

Недооцінка та/або ігнорування економічних, 
інституціональних і природничо-кліматичних від-
мінностей субрегіонів у межах Донецької та Луган-
ської областей стане певним лімітуючим чинником 
реалізації СЕР, особливо – у практичній діяльності 
правомірно визначених суб’єктів інституціональної 
системи управління (Розділ ІV CЕР) та прийнятті 
управлінських рішень багатьма новоутвореними 
об’єднаними територіальними громадами. 

Четвертий пропонований захід державної ре-
гуляторної політики щодо вдосконалення змісту 
СЕР: врахування і відображення у СЕР сільськогос-
подарської структури і спрямованості функціону-
вання сучасного регіонального економічного під- 
комплексу Луганської області. 

Зокрема, Ініціативу 2.2 СЕР «Розвиток сучас-
ного сільського господарства» є доцільним допов-
нити таким заходом (за змістом СЕР це може бути 
Захід 2.2.5) 

«2.2.5. Захід: забезпечення основ структурної 
перебудови агропродовольчих секторів Донець-
кої та Луганської областей із запровадженням  
системи державно-приватно-комунального спів-
робітництва. 

Завдання заходу: використання економіч-
ного потенціалу та інституціональної ролі агро-
холдингів з метою запуску структурної перебу-
дови агропродовольчих секторів Донецької та 
Луганської областей. 

Територіальний принцип.  
Заходи впроваджуватимуся на всій території 

Донецької і Луганської областей». 
Особливо актуальним з упровадження пропо-

нованого Заходу 2.2.5 є для Луганської області: два 
діючі в регіоні агрохолдинги «Агротон» і «Нібу-
лон», які сконцентрували понад 100 тис. га земель 
сільськогосподарського призначення, консервують  
і провокують суто сировинну спрямованість діяль-
ності (на відміну, наприклад, від агрохолдингу 
«АПК-Інвест», базою господарювання якого є До- 
нецька область).  

Агропродовольча сфера Луганської області  
(і сільські території регіону) перетворилися на си- 

ровинний додаток Харківської області. Наприклад, 
унаслідок війни територія Луганщини не має сучас-
них м’ясопереробних підприємств (у Харківській 
області їх до двадцяти): за діючою моделлю спочатку 
«тіньовий бізнес» вивозить до підприємств Харків-
щини сільськогосподарських тварин (при цьому, не-
щадно ошукуючи селян), а потім до Луганщини за-
возиться продукція підприємств м’ясопереробної 
промисловості. 

Далі. Виходячи з того, що внаслідок війни на 
Донбасі головною стримуючою проблемою агро- 
продовольчих секторів Донецької та Луганської об-
ластей стала проблема збуту продукції, є доцільним 
доповнити зміст Заходу 2.2.4. «Відновлення сільсь-
когосподарської інфраструктури». Зокрема, виклад 
Завдання заходу після слів «… за рахунок віднов-
лення та розширення потужностей аграрної інфра-
структури» доповнити наступним положенням «та 
створення мережі обслуговуючих кооперативів 
сільської місцевості областей» (стор. 81 СЕР). 

Відповідно, є доцільним розширення Індикато-
рів Заходу 2.2.4 за рахунок нового: «Покриття сіль-
ських місцевостей областей мережею обслугову-
ючих кооперативів» (зі встановленням показнику 
100% до 2025 р.) (стор. 82 СЕР). 

Такі обслуговуючі сільськогосподарські коопе-
ративи пропонуємо створювати в межах нових ОТГ; 
спектр діяльності кооперативів має охоплювати  
можливо більший перелік підгалузей сільськогоспо-
дарського господарства (але, без втрати сенсу еко-
номічної доцільності). Реалізація даної пропозиції 
буде мати ще один вагомий інституціональний 
ефект (окрім забезпечення економічної спромож- 
ності органів місцевого самоврядування та підви-
щення рівня життя на селі): вона значно усуне супе-
речності з Європейським Союзом щодо застосу-
вання умов функціонування вітчизняної агропродо-
вольчої сфери до стандартів ЄС. 

Стосовно пункту ІІІ даних пропозицій (необ-
хідності паралельного зі вдосконаленням змісту 
СЕР опрацьовування системи заходів державної ре-
гуляторної політики щодо безпосередньої реалізації 
СЕР) доцільними вважаємо такі доповнення до до-
кументу. 

«Виокремлення першочергових «точок  
росту» соціально-економічного розвитку До- 
нецької та Луганської областей» (реалізація таких 
заходів має бути здійснена в межах запропонова-
ного першого трирічного етапу реалізації СЕР; такі 
першочергові заходи мають забезпечити не тільки 
суто господарський ефект, а й сформувати інститу-
ціональний «поштовх» у створенні «поясу успіш- 
ності» на Донбасі). 

Доцільність виокремлення пропонованих пер-
шочергових «точок росту» посилюється ще й непо-
трібністю залучення надзвичайних коштів задля їх 
практичного «задіяння». 

«У Луганській області такими «точками ро-
сту» є доцільним виокремити наступні.» 
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Перша пропозиція щодо реалізації СЕР: «ре- 
конструкція лісових насаджень на незамінова-
них ланках методом рубки дерев з подальшим 
проведенням насаджень на відстані до 10-17 км 
від Станиці Луганської вглиб території області, 
які було пошкоджено внаслідок бойових дій». 

Реалізація даного заходу на головному пер-
шому етапі – рубки дерев, не буде потребувати ви-
трат державного бюджету та бюджетів місцевих ор-
ганів (навіть забезпечить надходження коштів до 
бюджетів відповідних рівнів, що створить умови 
для подальшого проведення насаджень) оскільки 
вона на 100% може бути досягнена завдяки залу-
ченню на платній (але легальній і прозорій) основі 
суб’єктів приватного бізнесу регіону. 

Друга пропозиція щодо реалізації СЕР: «прове-
дення ремонтних робіт залізничної гілки Нова 
Кондрашівська-Нова – Старобільськ – Лантра- 
тівка та оновлення її локомотивного парку» (мо-
ральний і фізичний знос гілки та локомотивів не 
тільки практично унеможливлюють хоча б більш-
менш цивілізоване використання даної гілки, яка є 
єдиною у західній частині області, а й створюють 
постійну загрозу життєдіяльності громадян вздовж 
усієї гілки). 

Реалізація таких заходів одночасно стане скла-
довою забезпечення щодо додаткового стимулю-
вання побудови перетинки між залізничними гіл-
ками Попасна – Сватове – Куп’янск та Нова Конд-
рашівська-Нова – Старобільськ – Лантратівка.  

За сукупністю економічних, природничих та ін-
ституціональних чинників найбільш доцільним ва-
ріантом проходження перетинки з чотирьох, які  
розглядаються у СЕР, є доцільним обрати варіант 
Білокуракіне – Сватове (60 км). 

Як реальна альтернатива щодо перетинки ва- 
ріанту Білокуракіне – Сватове може розглядатися 
варіант Старобільськ – Сватове (близько 62 км) (ос-
таточні висновки мають бути зроблені лише після 
порівняльного аналізу сукупності чинників природ-
ничого характеру та необхідного обсягу робіт з ура-
хуванням рельєфу місцевості за даними варіан-
тами). 

Третя пропозиція щодо реалізації СЕР: «про-
ведення ремонтних робіт газорозподільчої ланки 
смт. Новопсков із забезпеченням повноцінного 
функціонування газопроводу Новопсков – Шебе-
линка за реверсною схемою роботи (із під’єднан-
ням до Краснопопівського підземного сховища 
газу)». 

При цьому, слід зберегти техніко-технологічні 
умови щодо можливостей відновлення у майбут-
ньому функціонування газопроводу Уренгой – Но-
вопсков за його первісною схемою роботи. 

Впровадження такого пропонованого заходу 
забезпечить ефект не тільки у контексті реалізації 
СЕР, а й у більш ширшому загальнодержавному ро-
зумінні: соціально-економічному розвитку кількох 
регіонів сходу України (як мінімум, ще й сусідніх 
Харківської та Донецької областей). 
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Чеботарьов В. А., Чеботарьов Є. В. Пропозиції щодо вдосконалення і реалізації «Стратегії економічного розвитку 

Донецької та Луганської областей на період до 2030 року» 
На підґрунті узагальнення науково-практичних розробок економічних дослідницьких центрів країни і провідних віт- 

чизняних вчених, сукупності проблем щодо подолання наслідків війни на Донбасі, з урахуванням напрацювань авторів за 
даною тематикою, обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення і реалізації «Стратегії економічного розвитку Донецької та 
Луганської областей на період до 2030 року» (СЕР), яку представлено Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій України. Наголошено на необхідності та актуальності подібного державного нормативно-правового акта (з визнанням 
економічних й інституціональних втрат країни внаслідок ігнорування його прийняття протягом попередніх років). З метою 
опрацювання системних засад удосконалення й ефективної практичної реалізації обговорюваного документу в контексті  
розробки й провадження середньо- та довгострокових загальнодержавних планів соціально-економічного розвитку в СЕР за-
пропоновано визначити оптимістичний, базовий та песимістичний сценарії та часові параметри реінтеграції тимчасово-оку-
пованих територій Донецької та Луганської областей у єдине правове, економічне та інституціональне (у тому числі інфор-
маційне) поле України з подальшою ідентифікацією базового (найбільш вірогідного) сценарію – у межах 7-10 майбутніх ро-
ків: протягом 2028-2030 рр. Серед інших запропонованих заходів державної регуляторної політики є: визначення додаткових 
очікуваних результатів прийняття й ефективної та соціально відповідальної реалізації СЕР стосовно підвищення інвестицій-
ної привабливості Донецької та Луганської областей і формування ефективної системи управління новоутворених громад (з 
обґрунтованими відповідними Індикаторами 2030); відхід від узагальненого підходу щодо характеристики територій До- 
нецької та Луганської областей, контрольованих Україною; врахування і відображення у СЕР сільськогосподарської струк-
тури і спрямованості функціонування сучасного регіонального підкомплексу Луганської області (з пропозиціями щодо вдос-
коналення структури агропродовольчої сфери Луганщини), а також необхідність виокремлення першочергових «точок росту» 
соціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей (з виокремленням таких «точок росту» на прикладі Лу-
ганського регіону). 

Ключові слова: Україна, «Стратегія економічного розвитку 2030», Донецька область, Луганська область, Міністерство 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

 
Chebotarov, V. A., Chebotarov, Ie. V. Proposals for Improving and Implementing the "Strategy for Economic Develop-

ment of Donetsk and Luhansk Regions until 2030" 
On the basis of generalization of scientific and practical developments of economic research centers of the country and leading 

domestic scientists on a set of problems concerning overcoming of consequences of war in Donbass, taking into account works of 
authors on the given subject, proposals on improvement and implementation of the "Strategy of economic development of Donetsk 
and Luhansk oblasts for the period up to 2030" (SED), presented by the Ministry of Reintegration of the Temporarily Occupied Terri-
tories of Ukraine, are substantiated. The necessity and urgency of such a state legal act is emphasized (with the recognition of the 
country's economic and institutional losses due to ignoring its adoption in previous years). In order to elaborate the systemic principles 
of improvement and effective practical implementation of the discussed document in the context of development and implementation 
of medium- and long-term national plans for socio-economic development in the SED it is proposed to define optimistic, basic and 
pessimistic scenarios and time parameters of reintegration of the temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk regions into 
a single legal, economical and institutional (including - informational) field of Ukraine with further identification of the basic (most 
probable) scenario - within 7-10 upcoming years: during 2028-2030. Among the other proposed measures of state regulatory policy 
are: determination of additional expected results of adoption and effective and socially responsible implementation of the SED in 
relation to increase of the investment attractiveness of Donetsk and Luhansk oblasts and formation of an effective management system 
for newly formed communities (with substantiated relevant Indicators 2030); departure from the generalized approach to the charac-
terization of the territories of Donetsk and Luhansk oblasts controlled by Ukraine; taking into account and reflecting in the SED the 
agricultural structure and the direction of functioning of the modern regional subcomplex of Luhansk region (with proposals of im-
proving the structure of the agro-food sector of Luhansk region), as well as the necessity to identify priority "growth points" of socio-
economic development of Donetsk and Luhansk regions (with the selection of such "growth points" on the example of the Luhansk 
region). 
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Keywords: Ukraine, "Strategy of economic development 2030", Donetsk region, Luhansk region, Ministry of Reintegration of 
the Temporarily Occupied Territories of Ukraine. 

Чеботарёв В.А., Чеботарёв Е.В. Предложения по совершенствованию и реализации «Стратегии экономического 
развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года» 

На основе обобщения научно-практических разработок экономических исследовательских центров страны и ведущих 
отечественных ученых, совокупности проблем по преодолению последствий войны в Донбассе, с учетом наработок авторов 
по данной тематике, обоснованы предложения по совершенствованию и реализации «Стратегии экономического развития 
Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года» (СЭР), представленная Министерством реинтеграции временно ок-
купированных территорий Украины. Отмечена необходимость и актуальность подобного государственного нормативно-пра-
вового акта (с признанием экономических и институциональных потерь страны вследствие игнорирования его принятия в 
предыдущие годы). С целью разработки системных основ совершенствования и эффективной практической реализации об-
суждаемого документа в контексте разработки и реализации средне- и долгосрочных общегосударственных планов соци-
ально-экономического развития в СЭР предложено определить оптимистичный, базовый и пессимистический сценарии и 
временные параметры реинтеграции временно-оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в единое право-
вое, экономическое и институциональное (в том числе информационное) поле Украины с последующей идентификацией ба-
зового (наиболее вероятностного) сценария – в пределах 7-10 будущих лет: в течение 2028-2030 гг. Среди других предложен-
ных мер государственной регуляторной политики являются: определение дополнительных ожидаемых результатов принятия 
и эффективной и социально ответственной реализации СЭР по повышению инвестиционной привлекательности Донецкой и 
Луганской областей и формирования эффективной системы управления новообразованных общин (с обоснованными соот-
ветствующими Индикаторами 2030); уход от обобщенного подхода к характеристики территорий Донецкой и Луганской об- 
ластей, контролируемых Украиной; учета и отражения в СЭР сельскохозяйственной структуры и направленности функцио-
нирования современного регионального подкомплекса Луганской области (с предложениями по совершенствованию струк-
туры агропродовольственной сферы Луганщины), а также необходимость выделения первоочередных «точек роста» соци-
ально-экономического развития Донецкой и Луганской областей (с выделением таких «точек роста» на примере Луганского 
региона). 

Ключевые слова: Украина, «Стратегия экономического развития 2030», Донецкая область, Луганская область, Мини-
стерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 
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ЧИ ВИРОК «УКРАЇНСЬКИЙ ХРЕСТ» ДЛЯ ДОНБАСУ 4.0? 
 
Постановка проблеми. Воєнно-політичній 

конфлікт на Донбасі триває вже 7 років і позитивної 
динаміки протягом останнього часу щодо його вре-
гулювання не спостерігається. Структура економіки 
як підконтрольної центральному уряду території, 
так й не підконтрольної, має ознаки деградації. В 
свою чергу економічні процеси мають вплив на по-
літичну та гуманітарну площину, тому актуальною 
є проблема визначення економічних факторів цієї 
кризи та пошуку шляхів її вирішення. 

Аналіз останніх досліджень. Останні дослід-
ження, пов’язані з тематикою конфлікту на Донбасі 
в економічному контексті, переважно стосуються 
наступного: негативних соціально-економічних на-
слідків конфлікту [1-3]; стратегічних аспектів реін-
теграції та розвитку Донбасу [4-5]. При цьому оми-
нається питання одночасного комплексного осмис-
лення універсальних теоретичних засад формування 
конфлікту та можливостей його вирішення з позицій 
технологічно-економічного розвитку та еволюцій-
ної економіки, а також одночасного урахування  
зовнішніх та внутрішніх впливів.  

Тому метою дослідження є формалізація про-
блем формування Індустрії 4.0 на Донбасі з позицій 
еволюційної економіки й обґрунтування напрямків 
їх вирішення. 

Загальнотеоретичні основи роботи базуються 
на поєднанні принципів свободи волі та історичного 
детермінізму. 

З позицій свободи волі в суспільстві існують 
дві множини: (1) суб'єкти, (2) об'єкти. Суб'єкти ха-
рактеризуються наявністю (А) стратегії і (Б) ресурсу 
(для її реалізації). Отже, капіталіст, у якого немає 
стратегії належить до множини об'єктів, а найманий 

робітник (у тому числі, що працює розумово), у 
якого є стратегія, – це вже суб'єкт (тому що у нього 
є мінімальний ресурс у вигляді здатності до праці). 

З позицій історичного детермінізму в світі ді-
ють певні сценарії та закони взаємодії (у рамках 
світ-системного підходу; інституційної та еволюцій-
ної економіки тощо). 

Виходячи з цих положень, проведено дослі-
дження ситуації в середині та навколо Донбасу. Але 
«перш, ніж підійти до вирішення важкого і склад-
ного завдання відродження Донбасу, необхідно про-
стежити ті умови, в яких перебувала донецька про-
мисловість в минулому і в яких вона знаходиться в 
даний час» [6, с. 3]. Цій фразі близько 100 років, але 
вона звучить більш ніж актуально і сучасно. Тому 
початок дослідження присвячений аналізу минулого 
і сьогодення Донбасу з економіко-технологічних по-
зицій. І на підставі цього визначено доцільне май- 
бутнє. 

 
Історія Донбасу в контексті технологічних 

устроїв та промислових революцій 
На даний момент домінують два підходи до пе-

ріодизації технологічного прогресу: через промис-
лові революції та технологічні устрої (інноваційні 
хвилі), які можна розглядати як певний історично 
обумовлений шлях прогресивного розвитку люд- 
ства. Якщо обидва підходи поєднати, то вийде, що 
Перша промислова революція відповідає I та II тех-
нологічним устроям, Друга промислова революція – 
III та IV технологічним устроям, Третя промислова 
революція – V технологічному устрою, і Четверта 
промислова революція – VI технологічному устрою 
(табл. 1).  

 

Таблиця 1 
Загальна схема технологічних устроїв та промислових революцій 

Промислова революція (ПР) Технологічний устрій (ТУ) 
Період Маркери Період (початок) Маркери 

1 2 3 4 
Перша ПР 
(кінець XVIII ст. – 
початок XIX ст.) 

Паровий двигун; 
текстильна промисловість (тка-
цькі станки); металургія; заліз-
ниця; перехід від аграрної до 
промислової економіки  

Перший ТУ
1770-ті роки 

Ера текстильної промис-
ловості 

Другий ТУ
1820-ті роки 
 

Ера пару й залізниці

Друга ПР 
(друга половина 
XIX ст. – початок 
XX ст.) 

Електрична енергія; нафтохі-
мічна промисловість; телефон 
і телеграф; конвеєрне вироб-
ництво 

Третій ТУ
1870-ті роки  

Ера сталі й електрики

Четвертий ТУ
1930-ті роки 

Ера нафти, автомобіле-
будування, масового ви-
робництва 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 

Третя ПР 
(кінець XX ст. –  
до цього часу) 
 

Електронні системи; ІКТ; авто-
матизація виробництва; розви-
ток сектора ПО 

П’ятий ТУ
1970-ті роки 
 

Ера інформатизації та 
ІКТ-технологій 

Четверта ПР 
(після 2010-х –  
до цього часу) 

Інтернет речей; вертикальне ви-
робництво агропродукції; син-
тез їжі; штучний інтелект; 3D-
принтинг; розподілене вироб-
ництво і енергетика 

Шостий ТУ
2010-ті роки  

Ера нанобіотехнологій

* Складено автором з використанням [7, c. 22-23].  
 
Маючи визначену вище топіку технологічного 

розвитку, можна розглянути шлях економіко-техно-
логічного становлення Донбасу (рис. 1). Хоча пред-
ставлена періодизація небездоганна, але точні дати, 

з одного боку, визначити неможливо, а з іншого – 
наявність максимально точних дат (наприклад, з  
точністю до одного року) нічого не додає до розу-
міння історично сформованих процесів. 

 

 

Рис. 1. Донбас в контексті промислових революцій 
 

Донбас 0.0. До другої половини XIX ст. Донбас 
переважно перебуває на доіндустріальній фазі роз-
витку, коли промислове виробництво не відіграє  
істотного значення в житті регіону. 

Донбас 1.0. Активна індустріалізація Донбасу 
почалася в другій половині XIX ст., тобто Перша 
промислова революція на Донбасі прийшла із за- 
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тримкою в 50-100 років (більш ніж 2 покоління лю-
дей) щодо передових економік. 

Донбас 2.0. Друга промислова революція по-
чала приходити на Донбас ще до революції (1917 р.) 
у вигляді електрифікації та подальшого розвитку 
мережі залізниць [6, c. 19-20]. Однак повністю за- 
вершений характер Друга промислова революція 
набула вже в радянський період. 

Донбас 3.0 в радянський і пострадянський пе-
ріод так і не відбувся. І це проблема не тільки Дон-
басу, але і СРСР у цілому, і УРСР зокрема, а також 
сучасної України. Незважаючи на окремі успіхи в 
автоматизації виробництва, Третя промислова рево-
люція залишилася незавершеною. У деякому роді 
знаковою можна вважати відмову від розгортання 
Загальнодержавної автоматизованої системи обліку 
та обробки інформації (ЗДАС [8]) в 70-80-ті роки 
минулого століття. Впровадження цієї системи  
могло б істотно змінити поточний ландшафт цифро-
візації в Україні [9, c. 20].  

Проблеми у формуванні Індустрії 3.0 спостері-
галися й після 1991 р., що в підсумку позначилося 
на формуванні Індустрії 4.0, яка лише зароджується 
на Донбасі. Заміна планової економіки ринковою не 
привела до прориву в освоєнні нових технологій. У 
той час як в ядрі економічної світ-системи відбува-
лася і осмислювалася цифровізація і віртуалізація 
господарської діяльності [10], на Донбасі представ-
никами найбільшого капіталу обговорювалася про-
відна роль металургії [11, c. 69]. 

Навіть перед подіями 2014 р., структура еконо-
міки Донецької області більше відповідала Другій 
промислової революції (рис. 3), а машинобуду-
вання, основний базис для розвитку Індустрії 4.0, 
займало всього 8% в обсягах реалізації промислової 
продукції. А «як свідчать міжнародні статистичні 
дослідження, в економічно розвинених країнах на 
частку машинобудування припадає 30-50% від за- 
гального обсягу випуску промислової продукції» 
[12]. 

 

 
Рис. 2. Структура промисловості Донецької області в 2013 р.  

(за обсягом реалізованої промислової продукції) [13, с. 85] 
 
Після розмежування Донецької області на під-

контрольні і непідконтрольні центральному уряду  
в Києві території ситуація ще більше ускладнилася. 

На «підконтрольній» частині Донецької області 
частка машинобудування в загальному обсязі реалі-
зації продукції скоротилася до 5,2% (рис. 3). 

При цьому «виробництво комп'ютерів, елект-
ронної та оптичної продукції» за 2019 р. склало 
лише 31,2 млн грн (близько 1 млн євро), тобто  
0,2% у структурі загального обсягу машинобуду-
вання. 

На «непідконтрольних» територіях ситуація ще 
важча. Частка машинобудування станом на 2017 р. 
складає лише 2% в структурі промисловості  
(рис. 4). 

Окремо варто звернути увагу, що за весь період 
незалежності України на території Донбасу не з'яви-
лося жодної значущої технологічної компанії або 
навіть «маркетплейса» (наприклад, Rozetka або 
Prom.ua), незважаючи на наявність інвестиційного 
капіталу (отриманого в традиційних для Другої про-
мислової революції галузях промисловості). Після 
2014 р. ситуація не змінилася на краще. 

Таким чином, можна зробити висновок, що  
після подій 2014 р. й поділу Донбасу на відокрем-
лені фінансово-економічні системи (на прикладі До-
нецької області), жодна з них не наблизилася за 
своєю структурою до характеристик, відповідних 
ані Третій, ані Четвертій промисловим революціям. 

Таке незадовільне становище вимагає ґрунтов-
ного розгляду причин, що його обумовили.   
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Рис. 3. Структура промисловості Донецької області в 2019 р.  

(«підконтрольні» території) [14] 
 
 

 
Рис. 4. Структура промисловості Донецької області в 2017 р.  

(«непідконтрольні» території) [15] 
 
«Український хрест» та його проєкція на 

Донбас 
Як було доведено в попередніх дослідженнях 

[11] з позицій еволюційної економіки в Україні  
сформувався профіль великого капіталу суттєво від-
мінний від великого капіталу Німеччини, США 
(табл. 2), а також Російської Федерації та Китаю. 

Головна відмінність поведінкової моделі укра-
їнського капіталу полягає в тому, що він розглядає 

державу, як інструмент перерозподілу бюджету на 
свою користь та проведення приватизації державної 
власності у власних інтересах. У той час як великий 
приватний капітал, наприклад, Німеччини розглядає 
власний уряд як інструмент лобіювання своїх інте- 
ресів на міжнародній арені (це досить добре просте-
жуються щодо добудови «Північного потоку-2»). 
Аналогічна поведінка спостерігається відповідного 
великого капіталу США, Росії чи Китаю.  
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Таблиця 2 
Домінуючі характеристики профілю українського та «західного» капіталу [11] 

Спосіб реалізації  
еволюційного правила Україна Німеччина, США 

(1) Поведінки окремого ка-
піталу 

Екстенсивне розширення (на 
основі розширення викорис-
тання ресурсів) 

Інтенсивне розширення (на основі інно-
вацій) 

(2) Взаємодії капіталів між 
собою 

Поглинання (підпорядкування) 
іншого капіталу всередині кра-
їни 

Кооперація (в рамках ланцюжка ство-
рення вартості; лобіювання спільних ін-
тересів і т.д.). 
Поглинання (підпорядкування) на зов-
нішній арені 

(3) Виникнення нових капі-
талів 

Відокремлення від вже існую-
чого капіталу (відділення час-
тини від державного капіталу) 

Розвиток «з нуля» (наприклад, Google, 
Facebook, Amazon) 

(4) Вихід із сукупності капі-
талів 

Вороже поглинання Ліквідація через процедуру банкрутства 
(наприклад, Lehman Brothers Holdings)  

 
 
У підсумку, в Україні великий вітчизняний ка-

пітал, як правило, розширюється за моделлю 
«гроші» – «влада» – «гроші плюс», і через це по від-
ношенню до державної влади в кожний момент часу 
він розподіляється на «провладний» капітал та «опо-
зиційний» капітал. Відповідно через профіль про-
відних іноземних капіталів (їх сукупності) на тери-
торії України активно діють умовні сукупності: «за-
хідний» та «східний» капітали.   

Поєднуючи взаємодію внутрішніх та зовнішніх 
акторів, можна запропонувати умовну піктограму 
під назвою «український хрест» (рис. 5). 

 

«Провладний» 
капітал

«Опозиційний» 
капітал

«Західний» 
капітал

«Східний» 
капітал

 
Рис. 5. Піктограма «український хрест» 
 
Економічне значення «західного» та «схід-

ного» капіталів в Україні є суттєвим. Так, з ТОП-10 
торгівельних партнерів України товарами (за ре-
зультатами І кварталу 2021 р.) п’ять країн можна  
віднести до групи «захід» (Польща, Німеччина, 
США, Італія, Угорщина), на які у загальній геогра-
фічній структурі приходиться 25%. Також п’ять 
країн можна віднести до групи «схід» (Китай, Росiй-
ська Федерацiя, Туреччина, Бiлорусь, Iндiя), на які у  
 

загальній географічній структурі зовнішній торгівлі 
товарами приходиться 33% [16]. 

Досить чітко простежується проєкція «україн-
ського хреста» на Донбас. Так, з одного боку, про-
відний вітчизняний капітал під брендом СКМ похо-
дить з Донбасу, та по цей час має бізнес-інтереси в 
даному регіоні (наприклад, для металургійної скла-
дової важливими підприємствами є Маріупольський 
МК ім. Ілліча та металургійний комбінат «Азов-
сталь»). Одночасно, товарообіг Донецької області 
(«підконтрольні» території) з трьома країнами за-
ходу (Iталiя, США, Польща) складає 35,8% у геогра-
фічній структурі зовнішньої торгівлі товарами у  
І кварталі 2021 р. Також майже третина припадає на 
країни сходу (Туреччина, Росiйська Федерацiя, Ки-
тай) – 32,7% [17].  

Україна належить до країн з порядками обме-
женого доступу (за Д. Нортом) [18], де «всі великі 
економічні організації за необхідністю є політич-
ними» [19, с. 445]. Тому великий капітал в Україні в 
обов’язковому порядку грає не лише в економічній, 
а також й політичній площині.  

Варто ще раз відзначити, що «провладний», 
«опозиційний», «західний» та «східний» капітали 
звичайно не є однорідними, і всередині них міс-
тяться суттєві протиріччя. Однак наявні загальні ін-
тереси дозволяють розглядати їх як щось умовно 
єдине. На даний момент «провладний» капітал  
кооперується із «західним» для поглинання «опози-
ційного». Після поглинання «опозиційного» має 
(відповідно до логіки поведінки більш великого ка-
піталу щодо більш дрібного) відбутися поглинання  
і «провладного» капіталу. Якщо цей процес буде за-
вершений, то Україна закріпиться на периферії гло-
бальної економічної світ-системи, що буде проявля-
тися в прискореному поширенні цифрового спожи-
вання на тлі повільної цифровізації виробництва 
(наприклад, випуску промислових роботів). 
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Образ майбутнього Донбасу з позицій цент-
ральної і регіональної влади 

Проведений аналіз буде неповним, якщо не  
розглянути, яке майбутнє для Донбасу бачать міс-
цеві і центральні органи влади. Для цього були про-
аналізовані Стратегія розвитку Донецької області на 
період до 2027 року (далі СРДО-2027) [13], яка  
була затверджена розпорядженням голови Донець-
кої облдержадміністрації, керівником обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації № 147/5-20 від 
17.02.2020 р, та Концепція економічного розвитку 
Донецької і Луганської областей, яка була схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
23 грудня 2020 р. № 1660-р (далі Концепція). 

У СРДО-2027 вказано наступне стратегічне ба-
чення: «Донеччина від Приазов’я до «Святих гір»: 
безпечна, прогресивна та приваблива. Заможний ре-
гіон з інноваційною економікою, що спирається на 
потужний промисловий комплекс, новітні IT-рі-
шення та швидкозростаючий аграрний сектор, з  
комфортними умовами життя людей на засадах  
ефективного управління та збалансованого приро-
докористування» [13, с. 174].  

Хоча бачення сформульовано дещо абстрактно, 
однак, наявність конкретних індикаторів оцінки ре-
алізації СРДО-2027 (які відповідають цілям і зада-
чам) дозволяє більш детально уявити цільовий образ 
майбутнього, і оцінити його відповідність вимогам 
формування Донбасу 4.0. В СРДО-2027 зазначено 
наступне бачення: 

Цільові індикатори [13, с. 202-223] безпосеред-
ньо ніяк не пов'язані з Індустрією 4.0. Хоча в рамках 
операційної цілі «1.2. Розумна спеціалізація, засно-
вана на знаннях та інноваціях» [13, с. 204] є ряд  
завдань, які за назвою споріднені цілям побудови Ін-
дустрії 4.0. 

Наприклад, у рамках завдання «1.2.3. Підтримка 
галузей з економічним та інноваційним потенціалом 
для розвитку» передбачається, що «питома вага  
реалізованої інноваційної продукції (товарів, по- 
слуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (то-
варів, послуг) регіону» збільшиться з 0,4% у 2018 р. 
до 0,7% у 2027 р. [13, с. 205]. Залишаючи за дуж-
ками, що навіть визначення інноваційності продук-
ції проводиться досить суб'єктивно самими підпри-
ємствами [20], все одно з таким обсягами нової для 
ринку або підприємства продуктами (щодо поточної 
номенклатури) буде неможливо перейти до більш 
високого технологічного укладу. 

Однак основним питанням залишається відсут-
ність структурних змін і забезпечення ресурсів (ін-
вестицій) для цих змін. Фактично в цій стратегії ніяк 
не враховується, що кошти місцевих бюджетів в об-
сязі інвестицій складають всього 3,6%, кошти дер-
жавного бюджету – 1,5, а власні кошти підприємств 
та організацій – 93,4% [21]. У свою чергу підприєм-
ства і організації мають свої власні стратегії. 

Таким чином, при стратегуванні на регіональ-
ному рівні структурні зміни в бік підвищення техно- 

логічності виробництва і споживання не передбача-
ються. Зміна характеру інвестиційних процесів під-
приємств і організацій також не розглядається. 

Одночасно з діючої СРДО-2027 розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України була прийнята Кон-
цепція економічного розвитку Донецької та Луган-
ської областей [22] (далі Концепція), яка є базисом 
для Стратегії економічного розвитку Донецької та 
Луганської областей і плану заходів щодо її реаліза-
ції. Причому Концепція ніяк не пов'язана з СРДО-
2027, вона навіть не згадується. 

У Концепції серед проблем, крім обумовлених 
військовим конфліктом, виділяються такі: відсут-
ність модернізації великих підприємств «через на- 
явність традиційного ринку збуту», «історично сфор-
мована пасивна експлуатація наявного ресурсного 
потенціалу», «застаріла матеріально-технічна база 
та структурна розбалансованість промислового ком-
плексу з домінуванням галузей із слабкою іннова-
ційною сприйнятливістю» [22].  

При цьому «шляхи і способи розв’язання про-
блем» не містять чітких імперативів для стимулю-
вання прискореного технологічного розвитку, а 
тільки вказують опосередковані напрямки, такі як 
«запровадження проєктів приєднання до високотех-
нологічних європейських та світових кластерів; сти-
мулювання розвитку нових високотехнологічних 
виробництв, зокрема комп’ютерно-інтегрованих, як 
основи для технологічного переоснащення галузі 
машинобудування; сприяння впровадженню низь-
ковуглецевої економіки та водневої енергетики; за-
провадження інноваційних технологій та інформа-
ційних систем для управління транспортною систе-
мою; відновлення «прикладних» ланцюгів циклу 
«освіта – дослідження – виробництво» в промисло-
вості, охороні здоров’я та освіті, зокрема форму-
вання університетських центрів інноваційного роз-
витку та наукових досліджень» [22].  

Серед очікуваних результатів прямо деклару-
ється, що «Реалізація Концепції сприятиме модерні-
зації на інноваційній основі промислового вироб- 
ництва Донецької та Луганської областей та збіль-
шенню частки інноваційно активних підприємств з 
V-VI технологічним укладами у виробничих проце-
сах реального сектору економіки» [22]. Проте яким 
чином і коли це станеться залишається не визначе-
ним і слабо обґрунтованим. Так, передбачається, що 
«реалізація Концепції здійснюється за рахунок кош-
тів державного та відповідних місцевих бюджетів…, 
коштів, які будуть стягнуті з Російської Федера-
ції, … , а також коштів міжнародних партнерів, бан-
ківського сектору та залученого капіталу» [22]. 

Таким чином, реалізація Концепції базується на 
ресурсі державного і місцевого бюджету, який, як 
ми показали раніше, становить близько 5% від за- 
гального обсягу капітальних інвестицій (і в основ-
ному витрачається на підтримку існуючої інфра-
структури), а також невідомо коли і в якому обсязі 
отримані кошти від Російської Федерації і міжна- 
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родних партнерів. Маючи такий фінансовий базис, 
ризики не реалізації Концепції виглядають вельми 
істотними. 

У СРДО-2027 та Концепції, з одного боку, зая-
влений образ майбутнього не підкріплений ресур-
сами, а з іншого – не враховуються ризики як зов- 
нішні (загроза глобальної економічної кризи в най-
ближчі роки), так і внутрішні (властиві самій сис-
темі стратегування в Україні вади [23]). Фактично в 
кожному із стратегічних документів залишається 
невизначеним суб'єкт реалізації стратегії. 

Тобто, немає не тільки ресурсно обґрунтова-
ного розвитку економіки з позицій більш прогре- 
сивних технологічних устроїв, а й базові протиріччя 
між капіталами, які обумовлюють домінування за-
старілих технологічних устроїв, не тільки ніяк не ви-
рішуються, а навіть і не ставляться. 

Висновки. 
1. З позицій еволюційної теорії економічних 

змін у контексті поєднання діяльності внутрішніх  
і зовнішніх акторів в Україні сформовано конфігу-
рацію «український хрест». У рамках цієї конфігу-
рації фіксуються два базових протиріччя: між «про-
владним» і «опозиційним» капіталом, з одного боку, 
і групою «західних» і «східних» капіталів – з іншого. 
Режим постійного протистояння обумовлює націле-
ність всіх груп акторів на отримання ренти, а не ін-
вестиційного прибутку, що фіксує технологічне від-
ставання від економічно розвинених країн. 

2. В умовах затяжного військово-політичного 
конфлікту спостерігається подальша деградація 
структури економіки (з позиції потенціалу для пере-
ходу до Індустрії 4.0) по обидві сторони від лінії  
розмежування. Відсутність остаточного мирного 
врегулювання обмежує можливості для залучення 
прямих іноземних інвестиції і трансферту техноло-
гій. При цьому адекватних викликам стратегічних 
документів щодо зміни ситуації немає. 

3. Перед Україною і Донбасом стоїть схожий 
виклик: перехід до нового технологічного укладу. 
Для цього необхідно: 

 з позицій свободи волі усвідомлення пред- 
ставниками великого капіталу ідеї, що без «миру» 
перехід і до Донбасу 4.0, і до України 4.0 займе  
значно більше часу, ніж в умовах конфлікту; 

 зміна профілю вітчизняного капіталу, його кон-
солідація для гри на внутрішній та зовнішній арені; 

 формування несуперечливого образу майбут-
нього для Донбасу (в рамках логіки Індустрії 4.0)  
і його формалізація в стратегічних документах; 

 нарощування інвестицій (у першу чергу внут-
рішніх) у пріоритетні (з позицій майбутнього) сек-
тори економіки; 

 створення розумних правил (умов) «спів-
життя» «західного» і «східного» капіталу при домі-
нуванні національного капіталу в Україні. 

4. У підсумку можна стверджувати, що лише 
подолавши «український хрест», можна очікувати 
на розбудову Донбасу 4.0 та України 4.0.   
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Вишневський О. С. Чи вирок «український хрест» для Донбасу 4.0? 
Метою дослідження є формалізація проблем формування Індустрії 4.0 на Донбасі з позицій еволюційної економіки й 

обґрунтування напрямків їх вирішення. 
Загальнотеоретичні основи роботи базуються на поєднанні принципів свободи волі й історичного детермінізму. З пози-

цій свободи волі в суспільстві існують дві множини: (1) суб'єкти, (2) об'єкти. Суб'єкти характеризуються наявністю (А) стра-
тегії і (Б) ресурсу (для її реалізації). З позицій історичного детермінізму в світі діють певні сценарії і закони взаємодії (в 
рамках світ-системного підходу; інституційної та еволюційної економіки). 

У рамках прогресивного економіко-технологічного розвитку (еволюційний детермінізм) на Донбасі спостерігаються 
суттєві проблеми з освоєння V-VI технологічних укладів. Основною причиною як технологічного відставання, так і трива- 
ючого конфлікту на Донбасі, є модель поведінки українського та іноземних великих капіталів. 

Головна відмінність моделі поведінки українського капіталу полягає в тому, що він розглядає державу як інструмент 
перерозподілу бюджету і приватизації у свою користь державної власності, через що постійно відтворюється формула 
«гроші» – «влада» – «гроші плюс». У результаті, по відношенню до державної влади вітчизняний капітал ділиться на «пров-
ладний» і «опозиційний» капітали. 

Великий іноземний капітал розглядає власний уряд як інструмент лобіювання своїх інтересів на міжнародній арені. На 
території України діють умовні сукупності: «західний» та «східний» капітали. 

Поєднання діяльності внутрішніх і зовнішніх акторів в Україні формує конфігурацію «український хрест», у рамках якої 
фіксуються два базових протиріччя: між «провладним» і «опозиційним» капіталом з одного боку, і групою «західних» і  
«східних» капіталів – з іншого. Режим постійного протистояння обумовлює націленість всіх груп акторів на отримання ренти, 
а не інвестиційного прибутку. 

Конфлікт на Донбасі, що почався в 2014 р., не тільки погіршив структуру економіки (її відповідності Індустрії 4.0) як на 
«підконтрольних» так «непідконтрольних» центральному уряду територіях, а й знизив інвестиційну активність. 

Основним напрямком для зміни ситуації на Донбасі, з позицій реалізації принципу свободи волі представниками вели-
кого капіталу, є перетворення профілю вітчизняного капіталу з метою консолідації його переговорної сили на зовнішній арені 
та забезпечення мирного врегулювання триваючого конфлікту. 

Ключові слова: еволюційна економіка, «український хрест», Донбас 4.0, військово-політичний конфлікт, Україна. 
 
Vyshnevskyi O. Is the “Ukrainian cross” a verdict for Donbas 4.0? 
The study aims to formalize the problems of Industry 4.0 formation in the Donbas from the standpoint of evolutionary economics 

and substantiate the directions for their solution. 
The general theoretical foundations of the work are based on a combination of the principles of free will and historical deter- 

minism. From the standpoint of free will in society there are two sets: (1) subjects, (2) objects. Subjects are characterized by the 
presence of (A) a strategy and (B) a resource (for its implementation). From the standpoint of historical determinism, certain scenarios 
and laws of interaction operate in the world (within the framework of the world-system approach; institutional and evolutionary  
economics). 

Within the framework of progressive economics and technological development (evolutionary determinism), significant prob-
lems are observed in the development of V-VI waves of innovation in the Donbas. The main reason for both the technological back-
wardness and the ongoing conflict in Donbas is the behavior model of Ukrainian and foreign large capitals. 

The main difference between the behavior model of Ukrainian capital is that it views the state as an instrument of budget  
redistribution and privatization in its favor of state property, that is why the formula “money” - “power” - “money plus” is constantly 
being reproduced. As a result, concerning the state power, domestic capital is divided into “pro-government” and “oppositional” capital. 
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Large foreign capital sees its own government as a tool for lobbying its interests in the international arena. On the territory of 
Ukraine, there are conditional aggregates: "western" and "eastern" capitals. 

The combination of the activities of internal and external actors in Ukraine forms the "Ukrainian cross" configuration, within 
which two basic contradictions are recorded: between "pro-government" and "opposition" capital, on the one hand, and a group of 
"western" and "eastern" capitals, on the other. The regime of constant confrontation determines the focus of all groups of actors to 
extract rent and not investment profit. 

The conflict in Donbas, which began in 2014, not only worsened the structure of the economy (its compliance with Industry 4.0) 
both in the territories “controlled” and “not controlled” by the central government, but also reduced investment activity. 

The main direction for changing the situation in Donbas, from the standpoint of implementing the principle of free will by 
representatives of big business, is the transformation of the profile of domestic capital to consolidate its negotiating power in the foreign 
arena and ensure a peaceful settlement of the ongoing conflict. 

Keywords: evolutionary economy, "Ukrainian cross", Donbas 4.0, military-political conflict, Ukraine. 
 
Вишневский А. С. Приговор ли «украинский крест» для Донбасса 4.0? 
Целью исследования является формализация проблем формирования Индустрии 4.0 на Донбассе с позиций эволюцион-

ной экономики и обоснование направлений их решения.  
Общетеоретические основы работы базируются на сочетании принципов свободы воли и исторического детерминизма. 

С позиций свободы воли в обществе существуют два множества: (1) субъекты, (2) объекты. Субъекты характеризуются нали-
чием (А) стратегии и (Б) ресурса (для ее реализации). С позиций исторического детерминизма в мире действуют определен-
ные сценарии и законы взаимодействия (в рамках мир-системного подхода; институциональной и эволюционной экономики). 

В рамках прогрессивного экономико-технологического развития (эволюционный детерминизм) на Донбассе наблюда-
ются существенные проблемы по освоению V-VI технологических укладов. Основной причиной как технологического отста-
вания, так и продолжающегося конфликта на Донбассе, является модель поведения украинского и иностранных крупных 
капиталов.  

Главное отличие модели поведения украинского капитала состоит в том, что он рассматривает государство как инстру-
мент перераспределения бюджета и приватизации в свою пользу государственной собственности, из-за чего постоянно вос-
производится формула «деньги» – «власть» – «деньги плюс». В результате, по отношению к государственной власти отече-
ственный капитал делится на «провластный» и «оппозиционный» капиталы.  

Крупный иностранный капитал рассматривает собственное правительство как инструмент лоббирования своих интере-
сов на международной арене. На территории Украины действуют условные совокупности: «западный» и «восточный» капи-
талы. 

Сочетание деятельности внутренних и внешних акторов в Украине формирует конфигурацию «украинский крест», в 
рамках которой фиксируются два базовых противоречия: между «провластным» и «оппозиционным» капиталом с одной сто-
роны, и группой «западных» и «восточных» капиталов – с другой. Режим постоянного противостояния обусловливает наце-
ленность всех групп акторов на извлечение ренты, а не инвестиционной прибыли.  

Конфликт на Донбассе, начавшийся в 2014 г., не только ухудшил структуру экономики (её соответствия Индустрии 4.0) 
как на «подконтрольных», так «неподконтрольных» центральному правительству территориях, но и снизил инвестиционную 
активность.  

Основным направлением для изменения ситуации на Донбассе, с позиций реализации принципа свободы воли предста-
вителями крупного капитала, является преобразование профиля отечественного капитала с целью консолидации его перего-
ворной силы на внешней арене и обеспечения мирного урегулирования продолжающегося конфликта.  

Ключевые слова: эволюционная экономика, «украинский крест», Донбасс 4.0, военно-политический конфликт, Украина. 
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КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ 
В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ТА СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ДОНБАСУ 
 
Постановка проблеми. Аналіз зміни укладів в 

історичному розрізі, демонструє системне скоро-
чення часу їх панування. Якщо перший протримався 
близько 60 років, то п'ятий, який домінує та завер-
шується в розвинених країнах сьогодні, за біль- 
шістю прогнозів триватиме лише близько 30 років. 
Сьогодні цей технологічний уклад досягнув меж 
свого зростання: зліт і падіння цін на енергоносії, 
утворення та крах фінансових міхурів – ознаки за- 
вершальної фази життєвого циклу домінуючого ук-
ладу і початку структурної перебудови економіки  
на основі наступного – шостого укладу.  

Скорочення часу панування укладів пов'язане з 
підвищенням ролі та значення інновацій в еконо- 
мічному розвитку і з небувалою активізацією інно-
ваційної діяльності як окремих компаній, так і цілих 
держав. Так, якщо четвертий технологічний уклад 
концентрувався на матеріальному виробництві, а 
саме: на використанні енергії вуглеводнів, застосу-
ванні двигуна внутрішнього згоряння, електродви-
гуна з подальшим використанням енергетики наф-
топродуктів, винахід синтетичних матеріалів (hard 
technology). П’ятий технологічний уклад започатку-
вав еру нематеріального постіндустріального ви- 
робництва, інновації у галузі мікроелектроніки, ін-
формаційних та біо-технологій, привів до освоєння 
космічного простору (soft skills IT-technology). То 
шостий технологічний уклад (smart techology), віро-
гідно, сконцентрується на синтезі використання ма-
теріальних та нематеріальних ресурсів, широкому 
застосуванні нано- та біотехнологій, та таких, які ще 
на стадії відкриття. 

Отже, невідкладна необхідність модернізації та 
неоіндустріалізації промисловості, про яку, з огляду 
на прогнозований матеріалістичний характер шос-
того технологічного укладу, є безумовною. Одним 
із перших пріоритетів глобального розвитку неоін-
дустріального етапу є розвиток науково-освітнього 
простору, інноваційні підходи, які базуються на ви-
вченні зразків найкращого досвіду, адаптації їх для 
сучасних українських реалій як загальнонаціональ-
ного, так і регіонального рівнів, що і обумовлює ак-
туальність дослідження.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні та практичні питання стосовно еволюції 
концепцій, стратегічних пріоритетів неоіндустріаль-
ної модернізації економіки тощо, є предметом на- 

укових інтересів відомих українських вчених, зо- 
крема, О. Амоші [5], В. Ляшенка [6], Л. Збаразької 
[5], В. Гейця [7], С. Іванова [8], В. Вишневського [5], 
О. Білорус [10] тощо. У той же час, з огляду на акту-
альність та важливість наукових розробок для су-
часного періоду економічного розвитку держав, слід 
зазначити, що такі дослідження тривають.  

Метою статті є аналіз чинників формування 
науково-освітніх кластерів в умовах неоіндустріаль-
ної модернізації економіки та надання дієвих реко-
мендацій з цього приводу для Донецького регіону.  

Виклад основного матеріалу. Світовий тех-
ніко-економічний розвиток налічує життєві цикли 
п'яти технологічних укладів, які послідовно зміню-
вали один одного (рис. 1) [1]. В основі теорії зміни 
технологічних укладів лежить концепція довготри-
валих коливань М. Кондратьєва і гіпотеза Й. Шум-
петера, яка зв'язала такі коливання з підприємниць-
кою активністю (EDP – Entrepreneurial Discovery 
Process) в освоєнні базисних технологічних ново- 
введень [2-3]. 

Аналіз продуктивних сил та ресурсів, визна-
чення ланцюгів створення цінності, порівняння по-
тенційних витрат із вигодами, пошук діяльності, яка 
матиме реальний економічний ефект для конкретної 
місцевості – це фокус регіонального розвитку у Єв-
ропейському Союзі. Він втілився у новітніх цифро-
вих підходах, завдання яких – посилювати конку- 
рентні переваги місцевості, визначати власну траєк-
торію розвитку.  

Принципи модернізації промислового роз- 
витку, цифровізації та стимулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності мають стати орієнтиром 
для регіонів України у пошуках актуальних і життє-
здатних смарт-пріоритетів та задля розвитку класте-
рів у напрямку євроінтеграції та євро партнерства. 
Так, Інститутом економіки промисловості в рамках 
обговорення проекту МінТОТУ Стратегії розвитку 
Донецької та Луганської областей [11], запропоно-
вана концепція неоіндустріальної модернізації, як 
напрям сучасного відродження промисловості та ін-
фраструктури Донбасу та має на меті реалізацію 
проектів «Індустрії 4.0», створення мережі індустрі-
альних парків, організації сучасних високотехноло-
гічних виробництв, шляхом приєднання до високо-
технологічних європейських та світових кластерів, 
ланцюгів створення доданої вартості та ін.  
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Рис. 1. Тенденція розвитку інноваційних циклів економічної кон’юнктури [4] 
 
Варто зазначити, що відповідно до критеріїв 

віднесення розвитку країн та регіонів до територій 
неоіндустріального розвитку (табл. 1), а також пока-
зників динаміки питомої ваги валової доданої  
вартості (ВДВ) видів послуг у ВРП по Донецькій об-
ласті (рис. 2), маємо наявні докази приналежності 
сучасного етапу соціально-економічного розвитку 
Донецького регіону до першої фази неоіндустріаль-
ного етапу розвитку.  

Внутрішньоекономічному курсу України на де-
олігархізацію, подальшому обмеженню суб’єктив-
ного впливу на економічний розвиток держави від-
повідає проєкт Закону «Про запобігання загрозам 
національній безпеці, пов'язаним із надмірним впли-
вом осіб, які мають значну економічну або політи-
чну вагу в суспільному житті (олігархів)», ініціато-
ром якого є Президент України [24]. Великий капі-
тал в Україні контролює низку сфер, які суттєво 
впливають як на наповнення бюджету держави, так 

і на загальну ситуацію в економіці – це енергетика, 
видобувна галузь, металургія, нафтогазова промис-
ловість, харчова галузь. Найскладніше те, що кон- 
центрація капіталів веде до поширення впливу  
олігархів на суміжні сфери життя й обмежити його 
можуть тільки дуже конкурентні ринкові відносини. 

З огляду на вказане, саме для Донецького ре- 
гіону, за умови наявності політичної волі та забезпе-
чення обмеження суб’єктивних впливів на еконо- 
мічний та політичний розвиток, пріоритети глобаль-
ного розвитку неоіндустріального етапу є актуаль-
ними, серед них:  

− розвиток науки та вищої освіти; 
− розвиток фінансової інфраструктури; 
− розвиток логістики (транспорт, зв’язок); 
− туризм; 
− соціальна інфраструктура (медицина, про-

фесійна освіта).  

 
Таблиця 1 

Критерії технологічного розвитку суспільних систем [6] 
Критерії Неоіндустріальний етап розвитку 

Фаза 1-підготовча 2-початкова 3-розвитку 4-розквіту
Питома вага доданої вартості в галузях про-
мисловості високої і середньовисокої науко-
ємності у ВВП (ВРП) 

≤20% >20%, 
≤30% 

>30%, 
≤40% 

>40%

Питома вага зайнятих у галузях промисловості 
високої та середньовисокої наукоємності у за-
гальній чисельності зайнятих  

≤20% >20%, 
≤30% 

>30%, 
≤40% 

>40%

Питома вага доданої вартості у сфері прогре-
сивних та креативних послуг у ВВП (ВРП)  

≤20% >20%, 
≤30% 

>30%, 
≤40% 

>40%

Питома вага занятих у сфері прогресивних  
і креативних послуг у загальній чисельності  
зайнятих  

≤20% >20%, 
≤30% 

>30%, 
≤40% 

>40%
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Рис. 2. Динаміка питомої ваги ВДВ видів послуг у ВРП Донецької області [11] 

 
Взагалі, перехід до економіки знань, інформа-

ційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ), поси-
лення цифрової трансформації усіх сфер життя – ак-
туальна особливість, що визначає соціально-еконо-
мічний розвиток на рівні країн, регіонів та окремих 
міст.  

Відповідно до зведеного рейтингу Індекс DESI 
2020 (The Digital Economy and Society Index), який 
відстежує еволюцію країн-членів ЄС у сфері цифро-
вої конкурентоспроможності, за минулий рік у всіх 
державах-членах ЄС зріс рівень оцифрування. Ліде-
рами залишаються: Фінляндія, Швеція і Данія. 
Останні місця: Румунія, Греція, Болгарія (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Індекс DESI за 2020 р. [12] 

 
За оцінкою Всесвітнього економічного форуму 

у Давосі, лише 25 держав світу готові проводити  
четверту індустріальну революцію. На частку цих 
країн вже припадає 75% доданої вартості глобаль-
ного промислового виробництва. Україну аналітики 
ВЕФ віднесли до групи «Євразія», у якій є деяка ін-
дустріальна база, але слабкі двигуни виробництва 
[13].  

Отже, для України шлях цифрової трансформа-
ції – необхідний і єдиний спосіб скоротити відчут-
ний розрив у економічних показниках порівняно з 

іншими країнами світу, адже від цього залежить  
розвиток національної економіки, приплив інвести-
цій, поява нових робочих місць, розвиток малого та 
середнього бізнесу, потенційна робота у глобальних 
спільних європейських та світових проєктах. Клас-
тери визнаються одним із механізмів реалізації пріо-
ритетних напрямів інноваційної діяльності для за-
безпечення розвитку територіальних громад об- 
ласті. 

Загальновідомо, що інноваційна економіка – це 
економіка нестандартних рішень, як, наприклад, 
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«інноваційні ліфти», ідея яких міститься у дослід-
женнях В. Ляшенка, І. Підоричевої та матеріалах ви-
щезгаданої Стратегії щодо забезпечення реалізації 
концепції інтеграції в європейський науково-освіт-
ній та інноваційний простори «Інноваційний ліфт: 

від школи до Європи» [11; 15]. У той же час, за ре-
зультатами аналітичних досліджень, за останні де- 
кілька років рівень наукоємності продукції на про-
мислових підприємства залишається вкрай низьким 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результати наукових досліджень  у впровадженні інновацій  

на промислових підприємствах у 2010-2019 рр. [14] 
 
Ідея «smart-спеціалізації» (RIS3, Research and 

innovation strategies for smart-specialization), що має 
наукове обґрунтування, довела свою ефективність у 
подоланні наслідків кризи глобальної фінансової си-
стеми, відповідає провідним європейським практи-
кам, зокрема щодо інтелектуальної спеціалізації. 
Кластеризація економіки – дуже динамічний про-
цес. При цьому, держава відіграє роль фасилітатора 
на початкових стадіях кластерного розвитку, зго-
дом, передаючи ці функції до відповідних інститу-
цій інноваційного розвитку [16].    

Загальновідомим є той факт, що освіта, наука та 
інновації є драйверами модернізації економіки будь-
якої країни, і взагалі, драйвером формування інфра-
структурного середовища в контексті четвертої про-
мислової революції. 

Останній перебіг подій у сфері науки та освіти в 
України демонструє зміщення державних акцентів у 
бік інноваційних методів освіти. Так, Указом Прези- 
дента України від 31.05.2021 р. №217/2021 створено 
інноваційний проєкт «Президентський університет» з 
орієнтацією на комплекс новітніх та вкрай затребува-
них професій, до речі, реального сектору економіки 
(рис. 5) тощо. 

Анонсовано запрошення кращих світових фа- 
хівці-викладачів, організацію будівництва нових  
корпусів, лабораторних комплексів, кампусів євро-
пейського зразка. 

Варто зауважити, що створення таких «центрів 
досконалості» – процес абсолютно вірний для по- 
дальшого комплексного розвитку науки, освіти та 
технологій. У той же час, підписання вищевказаного 

указу розбурхало цілий пласт невирішених проблем 
та поставило нові запитання з причини низки мож-
ливих ризиків та загроз для її реального втілення в 
життя та задля запобігання проявів корупційного 
розподілу коштів, що плануються на реалізацію 
проєкту.  
 

 
 

Рис. 5. Структура спеціальностей  
нового університету [17] 

 
Наприклад, задекларований бюджет, що буде 

спрямований на Президентський виш, – а це 7,2 
млрд грн, – становить приблизно 8% очікуваних ви- 

Частка промислових підприємств, які впроваджу-
вали інновації, у % від загальної кількості про- 
мислових підприємств 

Кількість упроваджених 
у виробництво нових  
технологічних процесів, 
тис. од. 
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датків держави на всю вищу освіту. Це напрочуд 
значні видатки для одного порівняно невеликого за-
кладу (адже перший набір планується 120 чол., що 
згодом збільшиться до 600). Для порівняння – зараз 
в українських університетах вчиться 1,1 млн сту- 
дентів [18]. 

Тож, в Україні немає браку в кількості універ-
ситетів, натомість є нагальна та крайня потреба 
ресурсів для забезпечення гідних заробітних плат у 
вже наявних закладах освіти, здійснення наукових 
розробок. До того ж  створення нового університету 
не передбачене наявними стратегічними та про- 
грамними документами розвитку освіти в Україні. 

Існує та достатньо поширена точка зору, що 
створити окремий університет – простіше, ніж ре- 
формувати старі з масивним комплексом застарілих 
проблем, серед яких: брак коштів, плагіат, неакту- 
альні навчальні програми, обмеження академічної 
свободи. Увесь цей масив проблем неможливо вирі-
шити одним нормативним актом. Тож побоювання 
науково-освітньої спільноти щодо найближчого 
майбутнього своїх закладів цілком виправдані. 

Певні непорозуміння викликають також орга- 
нізаційні та функціональні аспекти вказаного про- 
єкту – доцільність та спрямування створення «дип-
ломатичної служби» у новому виші, побудова влас-
ної лікарні, забудова рекреаційної зони ВДНГ тощо. 

Занепокоєння українських освітніх та експерт-
них кіл спрямовані на той факт, що відкриття одного 
сучасного університету не вирішить системних і 
структурних проблем української системи освіти, а 
може, навпаки, згорнути вже розпочаті реформи.  

Українські практики вважають, що універси-
тет – це не будівлі, не обладнання, і навіть не люди. 
Це частина індустріального кластера, який є три- 
єдиним за своїми стейкхолдерами: промислові під-
приємства (як потенційні роботодавці та сфера при-
кладного застосування теоретичних надбань), на- 
уковці (як суб’єкти, що надають необхідні та затре-
бувані знання) та студентська молодь (як безпосе- 
редні отримувачі освіти та майбутні двигуни модер-
нізаційного прогресу) [19]. 

Така триєдність повинна забезпечуватись 
комплексно, в чому і є основна проблема для нашої 
країни. Адже, забезпечити фаховий склад європей-
ських викладачів – можливо, за рахунок високих за-
робітних плат та достатніх побутових умов, але й 
малоймовірно, бо напрям міграції наукових кадрів 
на даний момент є зворотнім.  

Забезпечити якісний склад студентів за рахунок 
фінансового фактору стипендій та класифікаційних 
попередніх відборів також реально (хоча, норма- 
тивно визначеним є відбір виключно за результа-
тами ЗНО). Стосовно закордонних студентів – укра-
їнська освіта не має необхідного визнання в світі  
і малоймовірно, що кращі студенти зі всього світу 
почнуть подавати документи в новий, маловідомий 
ВУЗ у маловідомій країні. 

Найбільшою з трьох проблем, але необхідною 
умовою для існування такого тріумвірату, є ефек-
тивна робота промислових кластерів, а з цим в Ук-
раїні є масштабні проблеми. 

Показовим є світовий досвід, коли, із застосу-
ванням державних коштів та комплексних програм 
фінансування створювалися виробничі комплекси, 
індустріальні кластери, які для ефективної роботи 
потребували якісних кадрів, новітніх технологічних 
рішень, на студентів попит формувався ще за часи їх 
навчання, а попит на науково-технічні інновації 
практично миттєво запускав їх у виробництво. 

Досвід розвитку провідних країн доводить, що 
передові навчальні заклади, загальновідомі у світі 
університети посідають перші щаблі рейтингів  
завдяки тому, що вони є частиною орієнтованої 
кластерної системи, що організаційно складається 
з тисяч компаній, наукових центрів, інвестиційних 
фондів, банків, аналітичних мозкових центрів (think 
tanks), цілих галузей та інституцій.  

Ефективне та повноцінне існування такого  
кластеру обумовлене постійним трансфером ідей, 
людей та технологій між елементами цих систем, 
де тисячі людей перманентно протягом часу зміню-
ють свій статус (від студентів до підприємців-робо-
тодавців, або клієнтів-замовників кадрів і техноло-
гій, або професорів чи науковців-дослідників, чи до 
державного чиновника, або донора-мецената). Весь 
спектр та вся кількість цих людей мають потребу 
один в одному, чим забезпечується сталість існу-
вання кластеру у часі та створення обопільного га-
лузевого професійного індустріального попиту. 

У той же час системні проблеми розвитку еко-
номіки в України спровокували такого ж масштабу 
проблеми науково-освітньої галузі. За умов відсут-
ності високотехнологічної економіки, пріоритетні 
напрями торгівлі сировиною потребують малоосві-
чених фахівців саме з торгівлі та захисту її наслідків. 
Звідси перехід колись шанованих галузевих вишів 
(металургійних, гірничих, хімічних, аерокосмічних 
тощо) до «штампування» малоякісних економістів, 
менеджерів, юристів. Як наслідок, втрата наукових 
шкіл, що створювалися десятиліття. 

Але, проблема є в Україні навіть більшою, ніж 
здається. Безумовно, створення індустріального 
кластеру, який відповідав би усім вищезазначеним 
вимогам, – питання дискусійне. Створювати великі 
бізнеси там, де нема відповідної культури, кадрів, 
перспективи розвитку можна, але це будуть лише 
виробничі майданчики, ланка у корпоративному  
ланцюгу. Отже, повинна бути якісною середня та 
середньо-професійна освіта. 

При всіх рівних, слід зазначити, що універси-
тет, науковий інститут повинні мати майданчики 
для втілення наукових розробок та досліджень, в 
умовах відсутності – деструктивний шлях розвитку 
майже однозначний. 

Мрії про університет майбутнього, мають базу-
ватись на цінностях академічної свободи, академіч- 
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ної доброчесності та поваги до науки. Потреба  
сучасності до інтеграції України у європейський 
освітній простір вимагають нестандартних рішень, 
або вивчення найбільш ефективного досвіду ін- 
тегрованої системи освіти в нашій країні в недале-
кому минулому. 

Так, предтечею сучасних успішних університе-
тів ще за радянських часів були ВТУЗи – вищі тех-
нічні університети – заводи. Вони були створені ма-
сово у 30-ті роки, з драматичними воєнними часами 
закриті, поновлені з активним розвитком у 50-ті 
роки минулого століття та працювали за подібною 
інтегрованою схемою освіта – наука – виробництво, 
як провідні згадані університети світу. 

За оцінками науковців, у 80-ті роки минулого 
століття, заводи-ВТУЗи довели власну життєздат-
ність та ефективність, що демонструвало підви-
щення зацікавленості у таких інтеграційних об’єд-
наннях від керівників провідних комбінатів –  
КаМАЗ, Алтайський тракторний завод, Норільський 
гірничо-металургійний комбінат, які зверталися до 
відповідних ЦОВВ з проханням відкрити на власній 
базі такі заводи-ВТУЗи [21]. 

Однак, така модель вищої освіти не прижилася 
у ринкових умовах. Основна причина – відсутність 
конкурентного попиту на фахівців в умовах тіньової 
та корупційної економіки. І у цьому контексті по- 
трібно розглядати майбутнє університетів не 
лише, а й освіти в цілому, додавши сюди ще й пи-
тання управління, фінансування, методів викла-
дання, ліцензування та акредитації закладів освіти. 

Слід зазначити, що український освітньо-на- 
уковий простір вже мав певні зразки намагань ін- 
тегрованої освіти. Наприклад, академія ДТЕК, яка 
була заснована у 2010 р. як простір корпоративного 
навчання України, освітній майданчик для бізнесу  
і суспільства. У лютому 2021 р. Академія ДТЕК  
та Київський національний університет ім. Т. Шев- 
ченка підписали спільний Меморандум про розви-
ток освітньої екосистеми [20]. У цьому проєкті ви-
робничі потужності ДТЕК пропонуються як при- 
кладна платформа для отримування актуальних на-
вичок, затребуваних у бізнесі і розвитку нових ком-
петенцій, відповідних викликам сучасних реалій. 

Ще одним прикладом колаборації та спроб 
створення інтегрованих освітньо-наукових та ви- 
робничих комплексів, впровадження позитивного 
досвіду інтеграційного сучасного вишу є створення 
у 2020 р. університету «Метінвест Політехніка» з 
правом видачі дипломів державного зразка.  

Новий виш декларує у якості основних за-
вдань – створити науково-освітній комплекс, який у 
своєму складі матиме середню освіту з технічним 
ухилом, спеціальну освіту перед вищою (молодший 
бакалавр), вищу освіту (бакалавр і магістр), другу 
вищу освіту і підвищення кваліфікації. У перспек-
тиві планується створення науково-виробничого 
центру, який займатиметься науковою, інновацій-
ною та міжнародною діяльністю, побудова навчаль- 

ного корпусу і кампусу за дизайн-проєктом нідерла-
ндського бюро MASA Architects. 

У той же час, необхідною вважається системне 
бачення цього процесу, з огляду на пріоритетність 
наукової та освітньої галузей у пріоритетах глобаль-
ного розвитку промислових регіонів, а також вико-
ристання наявного потенціалу для вирішення конк-
ретних проблем регіону з використанням smart-спе-
ціалізації [11].  

Філософія smart-спеціалізації, відповідно унор-
мована для розробки стратегічних документів регіо-
нального розвитку [22], має на меті спеціалізацію, 
яка дозволяє більш ефективно використовувати об-
межені ресурси, а за рахунок економії від масш-
табу – знижувати ціни для споживачів. При цьому 
перевагами smart-підходу є: 

 для інвесторів – інвестиційна мапа потен-
ційних проєктів; 

 для науковців – напрямок для прикладних до-
сліджень та навчального процесу, яких потребує 
ринок; 

 для бізнесу – задоволення потреби в іннова-
ціях та кваліфікованих кадрах, можливість співпраці 
та розширення ланцюга створення цінності; 

 для влади – інклюзивність, легітимізація та 
підтримка прийняття рішень громадою. 

Інвестувати в інновації – це процес ресурсно- та 
фінансовоємний. Але зацікавлений бізнес та дер-
жава спроможні шукати і знаходити механізми. 
Ключовими перепонами можуть стати не матері- 
альні негаразди, а відсутність бажання у основних 
діючих осіб процесу виходити з когнітивних пасток 
та вірити в успішність різних шляхів розвитку.  

Прогресивна українська наукова спільнота ціл-
ком спроможна генерувати ідеї, які одразу будуть 
задіяні підприємцями, які в ролі роботодавців мо-
жуть формувати освітянський запит, таким чином 
позбавивши ринок праці від фахівців, які не мають 
попиту на ринку праці [23].  

Так, у рамках вищезгаданої Стратегії розвитку 
Донецької та Луганської областей [11], пропону-
ється формування регіональної інноваційної екосис-
теми Донецького економічного району та інтеграція 
її в європейські науково-освітній та інноваційний 
простори, серед заходів якого: 

– обґрунтування створення територій пріори- 
тетного розвитку в областях, на яких розміщуються 
переважно стратегічно важливі інноваційні підпри-
ємства, залучаються до роботи висококваліфіковані 
фахівці;  

– оцінка інноваційного потенціалу регіону, ви-
значення пріоритетних напрямів розвитку еконо-
міки та залучення інвестицій;  

– створення мережі наукових парків у ЗВО об-
ластей та залучення наукового потенціалу для ство-
рення та розвитку мережі індустріальних парків; 

– науково-методичне забезпечення реалізації 
концепції інтеграції в європейський науково-освіт- 
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ній та інноваційний простори «Інноваційний ліфт: 
від школи до Європи». 

Окрім того, спеціалістами UNDP (ПРООН в 
Україні) у рамках оновлення Стратегії економічного 
і соціального розвитку Луганської області на період 
до 2020 року [25] в якості необхідних передумов для 
інноваційного розвитку регіону декларовано, що 
для практичної реалізації наукового потенціалу ре-
гіону важливо проаналізувати стримуючі фактори 
розвитку інноваційної діяльності на підприємствах, 
розробити механізми з їх усунення та забезпечити 
сталість і спадковість вже набутих знань та досвіду 
для молодого покоління. 

Запропоновано скористатися міжнародними 
програмами, такими як програма ЄС «Горизонт 
2020», насамперед щодо нових технологій та про- 
дукції у сфері впровадження енергоефективних тех-
нологій, освоєння альтернативних джерел енергії, 
нових технологій виробництва матеріалів, медич-
ного обладнання, фармацевтики, технологічного 
оновлення та розвиток агропромислового комп- 
лексу. У подальшому стейкхолдери можуть зареєст-
рувати технологічний парк і скористатися спеціаль-
ним режимом інноваційної діяльності та іншими ін-
струментами підтримки спільних інноваційних 
проєктів. 

Висновки. Резюмуючи викладене, маємо необ-
хідність зазначити безумовні переваги інтегрованої 
системи освіти як для підготовки висококласних 
фахівців, так і для їх ефективної зайнятості у галузях 
та секторах національної економіки. Доцільним є 
поєднання університетських форм освіти з цільовою 
виробничою підготовкою на підприємствах реаль-
ного сектору економіки.  

Швидкоплинні державні рішення з «вау-ефек-
том» мають значні ризики їх економічної доціль- 
ності і, як наслідок, сталості та пролонгованої дії. 
Задля продовження розпочатих реформ, ефективної 
імплементації у національний науково-освітній про-
стір кращих надбань та практик закордону та гармо-
нічної інтеграції до європейського освітнього про- 
стору вважаємо за доцільне впровадження наступ-
них заходів, ранжованих за рівнем впровадження: 

на загальнонаціональному: 
– популяризація та просування сучасних техно-

логій – створення платформи «Індустрія-4.0»; 
– законодавче унормування та інституційне за-

безпечення створення Науково-експертних плат-
форм стратегування в системі стратегічного плану-
вання соціально-економічним розвитком усіх рівнів; 

– законодавче забезпечення перетворення ре- 
гіональних наукових центрів у ефективно діючі  

міжрегіональні координаційні центри інноваційного 
розвитку шляхом розширення їх функцій і повнова-
жень внесенням відповідних змін до Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

– збереження Національного агентства із забез-
печення якості вищої освіти як регулятора, що за-
безпечує відповідність освіти прийнятим стандар-
там; 

– розподіл фінансування університетів за ре-
зультатами діяльності, унеможливлення перерозпо-
ділу фінансування та розвитку якості освіти у вже 
наявних закладах на іншу користь, максимальна 
протидія академічній недоброчесноті;  

на рівні Донецького регіону: 
– продовження реформ освіти і науки, що є 

структурованими, нормативно забезпеченими та фі-
нансово окресленими у часі та джерелах; 

– створення «мозкового центру» моніторингу 
та координації місцевих стратегій та програм від- 
новлення та «розумної неоіндустріальної спеціаліза-
ції» Донбасу на базі Інститутів економіки промисло-
вості та економіко-правових досліджень НАН Укра-
їни з залученням коштів проєктів міжнародної тех-
нічної допомоги («Горизонт 2020» та інших); 

– за участю експертної спільноти – Академії 
економічних наук України, промислових підпри-
ємств і підприємців, представників державного уп-
равління та місцевого самоврядування, Агенцій ре-
гіонального розвитку, торгово-промислових палат 
та інших стейкхолдерів – заснувати комунікаційні 
платформи між державою, науково-освітньою екс-
пертною спільнотою, бізнесом та громадськістю для 
обміну інформацією, виявлення спільних проблем і 
завдань інноваційного розвитку, колегіального ви-
роблення рішень та консолідації ресурсів на 
розв’язання найбільш гострих проблем наукової, на-
уково-технічної та інноваційної сфери Донецького 
економічного району; 

– вжиття максимальних заходів та прискорення 
процесів перетворення або створення освітніх за-
кладів на інноваційні інтегровані центри освіти, фі-
лософія «університету як неоіндустріального клас-
теру». 

Отже, кластерна модель організації та ефектив-
ного регулювання науково-освітнього простору, яка 
інтегрує низку стейкхолдерів різних форм власно-
сті, в умовах неоіндустріальної модернізації має бе-
зумовні переваги для актуального впровадження. 
Використання можливостей науково-освітнього 
кластеру з урахуванням його комплексного потенці-
алу має стати фокусом уваги для розробки держав-
них стратегічних ініціатив на найближче майбутнє. 
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Бородіна О. А. Концепція регіонального науково-освітнього кластеру в умовах неоіндустріальної модернізації  

та смарт-спеціалізації Донбасу  
Статтю присвячено аналізу передумов та чинників неоіндустріальної модернізації та смарт-спеціалізації регіонів Укра-

їни, зокрема Донецького регіону. Проведено аналіз розвитку інноваційних циклів економічної кон’юнктури, наголошено на 
актуальності модернізаційних перетворень економіки з огляду на вірогідне концентрування шостого технологічного укладу 
на матеріальному (неоіндустріальному) виробництві. 

Виконано огляд процесу цифрової трансформації відповідно до показників Індекс DESI 2020, надано результати на- 
укових досліджень у впровадженні інновацій на національних промислових підприємствах. Доведено необхідність посилення 
цифрової трансформації усіх сфер життя саме для Донецького регіону, враховуючи останні зміни у нормативній базі (проєкт 
Закону про «деолігархізацію»).  

Констатовано факт, що освіта, наука та інновації є драйверами модернізації економіки будь-якої країни, і взагалі, драй-
вером формування інфраструктурного середовища в контексті четвертої промислової революції. Розглянуто останні зміщення 
державних акцентів у бік інноваційних методів освіти в Україні, зокрема, інноваційний проєкт «Президентський університет» 
з орієнтацією на комплекс новітніх та вкрай затребуваних професій реального сектору економіки. Надано детальний аналіз 
переваг та ризиків такого проєкту і всієї науково-освітньої галузі взагалі. 

Наголошено на сприйнятті сучасного університету як частини індустріального кластера, який є триєдиним за своїми 
стейкхолдерами: промислові підприємства, науковці та студентська молодь. Вказано на необхідності комплексного забезпе-
чення такої триєдності. Потреба сучасності по інтеграції України у європейський освітній простір вимагає нестандартних 
рішень, або вивчення найбільш ефективного досвіду інтегрованої системи освіти в нашій країні в недалекому минулому. 
Надано дієві рекомендації щодо впровадження інтегрованих схем освіта-наука-виробництво за прикладами провідних світо-
вих наукових інституцій сьогодення та недалекого минулого (заводи – ВТУЗи). 

Розглянуто та проаналізовано сучасні приклади інтегрованих освітньо-наукових закладів (Академія ДТЕК, Університет 
«Метінвест-Політехніка м. Маріуполь»), наголошено на необхідності системного та комплексного підходу з огляду на  
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пріоритетність наукової та освітньої галузей у пріоритетах глобального розвитку промислових регіонів, а також, викорис-
тання наявного потенціалу для вирішення конкретних проблем регіону з  використанням smart-спеціалізації. 

Ключові слова: неоіндустріалізація, smart-спеціалізація, науково-освітній кластер, інновації, старопромислові регіони. 
 
Borodina O. The concept of the Regional Scientific and Educational Cluster in the Conditions of Neo-Industrial Moder- 

nization and Smart Specialization of Donbass 
The article is devoted to the analysis of preconditions and factors of neo-industrial modernization and smart specialization of the 

regions of Ukraine, in particular, the Donetsk region. The analysis of development of innovative cycles of economic conjuncture is 
carried out, the urgency of modernizations of transformations of economy in view of probable concentration of the sixth technological 
way on material (neoindustrial) manufacture is emphasized. 

A review of the digital transformation process in accordance with the DESI 2020 Index, as well as the results of research in the 
implementation of innovations in industrial enterprises, the need to strengthen the digital transformation of all spheres of life for the 
Donetsk region, taking into account recent changes in the regulatory framework (draft Law on Deoligarchization). 

It is stated that education, science and innovation are the drivers of modernization of the economy of any country, and in general, 
the driver of the formation of the infrastructural environment in the context of the fourth industrial revolution. The latest shifts of state 
accents towards innovative methods of education in Ukraine are considered, in particular, the innovative project "Presidential Univer-
sity" with a focus on a range of new and highly popular professions in the real sector of the economy. A detailed analysis of the benefits 
and risks of such a project and the entire scientific and educational field in general is provided. 

Emphasis is placed on the perception of the modern university as part of an industrial cluster that is threefold in its stakeholders: 
industrial enterprises, scientists and students. The need for comprehensive provision of such a trinity is indicated. The modern need for 
Ukraine's integration into the European educational space requires non-standard solutions, or the study of the most effective experience 
of the integrated education system in our country in the recent past. Effective recommendations for the implementation of integrated 
schemes of education-science-production, following the examples of the world's leading scientific institutions of the present and recent 
past (factories - universities). 

Modern examples of integrated educational and scientific institutions (DTEK Academy, Metinvest-Polytechnic University of 
Mariupol) are considered and analyzed, the need for a systematic and comprehensive approach is given given the priority of scientific 
and educational industries in the priorities of global industrial development. also, the use of existing capacity to solve specific problems 
in the region using smart specialization. 

Keywords: neo-industrialization, smart-specialization, scientific-educational cluster, innovations, old-industrial regions. 
 
Бородина О. А. Концепция регионального научно-образовательного кластера в условиях неоиндустриальной 

модернизации и смарт-специализации Донбасса 
Статья посвящена анализу предпосылок и факторов неоиндустриальной модернизации и смарт-специализации регионов 

Украины, в частности Донецкого региона. Проведен анализ развития инновационных циклов экономической конъюнктуры, 
отмечена актуальность модернизационных преобразований экономики ввиду возможной концентрации шестого технологи-
ческого уклада на материальном (неоиндустриальном) производстве. 

Выполнен обзор процесса цифровой трансформации в соответствии с показателями Индекс DESI 2020, приведены ре-
зультаты научных исследований во внедрении инноваций на промышленных предприятиях. Подтверждена необходимость 
усиления цифровой трансформации всех сфер жизни именно для Донецкого региона, учитывая последние изменения в нор-
мативной базе (проект Закона о «деолигархизации»). 

Констатирован факт, что образование, наука и инновации являются драйверами модернизации экономики любой 
страны, и вообще, драйвером формирования инфраструктурного среды в ходе четвертой промышленной революции. Рассмот-
рены последние смещения государственных акцентов в сторону инновационных методов образования в Украине, в частности, 
инновационный проект «Президентский университет» с ориентацией на комплекс новейших и крайне востребованных про-
фессий реального сектора экономики. Предоставлен детальный анализ преимуществ и рисков такого проекта и всей научно-
образовательной отрасли в целом. 

Отмечена необходимость восприятия современного университета как части индустриального кластера, который явля-
ется триединым по своим стейкхолдерами: промышленные предприятия, ученые и студенческая молодежь. Указано на необ-
ходимости комплексного обеспечения такого триединства. Потребность современности по интеграции Украины в европей-
ское образовательное пространство требует нестандартных решений, или изучения наиболее эффективного опыта интегри-
рованной системы образования в нашей стране в недалеком прошлом. Предоставлены действенные рекомендации по внедре-
нию интегрированных схем образование-наука-производство на примерах ведущих мировых научных институтов настоящего 
и недалекого прошлого (заводы – ВТУЗа). 

Рассмотрены и проанализированы современные примеры интегрированных образовательно-научных учреждений (Ака-
демия ДТЭК, Университет «Метинвест-Политехника г. Мариуполь»), отмечена необходимость системного и комплексного 
подхода с учетом приоритетности научной и образовательной отраслей в приоритетах глобального развития промышленных 
регионов, а также, использование имеющегося потенциала для решения конкретных проблем региона с использованием smart-
специализации. 

Ключевые слова: неоиндустриализация, smart-специализация, научно-образовательный кластер, инновации, старопро-
мышленные регионы. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 
 
Постановка проблеми. Проблема ефектив-

ного використання трудового потенціалу нині особ-
ливо актуальна. Україна стоїть на шляху більш якіс-
ного розвитку економіки. Шлях який вона обрала – 
це шлях економіки зростання. А це потребує від ке-
рівників підприємств переглянути своє відношення 
до управління персоналом, та приділяти особливу 
увагу розвитку трудового потенціалу. Тобто в даний 
час одним із гострих і значимих завдань для май- 
бутнього економіки Донецького економічного рай-
ону і стабільного розвитку є підвищення ефективно-
сті управління трудовим потенціалом. Звідси виті-
кає, що динамічний розвиток економіки неможли-
вий без забезпечення ефективності процесу форму-
вання, та використання трудового потенціалу – го-
ловного чинника виробництва. У зв’язку з цим, по- 
стає проблема наукового обґрунтування та розробки 
практичних рекомендацій розвитку та відтворення 
трудового потенціалу, підвищення ефективності 
його використання. 

Рівень опрацювання проблеми у сучасній 
науці. Проблеми й перспективи розвитку трудового 
потенціалу підприємства та його вплив на всі сфери 
суспільного життя українців досліджувалися ба- 
гатьма вченими, серед яких: В. Антонюк [1], Н. Крас-
нокутська [2], В. Чеботарьов [3; 4], Л. Шаульська 
[5], К. Якуба [6] та інші. Вони ґрунтовно опрацю-
вали теоретико-методологічні і практичні аспекти 
формування трудового потенціалу, виокремили 
чинники його розвитку, розробили заходи щодо 
удосконалення та ефективного використання потен-
ціалу підприємств, які мають бути запроваджені як 
на рівні держави, так і на рівні регіонів.  

Мета статті полягає у виявленні особливостей 
стану та динаміки трудового потенціалу Донецького 
економічного району. 

Виклад основного матеріалу. Формування 
трудового потенціалу підприємства, за думкою  
К. Якуби, представляє собою процес реалізації захо-
дів щодо забезпечення ринкових можливостей під- 
приємства шляхом зміни його характеристик і влас-
тивостей до необхідного рівня відповідно до по- 
ставлених цілей. Оцінка трудового потенціалу під- 

приємства – це, власне, і є визначення рівня його 
конкурентоспроможності [6, с. 7]. Найбільш повне 
та осучаснене визначення терміну «трудовий потен-
ціал підприємства», з нашої точки зору, надано 
Т. Гринько. Вона вважає, що це «…складна соці- 
ально-економічна категорія, яка є самостійним інно-
ваційним об’єктом з певною сукупністю трудових 
можливостей працівників підприємства та власти- 
вістю самовдосконалення в процесі трудової діяль-
ності за для досягнення певних результатів» [7,  
с. 284]. 

Процес формування трудового потенціалу під-
приємства є одним з напрямків його економічної 
стратегії і передбачає створення й організацію сис-
теми ресурсів і компетенцій таким чином, щоб ре-
зультат їхньої взаємодії був фактором успіху в до- 
сягненні стратегічних, тактичних і оперативних ці-
лей діяльності підприємства [8, с. 76].  

Що стосується формування трудового потен- 
ціалу сільськогосподарського підприємства, то як 
вважає С. Самайчук, воно щільно пов'язане з де- 
мографічною ситуацією в сільській місцевості,  
оскільки там швидкими темпами скорочується чи- 
сельність сільського населення, погіршується якіс-
ний склад трудового потенціалу, кваліфікаційний й 
освітньо-культурний рівень населення [9, с. 59]. 

Формування та розвиток трудового потенціалу 
має важливе значення в управлінні підприємством, 
незважаючи ні на його форму власності, ні на роз-
мір. У той час як на великих підприємствах цим пи-
танням займаються окремі спеціалісти, фахівці з  
персоналу та відділи кадрів, то на малих підприєм- 
ствах ця роль відведена безпосередньо керівникові. 

Звичайно на механізм забезпечення сприятли-
вих умов для формування трудового потенціалу 
впливає не тільки саме підприємство, а і його зов- 
нішнє середовище (соціально-демографічний стан 
регіону, покращення медичного обслуговування). 
Ситуація також складна і через особливість Донець-
кого економічного регіону, через військові дії та за-
хоплення частини Луганської та Донецької облас-
тнй, що входять до даного регіону. 
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У Донецькому економічному регіоні зайнятість 
населення складає 41,6% від загальної чисельності. 
Це один із регіонів у державі, де найбільша питома 
вага зайнятості у сфері матеріального виробництва 
і, зокрема, в промисловості. 

Одночасно район є одним з таких, де найнижча 
у державі частка зайнятих у сільськогосподар- 
ському виробництві. Цей показник дещо вищий в 
Луганській області, що пояснюється нижчим рівнем 
розвитку промисловості в регіоні. 

Загальна демографічна ситуація в Луганській 
та Донецькій областях на даний час відзначається 
зниженням народжуваності, старінням, депопуля-
цією та міграцією населення. Саме остання має  

значний плив на формування трудового потенціалу 
в регіоні. Тому вважаємо за доцільне провести ана-
ліз міграційного руху населення (міжрегіонального, 
міждержавного та мігруючих за кордон). Оскільки 
значна частина тимчасово окупована, то дані наве-
дено тільки з підконтрольної частини Луганської та 
Донецької областей. Для більш повної картини 
впливу ситуації на бажання людей виїхати з регіону 
наведемо дані за аналогічний період по Сумській об-
ласті, яка також, як і два досліджуваних нами ре- 
гіони, межує з Харківською областю України (еко-
номічно більш потужною) та областями Російської 
Федерації (рис. 1). 

 
Рис. 1. Міграційний рух населення Луганської, Донецької та Сумської області за 2015-2019 рр. 

Складено авторами на основі даних [10; 11; 12]. 
 
Вважаємо за доцільно відмітити, що динаміка 

питомої ваги сільського населення в загальній кіль-
кості населення Луганської області за період 2010-
2019 рр. суттєво не змінилася та коливається остан-
німи роками в межах 13,5-14,0%, відхилення від  
рівня 2016 р. дорівнює 2,2-2,9%. 

Аналіз загальної чисельності населення області 
свідчить про постійну тенденцію скорочення наяв-
ного населення в кількісному вимірі, що підтверд-
жується статистичними даними: так, на кінець 
2010 р. вона складала 2866,9 тис. осіб, на початок 
2020 р. кількість населення дорівнювала 2331,8 тис. 
осіб, скорочення – 18,7%. За останні 2015-2019 рр. 
загальна чисельність населення скоротилась суттєво 
(258 тис. осіб), що складає 10,0%. 

Наступною важливою характеристикою по- 
стійного населення області є його вікова структура, 
яка дозволяє прогнозувати тенденції зміни кількості 
працездатного населення сільської місцевості, яка є 
основою потенціалу персоналу сільськогосподар- 
ських підприємств. 

Негативна тенденція в основному спостеріга-
ється в сільській місцевості, що підтверджується 

статистичними даними. На кінець 2015 р. всього в 
сільській місцевості Луганської області налічува-
лось 356,7 тис. осіб. Протягом шести років відбува-
лося зменшення сільського населення на 9,3%, а на 
початок 2020 р. цей показник складав вже 12,1%. 

За віковим складом сільське населення за 
2018 р. зменшилось за віковими групами: від 1 до  
14 років – на 1,7%, від 15 до 29 років – на 6,7%, від 
30 до 44 років – на 17,1%, від 60 до 64 років – на 
55,8%, на підставі цього зробимо висновок про  
зменшення кількості молоді 2018 р., яка залишилась 
працювати в сільській місцевості, та збільшення 
сільського пенсійного віку.  

Збільшення в Луганській області на початок 
2020 р. спостерігається у віковій групі від 20 до  
24 років, що є закономірним за рахунок повернення 
молоді з воєнної служби та навчальних закладів, але 
через декілька років молодь, не маючи належних 
умов праці та побуту, виїжджають з сільських насе-
лених пунктів у міста. У віковій групі від 55 до  
59 років збільшення чисельності пояснюється тим, 
що населення передпенсійного та пенсійного віку 
повертається в сільську місцевість, де проживають 
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їх батьки, а також збільшенням конкуренції з боку 
молодого покоління в містах, яке більш стрімко реа-
гує на сучасні зміни в економічному житті регіону. 

Порівнюючи показники скорочення населення 
молодшого та старшого за працездатний вік, ми спо-
стерігаємо негативний вплив на відтворення робочої 
сили. Отже існує тенденція значного скорочення мо-
лодшого відносно за працездатний вік населення  
відносно людей похилого віку. Така ситуація нега-
тивно вплине на відтворення робочої сили та нега-
тивно відобразиться в майбутньому на ринку праці 
Луганської області. 

Аналізуючи статистичні дані народжуваності 
та смертності за період 2015-2019 рр., спостерігаємо 

незначне збільшення кількості народжених, яке ко-
ливається в межах від 17,6 до 18,0% (+2,3%), одно-
часно реєструється збільшення кількості померлих 
на 53,2%. Незважаючи на незначну кількість на- 
роджених, існує тенденція значного природного 
скорочення населення області, що погрожує демо-
графічній та соціально-економічній стабільності ре-
гіону. 

Використання трудового потенціалу в сфері 
економічної діяльності безпосередньо пов’язано з 
рівнем економічної активності населення та рівнем 
його зайнятості. Їх динаміка в досліджуваних еконо-
мічних районах наведена в таблиці. 

 
Таблиця 

Економічна активність населення Донецького економічного району за період 2015-2019 рр. 
Луганська область

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Відхилення 2019 р.

до 2015 р., % 
Економічна активність населення працездатного віку, 
тис. осіб 339,5 338,1 330,7 333,4 336,0 -1,03 
Зайняте населення працездатного віку, тис. осіб 283,3 281,1 272,4 280,2 287,7 1,55 
Безробітне населення працездатного віку, тис. осіб 56,2 57,0 58,3 53,2 43,8 -22,06 
Рівень безробіття населення працездатного віку, 
у % до ЕАН 16,6 16,9 17,6 16,0 14,4 -2,2 

Донецька область
Економічна активність населення працездатного віку, 
тис. осіб 851,4 844,5 831,0 834,7 837,1 -1,68 
Зайняте населення працездатного віку, тис. осіб 722,2 721,6 705,7 714,5 719,7 -0,35 
Безробітне населення працездатного віку, тис. осіб 129,2 122,9 125,9 120,2 117,4 37,31 
Рівень безробіття працездатного віку, у % до ЕАН 15,2 14,6 15,1 14,4 14,0 -1,2 

Складено авторами на основі даних [10; 11]. 
 
Донецький економічний район включає дві об-

ласті – Донецьку і Луганську, які на сьогодні знахо-
дяться в найбільш несприятливому соціально-еко-
номічному становищі внаслідок воєнних дій на їхній 
території та окупації частини території Росією. Дані 
таблиці свідчать, що в досліджуваних регіонах чи- 
сельність активного населення скоротилася. А змен-
шення кількості економічно активного населення 
негативно впливає на формування трудового потен-
ціалу регіону. Аналізуючи тенденцію народжувано-
сті, відмітимо дієвість цільових програм з фінансо-
вої підтримки сімей з дітьми.  

Висновки. Підводячи підсумки дослідження, 
можна стверджувати, що формування та відтво-
рення трудового потенціалу підприємства – це дуже 
складний процес и на нього вливає багато чинників. 
Ці чинники є як внутрішніми, так і зовнішніми.  
І сказати, які з них мають більший вплив, дуже скла-
дно. Особливо це стосується Донецького економіч-
ного району. 

Формування трудового потенціалу відбува-
ється не тільки завдяки виробничим змінам, але й 
коли ці зміни стосуються відносин до працівників 
підприємства. Трудовий потенціал підприємства 
має формуватися завдяки індивідуальним здібнос-
тям кожного працівника. Чим вищий якісний показ- 

ник кожного робітника, тим більший внесок він при-
несе для зростання доходів підприємства. 

Для зміни ситуації та поступового розвитку ре-
гіону доцільно активізувати діяльність по закріп-
ленню молодих фахівців на сілі за умови придбання 
сучасного обладнання для робочих місць, збіль-
шення матеріальної зацікавленості кожного праців-
ника в результатах своєї праці. Для цього необхідно 
розробити різноманітні мотиваційні підходи до сти-
мулювання працівників різних категорій, забезпе-
чити сучасним житлом, а також створити умови для 
вільного розвитку сучасних видів бізнесу, як в агро-
промисловому секторі, так і в інших галузях, що  
можливо досягти за умов створення в сільських на-
селених пунктах спеціальних економічних зон, в 
яких держава повинна сформувати привабливий для 
підприємців податковий клімат, розробити умови 
надання податкових кредитів. 

Задля забезпечення раціональної зайнятості на-
селення та більш ефективного використання трудо-
вих ресурсів політика їх розвитку на регіональному 
рівні має бути спрямована на забезпечення повної 
зайнятості працездатного населення. Виконання 
цього завдання можливо за умови стимулювання ке-
рівників підприємств та підприємців до вкладення 
капіталу в агарну сферу села, що забезпечить ство- 
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рення додаткових робочих місць. Важливо запрова-
дити принципи функціонування повноцінного  
ринка праці через реальну підтримку розвитку підп-
риємництва на селі шляхом капіталізації домогоспо-
дарств населення. 

Для поліпшення зайнятості, з урахуванням її 
ефективності, повинні бути розраховані на регіона-
льному рівні заходи для адаптації населення до ни-
нішніх вимог шляхом перепідготовки кадрів, яке ха-
рактеризується глобалізацією економік держав 
світу, підготовкою молодих працівників агарної 

сфери та забезпеченням розвитку цивілізованого  
ринку праці на селі. У першу чергу, необхідно  
удосконалити структуру зайнятості населення та оп-
тимізувати структуру робочих місць, удосконалити 
цільові програми з точки зору їх впливу на умови 
зайнятості в певних галузях та регіонах. 

Перспективними напрямами подальшого опра-
цювання проблеми є проведення розгорнутих опи-
тувань керівників підприємств Донецького еконо- 
мічного району щодо поглибленого з’ясування якості 
формування та використання трудового потенціалу. 
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Бурда Н. В., Чеботарьова Н. М. Формування та використання трудового потенціалу Донецького економічного 
району 

У статті на основі опрацювання сучасних джерел наукової літератури та офіційних статистичних даних досліджено  
теоретичні аспекти формування та використання трудового потенціалу. Проведено аналіз основних параметрів трудового 
потенціалу Донецького економічного району та виявлено його особливості та динаміка. Здійснено оцінку загальної демогра-
фічної ситуації Донецької та Луганської областей, яка відмічається зниженням народжуваності, старінням, депопуляцією та 
міграцією населення. На формування трудового потенціалу має значний вплив міграція населення в регіоні, що спонукало до 
проведення аналізу міграційного руху населення (міжрегіонального, міждержавного та мігруючих закордон). Оскільки час-
тина двох областей є тимчасово окупованою дослідження проводилися з використанням статистичних даних щодо підконт-
рольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Для більш повної картини впливу ситуації, що склалася, на 
бажання людей виїхати з регіону було наведено дані за аналогічний період по Сумській області, оскільки вона також межує 
з Харківською областю України та областями Російської Федерації, як і два досліджуваних нами регіони. Оскільки на фор-
мування трудового потенціалу в регіоні впливає його відтворення, то також проведено аналіз народжуваності. Використання 
трудового потенціалу в сфері економічної діяльності безпосередньо пов’язано з рівнем економічної активності населення та 
рівнем його зайнятості, тому проаналізовано їхню динаміку в досліджуваному регіоні за останні п’ять років. Обґрунтовано 
необхідність ефективного використання трудового потенціалу, його якісної складової, а саме: в першу чергу, необхідно удо-
сконалити структуру зайнятості населення та оптимізувати структуру робочих місць, удосконалити цільові програми з точки 
зору їх впливу на умови зайнятості в галузях та регіонах. 

Ключові слова: трудовий потенціал, зайнятість, формування трудового потенціалу, ефективність, економічна активність 
населення. 

Burda N., Chebotarova N. Formation and Application of Labor Potential of Donetsk Economic Region 
The article examines the theoretical aspects of the formation and application of labor potential on the basis of the elaboration of 

modern sources of scientific literature and official statistical data. The analysis of the main parameters of labor potential of Donetsk 
economic region is carried out and its features and dynamics are revealed. An assessment of the general demographic situation of 
Donetsk and Luhansk regions, which is marked by declining birth rates, aging, depopulation and migration. The migration of the 
population in the region has a significant impact on the formation of labor potential, which prompted the analysis of the migration 
movement of the population (interregional, interstate and migrating abroad). As part of the two oblasts is temporarily occupied, the 
research was conducted using the statistics on the territories of Donetsk and Luhansk oblasts controlled by Ukraine. For a more com-
plete picture of the impact of the current situation on people's desire to leave the region, data for the same period in Sumy region were 
given, as it also borders the Kharkiv region of Ukraine and the regions of the Russian Federation, as well as the two regions we studied. 
Since the formation of labor potential in the region is influenced by its reproduction, the birth rate analysis was also conducted. The 
application of labor potential in the field of economic activity is directly related to the level of economic activity of the population and 
the level of its employment, so their dynamics in the studied region over the past five years is analyzed. The necessity of effective 
application of labor potential, its qualitative component is substantiated, namely: first of all, it is necessary to improve the structure of 
employment and optimize the structure of jobs, to improve target programs in terms of their impact on employment conditions in 
industries and regions. 

Keywords: labor potential, employment, formation of labor potential, efficiency, economic activity of the population. 

Бурда Н. В., Чеботарёва Н. Н. Формирование и использование трудового потенциала Донецкого экономического 
региона 

В статье на основе обработки современных источников научной литературы и официальных статистических данных 
исследованы теоретические аспекты формирования и использования трудового потенциала. Проведен анализ основных пара-
метров трудового потенциала Донецкого экономического района и выявлены его особенности и динамика. Осуществлена 
оценка общей демографической ситуации Донецкой и Луганской областей, которая отмечается снижением рождаемости, ста-
рением, депопуляцией и миграцией населения. На формирование трудового потенциала имеет значительное влияние мигра-
ция населения в регионе, что побудило к проведению анализа миграционного движения населения (межрегионального, меж-
государственного и мигрирующих заграницу). Поскольку часть двух областей является временно оккупированной исследо-
вания проводились с использованием статистических данных по подконтрольным Украине территориям Донецкой и Луган-
ской областей. Для более полной картины влияния сложившейся ситуации на желание людей уехать из региона, были приве-
дены данные за аналогичный период по Сумской области, поскольку она также граничит с Харьковской областью Украины 
и областями Российской Федерации, как и два исследуемых нами региона. Поскольку на формирование трудового потенциала 
в регионе влияет его воспроизведение, то также проведен анализ рождаемости. Использования трудового потенциала в сфере 
экономической деятельности непосредственно связано с уровнем экономической активности населения и уровнем его заня-
тости, поэтому проанализирована их динамика в исследуемом регионе за последние пять лет. Обоснована необходимость 
эффективного использования трудового потенциала, его качественной составляющей, а именно: в первую очередь, необхо-
димо усовершенствовать структуру занятости населения и оптимизировать структуру рабочих мест, усовершенствовать це-
левые программы с точки зрения их влияния на условия занятости в отраслях и регионах. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, занятость, формирование трудового потенциала, эффективность, экономическая 
активность населения. 
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КОМПЛЕКСНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
 
Вступ: актуальність теми і постановка про-

блеми дослідження. Стратегію економічної реінте-
грації окремих районів Луганської і Донецької об- 
ластей, яка діючою загальнонаціональною владою 
розглядається як продовження примусового впро- 
вадження англосаксонської моделі ринкової еконо-
міки відкритого типу («ринкова демократія»), до- 
цільно розробляти як Стратегію відновлення соці- 
ально-економічного розвитку населення Україн- 
ського Донбасу в територіальній єдності з усіма ре-
гіонами нашої незалежної, суверенної, соціальної, 
правової і унітарної держави. 

Згідно задуму Уряду, Адміністрації Президента 
і Верховної Ради України економічна реінтеграція 
орієнтується на природні ресурси (в тому числі на 
землю та її надра) та виробничий потенціал терито-
рії, на їх більш повне «освоєння і захоплення» шля-
хом роздержавлення і приватизації, впровадження 
ринку землі, а не на господарську та життєву діяль-
ність простих людей, на укріплення їх соціального 
статусу як джерела людського потенціалу території 
та органів місцевої і регіональної влади. 

Підвищення на основі соборності соціальності 
розвитку населення окремих районів Луганської  
і Донецької областей, тобто їх людяності, в страте-
гічному прогнозуванні, плануванні й управлінні  
забезпечить укріплення унітарної державності з  
елементами бюджетного федералізму не тільки ок-
ремих районів цих областей, а й України в цілому.  

Паперове приборкання загальнонаціональною 
владою сепаратистського спалаху на Українському 
Донбасі було передбачено Законом України від 
16.09.2014 р. №1680 «Про особливий порядок міс-
цевого самоврядування в окремих районах Донець-
кої і Луганської областей» [1]. Але цілеспрямованих 
дій органів загальнонаціональної влади щодо його 
практичного впровадження протягом семи років 
(2014-2021 рр.) не було здійснено.  

Верховна Рада України VII-VIII-IX скликань,  
відфільтрована «слугами президентів», в кінці кож-
ного календарного року автоматично пролонгову-
вала строки виконання цього Закону: у жовтні 2017-
го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 
2018-го – до 31 грудня 2019 р., а у грудні 2019-го – 
до 31 грудня 2020 р., 7 грудня 2020 р. – до 31 грудня 
2021 р.  

Натомість, багато зусиль чиновницької раті 
було спрямовано на розробку Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 
прийняттям Закону України "Про особливості дер-
жавної політики із забезпечення державного сувере-
нітету України на тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій та Луганській областях"» (19.06.2018 р., 
№2462-VIII). 

Наявна необхідність поглиблення вихідних 
концептуальних положень Закону України від 
16.09.2014 р. № 1680 щодо бажання його впро- 
вадження в господарську і життєву діяльність ви- 
никло не тільки у населення окремих непідконт- 
рольних органам загальнонаціональної влади райо-
нів Донецької і Луганської областей, а й переміще-
ним особам на підконтрольній частині території Ук-
раїни, на вимушених біженців в АР Крим і в Росій-
ську Федерацію, в інші країни Європи і Світу.  

Мотиваційний морально-духовний механізм 
РІДної землі, традицій Роду, використання Законів 
ПриРОДи стосовно людського відтворення повинні 
бути в центрі уваги Адміністрації Президента Укра-
їни, Верховної Ради і Уряду України. 

Урядову Стратегію економічного розвитку і ре-
інтеграції окремих районів Луганської і Донецької 
областей доцільно доповнити наступними концеп-
туальними положеннями комплексного стратегіч-
ного планування: 

– випереджаюча реалізація Стратегії інфор-
маційної реінтеграції Донбасу, розробленої лише до 
2020 року і затвердженої розпорядженням Уряду 
26.07.2018 р. Об’єктивно необхідним стало її поглиб-
лення, розширення й уточнення на 2021–2027 рр. і на 
період до 2030 р.; 

– державницько-виробничий підхід стосовно 
досягнення збалансованої територіальної єдності 
означених районів в адміністративних межах Лу- 
ганської і Донецької областей і з усіма регіонами 
України; 

– людиноцентристський підхід до соціально-
економічного розвитку Українського Донбасу, що 
передбачено Державною стратегією регіонального 
розвитку на 2021–2027 рр. (затверджена Урядом 
05.08.2020 р.) шляхом розробки Регіональних про-
грам людського розвитку Луганської і Донецької об-
ластей; 

– впровадження адміністративно-договірних 
відносин у системі територіально-галузевого уп-
равління господарською діяльністю регіонів в уточ-
нених і вдосконалених ринкових умовах; 
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– впровадження провідних складових бюджет-
ного федералізму в пропорціях державного і місце-
вих бюджетів Луганської і Донецької областей на 
основі гармонічних пропорцій Золотого Перетину. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед значної кількості фахових публікацій та офі-
ційно прийнятих державних рішень щодо предмету 
і об’єкту аналітико-методологічних досліджень за 
темою статті, виправданим вважаємо здійснення 
стислої оцінки тільки декількох з них, найбільш 
принципових.  

Насамперед, конструктивні ідеї і об’єктивні ви-
значення: 

– Позиційного документу щодо інституційного 
забезпечення політики безпечної реінтеграції на 
Сході України [2]; 

– статті д.е.н., професора Колосова Андрія Ми-
колайовича з Луганського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) на 
тему «Структурно-економічні аспекти стратегії ре- 
інтеграції Донбасу» [3]; 

– дискусійної статті «Пропозиції та зауваження 
до проекту Концепції економічного розвитку Доне-
цької і Луганської областей» колективу вчених, фа-
хівців і спеціалістів Інституту економіки промисло-
вості НАН України (м. Київ) [4]; 

– дискусійних статей д.е.н., професора Столя-
рова Василя Федосійовича:  

1) «Науково-методичне забезпечення стратегі-
чного планування та державного регулювання регі-
онального людського розвитку в Україні» [5];  

2) «Державне регулювання соціально-еконо- 
мічного відновлення Українського Донбасу (мему- 
арно-аналітичний огляд альтернативних варіантів 
державних рішень, прийнятих у 1991-2020 рр.)»: 

Частина 1. Загальна характеристика викликів 
державності і напрямів їх подолання [6]; 

Частина 2. Стратегічне соціальне планування 
унітарної держави в умовах впровадження бюджет-
ного федералізму [7]. 

Позиційний документ щодо інституційного за-
безпечення політики безпечної реінтеграції на Сході 
України включає наступні розділи: 

 Резюме і загальне бачення ситуації; 
 Правові режими функціонування територій 

(районів) Донецької і Луганської областей у період 
організації відсічі Російської агресії у 2014-2019 ро-
ках; 

 Безпечна реінтеграція, відновлення та роз-
будова миру у Східних областях України як скла-
дова державної політики; 

 Інституційна модель координації впрова-
дження політики безпечної реінтеграції; 

 Попередні рекомендації. 
Найбільш цікавим і корисним в Позиційному 

документі є визначення «безпечної реінтеграції» як 
процесів у формуванні та реалізації політик, страте-
гій та дій Уряду, що направлені на: 

– досягнення стійкого миру на засадах віднов-
лення територіальної цілісності та суверенітету Ук-
раїни на тимчасово окупованих територіях; 

– захисту прав людини і забезпечення їх соціа-
льно-гуманітарних потреб; 

– відновлення функціонування демократичних 
інститутів; 

– забезпечення національної єдності та соціаль-
ної згуртованості; 

– збереження та поглиблення гуманітарних  
контактів між людьми, які мешкають на підконтро-
льній Україні території та на тимчасово окупованій 
території" [2, с. 4]. 

У Позиційному документі після розгляду дер-
жавних рішень 2015-2019 років стосовно безпечної 
реінтеграції було наголошено, що попри правильної 
постановки питань, «попередній аналіз зазначених 
державних актів демонструє повну несистемність, 
фрагментарність, неконсолідованість між собою 
програмних документів, пов’язаних із визначенням  
і реалізацією політики реінтеграції та відновлення 
громадянського миру у Східних регіонах України» 
[2, с. 17]. 

У порядку постановки вирішення проблеми в 
Позиційному документі визнано за необхідне, щоб 
Програма діяльності Кабінету Міністрів України як 
головний планувальний документ політики Уряду 
давала відповіді на ці питання і визначала пріори-
тети державної політики щодо безпечної реінтегра-
ції та відновлення миру на сході України. Але цілі 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
які були схвалені Постановою ВРУ від 04.10.2019 р. 
№188-IX, демонстрували концентрацію підходу до 
політики реінтеграції не на територіях обабіч лі-
ній розмежування у Донецькій, Луганській об- 
ластях, а лише на проблемах ветеранів війни  
і внутрішньо переміщених осіб. 

В цілому, Програма діяльності Уряду не окрес-
лювала напрями державної політики стосовно: по-
перше, відновлення інфраструктури Донецької і Лу-
ганської областей; по-друге, здійснення заходів із 
забезпеченням соціальної стійкості та соціальної 
згуртованості; по-третє, інформаційного впливу; по-
четверте, розбудови сталого миру тощо. 

У Позиційному документі доведено за об’єк- 
тивну потребу коригування концептуального під-
ходу до визначення об’єкту державної політики ре- 
інтеграції: об’єктом впливу мають бути не лише ук-
раїнські громадяни, що проживають на підконтроль-
ній чи не підконтрольній органам загальнонаціона-
льної влади території Донецької та Луганської обла-
стей, чи переміщені звідти особи, але й мешканці ін-
ших регіонів України. Так, дані Соціологічної групи 
«Рейтинг» за жовтень 2019 р. свідчили, що 34% ре-
спондентів виступають за «замороження конф- 
лікту».  

Тобто, третина українських виборців взагалі не 
бачить потреби в реінтеграції окремих районів До-
нецької і Луганської областей. Це свідчить про те, 
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що впровадження в Україні під зовнішнім впливом 
англосаксонської моделі ринкової економіки від- 
критого типу («ринкової демократії») остаточно 
зничтожило планові основи підготовки і реалізації 
державних рішень, виконання яких вимагало запро-
вадження соціальної і адміністративно-криміналь-
ної відповідальності за негативні наслідки. 

Сліпе слідування методичкам зовнішнього 
впливу через зневагу безцінного досвіду планової 
соціалістичної економіки призвело до знищення 
Економічного науково-дослідного Інституту і Го- 
ловного НДІ Обчислюваних центрів Держплану Ук-
раїни, Ради з вивчення продуктивних сил України 
НАН, Інституту світової економіки і міжнародних 
відносин НАН, Українського університету фінансів 
і міжнародної торгівлі та ін. 

Результатом цілеспрямованого знищення фа- 
хівців фундаментальної і прикладної економічної, 
соціальної, гуманітарної і правової науки став гро-
мадсько-збройний конфлікт органів загальнонаціо-
нальної влади з населенням Українського Донбасу з 
квітня-травня 2014 р. по теперішній час. Підбурю-
вання і матеріальне забезпечення конфлікту зовніш-
німи силами протягом останніх семи років є про- 
єктом Міжнародного геополітичного бізнесу, полі-
гоном якого обрана територія Українського Дон-
басу, що підпадає під визначення характерних рис 
міжнародного тероризму. 

А. М. Колосов – науковець з Луганської об- 
ласті – обґрунтував механізм вирішення проблеми 
реінтеграції Донбасу у вигляді процесу як сукуп- 
ності поєднаних між собою етапів, що випливають з 
логіки структурно-економічних перетворень в ре-
зультаті політико-дипломатичного урегулювання 
конфлікту [3]. 

В Стратегії реінтеграції Донбасу він виділив 
наступні три взаємозв’язані процеси: перший – роз-
виток підконтрольних територій; другий – урегулю-
вання збройного конфлікту і реінтеграція окремих 
районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО); 
третій – реінтеграція та розвиток ОРДЛО. 

Визначені процеси Стратегі реінтеграції Дон-
басу змістовно регламентовані етапами за відповід-
ними ознаками та їх трьома варіантами: 1) на умовах 
Мінських домовленостей; 2) з урахуванням вимог 
української сторони; 3) із залученням миротворчих 
сил. 

Завдяки такому підходу Стратегія реінтеграції 
Донбасу виявилась спроможною відобразити місію, 
цілі, взаємопов’язані завдання, суб’єкти і ознаки ви-
конання.  

Місія Стратегії реінтеграції Донбасу, на погляд 
А. М. Колосова, повинна полягати у вирішенні  
завдань Уряду щодо різкого підвищення рівня соці-
ально-економічного розвитку підконтрольних тери-
торій і з перетворенням їх в зразок для населення не-
підконтрольних територій.  

А. М. Колосовим визначено 6 сценаріїв реінте-
грації Донбасу, цілі і завдання якої створюють сис- 

тему ознак їх досягнення і виконання у політичній, 
юридичній, економічній, управлінській, гуманітар-
ній та інших сферах [3, с. 81]. Суб'єктами виконання 
Стратегії мають стати державні  органи влади Укра-
їни, органами місцевого самоврядування Донецької 
і Луганської областей.  

Доречно визнати, що фахові наукові розробки 
Луганського національного університету імені Та-
раса Шевченка могли стати основою Планового ре-
гламенту підготовки, затвердження і виконання від-
повідних послань Президента України, Програм дій 
Уряду, законів і законодавчих актів Верховної Ради 
України щодо відновлення миру на сході України. 

Але, на жаль, українське чиновництво і від- 
фільтровані «слугами президентів» народні депу-
тати виявились не зацікавленими і не спроможними 
осмислювати і втілювати у життя рекомендації і 
пропозиції фахівців вітчизняної економічної і гума-
нітарної науки. Про це засвідчує також колективний 
наголос-звернення науковців, фахівців і спеціалістів 
Інституту економіки промисловості НАН України 
стосовно ініційованої Урядом Концепції економіч-
ного розвитку Донбасу [4]. 

Складається враження, що Уряд України сило-
міць нав’язує Донбасу роль сировинного придатку 
євробізнесу. Його населення розглядається тільки 
для інтересів міжнародної бізнес-еліти, без враху-
вання його соціальної стурбованості, думок, намірів 
і планів життєдіяльності.  

Підтвердженням цього став факт створення 
військово-цивільної адміністрації в м. Слов'янськ 
Донецької області (замість органів місцевого само-
врядування) після висловлювання мешканцем цього 
міста особистої громадянської позиції стосовно сло-
в'янської єдності українців, білорусів і росіян в ме-
жах єдиної держави та наміру більшості населення 
міста Слов'янськ увійти до складу Донецької Народ-
ної Республіки. 

В. Ф. Столяров довів, що проєкт «АТО» став 
логічним продовженням Другого Майдану в м. Ки-
єві (листопад 2013 – лютий 2014 рр.) в режимі дер-
жавного терору, а територія Українського Донбасу 
перетворена в полігон Міжнародного геополітич-
ного бізнесу з використанням механізму Цільового 
фонду багатьох партнерів для її офшоризації і пере-
будови, що є ознаками міжнародного тероризму  
[5-7]. 

Головною метою статті є обґрунтування з ви-
користанням системної методології Концептуаль-
них положень Стратегії соціально-економічного 
відновлення окремих районів Луганської і Донець-
кої областей та всього Українського Донбасу в кон-
тексті забезпечення комплексного стратегічного 
планування відновлення вугільної промисловості, 
включаючого уточнення моделі ринкової еконо-
міки. 

У межах діючого Закону України «Про особли-
вий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької і Луганської областей» від 
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16.09.2014 р. №1680 завдання дослідження поля-
гали в розкритті сутності і змісту комплексного дер-
жавного впливу на відновлення їх соціально-еконо-
мічного розвитку в єдиному правовому полі унітар-
ної держави (на основі поєднання заходів впливу з 
уточненням моделі ринкової економіки): 

– складових і процедур інформаційного забезпе-
чення економічної реінтеграції окремих районів; 

– способів і методів досягнення територіаль-
ної єдності окремих районів зі своїми областями та 
Україною в цілому; 

– прогнозування, програмування, бюджету-
вання соціально-економічного розвитку в Лугансь-
кій і Донецькій областях; 

– визначення стратегічних цілей і пріоритетів 
Регіональних програм людського розвитку в Луган-
ській і Донецькій областях; 

– визначення фінансових меж бюджетного фе-
дералізму цих областей у гармонічних пропорціях 
місцевого і державного бюджетів у зведеному  
бюджеті України; 

– напрямів комплексного регіонального розвит-
ку Українського Донбасу на основі забезпечення до-
сягнення національних завдань Цілей сталого роз- 
витку на період до 2030 року. 

Розв’язання завдань дослідження супроводжу-
валося виявленням неврахованих викликів і допу-
щених промахів державного впливу на їхнє подо-
лання. На основі отриманих результатів сформульо-
вані пропозиції і рекомендації для здійснення відпо-
відних змін у діючому законодавстві України. 

Виклад основних результатів дослідження. 
Оновлення стратегії інформаційної реінтеграції 
Донбасу в системі економічної освіти населення 
тимчасово неконтрольованої і контрольованої час-
тин Луганської і Донецької областей, а також насе-
лення всієї території України повинне мати загаль-
нодержавний характер і включати роз’яснення про-
грамних напрямів, пріоритетів і механізмів еконо- 
мічної реінтеграції окремих районів Українського 
Донбасу. 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про особливий 
порядок місцевого самоврядування в окремих ра- 
йонах Донецької та Луганської областей» від 
16.09.2014 р. №1680-VII гарантовані права мовного 
самовизначення кожного жителя щодо мови, яку 
вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного 
користування російською та будь-якою іншою мо-
вою у суспільному та приватному житті, вивчення  
і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх  
вільний розвиток і рівноправність [1]. 

Відповідно до Закону, органи місцевого само-
врядування, місцеві органи виконавчої влади у спо-
сіб і в межах повноважень, що передбачені Законом 
України «Про засади державної мовної політики», 
іншими законами України, міжнародними догово-
рами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, сприяють в окремих 
районах Донецької та Луганської областей викорис- 

танню російської та інших мов в усній і письмовій 
формі у сфері освіти, в засобах масової інформації 
та створюють можливості для їх використання у ді-
яльності органів державної влади і органів місце-
вого самоврядування, в судочинстві, в економічній  
і соціальній діяльності, при проведенні культурних 
заходів та в інших сферах суспільного життя. 

Змістовний економічний всеобуч народів Укра-
їни різних національностей доцільно розповсюджу-
вати і на населення сусідніх держав, насамперед Бі-
лорусі, Російської Федерації, Литви, Польщі, Болга-
рії, Словакії, Угорщини, Румунії, Чехії та ін.  

Це буде сприяти не тільки поверненню україн-
ських заробітчан на батьківщину, а й приїзду в Ук-
раїну робітників та членів їх сімей різних національ-
ностей інших держав (як колись відбувалося в 
США, Канаді та Росії). 

Формування українського громадянського сус-
пільства відбувається шляхом синтезу культур і мов 
народів України при визнанні української мови дер-
жавною. Але після другого Майдану (листопад 
2013 р. – лютий 2014 р.) у м. Києві населення як ок-
ремих районів, так і всієї території Українського 
Донбасу суттєво відчуло й досі потерпає від штучно 
насильницької заборони використання рідної росій-
ської мови, поділу українців на правильних і непра-
вильних, повноцінних і неповноцінних, більших  
чи менших (всупереч положенням, які місти- 
лись в інаугураційній промові Петра Порошенка 
07.06.2012 р. та відповідним статтям Закону Ук-
раїні від 16.09.2014 р. №1680-VII «Про особливий 
порядок місцевого самоврядування в окремих рай-
онах Донецької та Луганської областей»). 

У національній доповіді НАН України «Полі-
тика інтеграції українського суспільства в кон-
тексті викликів та загроз подій на Донбасі» під- 
креслено, що принцип «одна нація, одна мова, одна 
церква» не тільки належить минулому і позамину-
лому століттю, а й іншій епосі – індустріальній. На-
віть у Західній Україні, за оцінками соціологів, він 
не набирав прихильників й у половини опитаних. 
Але це не заважало його використанню як у трива-
лому розмежуванні України, так і в майже миттє-
вому сепаратистському спалаху.  

Донбас – це специфічна соціокультурна спіль-
ність, що виникла як синтез сукупності процесів 
(економічних, політичних і культурних), ні один з 
яких не може трактуватися як абсолютна детермі- 
нанта. В її основі лежить синтез двох головних (ро-
сійської та української) і цілого ряду інших культур, 
який має не призводити до кризи будь-якої з її скла-
дових, а навпаки, ще більше відкривати її внутріш-
ній потенціал [8, с. 77]. 

Випереджаюче здійснення Стратегії інфор-
матизації у порівнянні зі Стратегією економічної 
реінтеграції Донбасу та використання вітчизня-
ними й іноземними підприємцями мов сусідніх дер-
жав буде сприяти успішному розвитку транскордон-
ного співробітництва.  
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Згідно зі ст.8 Закону України від 16.09.2014 р. 
№ 1680-VII «Органи виконавчої влади сприяють  
розвитку в окремих районах Донецької та Луган- 
ської областей транскордонного співробітництва, 
спрямованого на вирішення спільних проблем роз-
витку, посиленню та поглибленню добросусідських 
відносин між територіальними громадами, ор-
ганами місцевого самоврядування окремих районів 
з адміністративно-територіальними одиницями Ро-
сійської Федерації на основі угод про прикордонне 
співробітництво, що укладаються територіальними 
громадами, органами місцевого самоврядування,  
місцевими органами виконавчої влади України та 
територіальними громадами у межах компетенції, 
встановленої законом» [1]. 

Державницько-виробничий підхід до еконо- 
мічної реінтеграції окремих районів Українського 
Донбасу передбачає розгляд Луганської і Донецької 
областей за економіко-географічними і природними 
факторами. Український Донбас – це органічні час-
тини Південно-Східного макроекономічного району 
України у складі Донецької, Дніпропетровської, Лу-
ганської та Запорізької областей, або як мезорегіон 
(Луганська і Донецька області) наряду з мезорегіо-
ном Нижнього Придніпров’я (Дніпропетровська та 
Запорізька області).  

На початок 2000-х років Український Донбас 
займав перше місце за кількістю населення, сьоме 
місце – за загальною земельною площею, шосте – за 
площами сільгоспугідь, шосте–сьоме – за площею 
пахоти (табл. 1).  

 

Таблиця 1 
Територіальна диференціація основних ресурсних показників 

за макроекономічними районами і мезорегіонами України у 2000 р. 

Назва району і регіону 
Кількість  
населення 

Загальна 
земельна 
площа 

Площа сіль-
госпугідь 

Площа 
пахоти 

Україна в цілому 100,0 100,0 100,0 100,0
В тому числі:  
Південно-східний макроекономічний 
район 

27,3 18,6 20,8 21,2 

Український Донбас 15,8 8,8 9,4 9,2
Нижнє Придніпров’я 11,5 9,8 11,4 12,0

Джерело: складено за [9, с. 131]. 
 
На початку 90-х років у період нормального за-

вантаження виробничих потужностей Український 
Донбас займав перші місця за виробленим націо- 
нальних доходом, основними промисловими фон-
дами і валовому продукту промисловості та шосте – 

сьоме місця за валовим продуктом сільського госпо-
дарства (табл. 2). 

Після світової фінансової кризи 2008–2009 рр. 
Український Донбас напередодні Другого Майдану 
в м. Києві за обсягом валового регіонального про- 
дукту зберіг своє високе місце в економіці України.  

 

Таблиця 2 
Територіальна диференціація виробничих показників 

за макроекономічними районами і мезорегіонами України в 1991 р. 

Назва району і регіону 
Вироблений 
національний 

дохід 

Основні 
промислові 
фонди 

Валовий  
продукт 

промисловості 

Валовий про-
дукт сільського 
господарства 

Україна в цілому 100,0 100,0 100,0 100,0
В тому числі:   
Південно-східний макроеко-
номічний район 

30,3 37,5 37,5 17,4 

Український Донбас 19,7 20,1 20,1 8,0 
Нижнє Придніпров’я 13,6 17,4 17,4 9,4 

Джерело: складено за [9, с. 132]. 
 
Донецька область на протязі 2008–2012 рр. се-

ред 24 адміністративних областей займала перше  
місце у питомій вазі регіону в Україні, виробляючи 
на порядок більший обсяг валового регіональ- 
ного продукту, поступаючись тільки місту Києву  
(табл. 3). 

Перехід «від Плану – до Ринку» шляхом засто-
сування англосаксонської моделі відкритого ринку 
призвів до втрати пильності державних і регіональ-
них органів влади щодо закритості інформації, що 
відображає наявний виробничий потенціал кожного 
регіону і держави в цілому. 
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Таблиця 3 
Місце району, регіону і області за обсягом валового регіонального продукту, % 

Назва району, регіону і області 2008 2009 2010 2011 2012
Україна в цілому 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В тому числі:    
Південно-східний макроекономіч-
ний район 32,4 29,9 30,7 31,4 30,6 
Український Донбас 16,9 15,6 16,1 16,8 15,7
Луганська область 4,5 4,2 4,2 4,4 4,0
Донецька область 12,4 11,4 11,9 12,4 11,7
Нижнє Придніпров’я 15,5 14,3 14,6 14,6 14,9
Дніпропетровська область 11,0 10,2 10,7 10,8 10,1
Запорізька область 4,5 4,1 3,9 3,8 3,8

Джерело: складено за [10, с. 75]. 
 
Комплексний проєкт «Україна. Погляд у 21 

століття. Можливості для інвестицій та ділового 
партнерства» включав 1000 інвестиційних проєктів 
і був підготовлений для проведення у травні 1998 р. 
у м. Києві щорічних Зборів ЄБРР та Ділового Фо-
руму з розкриттям на загальнодержавному, регіо- 
нальному, галузевому і на рівні підприємств еконо-
мічного стану та наукового потенціалу [9]. 

В умовах планової економіки цей Комплексний 
проєкт мав би позначку «цілком таємно», тобто для 
ознайомлення з ним необхідно було б мати допуск 
за формою 1. Тому невипадковими стали розробки 
Регіональних стратегій розвитку окремих областей з 
2000 р. за грантової підтримки провідних іноземних 
держав.  

Серед них доцільно відмітити пілотний проєкт 
Міністерства міжнародного розвитку Великобрита-
нії «Посилення інституціональної спроможності  
місцевих та регіональних органів влади» (LARGIS) 
для Харківського регіону. 

Відновлення і збереження територіальної ціліс-
ності держави вимагає наявності загальнонаціональ-
них інвестиційних проєктів і цільових програм, в  
реалізації яких брали б участь більшість адміністра-
тивних областей на основі міжрегіональних зв’язків 
виробничо-технологічної кооперації інтегрованих 
суб’єктів господарювання різних форм власності.  

Розробка Державної стратегії регіонального  
розвитку передує розробці Регіональних стратегій  
і Планів заходів з їх реалізації, незважаючи на 
втрату державницького контролю за її виконанням. 

Провідними елементами забезпечення комп- 
лексності соціально-економічного розвитку регіону 
доцільно вважати: по-перше, привабливе бізнес- 
середовище на території, його підприємницьку при-
вабливість; по-друге, розгалужену інституалізацію 
організованої громадської діяльності; по-третє, про-
порційне представництво громадського, приватного 
та державного секторів у місцевих радах та органах 
регіональної влади. 

Стратегія економічної реінтеграції окремих 
районів Луганської і Донецької областей повинна 
включати аналіз виконання державними і регіональ- 

ними органами державної влади завдань для Укра-
їнського Донбасу, які були передбачені Держав-
ними стратегіями регіонального розвитку на пе- 
ріоди до 2015 та до 2020 років та їх фінансового за-
безпечення. Врахування викликів недофінансування 
національних проєктів як системоутворюючих буде 
сприяти досягненню територіальної єдності всіх об-
ластей.  

Узагальнення досвіду Харківщини щодо визна-
чення сутності та змісту розвитку регіону дозволяє 
констатувати наступне: соціально-економічний роз-
виток регіону повинен базуватися на його визна-
ченні як економічного простору, що охоплює дина-
мічні процеси взаємодії відтворювальних процесів 
різних масштабів господарювання (загальнонаціо-
нальних, за секторами економіки, регіональні, інди-
відуальні) та різних рівнів державного управління 
(центрального, регіонального і місцевого).  

Розробка та практичне використання розгляну-
тої параметричної моделі регіону в контексті соці- 
ально адекватного менеджменту засвідчують до- 
статньо високий науковоприкладний рівень пла-
ново-аналітичної роботи апарату управління щодо 
соціально-економічного розвитку Харківщини. 

У рейтинговій оцінці ІРЛР адміністративних 
областей України Харківська область займала за Ін-
дексом регіонального людського розвитку (ІРЛР) у 
2004-2006 рр., у 2008-2011 рр. та у 2017 р. – 3 місце, 
у 2007 р. – 2 місце, а у 2010-2015 рр. – 1 місце. 

Грантова підтримка активізувалася й пошири-
лася після другого Майдану в м. Києві з 2014 р. за 
участі Канади та під методологічним і організацій-
ним супроводом проєкту ЄС «Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні».  

Все це відбувалося при відсутності наступних 
загальнодержавних рішень на період до 2020 р.:  

1) Схеми розміщення і розвитку продуктивних 
сил; 

2) Схем систем розселення;  
3) Генеральних планів обласних центрів і міст 

обласного значення;  
4) Схем планування територій. 
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Наприклад, «Стратегія розвитку Львівської об-
ласті на період до 2020 р.» розроблена з урахуван-
ням Державної Стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 р.(на виконання Постанови Уряду від 
06.08.2014 р. №385) та досвіду реалізації «Стратегії 
розвитку Львівщини до 2015 р.».  

Нова Стратегія була підготовлена за участю 
проєкту міжнародної технічної допомоги «Місце-
вий економічний розвиток міст України», що впро-
ваджується Федерацією канадських муніципалітетів 
за фінансової підтримки Уряду Канади. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 06.08.2014 р. №385 в рамках канад- 
ського проєкту «Місцевий економічний розвиток 
міст України» та з використанням результатів, під-
готовлених в межах проєкту міжнародної технічної 
допомоги «Розбудова спроможності до економічно 
обґрунтованого планування розвитку областей та 
міст України» була розроблена «Стратегія розвитку 
Дніпропетровської області» на період до 2020 р.» 
(затверджена рішенням Дніпропетровської облради 
від 26 вересня 2014 р. № 561-27/VI). 

Під методологічним та організаційним супро-
водом проєкту Європейського Союзу «Підтримка 
політики регіонального розвитку в Україні» в термін 
до 06.02.2015 р. були розроблені Регіональні страте-
гії розвитку наступних областей України: Київської 
(затверджено 04.12.2014 р.), Івано-Франківської (за-
тверджено 17.10.2014 р.), Рівненської (затверджено 
18.12.2014 р.), Полтавської (затверджено 16.01.2015 р.) 
та Сумської (оприлюднена на сайті ОДА 29 вересня 
2014 р.), а в строк до 18 червня 2015 р. – Чернівець-
кої області. 

В Україні, під зовнішнім впливом, головним 
критерієм регіонального розвитку в ринковій еконо-
міці став Індекс конкурентоспроможності регіонів, 
в якості орієнтиру їхньої «боротьби» за іноземні ін-
вестиції, а не Індекс людського розвитку планової 
економіки, який націлював державні, регіональні  
і місцеві органи влади на підвищення рівня і якості 
життя населення. Система показників і факторів Ін-
дексу конкурентоспроможності регіонів повинна 
розглядатися й використовуватися як провідні скла-
дові Індексу регіонального людського розвитку 
(ІРЛР). 

Виходячи з вимог Угоди з ЄС, державна уста-
нова «Інститут природокористування та сталого  
розвитку» НАН України обґрунтував новий концепт 
формування і реалізації дії системи сучасних тери-
торіальних природньо-господарських округів (ТПГО) 
[11; 12]. 

Розбудова нових територіально-адміністратив-
них одиниць України призвана була забезпечити: 

– переформатування територіального просто-
ру України за 10-ма (наразі за 8-ма, без Українсь-
кого Донбасу і АР Крим) ТПГО; 

– формування достатніх організаційно-еконо-
мічних, технологічних, природно-ресурсних, вироб-
ничо-господарських та інформаційних умов для збе- 

реження еволюційної стійкості і збалансованості 
функціонування; 

– підвищення рівня і якості життя населення 
України. 

Одночасно з цим, задля розроблення комплексу 
підстратегій соціально-економічного розвитку на 
перспективу до 2030 р., перелік ТПГО було розме-
жовано за двома типами – бінарної спрямованості та 
масштабної інваріантної спрямованості.  

Таке розмежування передбачало врахування ці-
лого комплексу системоутворювальних факторів  
і детермінант: рівень і якість життя населення; ра- 
ціональність освоєння природно-ресурсного потен-
ціалу; рівень результативності регіонального управ-
ління; спрямованість і активність виробничо-гос- 
подарської та зовнішньо-економічної діяльності; 
сприйнятливість до інноваційних зрушень [11, с. 33-
34]. 

У новій регіональній карті України, побудова-
ній з визначенням ТПГО, Український Донбас про-
понувалося включити до складу так званого До- 
нецького ТПГО з бінарним форматом. 

Державницько-виробничий підхід до економіч-
ної реінтеграції окремих районів Українського Дон-
басу доцільно здійснити у два етапи, відповідно до 
строків, регламентованих Планами заходів з вико-
нання Регіональної стратегії розвитку Луганської та 
Донецької областей на період до 2027 р.: перший 
етап – 2021–2023 рр.; другий етап – 2024–2027 рр. 

На першому етапі економічної реінтеграції ок-
ремих районів Луганської і Донецької областей не-
обхідно непідконтрольні території в усіх планово-
прогнозних обґрунтуваннях включати до масштабів 
господарювання в межах цих областей та держав-
ного кордону з Російською Федерацією у 2013 р. 

На другому етапі доречно розглядати їх уже як 
складові єдиного мезорегіону – Донбаський терито-
ріальний природньо-господарський округ (не До- 
нецький, щоб не протиставляти органам управління 
Луганської області). 

На першому етапі економічної реінтеграції ор-
гани управління так званих Народних республік Лу-
ганської і Донецької областей доцільно об’єднати з 
діючими державними адміністраціями цих облас-
тей, тимчасово розміщених у Сєвєродонецьку та 
Краматорську і повернути в міста Луганськ та До-
нецьк. 

На другому етапі доречно буде обґрунтувати 
органи управління п’ятьма макроекономічними ра-
йонами України, які включатимуть десять мезо- 
регіонів, у тому числі Південно-Східний макроеко-
номічний район і мезорегіон Український Донбас. 

В Україні мають місце вітчизняні науково-ме-
тодичні наробки ще на початку 1990-х років щодо 
побудови системи індикативного соціального пла-
нування і двосекторної моделі національної еконо-
міки. 

Перший сектор – державний, який включає ба-
гатоукладні форми власності й обов’язковість вико- 
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нання державних і регіональних (зі статусом дер- 
жавних) замовлень у межах соціальних, економіч-
них і екологічних нормативів життєдіяльності насе-
лення. 

Другий сектор – підприємницький сектор віль-
ного ринку, діяльність якого базується на індивіду- 
альній зацікавленості виконання замовлень різних 
суб’єктів господарювання, в тому числі і з держав-
ного сектору економіки. 

Державний сектор національної економіки не  
є тотожним державній власності, а навпаки, зорієн-
тований на державно-приватне партнерство.  

Так, стосовно вугледобувних підприємств, то в 
структурі їхньої ринкової вартості та її частка, що 
визначається активами, які будуть діяти весь строк 
її експлуатації, повинна належати державі. Аморти-
заційні нарахування на повне відновлення цих акти-
вів повинні здійснюватися в залежності від обсягів 
видобутого вугілля і бути джерелом її відновлення. 
Остання частка в структурі активів шахт може обути 
розподілена між трудовими колективами і приват-
ними інвесторами (так званий, робітничий або на-
родний капіталізм за досвідом вугільної промисло-
вості Англії). 

Виходячи з загальних обсягів видобутого шах-
тою вугілля і отриманого прибутку, доля держави 
буде визначатися пропорційно її долі в ринковій  
вартості вугледобувного підприємства і регламенту-
ватися державним замовленням з гарантованою гро-
шовою оплатою шахтарської праці.  

Обсяги вугілля за державним замовленням бу-
дуть визначати обсяги вироблення теплової та елек-
тричної енергії для житлово-комунального госпо-
дарства, що забезпечить контроль його тарифів для 
населення. 

Впровадження державно-приватного партнер- 
ства щодо вугледобувних і вуглепереробних підпри-
ємств доцільно базувати на положеннях «народного 
(робітничого) капіталізму», які використовувались у 
вугільній промисловості Англії та Німеччини. 

Висновки, пропозиції, рекомендації. Най-
більш принциповим методологічним питанням фор-
мування Стратегії реінтеграції окремих районів Лу-
ганської і Донецької областей стає уточнення діючої 
в Україні моделі ринкової економіки відкритого 
типу. Насамперед, стосовно перегляду активів дер-
жави, регіонів (у структурі комунальної власності 
регіональних і місцевих органів влади), приватних 
інвесторів (а не тільки приватних власників), трудо-
вих колективів. 

Серед пропозицій щодо уточнення діючого за-
конодавства України стосовно розробки і реалізації 
Стратегії економічної реінтеграції окремих районів 
Луганської і Донецької областей головними є такі: 

 

– розробка проєкту Закону України «Щодо 
уточнень Бюджетного кодексу України» в частині 
методичного забезпечення формування Національ-
ної і Регіональних програм людського розвитку; 

– визначення порядку розроблення і ознак виді-
лення Національної і Регіональних програм людсь-
кого розвитку; 

– розробка «Дерева стратегічних цілей, стра-
тегічних пріоритетів та стратегічних індикаторів 
людського розвитку» («Дерева цілей розвитку») від 
Органів місцевого самоврядування, районних і об- 
ласних рад до загальнонаціональних центральних 
органів законодавчої і виконавчої влади; 

– розробка «Матриці узгодження цілей і пріо-
ритетів людського розвитку» з національними  
завданнями Цілей Розвитку Тисячоліття (2003-
2015 рр.) і Цілей Сталого Розвитку на період до 
2030 р. з показниками-індикаторами Індексу люд- 
ського розвитку на національному рівні та Індексу 
регіонального людського розвитку на рівні областей 
України. 

Впровадженню стисло розглянутих концепту- 
альних положень комплексного стратегічного пла-
нування буде сприяти випереджаюча розробка Ко-
дексу стратегування України (тобто, Планового ко-
дексу за аналогією з Громадянським кодексом,  
Бюджетним кодексом та Податковим кодексом).  

Розробку Планового кодексу України пропону-
ється розглядати як перший етап формування Пла-
нового регламенту діяльності парламентсько-прези-
дентської республіки, який визначатиме зміст і 
строки підготовки і прийняття: 

 Послань Президента України до Народу і 
Верховної Ради України;  

 Планів діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни на 5 років за участю Відділень НАН України 
(щорічно);  

 Планів роботи Верховної Ради України на  
5 років за участю Інституту законодавства (щорі-
чно);  

 Державних і Регіональних стратегій соці- 
ально-економічного і регіонального розвитку на 5-7 
та 10 років;  

 Перспективних (на 10 років) та середньо- 
строкових (на 5-7 років) Прогнозів, Планів та Цільо-
вих програм розвитку;  

 Середньострокових бюджетів на 5 років та 
Бюджетних резолюцій на 3 роки кожного регіону та 
держави в цілому. 

Забезпечення плановості соціально-економіч-
ного розвитку з використанням положень Концепції 
людського розвитку та Бюджетного федералізму 
унітарної держави, як основи цивілізаційного роз- 
витку, буде сприяти підвищенню державності регіо-
нів та України в цілому [13; 14]. 
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Столярова В. В. Комплексне стратегічне планування відновлення вугільної промисловості України 
У статті обґрунтовані концептуальні положення стратегічного планування відновлення вугільної промисловості Укра-

їнського Донбасу в контексті поглиблення положень Закону України від 16.09.2014 р. №1680 «Про особливий порядок міс-
цевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей».  

Розвиваючи відповідні статті Закону України від 16.09.2014 р. №1680, обґрунтовані наступні концептуальні положення 
комплексного стратегічного планування: 

– випереджаюча реалізація Стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу, розробленої лише до 2020 року і затвердженої
розпорядженням Уряду 26.07.2018 р. Об’єктивно необхідним стало її поглиблення, розширення й уточнення на 2021–2027 рр. 
і на період до 2030 р.; 

– державницько-виробничий підхід стосовно досягнення збалансованої територіальної єдності означених районів в ад-
міністративних межах Луганської і Донецької областей і з усіма регіонами України. 

У положеннях діючого Закону України від 16.09.2014 р. №1680 розкриті сутність і зміст державного впливу на віднов-
лення соціально-економічного розвитку окремих районів Луганської і Донецької областей в єдиному правовому полі України 
як унітарної держави:  

складових і процедур інформаційного забезпечення економічної реінтеграції окремих районів; 
способів і методів досягнення територіальної єдності окремих районів зі своїми областями та Україною в цілому; 
прогнозування, програмування, бюджетування соціально-економічного розвитку Луганської і Донецької областей. 
Розв’язання завдань аналітичного дослідження супроводжувалося виявленням неврахованих викликів і допущених про-

махів державного впливу на їхнє подолання. На основі отриманих результатів сформульовані пропозиції і рекомендації для 
здійснення відповідних змін в діючому законодавстві України. 

Ключові слова: Український Донбас, соціально-економічне відновлення, безпечна економічна реінтеграція, «ринкова 
демократія», проєкт «АТО», політика, стратегія, план. 

Stolyarova V. Comprehensive Strategic Planning for the Recovery of Ukraine's Coal Industry 
The article substantiates the conceptual provisions of strategic social planning for the restoration of Ukrainian Donbass in the 

context of deepening the provisions of the Law of Ukraine of 16.09.2014. №1680 «On the special order of local self-government in 
certain districts of Donetsk and Luhansk regions». 

Developing the relevant articles of the Law of Ukraine of 16.09.2014.  №1680, the following conceptual provisions of strategic 
social planning are substantiated: 

– proactive implementation of the Donbass Information Reintegration Strategy, developed only until 2020 and approved by the
Government order of July 26, 2018. It was objectively necessary to deepen, expand and clarify it for 2021-2027 and for the period up 
to 2030; 

– state-production approach to achieve a balanced territorial unity of these areas within the administrative borders of Luhansk
and Donetsk regions and with all regions of Ukraine. 

The current Law of Ukraine of 16.09.2014. №1680 reveals the essence and content of state influence on the restoration of socio-
economic development of certain districts of Luhansk and Donetsk regions in a single legal field of Ukraine as a unitary state: 

components and procedures of information support of economic reintegration of separate areas; 
ways and methods of achieving territorial unity of individual districts with their regions and Ukraine as a whole; 
forecasting, programming, budgeting of social and economic development of Luhansk and Donetsk regions. 
Solving the problems of analytical research was accompanied by the identification of unaccounted challenges and mistakes of 

state influence to overcome them. On the basis of the received results offers and recommendations for implementation of the corre-
sponding changes in the current legislation of Ukraine are formulated. 

Keywords: Ukrainian Donbass, socio-economic recovery, safe economic reintegration, «market democracy», «ATO» project, 
policy, strategy, plan. 
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Столярова В. В. Комплексное стратегическое планирование восстановления угольной промышленности Укра-
ины 

В статье обоснованы концептуальные положения стратегического планирования восстановления угольной промышлен-
ности Украинского Донбасса в контексте углубления положений Закона Украины от 16.09.2014 г. №1680 «Об особом порядке 
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». 

Развивая соответствующие статьи Закона Украины от 16.09.2014 г. №1680, обоснованы следующие концептуальные 
положения комплексного стратегического планирования: 

– упреждающая реализация Стратегии информационной реинтеграции Донбасса, разработанной лишь до 2020 года и 
утвержденной распоряжением Правительства 26.07.2018 г. Объективно необходимым стало ее углубление, расширение и 
уточнение на 2021-2027 гг. и на период до 2030 г.; 

– государственно-производственный подход по достижению сбалансированного территориального единства указанных 
районов в административных границах Луганской и Донецкой областей и со всеми регионами Украины. 

В рамках действующего Закона Украины от 16.09.2014 г. №1680 раскрыты сущность и содержание государственного 
влияния на восстановление социально-экономического развития отдельных районов Луганской и Донецкой областей в еди-
ном правовом поле Украины как унитарного государства: 

составляющих и процедур информационного обеспечения экономической реинтеграции отдельных районов; 
способов и методов достижения территориального единства отдельных районов со своими областями и Украины в це-

лом; 
прогнозирования, программирования, бюджетирования социально-экономического развития Луганской и Донецкой об-

ластей. 
Решение задач аналитического исследования сопровождалось выявлением неучтенных вызовов и допущенных прома-

хов государственного влияния на их преодоление. На основе полученных результатов сформулированы предложения и реко-
мендации для осуществления соответствующих изменений в действующем законодательстве Украины. 

Ключевые слова: Украинский Донбасс, социально-экономическое восстановление, безопасная экономическая реинте-
грация, «рыночная демократия», проект «АТО», политика, стратегия, план. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ:  
АНАЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ  
ДІАГНОСТИКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Постановка проблеми. Ринкові умови, які  
формуються під впливом процесів пропозиції та по-
питу і конкурентної боротьби, визивають кризові 
явища, під впливом яких настають економічні 
кризи. Наслідком криз є підвищення взаємозалеж-
них рівнів політичної та соціальної нестабільності в 
суспільстві, конкурентної боротьби. Рівень таких  
загроз буде настільки значним, наскільки будуть 
ефективними інструменти в інформаційно-аналі- 
тичному забезпеченні прийняття управлінських рі-
шень для нейтралізації загроз та формування для 
цього організаційних заходів на підставі прийнятих 
рішень.  

В умовах такого розвитку процесів глибокого 
осмислення і розв'язання потребують теоретико-ме-
тодологічні і прикладні питання організації еконо-
мічних систем, систем (підсистем) управління вза-
галі та за напрямами діяльності. Використовувані на 
практиці та розроблені теоретично економічні кон-
цепцій акцентують увагу на окремих складових еко-
номічної системи, нерідко ігноруючи інші її еле- 
менти, що особливо має негативний вплив на фор-
мування управлінських рішень. Проте неоднознач-
ність економічних процесів, а також їхній взаємо- 
зв'язок і взаємовплив соціально-економічних факто-
рів виключають можливість однозначного тлума-
чення економічних явищ. Тому виникає необхід-
ність використання системного підходу на основі 
принципу цілісності, що можна охарактеризувати як 
спроби «блочного» розв'язання системної пробле- 
ми для отримання результату взаємодоповню- 
ючих управлінських дій у вирішенні комплексної 
проблеми діяльності та безпеки господарюючих 

суб’єктів на основі визначення домінуючих загроз. 
Стратегія розвитку економічного об’єкта надає ро-
зуміння важливості стратегічного управління в ди-
намічних, часто суперечливих умовах діяльності та 
є необхідною для врахування взаємовпливу і взає-
мозв’язку внутрішнього та зовнішнього середовища 
економічного об’єкта з метою визначення цілей. 
Але, стратегія є інструментом досягнення цілей [1], 
а для цього необхідно мати механізми аналітико-ін-
формаційного забезпечення для досягнення страте-
гічних цілей. Необхідність таких механізмів пов’я-
зана також з процесами формування прийняття рі-
шень в управлінні та забезпеченні економічної без-
пеки, оскільки такі рішення приймаються на основі 
діагностики, оцінювання рівня, аналітики та про-
гнозу і планування. Аналітичне дослідження теоре-
тичних підходів з метою визначення завдань як  
функцій забезпечення економічної безпеки господа-
рюючих суб’єктів, що можливо охарактеризувати 
завдання спеціалізованого виду, надає підстави 
стверджувати, що виконання таких завдань спрямо-
ване на гарантування необхідного рівня економіч- 
ної безпеки. Результати такого аналізу дозволили 
структурувати за функціональними підходами  
їх призначення та самі функції систематизувати  
за призначенням: інформаційні, ідентифікаційні,  
діагностичні, забезпечувальні, оцінювання рівня, 
аналітичні, прогнозні, планування та прийняття рі-
шень. Але актуальною для економічного об’єкта 
завжди залишається проблема систематизації та ло-
гічного взаємозв’язку між принципами, функціями, 
методами та формування механізмів і засобів забез-
печення управління економічною безпекою. В ос- 

Макроекономіка, економічна теорія та історія 
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нові вирішення такої проблеми є аналітико-інфор-
маційні аспекти та механізми забезпечення форму-
вання управлінських рішень. Також аналітичні до- 
слідження надають підстави стверджувати, що під-
ходи забезпечення економічної безпеки у прив’язці 
до встановлених функцій на основі методів моніто-
рингу, статистичних та аналітичних для ідентифіка-
ції загроз, прогнозування та планування, методів за-
хисту від загроз, потребують комплексного підходу 
до аналітико-інформаційного забезпечення форму-
вання управлінських рішень. Таким чином, потребу-
ють подальших досліджень науково-теоретичні під-
ходи аналітико-інформаційного забезпечення та ме-
тодології його формування з використанням меха- 
нізмів на визначення загроз, діагностики та кількіс-
ного оцінювання параметрів таких загроз, визна-
чення рівня стійкості до таких збуджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Од-
ним із пріоритетів, за яким визначається економічна 
безпека, є підходи по визначенню її як якісної ха- 
рактеристики об’єкта, так і здатністю до існування, 
розвитку та захищеністю від внутрішніх і зовнішніх 
загроз. У той же час розуміння місця, ролі і пріори-
тету кожного з елементів безпеки буде визначатися 
перебігом обставин, що реально будуть формува-
тися на певний період часу всередині й зовні 
об’єкта. Тому важливе значення має проблема еко-
номічної безпеки в контексті існування і розвитку 
об’єкта та управління її процесами забезпечення. 
Концептуальний базис розуміння економічної без-
пеки господарюючого суб’єкта сформовано в ро- 
ботах О. Бандурки, Н. Білошкурської, В. Гейця, 
Л. Донця, Д. Дячкова, Я. Жаліла, А. Заїчковського, 
Т. Іванюти, О. Черняк, М. Камлика, І. Капран, 
М. Кизима, Т. Клебанової, К. Коваленка, А. Коза- 
ченко, Н. Лоханової, О. Ляшенко, В. Мунтіяна, 
В. Пономарьова, І. Потапюк, О. Россошанської та 
інших вчених.  

Аналітичні результати досліджень розуміння 
процесів економічної безпеки [3; 4-11], підходів по 
проблемам визначення поняття «економічна без-
пека підприємства» надають підстави констатувати 
різновидність трактування такого поняття з позицій 
функціонального, ресурсного, фінансового, конку-
рентного, соціального підходів та розуміння стійко-
сті у визначенні безпеки економічного об’єкта. До- 
слідниками відзначається, економічна безпека як 
економічна категорія характеризується складністю, 
взаємоув’язкою параметрів діяльності економічного 
об’єкта, що потребує формування системного під-
ходу до вимірювання показників та їх залежності від 
таких інтегральних економічних категорій, як кон-
курентоспроможність, потенціал, життєздатність, 
фінансова стійкість та ризикостійкість підприємства 
[3, с. 15]. З позиції визначення економічної безпеки 
як складної динамічної системи, надало підстави 
сформувати підходи для забезпечення стійкого  
функціонування і розвитку підприємства за умови 
своєчасної мобілізації та раціонального викорис- 

тання трудових, фінансових, техніко-технологічних 
та інших ресурсів в умовах дії зовнішніх і внутріш-
ніх загроз [7]. Науковцями підкреслюється, що така 
економічна категорія як «економічна безпека» оці-
нюється на рівні держави за певними критеріями 
(показниками, індикаторами), віділляючи при цьому 
такі [12]: структура ВВП, обсяг і темпи розвитку 
промисловості, обсяг і динаміка інвестицій; при- 
родно-ресурсний виробничий і науково-технічний 
потенціал країни; ефективність використання ре- 
сурсів; конкурентоспроможність економіки на  
внутрішньому і зовнішньому ринках; темпи інфля-
ції; рівень безробіття; якість життя, ступінь дифе- 
ренціації доходів, забезпеченість населення матері-
альними благами й послугами; дефіцит бюджету  
і державного боргу; енергетична залежність; інтег-
рованість у світову економіку тощо. Підкреслю-
ється також, що для економічної безпеки важливе 
значення мають «…не самі критеріальні показники, 
а їхні порогові значення, тобто граничні величини, 
перевищення яких загрожує економічній безпеці, а 
також основні складові елементи економічної без-
пеки» [13, c. 21]. Виходячи з актуальності проблем 
управління економічними об’єктами, слід зазначити 
логічність використання такого підходу до необхід-
ності визначення значень критеріїв діяльності з ме-
тою визначення їх впливу на економічну безпеку. 
Складністю формування таких механізмів і підходів 
є те, що структурно-функціональний набір складо-
вих елементів економічної безпеки економічного 
об’єкта включає: фінансову, інтелектуально-кад-
рову, техніко-технологічну, інформаційну, полі-
тико-правову, продуктову, логістичну, силову, еко-
логічну, соціальну, ресурсну, суспільно-політичну, 
ринкову та інтерфейсну складові [14], а також те, що 
у системі економічної безпеки політико-правова, 
ринкова, суспільно-політична компоненти більшою 
мірою відносяться до зовнішніх аспектів економіч-
ної безпеки господарюючого суб’єкта. Це звичайно 
вимагає чіткого розуміння процесів формування за-
гроз та ідентифікації і кількісного визначення домі-
нуючих загроз. Тому актуальним залишається роз-
робка таких механізмів діагностування проблем 
економічної безпеки, ідентифікації, систематизації 
та оцінювання загроз та ризиків, визначення меха- 
нізмів для ефективних систем управління і функцій 
із забезпечення економічної безпеки господарської 
діяльності. 

Невирішені частини проблеми. Водночас 
зміни умов середовища діяльності, посилення рівня 
конкуренції і, як наслідок, зміна позиції об’єкта на 
ринку, вимагають визначення не тільки найважливі-
ших складових економічної безпеки економічного 
об’єкта та розробки необхідних заходів щодо забез-
печення їх стану на необхідному рівні. Для вирі-
шення проблем забезпечення економічної безпеки 
залишається завдання пошуку шляхів вирішення 
проблеми ефективних організаційних заходів та си-
стем управління діяльністю економічного об’єкта на 
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основі прийняття рішень, побудованих на розумінні 
науково-теоретичних підходів інформаційного, ана-
літичного забезпечення таких процесів та механіз-
мів їх реалізації. Оскільки господарюючий суб’єкт є 
одночасно суб’єктом й об'єктом відносин у секторі 
діяльності та має можливості впливати на динаміку 
різних параметрів, тому необхідно виконати розпо-
діл їх на зовнішні, серед категорій виділити такі, на 
які воно може впливати, або не в змозі впливати, і 
внутрішні, які виникають у результаті діяльності са-
мого підприємства [2]. Комплексність таких факто-
рів та складне визначення їх впливу поставили про-
блему вирішення задачі зі створення моделі аналі-
тико-інформаційного забезпечення для можливості 
формування прийняття рішень з економічної без-
пеки як складової у загальній системі управління.  

Мета статті полягає у дослідженні проблем  
розробки науково-теоретичних підходів формуван-
ня аналітично-інформаційного забезпечення проце-
сів економічної безпеки господарюючого об’єкта, 
ідентифікації домінуючих загроз та визначення рів-
ня їх впливу на параметри безпеки та розробці мето-
дологічних підходів створення механізмів забезпе-
чення формування управлінських рішень в опера- 
тивній та стратегічній перспективі.  

Основні результати дослідження. Для досяг-
нення цілей поставленого завдання дослідження 
було використано відкриту звітність Приватного ак-
ціонерного товариства «Полтавський турбомеханіч-
ний завод» (надалі – Товариство) для аналізу пара-
метрів діяльності з позиції управління економічною 
безпекою, використовуючи для цього науково-тео-
ретичні підходи формування її забезпечення, які є в 
наявності в науковій та науково-методичній літера-
турі.  

Для встановлення взаємозв’язку інформацій-
ного забезпечення для сфер управління діяльністю 
досліджуваного об’єкта, визначення причини вини-
кнення загроз показники діяльності досліджуваного 
об’єкта було згруповано в залежності від визна-
чення сфери впливу на причини виникнення кожної 
із загроз. Для цього управління процесами іннова-
ційного, фінансово-економічного, виробничого,  
маркетингового, логістичного, кадрового, інвести-
ційного, технологічного, та зовнішньоекономічного 
типу діяльності було структуровано за напрямами, 
розглядаючи їх як кластери процесів (груп) типу фі-
нансово-економічного, виробничого та соціального 
(кадрового). Оскільки досліджуваний об’єкт є одно-
часно суб’єктом і об’єктом в складних умовах зов- 
нішнього середовища діяльності, тому, крім цього, 
необхідно розглядати такий кластер, який буде сфо-
рмований із індикаторів стану у цьому середовищі 
діяльності. Це надало підстави створити перелік по-
казників результатів діяльності для кожного клас-
тера процесів для використання їх у виявленні домі-
нуючих загроз. Таких показників було досліджено у 
кількості 60, серед яких враховано показники ре-
зультатів діяльності підприємства (фінансово-еко- 

номічного типу – 23, виробничого – 18, соціального 
(кадрового) – 10) та індикатори зовнішнього середо-
вища. Останні формувались на основі аналізу інди-
каторів зовнішнього середовища (підприємства, по-
купців, постачальників, конкурентів, ринку робочої 
сили), які характеризують його з позиції впливу/(чи 
навпаки) на суб’єкт господарювання в розрізі запро-
понованих для дослідження кластерів процесів, роз-
діливши їх за типами можливого впливу у кластерах 
фінансово-економічного, виробничого (науково- 
технологічного), соціального (кадрового) типу.  

Досліджуючи процеси управління на цьому 
економічному об’єкті дійшли висновку, що управ-
ління для самостійної, систематичної на власний ри-
зик діяльності виконується на основі управління ка-
піталом. Таке управління розглядається як можли-
вість досягнення поставлених цілей з метою збе- 
регти спроможність продовжувати діяльність для 
забезпечення доходу його колективу, отримати при-
буток акціонерам на підставі проведення необхідної 
цінової політики на продукцію з урахуванням рівня 
ризику. Підставою для цього можуть стати такі  
факти, які, по-перше, за 2018–2019 роки в організа-
ційній структурі відповідно до попередніх звітних 
періодів не відбувались, по-друге, фонд оплати 
праці за 2019 рік становив 62988 тис. грн, що на 
24,42% менше відповідного показника за поперед-
ній 2018 рік, по-третє, кадрову програму Товариство 
не розробляло, а динаміка зміни середньої чисель-
ності працівників за останні роки є від’ємною. Та-
ким чином, на досліджуваному об’єкті формуються 
певні ризики та загрози, діагностика яких стала під-
ставою для науково-теоретичних підходів у форму-
ванні аналітико-інформаційних аспектів діагнос-
тики та прийняття рішень в управлінні процесами 
економічної безпеки. 

Для діагностування проблем економічної без-
пеки та її стійкості, ефективної роботи, ідентифіка-
ції, оцінювання загроз та ризиків, а також форму-
вання ефективної системи управління, функцій із за-
безпечення економічної безпеки господарської дія-
льності пропонується науково-теоретичні підходи 
формування інформаційного забезпечення процесів 
економічної безпеки господарюючого об’єкта на ос-
нові використання моделювання визначення домі-
нуючих загроз з використанням нечіткої логіки 
(fuzzy logic). Таке аналітико-інформаційне забезпе-
чення є інструментом підтримки прийняття рішень 
та є інструментом при визначенні сфери життєдіяль-
ності економічного об’єкта, в процесах діяльності 
якої можуть бути також джерела формування кризо-
вих тенденцій розвитку. 

Побудова нечітких моделей систем поставило 
задачу розуміння, що саме поняття нечіткої мно-
жини необхідно визначити з позиції більш строгого 
підходу з метою виключення неоднозначності розу-
міння та тлумачення прийнятих його властивостей. 
Дослідження в цій сфері показали, що існують де- 
кілька варіантів формального визначення нечіткої 
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множини, які відрізняються між собою способом за-
дання характеристичної функції даних множин. 
Найбільш прийнятним серед цих варіантів є най-
більш інтуїтивно зрозумілим [15], коли задається 
область значень подібної функції як інтервал дійс-
них чисел [0, 1]. 

Підхід по визначенню і формуванню цільової 
установки, яку необхідно обрати суб’єктом із стра-

тегії економічного об’єкта було використано як ca . 
Стан такої цільової установки формуватиметься із 
параметрів, що характеризують показники діяльно-
сті за кластерами фінансово-економічного, соціаль-
ного (кадрового) та виробничого виду. У загальному 
виді представлення такої цільової установки можна 
показати як  

 ca = f ( uprg , vpluprGGR , AGuprR ).  (1) 

Зміна групи параметрів з метою визначення 
їхніх відхилень можна представити як Δ, що буде як 
загальний обсяг управляючих спонукань (позитив-
ного чи негативного типу), які формують певного 
роду загрози. Такі відхилення визначаються за фор-

мулою Δ=| uprg - uprg 0| (де uprg 0 – початковий стан 

параметрів). 
Характеристики середовища діяльності можна 

визначати з використанням моделі для досягнення 
цільових значень зовнішнього середовища з метою 
зменшення рівня загроз, які вибрані суб’єктом 

управління залежно від обраної стратегії ca  (як 
цільової установки).  

Значення «важелів управління» (вектор uprg ), 

при виконанні наступної умови, визначається за 
формулою [16; 17]: 

 






→Δ
cAuprGvplGuprGupr aiRRgf ),,(

min
, (2) 

де i  – приймається як загальне якісне визначення 
«не гірше». 

Мінімально необхідний обсяг управляючих 
спонукань буде формуватись умовою Δ → min, що є 
важливим у розумінні (2). 

Складність процесів та принципів, на підставі 
яких необхідно розробляти системи управління без-
пекою господарюючого суб’єкта на умовах індика-
тивного планування, вимагає комплексного рішен-
ня, в якому передбачається спосіб регулювання еко-
номічних процесів. Складність цього процесу мож-
на пояснити умовою рекомендаційної постановки 
певних цілей, визначення пріоритетів розвитку та 
застосування державних фінансових та інших не-
прямих стимулів для їх реалізації. Особливостями 
такого управління є те, що показники плану набува-
ють життєвої сили для суб’єктів ринку лише через 
цілеспрямовану систему правових та економічних 

регуляторів. Крім того, серед ознак такого управ-
ління визначається головне завдання плану як коор- 
динація господарської діяльності. Такі умови плану-
вання розглядаються як процес формування системи 
параметрів (показників, індикаторів), що характери-
зують стан і рівень розвитку, а головне – встанов-
лення заходів для досягнення зазначених індикато-
рів розвитку. 

Серед головних завдань в управлінні економіч-
ною безпекою є формування таких механізмів і під-
ходів, що вирішують проблеми забезпечення безпе-
рервності захисту інтересів господарюючого суб’єк-
та в умовах ризику. Вирішення даної проблеми за-
безпечується організованістю у функціонування си-
стеми безпеки та чіткого розуміння стану індикато-
рів власної безпеки економічного об’єкта. 

Системність формування підходів є основою 
щодо забезпечення безпеки, оскільки такі підходи 
повинні організовуватися на основі єдиного задуму, 
який визначається комплексною програмою і підви-
дами безпеки. Тому для ідентифікації основних за-
гроз обов’язково формується перелік показників, на 
підставі яких проводиться аналіз економічної без-
пеки суб’єкта діяльності. Об’єктивна оцінка сфор-
мованої системи показників має вплив на своєчас-
ність ідентифікації негативних тенденцій розвитку 
та є підставою для формування необхідних управля-
ючих спонукань кризовим ситуаціям. 

На досліджуваному суб’єкті господарювання 
управління діяльністю побудовано на підході, який 
можна охарактеризувати як – на власний ризик. 
Тому в аналітико-інформаційній системі необхідно 
передбачити моделі забезпечення і управління еко-
номічною безпекою, що враховують управління ка-
піталом для забезпечення доходу його учасникам  
і необхідного (належного) прибутку акціонерам, мо-
тивацією акціонерів, яка має одну із ключових мо-
ментів впливу на майбутні параметри економічної 
безпеки. 

Управління фінансовими ризиками можна здій-
снювати з урахуванням таких заходів як: ідентифі-
кація фінансових ризиків; виділення серед них сис-
тематичних та несистематичних на основі форму-
вання загального портфеля фінансових ризиків, ви-
значення розміру можливих фінансових втрат за  
окремими видами ризиків та на їх настання, що ха-
рактерні для даного досліджуваного економічного 
об’єкта. Це в свою чергу вимагає визначення рівня 
втрат при настанні ризикової події, обсягу задіяних 
в них активів та максимального рівня амплітуди ко-
ливання доходів від фінансових ризиків, настання 
ризикових подій, які знаходяться поза зоною впливу 
досліджуваного економічного об’єкта, майбутнього 
планування на реалізацію активів.  

Таким чином, показники діяльності досліджу-
ваного об’єкта із фінансової групи показників були 
як основні параметри для інформаційно-аналітич-
ного забезпечення визначення типу впливу, рівня 
безпеки та ідентифікації загроз.  
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Оскільки ідентифікація та розподіл факторів 
впливу на економічну безпеку є обов’язковою умо- 
вою, то їх декомпозиція при дослідженні різних ас-
пектів середовища впливу на діяльність економіч-
ного об’єкта є необхідною для пошуку найбільш 
ефективних методів компенсації негативних впли-
вів окремих факторів цього середовища на діяль-
ність економічного об’єкта та у розумінні при-
чинно-наслідкових зв'язків у цьому комплексі про-
блем [18]. В залежності від того, наскільки якісно 
сформовано перелік за напрямами оцінки показ-
ники, залежить своєчасність ідентифікації негатив-
них тенденцій у діяльності та реагування на кризові 
ситуації. 

Для формування системного підходу управ-
ління економічною безпекою необхідно врахову-
вати всі сфери виробничої, економічної, фінансової 
та збутової діяльності підприємства. Таким чином, 
визначення рівня економічної безпеки необхідно 
проводити на основі оцінки значного за обсягами 
числа показників, які відображають стан функціону-
вання економічного об’єкта. Це дозволяє, по-перше, 
провести достатній за обсягами та напрямами аналіз 
його діяльності та ідентифікувати і виконати своє-
часну діагностику загроз, а , по-друге, виникає про-
блема значної перевантаженості необхідною інфор-
мацією в системі управління (як наслідок реалізації 
такого підходу), що логічно в свою чергу ускладнює 
процеси якісного визначення та інтерпретації аналі-
тичних результатів для формування на їх основі не-
обхідної стратегії поведінки економічного об’єкта. 

З метою зменшення ризиків отримання впливу 
такої проблеми на якість оцінки та підбору параме-
трів можна виконати ранжування за ступенем важ-
ливості набору ідентифікованих параметрів (показ-
ників, індикаторів) на основі прямої кількісної  
оцінки. Таке ранжування виконується методом ба- 
гатофакторного порівняльного аналізу первинних  
властивостей з використанням підходів, які засно-
вані на оцінці повного набору комбінацій із двох  
факторів [19]. Таким чином, проблему ідентифікації 
та виділення найбільш інформативних із них, вико-
ристовуючи метод факторного аналізу, метод го- 
ловних компонент, вирішуємо завдання виділення 
латентних факторів, які мають вплив на економічну 
безпеку з метою їх подальшого ранжирування у се-
редині виділених груп показників. Враховуючи не-
обхідність скорочення розмірності вихідної систе- 
ми показників, пропонується використати моделі 
фільтра, розуміючи важливість збереження значу-
щої інформації для економічної безпеки у вирішенні 
задачі формування списку показників. Для цього та-
кож при побудові моделі фільтра можна викорис-
тати методи експертного і факторного аналізу, де в 
якості математичного інструментарію можна вико-
ристати метод аналізу ієрархій. Використання та-
кого методу буде логічним, оскільки дозволяє ви-
значити найбільш значущі компоненти, враховуючи 

оцінку експертів та групи показників, а головне, 
вагу показника в кожній групі [20].  

Для створення підходів формування алгоритму 
реалізації даного методу необхідне передбачення 
того, що число досліджуваних показників має знач-
ну кількість, що ускладнює досягнення необхідного 
рівня вірогідності експертних оцінок. У такому ви-
падку, коли сформована система показників має ве-
лику розмірність на рівні вихідної системи, для по-
будови моделі фільтра на основі методів факторного 
аналізу та методу головних компонентів для визна-
чення латентних факторів та їх ранжирування усере-
дині груп необхідно передбачити поетапне рішення 
наступних завдань: визначення множини показни-
ків, що потенційно мають загрозу; формування мат-
риці множини цих показників; створення системи 
головних компонент; ранжирування головних ком-
понент за рівнем впливу; аналіз факторних наванта-
жень; відбір показників за факторними навантажен-
нями. Поетапне рішення такого алгоритму дозволяє 
визначити перелік загроз та показників, значення 
яких описують таку загрозу, сформувати матрицю 
множини із показників загроз у вигляді: 
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де n – число періодів дослідження, m – число до- 
сліджуваних показників, xij – значення j-го показ-
ника для i-го періоду. 

Однією із ключових задач даного підходу є 
створення системи головних компонент, виконання 
якої можна звести до процедури знаходження ліній-
них ортогональних комбінацій початкових показни-
ків: 
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де [ ] kjpkj ≠= ,,1, . 
При цьому головні компоненти Fi будуть оби-

ратися серед усіх можливих лінійних комбінацій ви-
хідних показників: перша головна компонента F1 

обиратиметься на умові, що матиме найбільшу дис-
персію; друга головна компонента F2 обиратиметься 
за умови, що матиме більшу дисперсію серед усіх 
лінійних комбінацій вигляду (4), які залишилися, 
але, які є некорельовані з першою головною компо-
нентою; решту головних компонент необхідно оби-
рати за таким же підходом. 

Для ранжирування головних компонент за рів-
нем впливу необхідно визначити мінімально необ-
хідне число головних компонент з метою відобра-
ження всіх істотних кореляційних зв’язків. Для 
цього можна використати критерій Кайзера з метою 
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відбору факторів, власні значення яких будуть біль-
шими 1, розуміючи при цьому таке правило, що 
якщо фактор не виділяє дисперсію, як еквівалентну 
дисперсію принаймні одній змінній, то такий фак-
тор опускається [21]. 

Аналіз факторних навантажень необхідний для 
здійснення відбору показників на основі коефіцієн-
тів кореляції відповідних показників Хi і головних 
компонент Fk, значення яких будуть мати відносно 
великі за абсолютною величиною факторні наванта-
ження. Таким чином, також вирішується проблема 
відбору показників за факторними навантаженнями. 

Але, розглянутий алгоритм надає можливості 
виділяти в первісній системі показники ті, які нада-
ють можливість пояснити частину варіації вихідної 
системи показників. У результаті використання та-
кого підходу до моделі фільтра забезпечується мож-
ливість сформувати систему найбільш значущих ін-
дикаторів впливу на економічну безпеку суб’єкта 
господарювання та визначити комплексну оцінку 
впливу на економічну безпеку в межах кожного  
кластера чинників за видами діяльності (фінансово-
економічного, соціального (кадрового) та виробни-
чого виду). Така система показників буде необхідна 
для побудови визначення рівня економічної безпеки 
економічного об’єкта, тому необхідно визначитися 
із наступним етапом, в якому необхідно врахувати 
чинники впливу зовнішнього середовища. Аналіз 
факторів ринкового середовища пов'язаний з необ-
хідністю своєчасного виявлення загроз від дії кон-
курентів, змін технологічних процесів, формування 
соціальних факторів на ринку праці та напругою у 
суспільстві від впливу законодавчих та політичних 
процесів, попитом і пропозицією на ринку робочої 
сили та на продукцію, яку виробляє суб’єкт госпо-
дарювання. У контексті цього ідентифікація загроз 
та рівень їх впливу можливо зрозуміти на умові їх 
ранжування за ступенем важливості. 

Для цього у процесі здійснення аналізу зовніш-
нього середовища та ранжування показників за сту-
пенем важливості пропонується визначати методом 
багатофакторного аналізу індикаторів зовнішнього 
середовища та комплексні оцінки в межах кожного 
кластера чинників за видами діяльності (фінансово-
економічного, соціального (кадрового) та виробни-
чого виду). Такою методикою може служити мето-
дика, яка заснована на оцінці повного набору комбі-
націй із двох факторів [19, с. 209-214]. Співвідно-
шення у матриці двох факторів встановлюється екс-
пертним методом та підраховується кількість «ба-
лів», які набрав кожний фактор, а на основі цього 
формується їхня ієрархія за умови, що чим більше 
набрано у сумі балів, тим важливіший вплив такого 
параметру. Оцінку співвідношень між критеріями 
прийнятності для визначених індикаторів середо-
вища діяльності можна виконати на основі підходу 
попарних відносин на двох рівнях. Таким чином, 
якщо індикатори позначити за видами аналізу 

суб’єкта господарювання та суб’єктів його середо-
вища діяльності: фінансово-економічні як Х = {х1, х2, 
х3, х4, х5}, виробничі (науково-технологічні – Y = {y1, 
y2, y3, y4, y5} та політичні – Z = {z1, z2, z3, z4, z5}, соці-
альні – C = {c1, c2, c3, c4, c5}, правові – K = {k1, k2, k3, 
k4, k5} [19], тоді маємо можливість створити групи 
відносин впливу на економічну безпеку.  

Далі необхідно сформувати групи відносин, по-
значивши матрицями {XY}, {YZ}, {ZC}, {CK}, гене-
рація значень яких відбувається на основі даних по-
переднього етапу. 

Визначення зв'язків { }ZX , { }CX , { }KX , { }CY , 

{ }KY , { }KZ  між іншими компонентами макросе-
редовища та внутрішнього середовища суб’єкта мо-
жна виконувати на підставі послідовного замикання 
відношень за допомогою композиційного правила. 
Підходами для цього випадку будуються на основі 
замикання відношення { }YX  на відношення { }ZY  з 
використанням композиційного правила [19]: 

 ( )
( ) ( )( )

( )
 ×

=

k
ik

k
kjik

ji
xy

yzxy

zx , . (5) 

Запропоноване композиційне правило можливо 
застосувати для знаходження замикання отриманих 
відношень на відношення, які були встановлені на 
основі експертних оцінок (значення округлюються 
до цілих чисел).  

Отримані дані результату дій на основі таких 
підходів надають можливість визначати кількісні 
співвідношення між індикаторами середовища дія-
льності, які можна використовувати для визначення 
рівня значущості компонент для економічної без-
пеки суб’єкта господарювання.  

Висновки. Реалізація підходів у вигляді комбі-
нації проаналізованих моделей аналітичної обробки 
інформації з використанням кількісної оцінки по- 
казників суб’єктів у середовищі діяльності дослід-
жуваного об’єкта забезпечує необхідними даними 
для формування управлінських рішень у забезпе-
ченні економічної безпеки. Науково-теоретичні до-
слідження, що проведені на основі аналізу та син-
тезу, якісного порівняння, теоретичного узагаль-
нення, системного підходу, нечітких множин та ме-
тоду аналізу ієрархій для визначення кількісних 
співвідношень між чинниками різних ієрархічних 
рівнів середовища господарювання, надають мож-
ливості для визначення, які загрози (як компоненти) 
є більш значущими порівняно з іншими компонен-
тами у використанні ієрархії показників. Побудова 
нечітких моделей систем забезпечило розуміння за-
дачі з використанням поняття нечіткої множини для 
визначення з позиції більш строгого підходу з ме-
тою виключення неоднозначності розуміння та тлу-
мачення прийнятих його властивостей, які відрізня-
ються між собою способом задання характеристич-
ної функції даних множин.  
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Оскільки управління економічною безпекою 
потребує якісної діагностики, рівень якої впливає на 
прийняття рішень, тому такі методологічні підходи 
у комбінації запропонованих моделей для відслідко-
вування та обробки інформації, кількісного співстав-
лення параметрів середовища є актуальними для  
формування інформаційно-аналітичного забезпе-
чення з позиції управління безпековими процесами.  

Перспективним напрямом подальших дослід-
жень з економічної безпеки є дослідження підходів 

по визначенню якісної характеристики об’єкта та 
його рівня розвитку, його здатності до існування, за-
хищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз, розу-
міння місця, ролі і пріоритету кожного з елементів 
безпеки, що будуть визначатися перебігом обставин 
і реально формуватися у певний період часу всере-
дині й зовні об’єкта. Врахування цього в контексті 
визначення інтегрального показника економічної 
безпеки є необхідною умовою. 
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Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Кузьменко О. К., Карнаухова Г. В. Управління економічною безпекою: аналітико-

інформаційний аспект діагностики та прийняття рішень  
Досліджено процес діагностування проблем економічної безпеки, ідентифікації, систематизації та оцінювання загроз та 

ризиків. Встановлено актуальність визначення механізмів для процесів формування аналітико-інформаційного забезпечення 
його реалізації. Розглянуто науково-теоретичні підходи формування аналітико-інформаційного забезпечення процесів еконо-
мічної безпеки господарюючого об’єкта на основі використання моделювання визначення домінуючих загроз з використан-
ням нечіткої логіки та методом багатофакторного порівняльного аналізу первинних властивостей.  

Встановлено, що формування ефективного аналітико-інформаційного забезпечення як інструменту підтримки прий-
няття рішень при визначенні сфери життєдіяльності економічного об’єкта та визначення  рівня економічної безпеки усклад-
няється значною кількістю показників, які  відображають стан функціонування економічного об’єкта. Запропоновано  на ос-
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нові реалізації підходів у вигляді комбінації проаналізованих моделей (нечітких множин та МАІ) аналітичну обробку інфор-
мації виконувати з використанням кількісної оцінки показників суб’єктів у середовищі діяльності досліджуваного об’єкта.  
Уточнено та запропоновано  на основі математичного моделювання методологічні підходи створення механізмів забезпе-
чення формування аналітико-інформаційного забезпечення у прийнятті управлінських рішень. Розроблені методичні підходи 
можуть бути використані для аналітико-інформаційного  забезпечення  у механізмах підтримки прийняття рішень та є інстру-
ментом при визначенні сфери життєдіяльності економічного об’єкта та оцінки параметрів джерел формування кризових тен-
денцій розвитку. 

Ключові слова: економічна безпека, аналітико-інформаційний аспект, рівень стійкості, факторний аналіз, безпекові про-
цеси, нечіткі моделі. 

 
Rogoza M., Perebyinis V., Kuzmenko O., Karnaukhova G. Management of Economic Security: Analytical-Information 

Aspect of Diagnostics and Decision-Making  
The process of diagnosing economic security problems; the identification, systematization and assessment of threats and risks 

are studied. The urgency of determining the mechanisms of processes of formation of analytical and information support of its imple-
mentation is established. Scientific and theoretical approaches to the formation of analytical and information support of economic 
security processes of an economic object based on the use of modeling to determine the dominant threats using fuzzy logic and multi-
factorial comparative analysis of primary properties are considered.  

It is established that the formation of effective analytical and information support as a tool to support decision-making in deter-
mining the size of the economic object and determining the level of economic security is complicated by a significant number of 
indicators. This reflects the state of the economic condition of the object. It is proposed to conduct analytical processing of information 
using a quantitative assessment of the indicators of subjects in the environment of the studied object based on the implementation of 
approaches in the form of a combination of analyzed models (fuzzy sets and MAI). On the basis of mathematical modeling the me- 
thodological approaches of creation of mechanisms of maintenance of formation of analytical and information maintenance in ac-
ceptance of administrative decisions are specified and offered. The developed methodological approaches can be used for analytical 
and informational support of decision support mechanisms and are a tool for determining the scale of the economic object and assessing 
the parameters of the sources of crisis trends. 

Keywords: economic security, analytical and information aspect, level of stability, factor analysis, security processes, fuzzy 
models. 

 
Рогоза Н. Е., Перебийнос В. И., Кузьменко А. К., Карнаухова А. В. Управление экономической безопасностью: 

аналитико-информационный аспект диагностики и принятия решений 
Исследован процесс диагностирования проблем экономической безопасности, идентификации, систематизации и 

оценки угроз и рисков. Установлена актуальность определения механизмов для процессов формирования аналитико-инфор-
мационного обеспечения его реализации. Рассмотрены научно-теоретические подходы формирования аналитико-информа-
ционного обеспечения процессов экономической безопасности хозяйствующего объекта на основе использования моделиро-
вания определения доминирующих угроз с использованием нечеткой логики и методом многофакторного сравнительного 
анализа первоначальных свойств. 

Установлено, что формирование эффективного аналитико-информационного обеспечения как инструмента поддержки 
принятия решений при определении сферы жизнедеятельности экономического объекта и определении уровня экономи- 
ческой безопасности осложняется значительным количеством показателей, которые отражают состояние функционирования 
экономического объекта. Предложено на основе реализации подходов в виде комбинации проанализированных моделей (не-
четких множеств и МАИ) аналитическую обработку информации выполнять с использованием количественной оценки пока-
зателей субъектов в среде деятельности исследуемого объекта. Уточнены и предложены на основе математического модели-
рования методологические подходы создания механизмов обеспечения формирования аналитико-информационного обеспе-
чения в принятии управленческих решений. Разработанные методические подходы могут быть использованы для аналитико-
информационного обеспечения в механизмах поддержки принятия решений и являются инструментом при определении 
сферы жизнедеятельности экономического объекта и оценки параметров источников формирования кризисных тенденций 
развития. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, аналитико-информационный аспект,  уровень устойчивости, факторный 
анализ, процессы безопасности, нечеткие модели. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. В умовах відкритості 

зовнішньоекономічного курсу, пандемія стала од-
нією з головних причин зниження рівня глобальної 
економічної безпеки, що неминуче позначається на 
основних принципах організації роботи більшості 
підприємств різних сфер діяльності по всьому світу. 

Малі та середні підприємства є одним із основ-
них рушіїв економіки країн, джерелом інновацій та 
простим способом інтеграції економік до світової 
глобальної мережі торгівлі. Вони здатні генерувати 
зайнятість та надавати поштовх економіці, додаючи 
вартість до загального виробництва. У більшості 
економік світу доля малих та середніх підприємств 
(МСП) сягає від 70 до 80%. 

Останнім часом через спалах COVID-19 компа-
нії стикаються з безпрецедентними негативними на-
слідками для свого бізнесу, що порушує економічну 
діяльність та підсилює тенденції, які зародилися на 
тлі економічного протистояння між такими держа-
вами як США та Китай. 

На ринках, що розвиваються, малі та середні 
підприємства, створюють 7 із 10 офіційних робочих 
місць. Оскільки пандемія все ще розгортається в 
усьому світі, це актуалізує низку складних завдань, 
що стоять перед МСП: застосовуючи заходи жорст-
кої економії, вижити в умовах кризи і зміни торгово-
виробничої конфігурації та при цьому продовжу-
вати забезпечувати працевлаштування економічно 
активного населення.  

Аналіз публікацій за визначеною темою.  
Різні аспекти забезпечення економічної безпеки  
малих та середніх підприємств, зокрема в кон- 
тексті пандемії та економічного спаду досліджували 
Г. Козаченко, М. Денисенко, І. Вагнер, С. Земцов, 
Г. Рудько, А. Бартік, М. Бертран, М. Шафи та інші 
вітчизняні та іноземні науковці. Однак затяжний 
глобальний характер пандемічної загрози продов-
жує створювати додаткове навантаження на соці- 
ально-економічний фон, що її супроводжує, усклад-
нюючи процеси забезпечення економічної безпеки 
МСП по всьому світу. Такий сценарій розвитку по-
дій спонукає до подальших досліджень, спрямова-
них на оптимізацію діяльності малих та середніх 
підприємств в умовах пандемії та пошуку нових рі- 

шень, які допоможуть МСП бути більш ефектив-
ними та стійкими до кризових явищ.  

Метою статті є розгляд причин проблем та ви-
кликів, з якими стикаються малі та середні підпри-
ємства в результаті спалаху пандемії COVID-19,  
і визначення шляхів та рекомендацій у сфері полі-
тики, які допоможуть МСП підтримувати достатній 
для орієнтування в мінливих умовах рівень еконо- 
мічної безпеки.  

Виклад основного матеріалу статті. На сучас-
ному етапі економічного розвитку будь-якої країни 
ключовим питанням є її активна участь у міжнарод-
ному поділі праці та гармонійна інтеграція націо- 
нального виробництва у світове господарство. Це 
ставить перед урядами країн складні завдання, по- 
в'язані із забезпеченням економічної безпеки та при-
скореного стійкого розвитку середнього і малого 
підприємництва, здатного підтримати конкуренто-
спроможність національного виробництва на світо-
вих ринках.  

У сучасних умовах одним із головних чинників 
впливу на формування стійкості економічного роз-
витку МСП та забезпечення належного рівня еконо-
мічної безпеки виявився фактор стрімкого розпов-
сюдження пандемічної загрози COVID-19.  

Останніми роками об'єми світової торгівлі та 
інвестицій різко впали [1-2], оскільки у відповідь на 
пандемію відбулись істотні зміни у життєдіяльності 
багатьох держав світу. Заходи боротьби з пандемією 
COVID-19 призвели до безпрецедентних економіч-
них потрясінь, які супроводжуються банкрутством  
і закриттям значної кількості підприємств.  

Як продемонструвала криза пандемії COVID-
19, малі та середні підприємства (МСП) виявилися 
найбільш вразливою частиною економічної бази ба-
гатьох країн. За даними World Bank їх частка стано-
вить близько 90% підприємств і більше 50% зайня-
тості в усьому світі [3]. І тепер вони зіткнулися з еко-
номічними наслідками пандемії COVID-19. Пору-
шення в цьому сегменті мають великі соціальні та 
економічні наслідки і призводять до втрати немате-
ріального капіталу, навичок та інноваційного потен-
ціалу.  
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Безумовно, фірми будь-якого розміру, великі та 
малі, страждають від наслідків пандемії. Але, за 
умови зменшенням попиту, продажі МСП мають 
схильність скорочуватися більше, ніж у великих 
фірм, діючих в тому самому секторі. Цілком зрозу-
міло, що проблеми МСП, спричинені пандемічною 
загрозою, різняться залежно від країни і галузі. Існу-
ють значні відмінності у результативності діяльно-
сті фірм в залежності від регіонів та секторів еконо-
міки. Наприклад, значна частина сектору цифрової 
індустрії майже весь час успішно працювала. Ще  
на початку пандемії різке падіння виробництва у  
реальному секторі викликало суттєве зменшення 
попиту на цифрове виробництво та послуги, але, ра-
зом з тим, через необхідність роботи на дистанції, 
попит на цифрову інфраструктуру суттєво зріс. Що 
стосується секторів, які залежать від контактів та 
взаємодії людей, таких як індустрія туризму, послуг 
та транспорту, де попит був додатково скорочений 
через зменшення мобільності та туристичної діяль-
ності – вони зазнали значних ударів кризи та досі за-
лишаються пригніченими.  

Ще одним слабким місцем економічної безпеки 
МСП в пандемічний період виявилася стійкість лан-
цюгів створення вартості. Багато підприємств зіт- 
кнулися з необхідністю впоратися з нестачею поста-
вок спричиненою закритими кордонами та скоро-
ченням виробництва. На додаток до утруднення 
пропозиції, падіння попиту охопило і виробничу  
частину сектору: ланцюги поставок у багатьох сек-
торах були порушені і, в свою чергу, уповільнили 
або зовсім зупинили виробництво більшості країн. 
Тож криза COVID-19 наголосила на стратегічному 
значенні гнучкості ланцюжків доданої вартості і на 
думку багатьох експертів їх можна зміцнити за ра-
хунок збільшення диверсифікації та часткового по-
вернення до регіональних ланцюгів постачання. Од-
нак існує ризик прийняття стійкого політичного сти-
мулу щодо підтримки тенденції повного решорингу 
виробництва з подальшою перевагою протекціо- 
ністських настроїв, які можуть суперечити потребі 
дотримуватись концепції глобального стійкого роз-
витку [4].  

Пандемія також актуалізувала питання необ-
хідності більш широкого цифрового доступу та  
значно прискорила процеси глобальної цифрової 
трансформації економіки. Криза COVID-19 дуже 
ясно показала, що занадто багато МСП залишалися 
позаду технологічної інтеграції, яка стрімко розви-
валася в бізнесі та суспільстві, у той час як сучасні 
цифрові технології здатні підтримувати бізнес-опе-
рації на якісно іншому рівні.  

Доступ до Інтернету і цифрових технологій 
став найважливішим фактором трансформації біз-
нес-процесів на багатьох підприємствах. Відеокон-
ференції, онлайн-трансляції і доставка додому стали 
новим рішенням, що дозволяє утримати бізнес на 
плаву [5]. Онлайн-навчання, професійне спілку-
вання, а також доступ до ринків електронної комер- 

ції без адекватної цифрової інфраструктури – немо-
жливі.   

Фірми, діяльність яких дозволяє впровадити 
таку стратегію мають можливість скоротити ряд ви-
трат, пов'язаних з роботою фізичного офісу. Дистан-
ційна робота та гнучкий графік  також сприяє підви-
щенню ефективність використання людських ресур-
сів. І, як зазначено у статті [6], цифрова трансформа-
ція у сфері праці повинна однозначно корелювати  
зі змінами в системі освіти, з орієнтацією на підго-
товку кадрів відповідного професійно-кваліфікацій-
ного рівня.  

Зважаючи на те, що згідно з джерелом [7] еко-
номічну безпеку господарюючих суб'єктів визначає 
своєчасна можливість доступу до матеріальних і фі-
нансових ресурсів, ефективна організація структури 
виробництва і управління бізнесом, рівень людсь-
кого капіталу, раннє виявлення та усунення бізнес-
ризиків – необхідно підтримувати постійну увагу до 
забезпечення доступу до матеріалів, інвестицій та 
навичок. Але для малих і середніх підприємств дос-
туп до фінансів є однією з ключових перешкод для 
розвитку бізнесу, особливо в країнах, що розвива-
ються, і на ринках, що розвиваються. У зв'язку з цим 
близько 50% світових МСП не мають доступу до 
кредитів. В країнах, що розвиваються, ця цифра 
може досягати 70%. 

МСП в порівнянні з великими корпораціями 
вважаються менш надійними і значно меншою ймо-
вірністю зможуть отримати банківські позики, ніж 
великі фірми і корпорації. Причина – брак надійної 
гарантії виконання своїх зобов'язань за кредитами  
і наявність заставного забезпечення кредиту з боку 
підприємців малого і середнього бізнесу. Крім того, 
підприємці схильні приховувати істинний розмір 
свого доходу через занадто велике податкове наван-
таження, коли надання кредиту потребує демонстра-
ції стабільного обороту та прибутку підприємства. 
У цій ситуації більшість банків віддає перевагу фі-
нансуванню великих компаній. МСП замість цього 
змушені продовжувати відчувати стійку потребу у 
фінансуванні, що заважає їх зростанню і обмежує 
можливості подальшого розвитку.  

За умов кризи та нестабільного характеру еко-
номічного розвитку, визначити, які саме шляхи за-
безпечать і підтримають життєздатність МСП, – спі-
льне завдання бізнесу та держави. Особливу увагу 
слід приділяти необхідності реалізації інструментів 
фінансової підтримки малих підприємств в най-
більш постраждалих секторах економіки, беручи до 
уваги регіональну економічну нерівність і врахову-
ючи баланс потреб і власних можливостей регіону.  

Основні труднощі, з якими продовжують сти-
катися підприємства, дозволяють узагальнити фак-
тори, що впливають останнім часом на результатив-
ність діяльності МСП (табл. 1).  

Таким чином, досягнення економічної безпеки 
та сталого розвитку для МСП розглядає необхід-
ність суттєвого поліпшення фінансового стану ма- 
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Таблиця 1 
Фактори що здатні впливати на  результативність діяльності МСП у період пандемії 

Загальне погіршення функціонування 
соціально-економічної системи внаслі-
док впровадження заходів з протидії 
пандемії 

Складність узгодження заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, з 
пріоритетами економічного розвитку. Зростання загрози економічної безпеки МСП 
через пандемію 

Рівень цифрової інфраструктури Розвинена цифрова підтримка дозволяє співробітникам працювати віддалено в умо-
вах, коли всі підприємства, включаючи МСП, змушені дотримуватись національних 
керівних принципів соціального дистанціювання 

Стан інфраструктури розвитку малого 
та середнього бізнесу 

Консультативні послуги з реформування нормативно-правових актів, підтримки 
адаптації фірми до кризи та підтримки нових підприємств. Покращення навичок під-
приємництва шляхом забезпечення популяризації розвитку підприємництва. До-
ступні для підприємців, з використанням можливості безкоштовного, он-лайн нав-
чання, інформаційні кампанії, впровадження програм співпраці великого бізнесу з 
малим та середнім, проведення оптимізації адміністративних процедур для МСП як 
основа створенням ефективної інфраструктури підтримки підприємництва  

Доступ до фінансів Загальний фіскальний простір і спроможність бюджету у розрізі різних часових пе-
ріодів у контексті системної підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу є ви-
рішальним фактором забезпечення економічної безпеки МСП в умовах пандемії. 
Уведення урядом держави дій фіскального і монетарного характеру, завдяки яким 
можна суттєво прискорити економічну динаміку, дозволить компенсувати втрати 
бізнесу та уникнути ліквідації або суттєвого зменшення обсягів діяльності МСП 

Доступ до технологій та ринку
 
 

Активне розгортання інноваційних процесів глобальних технологічних змін дозво-
ляє створювати принципово нові способи забезпечення якості та стійкості ланцюга 
поставок, збільшуючи при цьому загальну швидкість і ефективність. 
Національні еліти також повинні сконцентрувати свої зусилля на:  
– налагодженні довгострокових партнерських відносин та підтримці інтересу про-
відних учасників світового ринку до розвитку технологічного, виробничого і циф-
рового потенціалу країн; 
– розширенні доступу до внутрішніх ринків, шляхом залучення малого та серед-
нього бізнесу до здійснення заходів із соціально-економічного розвитку окремих ре-
гіонів та територій 

Логістика та ланцюги постачання
 

Обмеження, що впливають на використання міжнародних ланцюжків поставок, ви-
магатимуть цифрових рішень, регіоналізації та відповідної модифікації, яка збереже 
ланцюги відкритими для конкретних регіонів, здатних забезпечити надійну і стійку 
торговельну підтримку в складних умовах  

 
лого бізнесу. Збереження МСП може зажадати вирі-
шення низки обмежень, що виходять за рамки тра-
диційного розуміння підтримки підприємництва. 
МСП, щоб пройти через пандемію, можуть знадоби-
тися гранти, а не позики. В якості основного інстру-
менту, враховуючи баланс потреб і власних можли-
востей регіону, мають слугувати цільові програми 
фінансової допомоги малому бізнесу в зв'язку з ко-
ронавірусом, як наприклад в ЄС і США [9-10]. Ці 
програми також можуть, за наявності ресурсів, 
включати мери стимулювання попиту шляхом пря-
мої підтримки домогосподарств. Але не всі уряди 
мають достатній бюджет для впровадження гранто-
вої підтримки. Також варто враховувати, що поєд- 

нання обмеженого «фіскального простору» та  висо-
кого корпоративного боргу є високим ризиком для 
країн із низьким та середнім рівнем доходу, які ра-
ніше вже мали широку практику фінансування по-
передньої політики економічної експансії шляхом 
запозичень. 

Якщо криза триватиме і надалі, своєчасне на-
дання необхідної підтримки стає критично важли-
вим для економічної безпеки підприємств. У свою 
чергу, це вимагає швидких зусиль для створення 
партнерства між бізнесом, урядом і громадянським 
суспільством у контексті спільної праці над ство-
ренням і впровадженням відповідних заходів (табл. 2).  

Таблиця 2 
Основні заходи, спрямовані на підвищення стійкості бізнесу 

На державному та суспільному рівнях На рівні бізнесу 
Підтримка ліквідності для вирішення проблем з грошовими 
потоками, з метою збереження доходів МСП та підтримки 
зайнятості. Стимулювання ініціатив щодо переміщення та від-
новлення національного виробництва. Забезпечення високого 
рівня цифрового доступу та адекватної цифрової інфраструк-
тури для підтримки:  

- можливості віддаленої роботи; 
- широкого впровадження онлайн-навчання; 
- професійного спілкування та спілкування з друзями і ро-

диною; 
- доступ до ринків електронної комерції 

Поліпшення внутрішньої роботи організації. Більш широке 
використання цифрових інструментів та електронної торгівлі. 
Часткова диверсифікація ланцюжків поставок і релокалізація 
виробництва. Решоринг та посилення регіональної інтеграції.
Сприяння цифровій трансформації за допомогою освіти та 
професійного підвищення кваліфікації працівників. 
Переформатування бізнес-моделей суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, спрямоване на посилення стійкості бізнесу 
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Реалізація цих заходів здатна відновити роботу 
МСП, дозволяючи торгівлі продовжувати працю-
вати з максимально можливою інтенсивністю, прий-
маючи всі прийнятні запобіжні заходи для стриму-
вання поширення пандемії. Це могло б значною мі-
рою забезпечити економічне полегшення малим та 
середнім підприємствам, які і до цього були ураз-
ливі до різких змін фінансових потоків [10-11]. Але, 
в ситуації коли спалах ще більш тривалий ніж очіку-
валося [12], і повторювана невизначеність вже по- 
всюдне явище, бізнес, швидше за все, буде присто-
совуватися змінюючи бізнес-процеси, що приведе 
до зародження нових виробничо-збутових ланцюж-
ків і зміни виробничого ландшафту у глобальному 
контексті. 

Висновки. У цілому, результати дослідження 
демонструють значну вразливість економічної без-
пеки МСП до пандемічної загрози COVID-19 через 
зменшення попиту, зриви у міжнародній торгівлі та 
постачанні. Інтенсивність фінансових потрясінь 
мала виражений диференційований ефект по секто-
рах і регіонах та загалом негативно позначилась на 
економічному зростанні. 

Рішенням у цьому контексті є розробка та впро-
вадження цільових програм допомоги і сприяння  
розвитку МСП, заснованих на партнерстві між біз-
несом, урядом та громадянським суспільством, 
спрямованих на вирішення конкретних питань еко-
номічної безпеки малих та середніх підприємств: 

 Політичні реформи та навчальна база повинні 
спиратися на принцип забезпечення зв’язку з на- 
гальними потребами МСП, з метою їх підтримки та 
стимулювання. 

 Розвинута інфраструктура та професійна до-
помога стануть додатковою підтримкою економіч-
ної безпеки МСП у кризовий період, коли підприєм-
ства зазнають значних втрат.  

 Інноваційна фінансова підтримка, цифровіза-
ція та технологічний прогрес може допомогти МСП 
підтримувати бізнес-процеси за складних умов. 

Політика, спрямована на усунення викликаних 
COVID-19 наслідків, повинна враховувати внесок 
МСП у забезпечення доходів і зайнятості та роль  
і значення в економічному відновленні. 
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Ольшанський О. В., Крамчанінова М. Д. Вплив пандемії COVID-19 на проблеми забезпечення економічної без-
пеки малих та середніх підприємств   

У статті досліджено вплив пандемії COVID-19 на розвиток малого та середнього бізнесу. В контексті забезпечення еко-
номічної безпеки розглянуто проблеми та причини викликів, з якими стикаються малі та середні підприємства в результаті 
спалаху пандемії COVID–19. Визначено, що вплив COVID-19 має виражений диференційований ефект в залежності від ре- 
гіонів і секторів економіки. Внаслідок економічної кризи, породженої пандемією, найбільшою мірою постраждав сектор,  
орієнтований на надання послуг. Складність узгодження заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, з пріори-
тетами економічного розвитку призвела до зростання загроз економічній безпеці МСП на тлі пандемії. Авторами узагальнено 
фактори, що впливають останнім часом на результативність діяльності МСП. За результатами дослідження визначено мож-
ливі заходи підтримки підприємств та організацій, засновані на партнерстві між бізнесом, урядом та громадянським суспіль-
ством, та надано рекомендації у сфері політики, які допоможуть МСП підтримувати достатній для орієнтування в мінливих 
умовах рівень економічної безпеки. Масштаби вжитих заходів щодо зменшення негативного впливу економічних наслідків 
пандемії на функціонування і розвиток МСП передбачають доступність цільових програм фінансової підтримки, розвиток 
інфраструктури та професійної допомоги з питань малого та середнього бізнесу, надання пропонованих технологічним про-
гресом та цифровізацією можливостей.  Запропонованих заходів може бути замало, щоб допомогти МСП пережити триваючу 
кризу, але достатньо, щоб надати час, необхідній для того щоб адаптувати діяльність підприємств до нових умов. 

Ключові слова: малі та середні підприємства МСП, пандемія COVID-19, економічна безпека.  
 

Olshanskyi O., Kramchaninova M. The Influence of the COVID-19 Pandemic on Small and Medium Enterprises' Eco-
nomic Security 

The article researches the influence of the COVID-19 pandemic on small and medium enterprises' economic security. The issues 
and challenges faced by SME as a result of COVID-19 pandemic's outburst are studied in the context of maintaining their economic 
security. It had been established that the impact of COVID-19 pandemic has a distinctive differential effect on certain sectors. The 
severity of financial turmoil varied throughout regions and sectors of economics, but generally forced the indexes of economic devel-
opment to demonstrate negative dynamics. Following the economic crisis triggered by the pandemic, the service industry has suffered 
at most. The complexity of coordinating measures targeted at combating the spread of COVID-19 pandemic with economic develop-
ment's priorities led to increase in threats hanging over the SME's economic safety. The authors summarize all of the factors in the 
picture influencing the productivity of small and medium enterprises' activities at the present time all over the world. The study iden-
tifies and explains the possibility of measures taken towards supporting enterprises and organizations, based on partnerships between 
businesses, government and civil society, and also lists recommendations for political measures, which might help the SME to maintain 
the level of economic security sustainable enough to navigate through the constantly changing environment. The scale of those 
measures taken against the negative effects of pandemic's economic consequences on small and medium enterprises' operation and 
development, implies the availability of target programs with financial support, infrastructural growth and professional consulting on 
the issues concerning SME, as well as supply of means proposed by digitization and technological progress. The measures introduced 
in the article may be insufficient to help small and medium enterprises survive the long-lasting crisis, however, may be sufficient for 
them to take time to adapt the activities of enterprises to the current conditions.  

Keywords: COVID-19 pandemic, small and medium enterprises SME, economic security, economic development, threats, supply 
chains.  

 

Ольшанский А. В., Крамчанинова М. Д. Влияние пандемии COVID-19 на проблемы обеспечения экономической 
безопасности малых и средних предприятий 

В статье исследовано влияние пандемии COVID-19 на развитие малого и среднего бизнеса. В контексте обеспечения 
экономической безопасности рассмотрены проблемы и причины вызовов, с которыми сталкиваются малые и средние пред-
приятия в результате вспышки пандемии COVID-19. Определено, что влияние COVID-19 имеет выраженный дифференциро-
ванный эффект в зависимости от регионов и секторов экономики. Вследствие экономического кризиса, порожденного панде-
мией, в наибольшей степени пострадал сектор, ориентированный на оказание услуг. Сложность согласования мероприятий, 
направленных на противодействие распространению COVID-19, с приоритетами экономического развития привела к росту 
угроз экономической безопасности МСП на фоне пандемии. Авторами обобщены факторы, влияющие в последнее время на 
результативность деятельности МСП. По результатам исследования определены возможные меры поддержки предприятий и 
организаций, основанные на партнерстве между бизнесом, правительством и гражданским обществом, и даны рекомендации 
в сфере политики, которые помогут МСП поддерживать достаточный для ориентирования в меняющихся условиях уровень 
экономической безопасности. Масштабы принятых мер по уменьшению негативного влияния экономических последствий 
пандемии на функционирование и развитие МСП предусматривают доступность целевых программ финансовой поддержки, 
развитие инфраструктуры и профессиональной помощи по вопросам малого и среднего бизнеса, предоставление предлага- 
емых технологическим прогрессом и цифровизацией возможностей. Предложенных мер может быть мало, чтобы помочь 
МСП пережить продолжающийся кризис, но достаточно, чтобы предоставить время, необходимое для того чтобы адаптиро-
вать деятельность предприятий к новым условиям. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, малые и средние предприятия МСП, экономическая безопасность, угрозы, це-
почки поставок. 
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МІЖНАРОДНО-ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО  
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
В СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ1 

 
Постанова проблеми. Розвиток публічно-при-

ватного партнерства (ППП) визначено ключовим 
механізмом у досягненні Цілей сталого розвитку.  
У Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 
25.09.2015 A / RES / 70/1 «Перетворення нашого 
світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 
2030 року» публічно-приватне партнерство зазна-
чено як один з пріоритетних напрямів досягнення 
сталого розвитку [1]. Взаємозв’язок цілей сталого 
розвитку та публічно-приватного партнерства ви-
пливає з Цілі 17 «Зміцнення засобів реалізації Гло-
бального партнерства в інтересах сталого розвитку 
та активізація його діяльності», в якій безпосеред-
ньо вказується: «Заохочувати і стимулювати ефек-
тивне партнерство у державному секторі, державно-
приватне партнерство та партнерство серед органі-
зацій громадянського суспільства, спираючись на 
досвід і стратегії залучення ресурсів сторін партнер-
ства» [1], а також з Цілі 9 «Створення стійкої інфра-
структури, сприяння всеохоплюючій і сталій індуст-
ріалізації та інноваціям», у якій передбачається «ро-
звиток якісної, надійної, стійкої та сталої інфра- 
структури, включаючи регіональну та транскор-
донну інфраструктуру, з метою підтримки еконо- 
мічного розвитку та добробуту людей» [1]. 

Особливість публічно-приватного партнерства 
у досягненні Цілей сталого розвитку полягає у тому, 
що у партнерстві залучені ресурси різних суб’єктів, 
які взаємодіють для досягнення результату, чим са-
мим збільшується синергетичний ефект. Ресурсами, 
що залучені у процесі реалізації партнерства, є  
кошти приватних вітчизняних та закордонних ін- 
весторів; фінансові ресурси державного та місце-
вого бюджетів; кошти міжнародних організацій, зо-
крема Європейського банку реконструкції та роз- 
витку й європейської групи Світового банку. Наяв-
ність міжнародної складової в реалізації проєктів 
публічно-приватного партнерства свідчить про 
зміну суб’єктного складу, адже зацікавленість та 
сприяння в реалізації проєктів є і у міжнародних ор-
ганізацій (наприклад, Консультативна інституція з 
підтримки публічно-приватної інфраструктури 
(Public-Private Infrastructure Advisory Facility – 

                                                        
1 Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на виконання науково-дослідного 

проєкту «Інноваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України: стратегічні напрями ін-
ституційного забезпечення і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах» (№ 0121U100657). 

PPIAF), Програма підготовки інфраструктурних 
проєктів ЄБРР (IPPF) та інших). У зв’язку з цим, 
пропонується доповнити публічно-приватне парт-
нерство міжнародною складовою з урахуванням за-
цікавленості та коштів міжнародних організацій і 
міжнародних донорів та ввести поняття «міжна- 
родно-публічно-приватне партнерство» (МППП), 
що дозволить налагодити участь між міжнародними 
фінансовими установами, державними органами 
влади, вищими навчальними закладами/науково- 
дослідними установами та бізнесу у сумісному фі-
нансуванні проєктів.  

Результат взаємодії різних суб’єктів у партнер-
стві лежить у площині взаємоузгодженості публіч-
них та приватних інтересів. У Законі Україні «Про 
державно-приватне партнерство» (стаття 3) вказано, 
що особливість ППП є «узгодження інтересів дер-
жавних та приватних партнерів з метою отримання 
взаємної вигоди» [2]. Однак на практиці з’ясову-
ється, що кожна зі сторін виходить із власних потреб 
з орієнтацією на цільові установки. Цілі сторін різ-
носпрямовані, оскільки такі інтереси не збігаються 
за своїм напрямом (йдеться про домінування дер- 
жавного). При чому інтереси бізнесу можуть підтри-
муватися за умови державного сприяння. Жодна зі 
сторін не може розвиватися, не зачіпаючи інтереси 
іншої сторони. 

Взаємовигідність співпраці держави та бізнесу 
виникає лише тоді, коли є впевненість в отриманні 
теперішньої чи майбутньої вигоди для кожного з її 
учасників [3; 4]. Тому партнерство є тією техноло-
гією, яка об’єднує досвід як державних, так і при- 
ватних партнерів із таким розрахунком, щоб гаран-
тувати досягнення найкращих матеріальних і фінан-
сових результатів із максимальною взаємною виго-
дою [5]. 

Партнерство – це продумана корислива взаємо-
дія партнерів, виникає як явище лише тоді, коли є 
впевненість в отриманні певної економічної виго- 
ди [6]. Партнерство створюється для досягнення Ці-
лей сталого розвитку та спирається на відповідні до- 
мовленості державних та приватних структур. До-
тримання балансу інтересів у досягненні мети парт- 
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нерства є ключовим принципом, адже «якщо баланс 
інтересів існує, то держава і бізнес отримують ви-
годи, недосяжні при спробі самостійного інвесту-
вання» [3]. 

Держава і бізнес зацікавлені в дотриманні 
принципу взаємоузгодження інтересів, адже узго-
джена їх взаємодія, яка обумовлена наявністю єди-
ної мети та використанням оптимального поєднання 
публічного регулювання та можливостей приват-
ного сектору в МППП. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Публічно-приватне партнерство визначено одним із 
індикаторів Цілей сталого розвитку та є механізмом 
фінансування їх досягнення шляхом мобілізації при-
ватних інвестицій на розвиток інфраструктури та 
покращення якості й доступності суспільно значу-
щих послуг. У 2019 році Європейська економічна 
комісія Організації Об’єднаних Націй ухвалила кон-
цепцію «ППП на користь людей для досягнення Ці-
лей Сталого Розвитку» та Керівні принципи в сфері 
ППП на користь людей на підтримку Цілей сталого 
розвитку. Цими документами Європейська еконо- 
мічна комісія Організації Об’єднаних Націй урегу-
лювала вжиток нової моделі – «Модель ДПП на ко-
ристь людей» (People-first PPPs) [7]. У наукових ко-
лах є чимала кількість публікацій щодо розвитку 
партнерських відносин між бізнесом і владою в до-
сягненні національних індикаторів Цілей сталого 
розвитку для України [8-14]. Однак проблема ком-
плексного застосування публічно-приватного парт-
нерства із урахуванням міжнародної складової для 
досягнення сталого розвитку старопромислових ре-
гіонів, спрямованими на вирівнювання рівня соціа-
льно-економічного розвитку цих територій, не знай-
шла достатнього висвітлення в роботах цих фахів-
ців. 

Метою статті є обґрунтування застосування 
міжнародно-публічно-приватного партнерства для 
досягнення цілей сталого розвитку в старопромис-
лових регіонах України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародно-публічно-приватне партнерство висту-
пає інструментом становлення змішаної економіки, 
тобто відбувається поєднання чинних форм влас- 
ності, що забезпечує вибір найбільш ефективних 
шляхів використання як публічної, так і приватної 
власності із міжнародними коштами [15; 16]. Фор-
муються нові відносини на засадах партнерства, де 
права власності комбінуються та з’являються най- 
різноманітніші організаційно-правові форми госпо-
дарювання [17]. Ці нові відносини усталюються у 
межах моделей фінансування, відносин власності й 
методів управління, які створюють партнерство [18].  

Під партнерством розуміється «форма організа-
ції підприємства, при якій двоє або більше осіб  
об'єднують своє майно, стають співвласниками 
створеного підприємства, спільно управляють ви- 
робництвом і власністю, розподіляють прибуток і 
несуть спільну відповідальність за своїми зобов'я- 

заннями» [19]. Інший варіант визначення партнер- 
ства акцентує увагу на юридичних аспектах, а саме: 
«юридична форма організації спільної економічної 
діяльності декількох фізичних або юридичних осіб. 
Партнерство створюється на основі договору, яким 
регулюються права та обов'язки партнерів (пайови-
ків), участь у загальних витратах, розподіл прибутку 
і майна» [20]. 

Наведені визначення свідчать, що під партнер-
ством розуміється взаємодія учасників, у якій розпо-
ділені ризики, обов’язки, ресурси, повноваження та 
прибуток між сторонами. У результаті їх взаємовід-
носин учасники спільно управляють і несуть спіль-
ну відповідальність. Також обов'язковою ознакою 
партнерства є об'єднання вкладів учасників. Кожен 
партнер здійснює свій внесок у загальний проєкт. 
Так, бізнес забезпечує фінансові ресурси, професій-
ний досвід, здатність до новаторства, ефективне уп-
равління, гнучкість й оперативність у прийнятті рі-
шень. Зі свого боку держава забезпечує правомоч-
ність власника, можливість надання податкових та 
інших пільг, гарантій, а також матеріальних і фінан-
сових ресурсів. Результатом реалізації спільного 
проєкту є досягнення інтересів публічного та прива-
тного секторів повною мірою, а не за залишковим 
принципом [21]. 

Потенціал партнерства проявляється в процесі 
створення доданої вартості, а ефективність процесу 
визначається характером перерозподілу завдань та 
ризиків між учасниками (кожен партнер бере на 
себе ті завдання і відповідальність, які він може за-
безпечити з кращою якістю і ефективністю) [22-25].  
При цьому, слід наголосити, що ці відносини насам-
перед орієнтовані на досягнення Цілей сталого роз-
витку від кооперації специфічних потенціалів при-
ватної та публічної власності. 

Отже, МППП – технологія публічного регулю-
вання економіки для досягнення Цілей сталого роз-
витку через конкурентний допуск бізнесу у сферу 
відповідальності держави та співробітництво з між-
народними організаціями на основі об'єднання ресу-
рсів й компетенцій, розподілення ризиків, зо-
бов’язань і вигід й дотримання економічних інтере-
сів партнерів. 

Прагнення суб’єктів господарювання до прим-
ноження власності є вираженням їх інтересів, насам-
перед, мотивації до ефективної діяльності. Ключову 
роль у цьому відіграє інституціональне забезпе-
чення режиму господарювання, сприятливого для 
повноцінної реалізації інтересів бізнесу, яке своєю 
чергою формує та забезпечує публічна сторона. 

В Україні механізм реалізації міжнародно-пуб-
лічно-приватного партнерства лише формується та 
на цей час функціонує фрагментарно. Втілення дер-
жавної політики щодо впровадження МППП в Ук-
раїні не забезпечує реалізацію та функціонування 
проєктів в старопромислових регіонах для досяг- 
нення Цілей сталого розвитку. Для ефективного  
функціонування міжнародно-публічно-приватного 
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партнерства необхідна чітка скоординована система 
управління публічно-приватним партнерством та 
наявність професійних навичок усіх учасників 
МППП. Однак в Україні жодна з вищезазначених 
умов не забезпечується. 

Як наслідок, автономне існування численних 
інститутів стало перешкодою на шляху створення 
багаторівневої цілісної системи координації взає-
мин між інститутами у реалізації проєктів МППП. У 
цьому аспекті важливим є організація взаємодії 
суб’єктів при реалізації проєктів міжнародно-пуб- 
лічно-приватного партнерства. При цьому аналізі 
доцільно оцінити спотворення та ефективність 
прийняття рішень при організації їх взаємодії в ме-
ханізмі МППП. Інтерпретуючи різні варіації взаємо-
дії інституціональних посередників через призму 
конкретних суб’єктів (держава, бізнес, громадян-
ське суспільство та міжнародна організація), отри-
муємо наступні схеми: 

(1) взаємодія держави та бізнесу безпосеред-
ньо може мати викривлення ΔI= G1 – B2, обумов-
лене сприйняттям інформаційного сигналу G1 біз-
несом, на якого здійснюється вплив (рис. 1); 
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G1

B2

B

Δ I= G1 - B2

 
Примітка: G1, B2 – інформаційні сигнали 
 

Рис. 1. Взаємодія держави  
та бізнесу безпосередньо 

Джерело: складено автором. 
 
(2) поява Інституту 1 у взаємодії держави та 

бізнесу викликає розрив інформаційного сигналу G 
та B на дві складові G1 і G2 й B1 і B2, що пов’язано 
з діяльністю Інституту 1. Тоді спотворення може  
збільшуватися внаслідок наявності цього Інституту 
на величину ΔI1= (G2 – G1)+(B2 – B1). Тим самим 
оперативність прийняття рішень та їх якість мо-
жуть знизитися (рис. 2); 
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B

 
Примітка: G1, G2, B1, B2 – інформаційні сигнали 
 

Рис. 2. Взаємодія держави, бізнесу й Інституту 1 

Джерело: складено автором. 
 
(3) якщо розглядати взаємодію держави, біз-

несу й громадянського суспільства, то й Інститутів 

може бути декілька. У такому випадку викрив-
лення інформації може спостерігатися по кожній 
гілці взаємодії для кожного Інституту (ΔI1= 
= (G2-G1)+(B2-B1); ΔI2=(G2-G1)+(S2-S1); ΔI3=(B2-B1) + 
+(G2-G1)) (рис. 3); 
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Примітка: G1, G2, B1, B2, S1, S2 – інформаційні сигнали 
 

Рис. 3. Взаємодія держави, бізнесу,  
громадянського суспільства й інститутів 1, 2, 3 

Джерело: складено автором. 
 
(4) поява міжнародних організацій у ланцюгу 

взаємодії «держава-бізнес-громадянське суспіль- 
ство» теж вносить корективи та похибки у напрямі 
прямої взаємодії: «держава-міжнародна організа-
ція» (ΔIO4); «бізнес-громадська організація» (ΔIO5); 
«громадянське суспільство-міжнародна організа-
ція» (ΔIO6).  

Ще варто уточнити, що міжнародна організа-
ція може взаємодіяти через Інститути розвитку, що 
теж створює викривлення інформаційного сигналу 
(рис. 4).   

G
B

S

Інститут 2

Інститут 1

Інститут 3

B2

G1 G2

B1B2

Δ I1= (G2-G1)+(B2-B1)

Δ I2= (G2-G1)+(S2-S1)

Δ I3= (B2-B1)+(G2-G1)

IO

Δ IO4
Δ IO5

Δ IO6

 
Примітка: G1, G2, B1, B2, S1, S2 – інформаційні сигнали 
 

Рис. 4. Взаємодія держави, бізнесу,  
громадянського суспільства,  

міжнародної організації й інститутів 1, 2, 3 

Джерело: складено автором. 
 
Якщо Інститут один, то він контролює всі ін-

формаційні потоки і викривлення буде самим міні-
мальним, проте в разі помилки цієї структури, вона 
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позначиться на функціонуванні держави, бізнесу та 
громадянського суспільства. Якщо Інститутів де- 
кілька, то й збільшується викривлення інформацій-
них сигналів. Тому оптимальним критерієм може 
бути: ΔZ ≥ ΔZ1,2,3…, що свідчить необхідність в 
Інституті, адже наявні інформаційні сигнали спотво-
рені більше, ніж при наявності проміжної струк-
тури, яка буде підвищувати релевантність інформа-
ції, оперативність і ефективність управління. 

Отже, при взаємодії суб’єктів та інституціо- 
нальних посередників в реалізації МППП слід більш 
точно обґрунтувати необхідність організаційних мо-
дифікацій та змін у системі управління. Наприклад, 
критерієм прийняття рішень щодо взаємодії може 
бути оцінка викривлень інформаційних потоків.  

Виходячи із вищенаведеного, інституціональ- 
не забезпечення міжнародно-публічно-приватного 
партнерства – сукупність законодавчих, структур-
них і функціональних інститутів, які залучені у реа-
лізацію МППП та визначають правові норми, орга-
нізаційні, економічні та соціальні умови для здійс-
нення МППП. Інституціональний аспект МППП 
охоплює сукупність інститутів, що забезпечують 
ефективну взаємодію держави і суб'єктів підприєм-
ницької діяльності, рівень їх розвитку, інституціо- 
нальні відносини між ними та інституціональне се-
редовище їх функціонування. Ключовими елемен-
тами, що формують інституціональне середовище 
партнерської взаємодії держави та приватного сек-
тору, є суб'єкти інституціонального забезпечення, 
законодавча та нормативно-правова база, а також ін-
ституціональна інфраструктура у сфері міжнародно-
публічно-приватного партнерства. 

Інституціональні умови та інструментарій 
МППП в Україні нині знаходяться в стадії станов-
лення. Низький рівень розвитку міжнародно-пуб- 
лічно-приватного партнерства з позицій інститу- 
ціональної теорії пояснюється недосконалістю ін-
ституціонального середовища. На практиці це про-
являється у суперечливості законодавчої бази і нор-
мативно підзаконних актів, нескоординованої ро-
боти різних гілок влади та відсутності єдиної дер- 
жавної стратегії розвитку МППП в Україні. 

За попередніми результатами досліджень [26-
27] виявлено, що інституціональна структура міжна-
родно-публічно-приватного партнерства в Україні 
значною мірою є децентралізованою. Спостеріга-
ється недієвість міжвідомчої координації дій орга-
нів публічної влади та бізнесу щодо підготовки і  
реалізації проєктів МППП.  

Єдиних стандартів і критеріїв щодо організа-
ційної структури управління проєктами МППП не-
має. Але світовий досвід свідчить, що якісний стри-
бок розвитку ППП у країні наставав із створенням 
єдиного органу управління проєктами МППП. Існу-
ють різні варіанти створення такого єдиного органу 
управління: орган управління як самостійна інститу-
ціональна одиниця, яка працює в тісному контакті з 

міністерством; орган управління, який є структур-
ним підрозділом міністерства, але спеціалізованою 
окремою структурою та ін. Ці варіанти мають як пе-
реваги, так і недоліки. Але важливим є те, що у ве-
денні такого органу перебувають суто питання 
МППП. 

Сьогодні в Україні окремі функції щодо регу-
лювання партнерської взаємодії держави, міжна- 
родних організацій та приватного сектору розосе- 
реджені в різних міністерствах, які мають свої ре- 
гіональні підрозділи, що входять до складу місцевих 
органів виконавчої влади. Зокрема, цими питаннями 
займаються Кабінет Міністрів України, Міністер- 
ство економіки України, інші міністерства та відом-
ства. 

Міністерство економіки України є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацією  
публічної політики у сфері МППП. Міністерство 
економіки України виконує такі завдання [28]: 

проводить моніторинг ефективності діяльності 
органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування у сфері публічно-приватного партнер- 
ства; 

організовує перевірки виконання договорів, ук-
ладених у рамках публічно-приватного партнерства; 

проводить моніторинг, узагальнення та опри-
люднення в установленому порядку результатів 
здійснення публічно-приватного партнерства, у 
тому числі оцінку та моніторинг загального рівня 
ризиків державного партнера в договорах, укладе-
них у рамках публічно-приватного партнерства; 

проводить моніторинг дотримання вимог зако-
нодавства у сфері публічно-приватного партнер- 
ства, у тому числі під час проведення конкурсів з ви-
значення приватного партнера; 

бере участь в організації навчання і підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері публічно-приватного 
партнерства; 

веде облік договорів, укладених у рамках пуб-
лічно-приватного партнерства. 

Реалізацію покладених на Міністерство еконо-
міки України завдань виконує Департамент інвести-
цій. Департамент є самостійним структурним під- 
розділом центрального апарату міністерства. Але, 
виходячи з головної мети Департаменту, форму-
вання та забезпечення реалізації політики у сфері 
міжнародно-публічно-приватного партнерства не є 
єдиним і головним напрямом його діяльності. Крім 
того, у 2019 році заснована державна організація 
«Агенція з питань підтримки державно-приватного 
партнерства» (Агенція ДПП) на державній власності 
та належить до сфери управління Міністерство еко-
номіки України [29]. Основною функцією Агенції 
ДПП є здійснення заходів для реалізації в Україні 
якісних та інвестиційно-привабливих проєктів ППП 
у різних сферах економіки. 
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Також при Міністерстві інфраструктури ство-
рено Проєктний офіс з розвитку державно-приват-
ного партнерства – «PPP Management office 
SPILNO», де основне завдання – це сприяння засто-
суванню ППП в інфраструктурі шляхом реалізації 
пілотних проєктів в Україні [30]. 

Окрім того, інші центральні органи виконавчої 
влади беруть участь в експертизі, погодженні й 
упровадженні проєктів ППП у відповідних сферах. 
Так, Міністерство інфраструктури України відпові-
дає за затвердження документації для проєктів 
ППП, пов’язаних з транспортною інфраструктурою; 
Міністерство розвитку громад та територій України 
затверджує конкурсні умови щодо концесій або  
оренди інфраструктури, пов'язаної з водо- і теплопо-
стачанням та водовідведенням; Міністерство фінан-
сів України відповідає за перевірку статусу проєкту 
та визнання необхідності надання публічної підтри-
мки. 

У зв’язку з цим виникає особливо важлива та 
складна проблема координації діяльності органів 
влади і консолідації їх дій в укладанні договору в  
рамках МППП (рис. 5). Для розробки та супроводу 
проєктів МППП для досягнення Цілей сталого роз-
витку в старопромислових регіонах необхідне ство-
рення єдиної системи із реалізації та моніторингу 
проєктів МППП з урахуванням усіх створених ін-
ститутів.  

Отже, для формування і реалізації МППП в ста-
ропромислових регіонах нагальною потребою є ро-
звиток інституціональної інфраструктури, яка при-
пускає створення спеціальних інститутів щодо регу-
лювання і контролю за реалізацією проєктів, взаємо-
дії та координації дій суб’єктів економіки. Ство-
рення спеціальних інститутів розвитку МППП 
включає фінансові та нефінансові інститути. До фі-
нансових належать банки розвитку, інвестиційні,  
венчурні та інші фонди для довгострокового фінан-
сування проєктів МППП, до нефінансових – інфор-
маційні, консультаційні, методичні, організаційні, 
експертні та інші організації для надання відповід-
них послуг та сприяння підготовці й реалізації про- 
єктів МППП. 

У складі інституціональної інфраструктури 
щодо створення спеціалізованих структур для роз-
витку МППП важливим є формування ще одного  
органу – незалежного експертного органу, відпові-
дального за проведення незалежної експертизи фі-
нансово-економічного обґрунтування, перевірку й 
оцінку проєктів МППП на предмет відповідності Ці-
лям сталого розвитку і завданням публічної полі-
тики, розподілу ризиків тощо. 

Оптимальним варіантом створення інституціо-
нальної інфраструктури міжнародно-публічно-при-
ватного партнерства, який охоплює національний та 
регіональний рівні, є Центр міжнародно-публічно-
приватного партнерства (британський варіант). Від-
повідно до британського варіанту, Центр МППП є 
самостійною незалежною експертною структурою, 

яка існує поза рамками органів публічного управ-
ління (рис. 6).  

Метою створення Центру міжнародно-пуб- 
лічно-приватного партнерства є підготовка, органі-
зація і супровід проєктів МППП, а також надання 
підтримки органам публічного управління та біз-
несу. 

При обласних державних адміністраціях слід 
формувати спеціалізовані структури – регіональні 
центри МППП. Основною метою є детальне опра-
цювання питань розвитку міжнародно-публічно-
приватного партнерства під егідою Центру МППП. 
Завданням регіональних центрів МППП є кваліфіко-
ване обслуговування щодо застосування міжна- 
родно-публічно-приватного партнерства для реалі-
зації стратегій та програм розвитку; взаємодія з біз-
несом, бізнес-асоціаціями, громадськими організа-
ціями з питань організації та реалізації проєктів 
МППП. Адже в Україні спостерігається низька ак-
тивність приватного сектору, який, власне, і є осно-
вою МППП.  

У цій структурі важливою ланкою є Міністер- 
ства відповідного профілю. Основними завданнями 
є прийняття рішень на підставі розроблених проєкт-
ним офісом пропозицій (про затвердження переліку 
пріоритетних інвестиційних проєктів МППП регіо-
нального значення, про затвердження концепцій  
і графіків підготовки конкретних проєктів тощо).  

Відповідно до завдань, які поставлені перед 
ними, слід створити проєктні офіси у рамках про- 
фільного міністерства. Даний офіс може бути ство-
рений шляхом перетворення наявного відділу або 
шляхом заснування нового проєктного офісу. За-
вданнями проєктного офісу МППП є проведення 
аналітичної роботи з питань розвитку міжнародно-
публічно-приватного партнерства (зокрема, аналіз 
стратегії соціально-економічного розвитку регіону, 
визначення переліку пріоритетних для регіону про- 
єктів МППП, організація роботи з потенційними 
партнерами та консультантами). 

Важливим аспектом в інституціональній інфра-
структурі є кадрова складова. Для ефективного уп-
равління у сфері МППП важливе значення має залу-
чення кваліфікованих фахівців. З урахуванням того, 
що таких фахівців вітчизняні освітні установи не го-
тують, можна припустити, що в Україні загальна  
кількість фахівців публічного управління, обізнаних 
у сфері МППП і здатних складати проєкти, є занадто 
малою. З метою створення системи підготовки висо-
кокваліфікованих кадрів у сфері МППП можуть 
бути сформовані навчальні програми для державних 
службовців.  

Необхідно відзначити, що розроблена схема 
ґрунтується на припущенні про те, що створення 
Центру міжнародно-публічно-приватного партнер- 
ства скоротить шлях від розробки концепції проєкту 
на засадах МППП до його ініціації і подальшої реа-
лізації. 
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Центр міжнародно-публічно-приватного партнерства

Бізнес-асоціації 4

Бізнес-асоціації 3

Бізнес-асоціації 2

Бізнес-асоціації 1

Бізнес-асоціації 5

Громадська організація 3

Громадська організація 4

Громадська організація 2

Громадська організація 1

Бізнес 3

Бізнес 3

Бізнес 2

Бізнес 1

Міністерство 1 Міністерство 2 Міністерство 3

Проєктний офіс 3Проєктний офіс 2

Проєктний офіс 1

Регіональний центр МППП 5 
при ОДА 

Регіональний центр МППП 4 
при ОДА 

Регіональний центр МППП 3 
при ОДА 

Регіональний центр МППП 2 
при ОДА 

Регіональний центр МППП 1 
при ОДА 

Регіональний центр МППП 6 
при ОДА 

Регіональний центр МППП 7
при ОДА 

Рис. 6. Інституціональна інфраструктура міжнародно-публічно-приватного партнерства 
Джерело: складено автором. 

Висновки. Становлення та розвиток міжна- 
родно-публічно-приватного партнерства – це дина- 
мічний процес, який потребує постійного вивчення, 
аналізу та узагальнення зі сторони науковців. Адже 

підвищений інтерес до МППП пояснюється тим, що 
в умовах функціонування партнерських відносин 
з'являються нові ефективні моделі фінансування, 
здійснюється відповідно до критерію ефективності 



І. П. Петрова 

90 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

перерозподіл правомочностей державної власності, 
застосовуються прогресивніші методи управління, 
залучаються фінансові ресурси та донорська допо-
мога міжнародних організацій.  

Міжнародно-публічно-приватне партнерство 
має значний потенціал та є механізмом залучення 
інвестицій у розвиток інфраструктури, як економіч- 

ної, так і соціальної для досягнення Цілей сталого 
розвитку. Для старопромислових регіонів саме між-
народно-публічно-приватне партнерство є основою 
у розширенні можливостей у підготовці проєктів  
розвитку інфраструктури та постковідного еконо- 
мічного зростання.  
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Петрова І. П. Міжнародно-публічно-приватне партнерство для досягнення цілей сталого розвитку в старопроми-
слових регіонах України 

Розвиток публічно-приватного партнерства визначено ключовим механізмом із залучення інвестицій для досягнення 
Цілей сталого розвитку, зокрема Цілі 9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації 
та інноваціям» та Цілі 17 «Зміцнення засобів реалізації Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку та активізація 
його діяльності». Запропоновано ввести в науковий обіг поняття «міжнародно-публічно-приватного партнерство» з ураху-
ванням зацікавленості та коштів міжнародних організацій й міжнародних донорів. Проаналізовано взаємоузгодженість інте-
ресів держави і приватного сектору в партнерстві. Розглянуто різні варіації взаємодії інституціональних посередників через 
призму конкретних суб’єктів (держава, бізнес, громадянське суспільство та міжнародна організація). Проаналізовано інсти-
туціональне забезпечення міжнародно-публічно-приватного партнерства для досягнення Цілей сталого розвитку старопро-
мислових регіонів. Визначено, що для розробки та супроводу проєктів міжнародно-публічно-приватного партнерства для до-
сягнення Цілей сталого розвитку в старопромислових регіонів необхідно створення єдиної системи із реалізації та монітори-
нгу проєктів міжнародно-публічно-приватного партнерства із урахуванням всіх створених інститутів. Система інститутів ро-
звитку міжнародно-публічно-приватного партнерства включає фінансові та нефінансові інститути. Запропоновано створити 
Центр міжнародно-публічно-приватного партнерства як незалежного експертного органу, метою якого є підготовка, органі-
зація і супровід проєктів міжнародно-публічно-приватного партнерства, а також надання підтримки органам публічного уп-
равління і бізнесу. 

Ключові слова: міжнародно-публічно-приватне партнерство, старопромислові регіони, Цілі сталого розвитку, інститу-
ціональне забезпечення. 

Petrova I. International-Public-Private Partnership to Achieve Sustainable Development Goals in the Old Industrial Re-
gions of Ukraine 

The development of public-private partnerships is identified as a key mechanism for attracting investment to achieve the Sus-
tainable Development Goals, including Objective 9 “Sustainable Infrastructure, Promoting Comprehensive and Sustainable Industria- 
lization and Innovation” and Objective 17 “Strengthening the Global Partnership for Sustainable Development and Enhancing It”. It is 
proposed to introduce into scientific circulation the concept of international-public-private partnership, taking into account the interests 
and funds of international organizations and international donors. The mutual coherence of the interests of the state and the private 
sector in the partnership is analyzed. Different variations of the interaction of institutional intermediaries through the prism of specific 
actors (state, business, civil society and international organization) are considered. The institutional support of international-public-
private partnership to achieve the Sustainable Development Goals of the old industrial regions is analyzed. It is determined that in order 
to develop and support international-public-private partnership projects to achieve the Sustainable Development Goals in the old in-
dustrial regions it is necessary to create a single system for implementation and monitoring of international-public-private partnership 
projects taking into account all established institutions. The system of institutions for the development of international-public-private 
partnerships includes financial and non-financial institutions. It is proposed to establish the Center for International-Public-Private 
Partnership as an independent expert body, the purpose of which is to prepare, organize and support international-public-private part-
nership projects, as well as to provide support to public administration and business. 

Keywords: international-public-private partnership, old industrial regions, Sustainable Development Goals, institutional support. 
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Петрова И. П. Международно-публично-частное партнерство для достижения целей устойчивого развития в ста-
ропромышленных регионах Украины 

Развитие публично-частного партнерства определено ключевым механизмом по привлечению инвестиций для достиже-
ния Целей устойчивого развития, в частности Цели 9 «Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и 
устойчивой индустриализации и инновациям» и Цели 17 «Укрепление средств реализации Глобального партнерства в инте-
ресах устойчивого развития и активизация его деятельности». Предложено ввести в научный оборот понятие «международно-
публично-частного партнерство» с учетом заинтересованности и средств международных организаций и международных до-
норов. Проанализированы взаимосогласованность интересов государства и частного сектора в партнерстве. Рассмотрены раз-
личные вариации взаимодействия институциональных посредников через призму конкретных субъектов (государство, биз-
нес, гражданское общество и международная организация). Проанализировано институциональное обеспечение междуна-
родно-публично-частного партнерства для достижения Целей устойчивого развития старопромышленных регионов. Опреде-
лено, что для разработки и сопровождения проектов международно-публично-частного партнерства для достижения Целей 
устойчивого развития в старопромышленных регионов необходимо создание единой системы по реализации и мониторингу 
проектов международно-публично-частного партнерства с учетом всех созданных институтов. Система институтов развития 
международно-публично-частного партнерства включает финансовые и нефинансовые институты. Предложено создать 
Центр международно-публично-частного партнерства как независимого экспертного органа, целью которого является подго-
товка, организация и сопровождение проектов международно-публично-частного партнерства, а также предоставление под-
держки органам публичного управления и бизнеса. 

Ключевые слова: международно-публично-частное партнерство, старопромышленные регионы, Цели устойчивого раз-
вития, институциональное обеспечение. 

 
Стаття надійшла до редакції 02.06.2021 
Прийнято до друку 15.06.2021 

 
 



А. И. Амоша, Н. Е. Брюховецкая, И. П. Булеев 

94 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

 

УДК 330.562:338.45+338.363 DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-2(64)-94-107 
А. И. Амоша, 

академик НАН Украины,  
доктор экономических наук, профессор, 

ORCID 0000-0003-0189-3819,  
e-mail: admin@econindustry.org, 

Н. Е. Брюховецкая, 
доктор экономических наук, профессор, 

ORCID 0000-0002-6652-4523,  
e-mail: Bryukhovetskaya@nas.gov.ua, 

n.bryukhovetskaya@gmail.com,

И. П. Булеев, 
доктор экономических наук, профессор, 

ORCID 0000-0002-7912-3649,  
e-mail: Buleev.I.P@nas.gov.ua, 

Buleev.ivan@gmail.com, 

Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Киев 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЕДУЩЕЙ РОЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
В ПОСТРОЕНИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

Постановка проблемы. Быстрое и успешное 
развитие стран – сегодняшних мировых, региональ-
ных, национальных экономических лидеров нача-
лось со становления капитализма и вступления его в 
индустриальный этап. Начало индустриального ка-
питализма логично связывать с зарождением ма-
шинного производства, производства средств про-
изводства для себя и для других отраслей эконо-
мики, то есть с машиностроения, возникшего в 
XVIII в. в Великобритании [1]. В современном вос-
приятии к машиностроению относят всё, что свя-
зано с изготовлением средств производства для эко-
номики, использованием металлических и компо-
зитных материалов. В широком понимании маши-
ностроения с таким толкованием можно согла-
ситься. Но более точно машиностроение – это раз-
работка и производство средств производства для 
производства средств производства для промыш-
ленности, сельского хозяйства и т.д., то есть для эко-
номики в целом. В узком понимании в настоящее 
время машиностроение включает академическую, 
вузовскую и отраслевую науки машиностроения, 
проектно-конструкторские организации и инсти-
туты, экспериментальные производства, производ-
ство систем станков, оборудования, установку и их 
обслуживание. Однако более верным и результатив-
ным является принятие толкования машиностро- 
ения в узком смысле слова как комплекса предпри- 
ятий и организаций, решающих проблему обеспече-
ния производства средств производства для произ-
водства средств производства, производства 
средств производства для промышленности, ВПК, 
агропромышленного сектора экономики, сферы 
услуг, экономики в целом. Такой же дифференци- 

ации подлежит и рабочая сила машиностроения, по 
уровню знаний, образования, профессионализма 
превышающая уровень развития материально-тех-
нической базы экономики страны. 

Создавая средства производства для себя и для 
экономики в целом при соответствующем уровне 
подготовки рабочей силы, машиностроение опреде-
ляет состояние промышленности, экономики, обще-
ства. Поэтому каждое государство, идущее по пути 
технического прогресса, развивает машиностроение 
как материально-техническую базу развития и пре-
образование общества.  

Анализ показывает, что наиболее интеллекту-
ально и профессионально подготовленная часть 
среднего класса сформировалась в машиностро- 
ении. Машиностроение обеспечивает высокий уро-
вень производительности труда, культуры произ-
водства, науки, способствует дальнейшему разделе-
нию труда, расслоению общества по доходам и воз-
можностям роста в политике и экономике, в сокра-
щении потребности в рабочей силе и т.д.  

Различные государства по-разному решают эти 
вопросы. Так, КНР развивает промышленность и 
машиностроение за счет внутренних и внешних ин-
вестиций, США – путем возврата своих компаний и 
заводов из-за рубежа в свою страну, страны ЕС – за 
счет развития современной индустрии и машино-
строения в странах, составляющих ядро ЕС (Герма-
ния, Франция, Италия), Великобритания и Япония – 
путем защиты внутренних рынков и государствен-
ной поддержки производителей.  

В экономической политике большинства разви-
вающихся и постсоциалистических стран идут пу-
тем избирательного развития отдельных компаний, 

Міжнародна та регіональна економіка 
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осваивающих новые наукоемкие технологии, суще-
ственно сокращая традиционные предприятия и от-
расли (Польша, Болгария, Республика Корея).  

Украина в настоящее время следует путем де-
индустриализации промышленности и машиностро-
ения, поставив своей целью создание агропромыш-
ленной сверхдержавы. Однако известно, что даже 
аграрная страна должна иметь определенную базу 
машиностроения, способную обеспечить достаточ-
ный уровень механизации и автоматизации эконо-
мики, роботизации производства, современных тех-
нологий, науки и наукоемких производств. Сово-
купность изложенных вопросов, необходимость их 
решения весьма актуальны для отечественного ма-
шиностроения. 

Краткий обзор исследований и публикаций 
по проблеме. В исследованиях экономики промыш-
ленности национального и регионального уровня 
обязательно имеются разделы, посвященные маши-
ностроению. Практически с XVIII в. драйвером раз-
вития экономики является промышленность, а в 
промышленности – машиностроение. В постин- 
дустриальном обществе определяющим фактором 
формирования материально-технической базы оста-
ется наука и высокотехнологичное машиностро- 
ение. Однако во многих публикациях, посвященных 
экономике промышленности, отмечается преиму-
щественно технократические и общеэкономические 
аспекты экономики машиностроения. Так, в статье 
«Економіка промисловості» [2, с. 398] И. Паламар-
чук и Л. Канищенко отмечают: «Економіка про- 
мисловості покликана вдосконалювати вивчення 
форм вияву та дії об’єктивних економічних законів 
у промисловому виробництві, розробляти доскона-
ліші методи їх свідомого використання для досяг-
нення найвищих результатів у діяльності всіх галу-
зей і ланок промислового виробництва за раціональ-
ного використання природних, матеріальних, трудо-
вих і фінансових ресурсів. До економіки промисло-
вості належить економіка окремих галузей матері- 
ального виробництва (металургії, машинобуду-
вання, легкої, харчової тощо). Кожна з них дослі-
джує особливості економічного призначення їх про-
дукції, матеріально-технічної бази, міжгалузеві 
зв’язки та галузеві відмінності в структурі основних 
та оборотних фондів, у складі витрат виробництва, 
характері праці та її стимулювання тощо». На этом 
рассмотрение экономики машиностроения назван-
ные авторы заканчивают. Вне их внимания остается 
то, что машиностроение является драйвером разви-
тия промышленности, общества, государств, со-
здает квалифицированную рабочую силу для себя и 
стейкхолдеров, влияет на глобализацию, коопера-
цию и разделение труда на региональном, нацио-
нальном и международном уровнях и т.п.  

В национальном докладе [3], подготовленном 
ведущими экономистами Украины, имеется раздел 
«Машиностроение» [4, с. 55-60], в котором анализи-
руется работа отрасли за 2000-2009 гг. и намечены 

мероприятия по его дальнейшему развитию. Отме-
чается низкий удельный вес машиностроения в про-
мышленной продукции и ВВП. Обоснованы про-
граммы дальнейшего развития. Однако направлен-
ность их слишком технократична, а денежные изме-
рения не убедительны. 

Академические исследования функционирова-
ния машиностроения Украины продолжены в 20-е 
годы текущего столетия [4, с. 48-52; 183-187; 305-
308]. В научном докладе представлен анализ работы 
машиностроения за период 2010-2016 гг., обосно-
ваны предложения по улучшению количественных 
и качественных показателей отрасли, отдельных 
предприятий. При этом нет четкого экономического 
определения отрасли машиностроения, его подот-
раслей, недостаточно четко отслеживаются техно-
логические цепочки и их влияние на показатели ма-
шиностроительных предприятий, их стейкхолдеров. 

Некоторые из приведенных положений устра-
нены в последующей работе специалистов Инсти-
тута экономики промышленности, в частности в ста-
тье [5, с. 30-37] сотрудников Института экономики 
промышленности НАН Украины. Исследованиям 
состояния машиностроения Украины посвящены 
работы отечественных специалистов в области эко-
номики: Т. Заричной [6], Ю. Короткого [7], Л. Соко-
ловой [8], Н. Пигуль [9] и др. 

Указанные авторы исследуют проблемы маши-
ностроения в условиях несбалансированной эконо-
мики, однако недостаточно внимания уделяют  
вопросам функционирования их в «падающих», сво-
рачивающихся рынках, четкой классификации 
подотраслей машиностроения, систематизации и 
объединению предприятий (промышленность, от-
расль, подотрасль, комплекс и т.д.). 

Для приведенных и ряда других исследований 
характерно довольно абстрактное описание процес-
сов в машиностроении, не выделяются его особен-
ности, взаимосвязи со стейкхолдерами в том пони-
мании, как это пытаются делать представители ин-
клюзивной экономики, в частности К. Шваб [10]. 

Для развития машиностроения продолжаются 
поиски зарубежных инвесторов, хотя объемы их ин-
вестиций в машиностроение Украины составляют 
менее 5% общего объема инвестиций отрасли. Нет 
четкого определения самого понятия машиностро- 
ения как экономической категории индустриаль-
ного и постиндустриального производства. Недо-
статочно освещаются проблемы подготовки рабо-
чей силы и менеджмента для отрасли, духовности и 
нравственности персонала, новых форм организа-
ции и управления. Всё это нуждается в дальнейших 
исследованиях. 

Цель статьи – на основании анализа функцио-
нирования машиностроения как драйвера производ-
ственного и социального развития промышленно-
сти, экономики разработать предложения по восста-
новлению ведущей роли отрасли в техническом пе-
ревооружении производств отечественной эконо- 
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мики, выхода ее из продолжающегося системного 
кризиса. 

Изложение основного материала. В экономи-
ческой литературе и СМИ дается информация о том, 
что в 90-е годы ХХ в. Украина имела промышлен-
ность, позволившую стране войти в число 10 про-
мышленно развитых стран Европы и мира. Данное 
положение нуждается в уточнении. Высокие места в 
рейтинге промышленности Европы и мира опреде-
лялись по объемам реализации продукции предпри-
ятий, расположенных на территории Украины. При 
этом значительное их количество входило в юрис-
дикцию СССР, много видов продукции имели не за-
вершенный, а промежуточный вид – в системе тех-
нологических цепочек многих союзных республик, 
стран народной демократии. Поэтому естественно, 
что в первые годы выхода из Союза ССР объемы 
промышленного производства Украины резко сни-
зились. По данным Украинской экономической эн-
циклопедии [1, с. 398], за 1991-1997 гг. объемы про-
изводства промышленности Украины уменьши- 

лись до 49%, базовых отраслей промышленности – 
до 52%, машиностроения – до 36% (от уровня 
1990 г.). После глубокого падения промышленного 
производства в первое десятилетие «независимо-
сти» Украины, в двухтысячные годы Украина имела 
как подъемы, так и падения, но определяющим был 
вектор падения.  

Как отмечают исследователи [3, с. 55-56], кри-
зису 2008-2009 гг. предшествовал подъем промыш-
ленности и машиностроения. Так, в 2000-2008 гг. 
производство машиностроения по данным указан-
ных исследователей возросло более 18,4% ежегодно 
(табл. 1). 

К данным (табл. 1) следует подходить осто-
рожно, поскольку часто они даются в текущих ценах 
и существенно искажают реальное положение. Так, 
составленные по данным Госкомстата Украины и 
Минфина Украины таблицы и рисунки (табл. 2-3, 
рис. 1) не дают возможности определить всю глу-
бину падения промышленности и машиностроения 
Украины. 

Таблица 1 
Индексы машиностроения Украины* 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Производство 115,3 118,8 111,3 135,8 128,0 107,1 111,8 128,6 108,6
Реализация 113,8 143,4 152,5 111,4 115,2 143,1 123,7 113,8
Экспорт 150,0 102,3 94,9 140,2 132,2
Ввод основных фондов 146,5 144,0 121,2 125,3 125,9 128,1 129,2 131,0 128,8

* Составлено по источникам [3, с. 56]; данным Госкомстата Украины (электронный ресурс) [12].

Таблица 2 
Индексы промышленной продукции за 2011-2020 гг., в % к предыдущему году  

по данным Государственной службы статистики Украины [12] 
Отрасль 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Промышленность 108,0 99,3 95,7 89,9 87,7 104,0 101,1 103,0 99,5 95,5
Машиностроение  115,4 96,7 86,4 79,4 85,2 101,8 111,7 112,4 97,8 82,4

Таблица 3 
Индексы промышленной продукции за 2011-2020 гг., в % к предыдущему году  

по данным Министерства финансов Украины [13] 
Отрасль 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Промышленность 108,0 99,3 95,7 89,9 87,0 102,8 97,1 95,3 91,7 91,8
Машиностроение  115,4 96,7 86,4 79,4 85,9 102,0 97,6 101,6 98,4 84,5

Рис. 1. Индексы промышленной продукции, % к предыдущему году 

Разработано авторами на основе [12]. 
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Судя по данным табл. 1-2, рис. 1, вектор дина-
мики промышленности и машиностроения (за ис-
ключением ряда лет: 2007-2009) снижается и подни-
мается более или менее равномерно, но если по- 

смотреть, что в последнее десятилетие стабильно 
падала доля промышленности (рис. 2) в экономике, 
а следовательно и машиностроения, ситуация суще-
ственно меняется. 

 
Рис. 2. Динамика изменения индекса промышленной продукции (промпроизводства)  

в Украине за последние годы нарастающим итогом [13] 
 
Анализ динамики численности предприятий 

машиностроения по размерам 
Траектория падения машиностроения в Укра-

ине за годы независимости с 30,5% [3] в промыш-
ленности в 90-е годы до 7% в 2019 г. [7] объясняется 
многими факторами, в том числе уменьшением ко- 

личества крупных и средних машиностроительных 
предприятий (табл. 4), численности персонала, не-
точности статистических данных, вызванных отсут-
ствием единого подхода к определению сущности и 
структуры машиностроения. 

 

Таблица 4 
Количество предприятий машиностроения Украины и их динамика по размерам [8] 

Годы 
Количество  

предприятий, единиц 

В том числе
Крупные Средние Малые 

единиц 
% к общему 
количеству 

единиц 
% к общему 
количеству 

единиц 
% к общему 
количеству 

2010 4736 52 1,1 921 19,4 3763 79,5
2011 4791 61 1,3 916 19,1 3814 79,6
2012 4546 54 1,2 937 20,6 3555 78,2
2013 5103 46 0,9 904 17,7 4153 81,4
2014 4460 33 0,8 786 17,6 3641 81,6
2015 4483 23 0,5 721 16,1 3739 83,4
2016 4209 19 0,4 718 17,1 3472 82,5
2017 4481 17 0,4 737 16,4 3727 83,2
2018 4703 25 0,5 737 15,7 3941 83,8
 
Как видно из табл. 4, количество крупных пред-

приятий машиностроения уменьшается с 52 в 
2010 г. до 25 в 2018 г., соответственно с 921 до 737 
снизилось количество средних предприятий. Снизи- 

лось и общее количество предприятий машиностро-
ения при росте количества малых предприятий. Од- 
нако политику промышленности определяют имен-
но крупные и средние предприятия машиностро- 
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ения, количество которых снизилось: крупных – с 
1,1% в 2010 г., до 0,5% в 2018 г., средних соответ-
ственно с 19,4 до 15,7%, и снижение продолжается. 
В 2018 г. износ основных фондов машиностроения 
составил 67%, в перерабатывающей промышленно-
сти – 64,3, в экономике – 60,6%, телекоммуника-
циях – 58,3, в научных разработках и исследова-
ниях – 56,4% [7]. Если учесть, что машиностроение 
в принципе должно быть наукоемким и высокотех-
нологичным, ситуация в Украине в этом виде дея-
тельности крайне слабая, а решение о приоритетах 
Украины в машиностроении (2011 г.) не выполня-
ется. 

Анализ удельного веса машиностроения в 
промышленности 

В 20-е годы текущего столетия доля машино-
строения Украины составляла 7-12% промышлен-
ного производства. В зарубежных странах машино-
строение в стоимости продукции перерабатыва- 
ющей (обрабатывающей) промышленности состав-
ляет [14]: 

– в развитых странах 33-38%;
– в новых индустриальных странах 23-26 %;
– в развивающихся странах до 10%.
Современные направления развития мирового 

машиностроения: наукоемкость (используется ½ 
всех расходов на научные разработки); миниатюри-
зация машин; создание комплексов машин. Имеет 
место высокая специализация по странам по отрас-
лям машиностроения. Так, шесть стран (Япония, 
ФРГ, США, Италия, Швейцария, Франция) произво-
дят 75% станкостроительной продукции, и экспорт 
ее достигает 75%. Это объясняется высокой квали-
фикацией персонала, современными технологиями, 
научными, проектно-конструкторскими разработ-
ками, общим высоким уровнем обучения и образо-
вания в обществе. 

Имеются и другие показатели оценки зарубеж-
ного машиностроения [2, c. 85], согласно которым в 
США машиностроение достигает 29% промышлен-
ного производства, в Швейцарии – 30, в Германии – 
42%. В ЕС доля машиностроения в промышленной 
продукции составляет 36-45%, в том числе в Герма-
нии – 53,6%, Италии – 36,4%. В других странах: 
Япония – 51,52%, Великобритания – 36,6, КНР – 
35,21%. В США вклад машиностроения в ВВП со-
ставляет 5-10%, в РФ – 18% [15-17]. 

Оценки машиностроения исследователями  
Отечественные исследователи иногда уходят 

от острых и объективных оценок машиностроения, 
его роли в промышленности и экономике, в струк-
туре самого машиностроения.  

Так, П. Лебедев [18] оценивает удельный вес 
продукции машиностроения Украины в 2011 г. – 
10%, в 2012 г – 10,2, в 2013 г. – 8,7%. Если на эти 
цифры наложить темпы развития отрасли в другие 
годы (табл. 2), то в 2020-2021 гг. вклад машиностро-
ения в промышленность будет около 5% объемов 
промышленности. П. Лебедев полагает, что маши-
ностроительный комплекс Украины включает более 
20 отраслей (по другим данным – 27 и даже около  
30 – уточнение авторов), 58 подотраслей (по другим 
данным – 70 и даже около 200 – уточнение авторов), 
в которых работает 11267 предприятий (см. табл. 3, 
где названо 4,5 – 4,7 гос. предприятий – уточнение 
авторов) и т.д. Расхождения в оценках – это не 
ошибки исследователей, а разнообразие методов и 
подходов к формированию нормативных и других 
документов, определяющих состав и структуру оте-
чественного машиностроения. Индексы экономики 
Украины (ВВП, оцененный по паритету покупатель-
ной стоимости (ППС) по номиналу в долларах 
США), промышленности и машиностроения (один 
из вариантов оценки) приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Индексы промышленности и машиностроения Украины, % к предыдущим периодам [19; 20] 

Показатели 
Годы

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Украина 72,3 (к 2008 г.) 73,7 68,7 92,4 115,4 119,7 117,6 95,6
Экономика (по $ номиналу и ППС к 1990 г.) 65,8 64,8 58,5 59,9 68,4 65,9 65,5 63,2
Промышленность 112,2 82,8 98,4 103,1 97,1 95,3 91,7 94,8
Машиностроение 115,4 (2011 г.) 79,4 85,9 101,7 97,6 101,6 98,4 81,5

Приведенные в табл. 5 данные динамики про-
мышленности и машиностроения несколько завы-
шены относительно реального положения, по-
скольку слабо учтено падение экономики и реаль-
ного ВВП, на оценку уровня которого влияет также 
волатильность курса мировых валют. 

Известно, что машиностроение должно обеспе-
чить собственное развитие, техническое перевоору-
жение всех отраслей экономики, обновление их ма-
териально-технической база не реже, чем каждые 5-
10 лет (в зависимости от отрасли). 

Высокоразвитое современное машиностроение 
способно стабилизировать работу промышленности 
и совместно с ней ускорить восстановление эконо-
мики, сделать ее самодостаточной, стабильно разви-
вающейся, ориентированной на удовлетворение по-
требностей населения не менее, чем на 80% продук-
цией, услугами, товарами отечественного производ-
ства.  

Анализ развитых экономик показывает, что ор-
ганы госуправления и гражданское общество прини-
мают в этом активное участие на принципах пуб- 
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лично-частного и государственно-частного парт-
нерства. Мы полагаем, что работу целесообразно 
начинать с машиностроения, распространять на 
промышленность, сектор реальной экономики, а за-
тем на экономику в целом. Рассмотрим этот процесс 
на примере отечественного машиностроения. 

 
Анализ характеристик машиностроения 
В 90-е годы ХХ в. согласно данным [21] Укра-

ина входила в состав 10 наиболее развитых ин- 
дустриальных государств Европы, имея достаточно 
современную, по критериям того времени, струк-
туру промышленности, машиностроения. Доля про-
мышленности (секция В, С, Д по КВЭД) в ВВП 
Украины в 1991 г. составляла 45%. Машиностро- 
ение Украины в 1990 г. обеспечивало производства 
до 14% ВВП, а его доля в промышленности дости-
гала 30,5%.  

В настоящее время машиностроение Украины 
включает более 11 тыс. предприятий различных 
форм собственности и размеров, уровня технологий 
и пр., 15% основных средств производства, 6% обо-
ротных активов, до 20% трудящихся промышленно-
сти. Но доля машиностроения в ВВП снижается, в 
последние десятилетия это не более 7% [21]. Произ-
водство расточных, сверлильных и фрезерных стан-
ков уменьшилось с 3715 в 2003 г. до 76 в 2010 г. [23].  

Одним из негативных показателей работы оте-
чественного машиностроения является снижение 
экспорта с 13,2 млрд долл. в 2012 г. до 5 млрд долл. 
в 2018 г. Импорт существенно превышает поставки 
за рубеж. Государство, нарушая принципы рыноч-
ных отношений, директивно запрещает экспортно-
импортную деятельность машиностроения с отдель-
ными крупными партнерами. При этом не оказывает 
содействие отечественным производителям в увели-
чении квот поставок продукции в Европу, в освое-
нии мировых рынков. 

В условиях нестабильных цен, инфляции в 
национальных и мировых валютах, ценовая стати-
стика должна дублироваться статистикой в нату-
ральных показателях, а отрасли и подотрасли 
должны быть четко определены на научной основе.  

Анализ показывает, что отклонения одних и тех 
же показателей машиностроения в одно и тоже 
время в различных источниках и у различных авто-
ров существенно отличаются. Так, зачастую маши-
ностроение называют отраслью экономики, отрас-
лью промышленности, машиностроительным комп-
лексом (комплексом машиностроения), подотрас-
лью промышленности, перерабатывающей про-
мышленности и т.п. Приводя статистические дан-
ные или результаты исследования, авторы не пояс-
няют, что в данном случае имеется в виду относи-
тельно сущности, содержания и структуры машино-
строения. Такое положение не приемлемо в научных 
исследованиях и в практической деятельности. 

 

Выявление роли машиностроения в экономи-
ческой теории и на практике 

В классической политической экономии маши-
ностроение связано с машинным производством, 
одновременно являясь частью промышленности, 
крупной капиталистической промышленностью. 
«… Крупная промышленность должна была овла-
деть характерным для нее средством производства, 
самой машиной, и производить машины с помощью 
машин (подчеркнуто авторами). Только тогда она 
(промышленность, индустрия – уточнение авторов) 
создала адекватный ей технический базис и стала на 
свои собственные ноги» [22, c. 396], то есть «маши-
ностроение – это производство машин машинами», 
а его сердцевина – машинное производство средств 
производства для производства средств производ-
ства (станкостроение, роботостроение, производ-
ство информационно-коммуникационного оборудо-
вания и систем, приборов, компьютеров, NВIС-тех-
нологий, искусственного интеллекта, цифрови- 
зации, материальной базы V-VI технологических 
укладов и пр. Содержание его меняется в различные 
эпохи и уклады, но сущность сохраняется и развива-
ется. 

Машиностроение является частью промышлен-
ности и одновременно частью машинного производ-
ства. Машинное производство есть историческая 
степень развития общественного производства, ос-
нованная на применении в качестве орудий труда 
машин [23, с. 425-426]. Поэтому необходимо разли-
чать машинное производство и машиностроение как 
ядро машинного производства в широком понима-
нии (включая труд и изготовление средств произ-
водства не только для промышленности, как это сей-
час делается в Украине, но для всей экономики, в 
том числе сферы услуг) и непосредственно – маши-
ностроение в узком толковании (производство 
средств производства для производства средств про-
изводства всех сфер и отраслей экономики, а также 
науку, проектирование и опытное производство, 
наладку оборудования, его модернизацию и ремонт 
в производстве средств производства, подготовку 
кадров соответствующего уровня). Это можно 
назвать машиностроительным комплексом или со-
ответствующей машиностроительной платформой. 

Отсутствие такого подхода приводит к тому, 
что отдельные исследователи называют в машино-
строении до 3-4 подотраслей (тяжёлое машиностро-
ение; среднее машиностроение; общее машиностро-
ение; иногда добавляя «точное машиностроение»). 

На сайте «economy.nayka.com.ua» [8] к маши-
ностроению отнесено более 27 видов экономиче-
ской деятельности. На учебном сайте для учащихся 
средних школ Украины [27] – более 200 произ-
водств. На сайте «Машиностроение Украины» [24] 
машиностроительный комплекс включает семь 
подотраслей: тяжелое машиностроение; транспорт-
ное машиностроение; транспортное и сельскохозяй-
ственное машиностроение; станко- и приборостро- 
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ение; электротехническое машиностроение; радио-
электронное машиностроение; производство и обо-
рудование для легкой и пищевой промышленности 
[8]. В данном источнике  

 к тяжелому машиностроению отнесено маши-
ностроение горношахтное, металлургическое, энер-
гетическое; 

 к общему машиностроению – транспортное
(автомобилестроение; железнодорожное; судостро-
ительное; авиастроительное, ракетно-космическое, 
сельскохозяйственное, химическое, легкопромыш-
ленные, военно-промышленные строительства); 

 к среднему машиностроению – станкостро-
ение, робототехника, инструментальное оборудова-
ние для легкой и пищевой промышленности, быто-
вая техника; 

 к точному машиностроению – приборостро-
ение, радиоэлектроника (электроника), электротех-
ника;  

 выделено производство металлических изде-
лий заготовок. 

Многообразие классификаций машиностро- 
ения и сложности объективной оценки экономи-
ческой деятельности 

Неудивительно, что использование такого мно-
гообразия классификации машиностроения ведет к 
необъективности реальной оценки и несопостави-
мости результатов многих исследований, которая 
Правительством Украины в 2011 г. была признана 
приоритетной в промышленности и в экономике. Но 
дальше произошел сдвиг в понимании проблемы в 
сторону её недооценки. Исчезли центральные ор-
ганы управления машиностроением: в 2021 г. из 
Минэкономики Украины исключен сектор машино-
строения. В настоящее время (май-июнь 2021 г.) ма-
шиностроение в числе других базовых (стратеги- 
ческих) отраслей промышленности (не называя их) 
вошло в отдел базовых отраслей промышленности 
(отдел 10.2) департамента (номер десять) по вопро-
сам промышленности, что реально выводит его из 
состава приоритетных отраслей. Поэтому создание 
Министерства по вопросам стратегических отрас-
лей промышленности (Минстратегпром, июнь 
2020 г.) [8], в котором среди заместителей Министра 
нет производственников-машиностроителей, эконо-
мистов, управленцев, известных учёных, вряд ли 
окажется эффективным. 

В июне 2021 г. в обязанности вице-премьера 
КМУ – Министра Минстратегпрома Украины вме-
нено руководство оборонно-промышленным ком-
плексом Украины (ОПК), что еще более снизило 
роль отрасли машиностроения в промышленности и 
экономике.  

Таким образом, отказ от приоритетов машино-
строения в Украине идет путем снижения или лик-
видации центральных органов управления отрас-
лью, сокращения количества машиностроительных 
предприятий при росте оборонно-промышленной 

отрасли. В связи с этим имеет смысл еще раз возвра-
титься к проблеме машиностроения и необходимо-
сти восстановления приоритетов его в промышлен-
ности и в экономике Украины. 

В рамках отрасли машиностроения СССР, в со-
став которого входило машиностроение Украин-
ской республики (УССР), выделялось три группы: 
тяжелое машиностроение (Министерство тяжелого 
машиностроения в составе 12 подотраслей); среднее 
машиностроение (Министерство среднего машино-
строения. В его состав входили станкостроение, ин-
струментальная промышленность, робототехника, 
ВПК: всего 8 подотраслей); иногда сюда вносили 
точное машиностроение с его тремя подотраслями: 
приборостроение; радиотехническая и электронная 
промышленность; электротехническая промышлен-
ность); Министерство общего машиностроения 
СССР. 

Исходя из толкования, что машиностроение 
есть вид производственной деятельности предпри- 
ятий обрабатывающей промышленности и сферы 
услуг, специализирующихся на проектировании, 
производстве, обслуживании и утилизации всевоз-
можных машин, технологичного оборудования их 
деталей, классификация машиностроения произво-
дилась по направлениям:  

– общее машиностроение;
– тяжелое машиностроение;
– среднее машиностроение;
– легкое машиностроение;
– точное машиностроение;
– энергетическое машиностроение;
– производство металлических изделий и заго-

товок. 
В 90-е годы отраслевая структура машиностро-

ения Украины по стоимости произведенной продук-
ции была такова [26], %: 

 сельхозмашиностроение – 18,4;
 автомобильная промышленность – 14,7;
 электротехническая промышленность – 13,7;
 тяжелое и транспортное машиностроение –

12,3; 
 станкостроительная и инструментальная про-

мышленность – 8,0; 
 строительно-дорожное и коммунальное ма-

шиностроение – 6,7; 
 машиностроение для легкой и пищевой про-

мышленности – 5,5; 
 машиностроение для животноводства и кор-

мопроизводства – 4,2;  
 энергетическое машиностроение – 1,4;
 прочие – 15,1.
К настоящему времени почти разрушено авто-

мобиле- и авиастроение. 
Использовалось также определение, согласно 

которому машиностроение – отрасль обрабатыва- 
ющей промышленности по производству всевоз-
можных машин, деталей и оборудования для произ-
водства. 
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Не трудно заметить, что приведенные опреде-
ления по своему содержанию близки к выделению 
машиностроения в широком и в узком толковании, 
о чём отмечалось выше. 

Машиностроение Украины по определению со-
ответствует приведенным в дореформенной эконо-
мике толкованиям. В специальной литературе ши-
роко применяется положение, что машиностроение 
Украины – часть промышленности Украины, в кото-
рой производятся машины и оборудование. Оно 
представлено главным образом тяжёлым, транс-
портным, электротехническим, машиностроением 
точного оборудования, до 2014 г. также производ-

ство самолетов и авиадвигателей, военно-космиче-
ской техники, судов. Из данного определения (в со-
вокупности с реальными преобразованиями Мин-
стратегпрома Украины) в последние десятилетия 
видно падение интереса к отечественному машино-
строению.  

За ценовыми показателями скрыто собственное 
значение производства ведущий подотрасли (стан-
костроение и металлорежущее оборудование), кото-
рое составило по годам (единиц, данные Госкомстат 
Украины) – табл. 6. Это результат приватизации, хи-
щений и неточности Госкомстата Украины, а также 
не всегда обдуманных научных определений для 
статистики.  

Таблица 6 
Изменение объемов станкостроения Украины в натуральных показателях 

Продукция 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Станкостроение (токарные, расточные,
сверлильные, фрезерные станки), ед. 3715 496 409 289 336 307 97 76 

В последующем ситуация в лучшую сторону не 
изменилась. 

На рис. 3 представлен один из вариантов совре-
менного видения структуры машиностроительного 
комплекса Украины и ее машиностроения. 

Принципиально можно согласиться с целесооб-
разностью выделения комплекса машиностроения 

Украины как совокупности предприятий машино-
строения, институтов науки отраслевого и академи-
ческого уровня, необходимых для развития и функ-
ционирования машиностроения, подготовки и пере-
подготовки кадров комплекса с опережением отно-
сительно имеющегося уровня передовых предпри- 
ятий машиностроения мира.   

Рис. 3. Машиностроительный комплекс Украины (с уточнением авторов)  [27] 

Машиностроительный комплекс 

Машиностроение  
(по металлоемкости 
условно делятся) 

«Карта» металлургии: плавильное производство; штамповка; кузнечно-прессовое производ-
ство  

Металлообработка, металлоизделия, конструкции  

Ремонт машин и оборудования 

Тяжелое: оборудование для металлургии, горно- 
добывающей промышленности, станки, турбины  

для АЭС, ГЭС, химпром, нефтепром 

Общее: промстрой; агропром; для пищевой  
и легкой промышленности 

Среднее: автотранспортное, станкостроение 

Точное машиностроение 



А. И. Амоша, Н. Е. Брюховецкая, И. П. Булеев 

102 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

К настоящему времени известно многообразие 
форм управления крупными корпорациями, сетями. 
Это может быть управление вертикального (иерар-
хического) типа, горизонтальные (сетевые), матрич-
ные структуры, коллаборативное (иерархическое) 
управление [28]. В каждом варианте в машиностро-
ении производства средств производства для произ-
водства средств производства целесообразно соче-
тание различных форм собственности и сотрудни- 
чества, партнерства с государством. 

Организация узкоспециализированных произ-
водств, «скрытых чемпионов»  

Малые наукоемкие, креативные предприятия 
машиностроения целесообразно формировать на 
принципах «Скрытых чемпионов» – узкоспециали-
зированных предприятий-монополистов узких сфер 
национального и мирового рынка. «Скрытые чемпи-
оны – небольшие по масштабам мирового рынка 
компании, которые одновременно являются миро-
выми лидерами в очень узких и специфических ни-
шах [29]. «Скрытые» потому что, как правило, они 
не известны для общества. В ФРГ они имеются в 

государственных и региональных программах. Фи-
нансово поддерживаются государством. Таких в 
Германии более 1,5 тыс., что больше чем в других 
странах мира. Это рынок (ниша) с объемами продаж 
3-5 млрд долл. США. Как пример приводится ком-
пания по производству струн для гитар, тюбики для 
паст, специальные электродрели, бензопилы и т.п. 
[30].  

В Украине как минимум есть «скрытые» чем-
пионы: UBC Group по производству холодильного 
оборудования для пивоварен; компания «Шерп» – 
производитель вездеходов-амфибий [31]; Head – 
производитель лыж в Виннице. Для ТНК такие 
рынки неинтересны. С поддержкой государства 
здесь можно создать конкурентоспособный сектор 
чемпионов рынков товаров средней сложности, про-
стых вещей. 

В целом отрасли машиностроения требуют пла-
номерной, непрерывной поддержки со стороны го- 
сударства. На условиях государственно-частного 
партнерства следует создавать и реализовывать  
перспективные, прорывные технологии (табл. 7).  

Таблица 7 
Перспективные технологии для отечественного машиностроения 

Сегменты технологий Традиционные техника 
и технологии 

Перспективные (прорывные) 
технологии 

Оборудование и технологии для формо-
образования изделий 

Станкостроение, оборудование для 
обработки металлов 

Аддитивные технологии 

Оборудование и технологии автоматиза-
ции производственных процессов 

Реле, переключатели, датчики, си-
ловая электрика 

Промышленная робототехника, сен-
соры, автоматизированные и роботизи-
рованные безлюдные системы 

Передовые материалы для новых техно-
логий и процессов 

Металл, пластик, композитные ма-
териалы 

Новые сплавы, порошковая металлур-
гия, композитные материалы, кера-
мика, наноматериалы 

ИКТ, информационная, роботизация, ис-
кусственный интеллект 

АСУ, интеллектуальные системы 
управления 

Искусственный интеллект, смарт-ма-
шины и технологии, облачные техноло-
гии, NBIC-технологии 

Источник информации [4; 32, с. 159] (с уточнениями авторов). 

Предложения по изменению роли машино-
строения в экономике государства  

Для развития машиностроения необходимо из-
менить стратегию государства относительно обес-
печения машиностроительных предприятий соб-
ственными и государственными источниками фи-
нансирования инновационно-инвестиционного тех-
нического перевооружения и развития. 

На протяжении всего периода функционирова-
ния государства Украина идут попытки привлече-
ния в экономику прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). Практика показала, что ПИИ составляют в 
отечественной экономике не более 5% общих капи-
таловложений и «рассеяны» по всем отраслям. Сле-
дует эти, хотя и незначительные, поступления скон-
центрировать и направить в машиностроение. 
Кроме того, следует применять модель кредитно- 
денежного финансирования банками к отечествен-
ным машиностроительным предприятиям, их дея- 

тельности по техническому перевооружению и раз- 
витию. Такая модель активно используется в Евро-
союзе, в странах G-20. 

Для практической реализации указанной мо-
дели в отечественной промышленности, машино-
строении разработаны необходимые парадигма и 
механизмы [33, с. 274-311], что позволяет не менее 
чем в два раза увеличить финансирование капитало-
вложений в машиностроении. Наличие достаточ-
ного финансирования машиностроения в области 
инновационно-инвестиционного перевооружения 
позволит отрасли решить внутренние задачи, затем 
перевести техническое перевооружение промыш-
ленности, экономики в целом. 

Современные самодостаточные государства 
Европы, мира – это развитые индустриальные и 
постиндустриальные (гипериндустриальные) стра-
ны, обеспечивающие свою экономику и население 
гарантированно не менее 80% продукцией своего 
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производства, участвующие в международном рав-
ноправном разделении труда и кооперации, входя-
щие в те союзы и ассоциации, которые позволяют 
им оставаться реально независимыми и самодоста-
точными. Высокий уровень развития машиностро- 
ения, промышленности как драйверов развития эко-
номики способствует реализации этой высокой 
цели. Мы полагаем, что на пропаганду и реализацию 
данного направления должны работать наука и об-
разование, управленцы всех уровней (от субъектов 
хозяйственной деятельности до высших органов 
управления), гражданское общество и его инсти-
туты. Классификаторы (КВЭД) [11] и органы ста- 
тистики должны обеспечить органы управления, 
науку, достаточной объективной информацией об 
экономике и машиностроении. 

Выводы и предложения. Исторические обще-
мировые тенденции экономического развития сви-
детельствуют о необходимости и целесообразности 
крупным и средним странам быть самодостаточ-
ными, иметь современную высокотехнологичную 
промышленность, высокомеханизированное сель-
ское хозяйство, третичный сектор экономики, бази-
рующиеся на ИКТ, искусственном интеллекте, вы-
сококвалифицированной рабочей силе, цифровиза-
ции. В Украине для восстановления экономики це-
лесообразно обеспечить темпы роста выше мировых 
в 1,5-2 и более раз. На практике они ниже мировых, 
что ведет к увеличению отставания, снижению са-
модостаточности экономики страны. 

Самодостаточность экономики страны предпо-
лагает обеспечение научно обоснованных потребно-
стей экономики и населения не менее чем на 80% 
продукции и услугами собственного производства 
при удельном весе в машиностроение на уровне 30-
35% современной высокотехнологической промыш-
ленности. Мировой опыт свидетельствует, что это 
позволяет сохранять и развивать материально-тех-
ническую базу государства, решать внутренние со-
циально-экономические проблемы, достойно участ-
вовать в международном разделении и кооперации 
труда, как равноправный субъект в региональных и 
мировых союзах, ассоциациях, сохранять и разви-
вать позитивные национальные и общечеловеческие 
ценности, традиции, культуру. 

Для науки и практики машиностроение целесо-
образно рассматривать в широком толковании (как 
машинное производство) и в конкретном (узком, це-
левом) как производство средств производства для 
производства средств производства. В этом узком 
толковании машиностроение включает станкостро-
ение, точное машиностроение, оборудование для из-
готовления роботов, безлюдных автоматизирован-
ных производств (IV промышленной революции,  
V-VI технологических укладов), NBIC – техноло-
гии, креативные производства, цифровизацию, ис-
кусственный интеллект и пр., что может быть орга-
низационно определено в креативный машиностро-
ительный комплекс как сочетание государственно-

публичного партнерства. Сюда же стоит включать 
соответствующие академические, проектно-кон-
структорские, профильные ВУЗовские институции, 
опытные и пуско-наладочные производства. Имеет 
смысл создание системы управления и координации 
машиностроительным комплексом посредством со-
вета, состоящего из представителей государства, 
публичных институций, гражданского общества, 
трудовых коллективов. Целесообразно установить 
особые режимы кредитования, финансирования, 
наладить работу со стейкхолдерами и новыми орга-
низациями. Данный комплекс (комплексы) должны 
находить отражение в новом КВЭД, который сле-
дует разработать и принять взамен (в дополнение и 
т.п.) действующему. Это будет реальной реализа-
цией современного машиностроения в промышлен-
ности и в экономике Украины. 

Важен переход на принципиально новые техно-
логии изготовления продукции. Переходя от про-
цессов машиностроения как формирования необхо-
димых деталей путем удаления излишнего матери-
ала, резанием, фрезерованием, прессованием и т.д. к 
природоподобным процессам («выращивание» де-
талей), машиностроительный комплекс может быть 
трансформирован в машиностроительную соци-
ально-производственную платформу (системы 
платформ). Опыт развитых экономик подтверждает 
резкое сокращение материальных, интеллектуаль-
ных и трудовых ресурсов в машиностроительном 
производстве, улучшение состояния окружающей 
среды.  

Необходимо коренным образом перестроить 
отношение государства, органов законодательной и 
исполнительной власти к машиностроению, рас- 
сматривая его как базовую стратегическую отрасль. 
Это может быть реализовано путем восстановления 
Министерства машиностроения Украины, в которое 
войдут научные, проектно-конструкторские, опыт-
ные производства, предприятия креативного маши-
ностроения, использующие природоподобные про-
цессы изготовления машин (станков, систем автома-
тизации, роботизации, искусственного интеллекта, 
NBIC – технологий и т.п.) для производства средств 
производства всех сфер промышленности и эконо-
мики, сферы услуг, наладку и обслуживание этого 
оборудования, подготовку кадров. Министерство 
машиностроения заключает договора сотрудни- 
чества с НАН Украины, другими заинтересован-
ными организациями. Постепенно формируются си-
стема кластеров, социально-производственных 
платформ, способных решать задачи перевооруже-
ния материально-технической базы как промышлен-
ности, так и сферы экономики государства, регио-
нов, субъектов хозяйствования. Это будет содей-
ствовать обеспечению выхода из системного соци-
ально-экономического кризиса Украины в целом. 

Направления дальнейшего исследования: под-
готовка стратегии развития машиностроения Укра-
ины до 2030 г. Разработка предложений по усовер- 
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шенствованию КВЭД в части, касающейся машино-
строения как ведущей отрасли экономики Украины, 
исследование проблем машиностроения в инклю-
зивной авторитарной капиталистической эконо- 

мике. Отдельного рассмотрения требуют вопросы 
развития трудового потенциала промышленности, 
роста духовности и ценностей работников отрасли и 
граждан общества, населения, региона, государства. 
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Амоша О. І., Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П. Про відновлення провідної ролі машинобудування в побудові нової 
економіки України  

Високого рівня розвитку країни – лідери сучасної світової економіки досягли в період індустріального капіталістичного 
виробництва. Нині у світі машинне виробництво йде шляхом мінімізації і універсалізації машин (систем, виробництв), робо-
тизації, комп'ютеризації, цифровізації, формування штучного інтелекту і т. п. Це є не деіндустріалізацією, а новим етапом 
машинного виробництва, гіперіндустріалізацією, побудовою нової економіки, впровадженням цифровізації. Переміщення ма-
шинного виробництва з розвинених країн у країни третього світу зовсім не означає деіндустріалізацію материнських країн-
виробників. Цей їх подальший розвиток. В Україні неадекватно сприйняті ці складні процеси, промисловість, машинобуду-
вання в силу різних причин піддалися тотальному руйнуванню шляхом зміни форм власності, втрати стратегії і перспектив 
розвитку, що принципово помилково.  

У дослідженнях недостатньо уваги приділяється питанням функціонування машинобудівних підприємств на ринках, що 
"падають", згортаються, немає однозначного й адекватного розуміння, що відносити до машинобудування, відсутня чітка 
класифікація підгалузей машинобудування, об'єднання підприємств (промисловість, галузь, підгалузь, комплекс, кластер). 
Різноманіття класифікацій машинобудування обумовлює складнощі об'єктивної оцінки економічної діяльності. 

Мета статті – на підставі аналізу функціонування машинобудування як драйвера виробничого і соціального розвитку 
промисловості, економіки розробити пропозиції по відновленню провідної ролі галузі в технічному переозброєнні вироб-
ництв вітчизняної економіки, виходу її з тривалої системної кризи.  

Показано, що машинобудування забезпечує високий рівень продуктивності праці, культури виробництва, науки, сприяє 
подальшому поглибленню кооперації праці. Виявлено, що найбільш інтелектуально і професійно підготовлена частина се- 
реднього класу сформувалася в машинобудуванні. 

У статті розглянута еволюція машинобудування за роки утворення держави, порівняння з низкою промислових країн. 
Доведена необхідність пріоритету розвитку машинобудування для формування сучасної самодостатньої економіки, намічені 
основні напрями управління, у тому числі колаборативного, структурного й організаційного регулювання галузі, впро- 
вадження природоподобних процесів. Обґрунтовано доцільність і можливість розвитку в Україні вузькоспеціалізованих ви-
робництв, вирощування "прихованих чемпіонів". 

Ключові слова: машинне виробництво, машинобудування, галузь, комплекс, природоподобні процеси, що випереджають 
наукове і кадрове забезпечення, нова економіка України. 

Amosha O., Bryukhovetskaya N., Buleev I. On the restoration of the leading role of mechanical engineering in building 
a new economy in Ukraine 

The leaders of the modern world economy reached a high level of development during the period of industrial capitalist produc-
tion. At present, in the world, machine production follows the path of minimizing and universalizing machines (systems, industries), 
robotization, computerization, digitalization, the formation of artificial intelligence, etc. All this is not de-industrialization, but a new 
stage in machine production, hyper-industrialization, building a new economy and introducing digitalization. Moving machine produc-
tion from developed countries to third world countries does not mean de-industrialization of parent producer countries at all. It means 
their further development. In Ukraine, these complex processes are inadequately perceived, industry, mechanical engineering, for va- 
rious reasons, have undergone total destruction through changes in forms of ownership, loss of strategy and development prospects, 
which is fundamentally wrong. 

In studies, insufficient attention is paid to the functioning of machine-building enterprises in “falling”, collapsing markets, there 
is no unambiguous and adequate understanding of what should be attributed to mechanical engineering, there is no clear classification 
of sub-sectors of mechanical engineering or business associations (industry, industry, sub-sector, complex, cluster). The variety of 
machine building classifications makes it difficult to assess economic activity objectively. 

The purpose of the article is to develop proposals for restoring the leading role of the industry in the technical re-equipment of 
the domestic economy production, its way out of the ongoing systemic crisis, based on the analysis of how the mechanical engineering 
functions as a driver of industrial and social development of industry and economy. 

It is shown that mechanical engineering provides a high level of labor productivity, production culture, science, contributes to 
the further deepening of labor cooperation. It was revealed that the most intellectually and professionally prepared part of the middle 
class was formed in mechanical engineering. 

The article examines the evolution of mechanical engineering over the years of the formation of the state, comparison with a 
number of industrial countries. The necessity of prioritizing the development of mechanical engineering for the formation of a modern 
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self-sufficient economy is proved, the main directions of management including collaborative, structural and organizational regulation 
of the industry and the introduction of nature-like processes are outlined.  

The expediency and possibility to develop highly specialized industries in Ukraine and the cultivation of "hidden champions" 
have been substantiated. 

Keywords: machine production, mechanical engineering, industry, complex, nature-like processes, advanced scientific and staff-
ing, new economy of Ukraine. 

 
Амоша А. И., Брюховецкая Н. Е., Булеев И. П. О восстановлении ведущей роли машиностроения в построении 

новой экономики Украины  
Высокого уровня развития страны – лидеры современной мировой экономики достигли в период индустриального ка-

питалистического производства. В настоящее время в мире машинное производство идет по пути минимизации и универса-
лизации машин (систем, производств), роботизации, компьютеризации, цифровизации, формирования искусственного интел-
лекта и т.п. Это является не деиндустриализацией, а новым этапом машинного производства, гипериндустриализацией, по-
строением новой экономики, внедрением цифровизации. Перемещение машинного производства из развитых стран в страны 
третьего мира вовсе не означает деиндустриализацию материнских стран-производителей. Это их дальнейшее развитие. В 
Украине неадекватно восприняты эти сложные процессы, промышленность, машиностроение в силу различных причин под-
верглись тотальному разрушению путем изменения форм собственности, потери стратегии и перспектив развития, что прин-
ципиально ошибочно. 

В исследованиях недостаточно внимания уделяется вопросам функционирования машиностроительных предприятий на 
«падающих», сворачивающихся рынках, нет однозначного и адекватного понимания, что относить к машиностроению, от-
сутствует четкая классификация подотраслей машиностроения, объединения предприятий (промышленность, отрасль, под- 
отрасль, комплекс, кластер). Многообразие классификаций машиностроения обусловливает сложности объективной оценки 
экономической деятельности. 

Цель статьи – на основании анализа функционирования машиностроения как драйвера производственного и социаль-
ного развития промышленности, экономики разработать предложения по восстановлению ведущей роли отрасли в техни- 
ческом перевооружении производств отечественной экономики, выхода ее из продолжающегося системного кризиса. 

Показано, что машиностроение обеспечивает высокий уровень производительности труда, культуры производства, 
науки, способствует дальнейшему углублению кооперации труда. Выявлено, что наиболее интеллектуально и профессио-
нально подготовленная часть среднего класса сформировалась в машиностроении. 

В статье рассмотрена эволюция машиностроения за годы образования государства, сравнение с рядом промышленных 
стран. Доказана необходимость приоритета развития машиностроения для формирования современной самодостаточной эко-
номики, намечены основные направления управления, в том числе коллаборативного, структурного и организационного ре-
гулирования отрасли, внедрения природоподобных процессов.  

Обоснована целесообразность и возможность развития в Украине узкоспециализированных производств, выращивания 
«скрытых чемпионов».  

Ключевые слова: машинное производство, машиностроение, отрасль, комплекс, природоподобные процессы, опережа-
ющее научное и кадровое обеспечение, новая экономика Украины. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: 
МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

Актуальність теми. Непередбачена вимушена 
внутрішня міграція населення України через анек-
сію Криму і збройний конфлікт на сході України – 
це третє після Другої світової війни та Чорнобиль-
ської катастрофи масове переселення громадян кра-
їни за історію України. Трагічні події завдали знач-
ного удару по малому й середньому бізнесу, коли ве-
лика кількість підприємців Криму та Донбасу були 
змушені покинути підприємницьку діяльність та ви-
їхати на підконтрольну Україні територію. Вони за-
лишили на тимчасово непідконтрольній Україні те-
риторії об’єкти комерційної нерухомості, устатку-
вання, обладнання. 

Питання самодостатності ВПО, підприємниць-
кого потенціалу підприємців-ВПО необхідно роз- 
глядати у органічній єдності з соціально-економіч-
ним, інфраструктурним відродженням «постконф- 
ліктних територій» України.  

Здійснити аналіз підприємницької діяльності 
ВПО за термін переселення неможливо через від- 
сутність відповідного інформаційного забезпечен-
ня – не був започаткований і не ведеться до сьогодні 
статистичний аналіз кількості реально переміще-
ного бізнесу, ВПО-підприємців з Криму та Донбасу, 
тому їхні основні потреби та проблеми не мали і не 
мають кількісного та якісного виміру. Відсутня на-
віть інформація про регіональний розподіл розсе-
лення підприємців з числа ВПО [2].  

Найбільшою активність з підтримки бізнесу 
ВПО була в 2015-2016 рр., після цього поступово 
вщухала. З 2017 р. підприємці з числа ВПО не роз- 
глядалися як окрема соціальна категорія, тому не 
відслідковувалися проблеми, виклики, з якими вони 
зіткалися, не надавалася відповідна підтримка. ВПО 
сприймаються як об’єкт, а не активний суб’єкт 
приймаючих громад. Це свідчить, про байдужість  
і сторонню позицію представників державних орга-
нів влади до підприємців ВПО. Слід констатувати, 
що підприємці ВПО втратили власні значні бізнес-

ресурси без права його повернення та розвитку. Змі-
нити це стало виключно турботою самих підприєм-
ців. Хто мав сили, ресурси, волю – той «перезаван-
тажився» і продовжив підприємницьку діяльність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Проблеми міграції, у тому числі внутрішньо перемі-
щених осіб, представлені у працях О. Новікової,  
О. Балакірєвої, Е. Лібанової, У. Садової, Л. Шаміле-
вої, В. Антонюк, О. Хандій, О. Панькової, О. Каспе-
ровича, О. Іщенка, Л. Хижняк та ін. 

Наукові дослідження з проблем ВПО-підпри- 
ємців України є такі: 

«Зелена книга політики підтримки малого під- 
приємництва внутрішньо переміщених осіб» (2015) 
[3], яка сприяла забезпеченню ефективної політики 
державної підтримки підприємців з числа внутріш-
ньо переміщених осіб (ВПО);  

«Формування державної політики щодо внут-
рішньо переміщених осіб в умовах системних криз в 
Україні» (2017) [2] – обумовлює забезпечення роз-
витку внутрішньо переміщеного бізнесу, як страте-
гічного напряму державної політики щодо під- 
тримки ВПО в Україні; 

«Правове забезпечення підприємницької актив-
ності внутрішньо переміщених осіб» (2015) [4] – 
визначає правові засади використання потенціалу 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), економічного 
стимулювання підприємницької діяльності ВПО; 

«Стан, проблеми та шляхи реалізації підпри- 
ємницької активності внутрішньо переміщених 
осіб в Україні в контексті соціальної справедли- 
вості» (2018) [5] – розкриває перешкоди та можли-
вості розвитку підприємництва ВПО, механізми 
його залучення до приймаючих громад; 

«Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у 
територіальні громади: діагностика стану та ме-
ханізми забезпечення» (2018) [6] – розкрито напрями 
та приклади успішної самореалізації переселенців із 
Донбасу, розвитку соціального підприємництва. 
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У значній кількості публікацій подається опти-
містична інформація, яка розкриває інноваційний 
потенціал людей, які виявились спроможними до 
підприємницької діяльності. Так, звичайні пересе- 
ленці, які до збройного конфлікту не займалися під-
приємницькою діяльністю, завдяки скрутній ситу- 
ації та новим можливостям використання недержав-
ної фінансової допомоги переважно міжнародних 
організацій розпочали нове життя в новій якості – як 
підприємці. Це описано у монографіях вчених-пере-
селенців «Внутрішньо переміщені особи: від подо-
лання перешкод до стратегії успіху» [7], на сторін-
ках книг «Знедолені? Нездоланні! Історії переселен-
ців» [8], «Люди Донбасса. Жизнь сначала» [9], «Пе-
реселенці. Люди, які не загубили себе» [9] тощо. За-
слуговує на увагу онлайн-проєкт «Люди Донбасу», 
в якому висвітлюються історії вимушених пересе- 
ленців з Донбасу та Криму, акцентується увага на 
широкому спектрі їх позитивних рис: волі до життя, 
здатності гідно виходити з найскрутніших ситуацій, 
коли втрачено все; розкривати власні ресурси й  
можливості до підприємництва, до благотворчості: 
Люди Донбасса: переселенцы-предприниматели; 
Люди Донбасса: IT-переселенцы; Люди Донбасса: 
помогающие переселенцам тощо. 

Постановка проблеми. Обмеженість можли-
востей самозайнятості, відновлення, започаткуван-
ня та розвитку МСП та мікропідприємництва ВПО в 
місцях переміщення зводяться до такого: 

– втрата спроможності підприємцями-ВПО
продовжувати підприємницьку діяльність через  
часткове або повне знищення основних фондів, 
устаткування, браку клієнтської бази; втрату ресур-
сів для відновлення та подальшого розвитку МСП; 

– ігнорування потреб і проблем підприємств та
підприємців, які евакуювались із зони ООС (АТО) 
або вимушені були припинити свою діяльність у ад-
ресних державних програмах, законодавчих актах, 
концепціях та стратегіях та планах їх реалізації з са-
мого початку збройного конфлікту;  

– неадекватність інституційної політики щодо
переміщеного бізнесу: відсутність зацікавленості 
держави в евакуюванні підприємств та ВПО-підпри-
ємців, брак регуляторної політики фінансово-кре- 
дитного ринку щодо підтримки ВПО-підприємців;  

– відсутність програм підтримки підприєм-
ництва, несприятливі умови для відновлення та роз-
витку підприємництва ВПО на місцевому рівні;  

– неможливість отримання кредитування на
відновлення діяльності та обмежений доступ до фі-
нансових ресурсів; 

– зниження темпів економічного розвитку,
зменшення виробничого потенціалу країни, зни-
ження купівельної спроможності населення, що об-
межують можливості ведення підприємницької дія-
льності.  

Виклад основного матеріалу. Проблеми від-
новлення та розвитку підприємництва ВПО фактично 
не стали пріоритетними у держави ще з початку 

збройної агресії. Хоча необхідно відзначити, що за 
період з 2014 р. по квітень 2016 р. для фізичних осіб-
підприємців (ФОП) із зони АТО (зараз – ООС) було 
розроблено особливий порядок оподаткування і по-
дання звітності, для них ввели мораторій на нараху-
вання пені та штрафів за кредитними договорами  
і заборону на перевірки, визначили правила прове-
дення реєстраційних дій, продовжили строк дії лі- 
цензій і передбачили звільнення від сплати ЄСВ [2, 
с.102] – тобто певні та доволі значущі пільги на пер-
шому етапі було надано.  

Показовим щодо зниження інтересу до підпри-
ємців-ВПО як специфічної соціальної групи є 
проєкт Стратегії інтеграції внутрішньо переміще-
них осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період до 2023 
року, де питанням розвитку бізнесу ВПО приділя-
ється зовсім небагато уваги, фактично ж  – в рамках 
підрозділу «Працевлаштування та освіта ВПО» се-
ред шляхів та способів розв’язання проблем згаду-
ється запровадження дієвих механізмів підтримки 
та стимулювання бізнесу ВПО, без подальшої дета-
лізації, яка враховувала б специфічні проблеми, що 
постають перед підприємцями з числа ВПО. Тотож-
ним є підхід, викладений у чинній Державній стра-
тегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки – се-
ред завдань за напрямом «Інтеграція внутрішньо пе-
реміщених осіб у територіальні громади їх постій-
ного перебування» відзначено «стимулювання роз-
витку малого та середнього бізнесу серед внут- 
рішньо переміщених осіб», при цьому основний 
зміст напряму зводиться до вирішення соціальних 
проблем ВПО [17]. 

В дійсності проблематика підприємців-ВПО не 
втратила своєї актуальності – вона потребує поглиб-
леної уваги, моніторингової оцінки й відповідного 
комплексного забезпечення для вироблення ефек- 
тивної регуляторної політики підтримки та розвитку 
МСБ на «постконфліктних територіях» України, в 
регіонах локалізації ВПО, що сприяє соціально-еко-
номічному відновленню та зміцненню конкурент-
них переваг національної економіки.  

Аналіз ключових стратегічних документів у 
сфері розвитку МСБ в Україні, змісту відповідних 
інтернет-ресурсів – національних порталів і плат-
форм свідчить, що цільової регуляторної політики 
щодо підтримки підприємництва ВПО фактично не 
існує – така політика не започатковувалася у 2014 р.,  
і на сьогодні не проводиться. На процеси розвитку 
МСБ серед ВПО впливають або заходи, що реалізу-
ються в рамках загальнодержавної політики роз- 
витку МСБ (де ВПО-підприємці фактично не виок-
ремлюються як окрема цільова група із специфіч-
ними проблемами та потребами), або заходи, що  
реалізуються в рамках загальнодержавної політики 
щодо ВПО (і в цьому випадку робота ведеться в  
першу чергу із базовими проблемами самих ВПО, 
фактично без виокремлення серед них групи підпри-
ємців та їхніх специфічних проблем). Все, що отри- 
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мує малий та середній бізнес у рамках реалізації тих 
чи інших державних програм та стратегій (щодо ви-
користання потенціалу цифровізації, надання пільг 
та підтримки в умовах пандемії COVID та багато ін-
шого), ВПО-підприємці отримують в тій самій кіль-
кості та на тих самих умовах, що інші представники 
МСБ в Україні. 

Інформаційно-аналітичний супровід процесів 
підтримки та розвитку мікро-, малого та середнього 
підприємництва ВПО відсутній, немає даних про те, 
скільки нових підприємців з’явилося, скільки поки-
нули цю діяльність. Однак певні пільги для підпри-
ємців-ВПО все ж таки існують, зокрема реєстрація 
ВПО юридичної особи (за умов її входження до 
складу засновників такої юридичної особи) або  
реєстрація ВПО фізичної особи-підприємця здійс-
нюється за її заявою та спрощеною процедурою (без 
вимог, що застосовуються за звичайної процедури) 
за місцем проживання такої особи у відповідному 
територіальному органі, уповноваженому здійсню-
вати державну реєстрацію юридичних осіб та фі- 
зичних осіб-підприємців, на підставі довідки про 
взяття на облік ВПО. Також спрощеною процеду-
рою (без вимог, що застосовуються за звичайної 
процедури) здійснюється припинення самозайнято-
сті ВПО – за її заявою за місцем проживання такої 
особи на підставі довідки про взяття на облік ВПО 
[10]. 

Аналіз результатів проведених авторами статті, 
наукових досліджень, узагальнення наукових публі-
кацій з цих проблем, оцінка змісту соціологічних та 
економічних опитувань показала, що для надання  
відповідей на виклики державної політики необ- 
хідно:  

1. Забезпечення соціальної справедливості
щодо реалізації прав, свобод та гарантій ВПО-під- 
приємців, рівних умов та можливостей у реалізації 
підприємницького потенціалу ВПО, їх громадської 
участі у суспільно-політичному та економічному 
житті громади та Української держави в цілому. 

2. Поглиблення інтеграції підприємницького
потенціалу ВПО до територіальних громад, яке по-
винно носити не тимчасовий, а стратегічний довго-
строковий характер і враховуватися в державних та 
регіональних стратегіях соціально-економічного  
розвитку через небажання підприємців переселенців 
повертатись до колишніх місць проживання.  

3. Створення сприятливих інституційних, пра-
вових, фінансово-економічних, інформаційно-кому-
нікативних умов для відновлення та розвитку під- 
приємницької діяльності ВПО як одного із ключо-
вих напрямів залучення їхнього потенціалу до роз-
витку приймаючих громад, регіонів України, до са-
морозвитку та життєзабезпечення. 

4. Вироблення та реалізація на практиці ефек-
тивних господарсько-правових механізмів та ін-
струментів державного регулювання економіки,  
змістовна спрямованість яких полягає у створенні 
преференційного правового режиму для організації 

та здійснення господарювання саме на «постконф- 
ліктних територіях» Українського Донбасу. 

Одночасно рішення, які приймаються для під- 
тримки підприємців переселенців повинні врахову-
вати їх потреби та визначатись на підставі результа-
тів соціологічних опитувань. Так, за результатами 
проведених досліджень, що представлено в Зеленій 
книзі експерти визначили ефективними такі інстру-
менти підтримки ВПО-підприємців з боку держави 
[11], як: 

– надання широких можливостей для підпри-
ємців ВПО для отримання кредитів та основних  
фондів (обладнання, транспортних засобів) на роз-
виток бізнесу;  

– дозвіл на компенсацію відсоткової ставки за
кредитами комерційних банків;  

– надання безповоротної фінансової допомоги
на придбання основних фондів (засобів вироб- 
ництва, сировини тощо);  

– реалізація програм пільгової оренди примі-
щень і основних фондів, лізинг та надання безвід-
соткових товарних кредитів, забезпечення марке- 
тингової підтримки, гарантії збуту;  

– сприяння соціальній взаємодії між підприєм-
цями з числа ВПО, створення умов для відновлення 
та активізації їхнього соціального капіталу, довіри 
та бажання працювати для поліпшення власного 
життя та соціально-економічного стану прийма- 
ючих територіальних громад.  

Реалізація цих заходів може стати основою за-
безпечення соціально-економічної стабілізації та 
відновлення «постконфліктних територій» Донець-
кої та Луганської областей України, зміцнення під- 
ґрунтя для соціально-економічного розвитку тих об-
ластей України, де сконцентровані ВПО. 

Державна політика повинна враховувати і не-
державні джерела підтримки підприємницької ді- 
яльності ВПО. Міжнародна допомога, що надається 
на підтримку та розвиток підприємницької діяльно-
сті ВПО, підприємців МСБ з числа ВПО здійсню-
ється через такі основні фінансові інструменти [2, 
с. 181]:  

– міжнародні інструменти кредитування: інвес-
тиційне фінансування, переорієнтація наявних про- 
єктів; 

– міжнародне грантове фінансування: гранти,
складають велику частину фінансування, суми зали-
шаться меншими в порівнянні із зовнішнім фінансу-
ванням через позики. Гранти особливо важливі у тих 
напрямках, де поставлена мета подолання проблем 
соціальної єдності, стабільності та примирення; 

– міжнародна технічна допомога – фінансові та
інші ресурси та послуги, що відповідно до міжна- 
родних договорів України надаються донорами на 
безоплатній та безповоротній основі з метою під- 
тримки України. 

Підтримка підприємницької діяльності ВПО 
надається переважно через міжнародні конкурси на 
здобуття малих грантів, тренінгові навчання, кон- 
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сультації, отримання бізнес-грантів та регіональні 
програми підтримання самоорганізації та самозай-
нятості ВПО, міжнародні конкурси [13-15] на здо-
буття малих грантів для започаткування та/або від-
новлення підприємницької діяльності. Розмір гран-
тів відповідно до даних конкурсів становить у сере-
дньому від 5000 до 250000 грн. При цьому міжна- 
родними донорами та українськими партнерами 
здійснюється моніторинг використання цільових 
грошових коштів на організацію самозайнятості. На 
потреби самозайнятості ВПО ведеться конкурсний 
відбір бізнес-планів, що є перспективними для май-
бутнього розвитку підприємницької активності 
ВПО й можливості організації нових робочих місць.  

Оцінки взаємодії ВПО та приймаючих громад, 
а також результати досліджень внеску соціального 
капіталу громадського та приватного секторів у ви-
рішенні проблем ВПО свідчать, що найбільш ре-
зультативним у довгостроковому періоді форматом 
допомоги ВПО з боку громадських організацій та  
бізнесу щодо їх ресоціалізації та працевлаштування 
є фінансовані й реалізовані за підтримки приватного 
сектору проєкти з розвитку підприємницьких іні- 
ціатив та самозайнятості, створення бізнес-інкуба-
торів і бізнес-освіти.  

Одним із оптимальних форматів самозайня- 
тості та працевлаштування ВПО є соціальні підпри-
ємства як специфічна форма бізнесу, де підприєм-
ницька діяльність стає організаційно-фінансовим  
підґрунтям для вирішення соціальних проблем, для 
досягнення сталого соціально-економічного роз- 
витку місцевих громад. 

Для приймаючих громад вимушені переселенці 
виступають потенційним потужним ресурсом роз-
витку соціального підприємництва на Донбасі. Як 
правило, активні ВПО є носіями нових ідей, прояв-
ляють готовність до експериментів у царині спо- 
живчих практик (запровадження енергозберігаючих 
технологій у ЖКГ, використання досягнень цифро-
візації, ІКТ-технологій на рівні малого та серед-
нього бізнесу). Розвиток соціального підприєм- 
ництва в регіоні може допомогти ВПО реалізувати 
соціальний аспект їх діяльності, тобто направити 
їхню увагу на ті види підприємництва, які не тільки 
приносять прибуток, а й вирішують соціальні про-
блеми. До того ж значним ресурсом для соціального 
підприємництва можуть стати переміщені заклади 
вищої освіти, спроможні виступити осередками 
створення науково-освітніх центрів (побудованих за 
моделлю «потрійної спіралі»: держава-університет-
бізнес), де в навчальний процес упроваджувати-
меться сучасне програмне забезпечення, розвивати-
меться інформаційна база консультування, експерт-
ної підтримки, налагоджуватимуться сталі зв’язки з 
бізнес-середовищем тощо. 

Ефективність розвитку соціального підприєм-
ництва пов'язана з розширенням можливостей під-
вищення рівня зайнятості, а також самозайнятості, 
урізноманітненням видів соціальних послуг, що на- 

даються мешканцям, зміцнюючи цілісність місце-
вих громад, підвищуючи рівень їх інклюзивності. В 
результаті функціонування соціальних підприємств 
виникає своєрідний ефект аутсорсингу: залучення 
соціальних підприємств до вирішення соціальних, 
економічних й екологічних проблем територій веде 
до підвищення рівня включення громадськості та її 
ресурсів у діяльність місцевих органів влади, у яких 
виникає можливість переадресувати власні ресурси 
на інші види діяльності або проєкти, які в іншому 
разі було неможливо реалізувати взагалі. 

Місцевим органам влади та органам місцевого 
самоврядування необхідно створювати умови та  
можливості для розвитку соціального підприєм- 
ництва, у тому числі на «постконфліктних терито-
ріях» України, що передбачає [6, с. 153-154]: 

– включення соціальних підприємців як актив-
них суб’єктів у процеси прийняття та реалізації 
стратегічних рішень щодо регіонального та місце-
вого розвитку; 

– розширення кола партнерів, зміцнення соці-
альної довіри, відкритості і прозорості, залучення 
інструментів соціального і публічного діалогу при 
прийнятті стратегічних рішень щодо місцевого роз-
витку, підтримки МСБ; 

– зміцнення партнерських відносин між місце-
вим бізнесом, соціальними підприємцями, їх залу-
чення до реалізації власних соціальних програм, ви-
користовуючи ресурси зацікавлених сторін; 

– спрямування міжнародної фінансової допо-
моги, грантових проєктів, призначених на реаліза-
цію потреб і прав ВПО на цільовий розвиток соці- 
альних підприємств самими ВПО;  

– постійного оцінювання впливу розвитку соці-
ального підприємництва в регіонах, окремих місце-
востях, особливо тих, що вважаються депресив-
ними, і тих, де концентровано проживають ВПО,  
а також здійснення досліджень, які мають на меті 
оцінку різних потреб соціальних підприємців і бар’є-
рів для розвитку сектору соціальних підприємств; 

– сприяння реалізації проєктів банківських та
кредитних установ із кредитування проєктів запо- 
чаткування та розвитку соціальних підприємств; 

– створення державного фонду (або спільного з
міжнародними донорами) для цільової підтримки 
соціальних підприємств, орієнтованих на вирішення 
проблем ВПО; 

– створення адміністративно-правових умов
для розвитку соціального підприємництва; 

– стимулювання використання краудфандинго-
вих платформ для формування стартового капіталу 
соціальних підприємств. 

Механізми державної регуляторної політики 
розвитку МСП в Україні щодо ВПО повинні врахо-
вувати в державній політиці додержання принципів 
підтримки до тих суб’єктів підприємництва, які най-
більш цього потребують. 

Аналіз змісту цільових правових документів 
цієї спрямованості показує, що це не враховується в 
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регіональних програмах розвитку малого і серед-
нього підприємництва. При цьому особливо показо-
вим є зміст регіональних програм саме тих регіонів, 
що найбільше постраждали в результатів збройної 
агресії та де кількість ВПО (в тому числі – підпри- 
ємців-ВПО) є найвищою. Так, Регіональна програма 
розвитку малого і середнього підприємництва в До-
нецькій області на 2019-2020 роки [18] в якості од-
ного із пріоритетних завдань визначає підтримку 
підприємництва для окремих категорій населення 
(внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або 
відставку, молодь, старше покоління) – тобто ВПО 
просто згадуються у загальному переліку інших спе-
цифічних категорій; при цьому аналіз змісту заходів 
зазначеної регіональної програми свідчить, що дія-
льності, спрямованої безпосередньо на підприємців-
ВПО як окрему цільову групу, не передбачається – 
вся діяльність проводиться на загальних та спільних 
для всіх засадах. Аналогічною є ситуація й із Регіо-
нальною цільовою програмою розвитку та під- 
тримки малого і середнього підприємництва в Лу- 
ганській області на 2018-2020 роки [19]. У переліку 
основних завдань програми підтримка підприєм- 
ництва ВПО не згадується. 

Це стосується також Агенцій регіонального  
розвитку (далі – АРР), що утворюються з метою 
ефективної реалізації державної регіональної полі-
тики. Саме ці структури, за сприятливих умов, мо-
жуть виступати дієвими платформами розвитку 
МСБ (у тому числі – і підприємництва ВПО), зважа-
ючи на те, що стратегічною метою діяльності АРР є 
підвищення ефективності управління регіональним 
розвитком, а серед основних функцій АРР визна-
чено сприяння підвищенню інвестиційної привабли-
вості регіону, залученню інвестиційних та кредит-
них ресурсів, міжнародної технічної допомоги для 
регіонального розвитку [20]. Але в найбільш проб-
лемних регіонах – на «постконфліктних територіях» 
Донецької та Луганської областей України, які по- 
требують якнайшвидшого соціально-економічного 
відновлення, де локалізована максимально висока 
кількість ВПО, ці структури не лише майже не пра-
цюють, а Донецька АРР на сьогодні взагалі знахо-
диться в статусі «припинення діяльності».  

Отже, АРР в інших областях України, які не  
перенавантажені ВПО, не постраждали від зброй-
ного конфлікту стали активно діючими структу-
рами, з реальними проєктами, які забезпечують під-
тримку МСБ (при цьому в їх діяльності відсутня 
спрямованість на підтримку саме підприємництва 
ВПО). Діяльність Агенцій регіонального розвитку 
Донецької та Луганської областей України має бути 
відновлена і з позицій підтримки підприємницької 
діяльності ВПО, розвитку МСП, і з позицій забезпе-
чення умов для відродження та розвитку економіки  
«постконфліктних територій» України. 

На думку авторів, базовим документом націо-
нального рівня щодо визначення діяльності щодо 
підтримки малого та середнього бізнесу ВПО може 

стати Стратегія інтеграції внутрішньо переміще-
них осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період до 2023 р. 
(після відповідного її доопрацювання). Адже розви-
ток підприємництва ВПО є одним із важливих на-
прямів залучення ресурсів ВПО. На цей час доку-
мент фактично зберігає зазначену вище принципову 
орієнтацію політики щодо підтримки ВПО на цілі 
тимчасового соціального захисту, розглядаючи 
ВПО скоріше як об’єкт відповідної діяльності, за-
значаючи, що метою Стратегії є сприяння подаль-
шій інтеграції ВПО через усунення перешкод у реа-
лізації їх прав та основоположних свобод, забезпе-
чення повного доступу до адміністративних, соці- 
альних та інших послуг, а також створення умов для 
розвитку потенціалу та посилення спроможності 
ВПО у приймаючих територіальних громадах [21]. 

У контексті питань розвитку малого та серед-
нього підприємництва серед ВПО запропонований 
проєкт Стратегії інтеграції внутрішньо переміще-
них осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період до 2023 
року потребує певного доопрацювання. Зокрема, 
такі принципово важливі моменти, як створення  
дієвих механізмів підтримки малого та середнього 
бізнесу ВПО, вплив пандемії COVID-19 та потен-
ціал цифровізації заслуговують на більш детальне та 
комплексне опрацювання в рамках зазначеного 
проєкту Стратегії до 2023 року. У свою чергу таке 
доопрацювання дало б підстави для відповідного 
удосконалення Регіональних програм розвитку ма-
лого і середнього підприємництва, а також діяльно-
сті Агенцій регіонального розвитку насамперед в 
тих регіонах, які, по-перше, найбільше постраждали 
в результаті агресії, та, по-друге, де концентрація 
підприємців із числа ВПО є найбільшою (Донецька 
та Луганська області). 

У сфері сприяння захисту зайнятості та бізнесу 
ВПО в умовах впливу пандемії COVID-19 регуля- 
торна політика уряду має зосереджуватися на роз- 
робці та впровадженні механізмів підтримки бізнесу 
ВПО в умовах пандемії COVID-19 з метою його збе-
реження, поширення дистанційної зайнятості, а та-
кож розробці та впровадженні програм перекваліфі-
кації ВПО (в тому числі – дистанційних) з метою за-
безпечення їхньої працевлаштованості в умовах ка-
рантинних обмежень. В умовах пандемії роботодав-
цям необхідно проводити дружню до сім’ї політику, 
яка включає: гнучкий графік роботи; віддалену ро-
боту, скорочений робочий тиждень або надання га-
рантованої довгострокової відпустки для того, щоб 
усі працівники (а працівники з числа ВПО – у першу 
чергу) мали можливість доглядати за дітьми.  

У рамках реалізації державної політики під- 
тримки розвитку МСП та підприємницької діяльно-
сті ВПО-переселенців в Україні також доцільно пе-
редбачити діяльність щодо впровадження змін у за- 
конодавстві, у тому числі відповідних змін в проєкті 
Стратегії, для виконання таких завдань [22]:  
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1) зміни в банківському, фінансовому законо-
давстві з метою забезпечення можливості міжна- 
родним гуманітарним та благодійним організаціям, 
екстериторіальним організаціям надавати адресну 
допомогу для започаткування чи відновлення ма-
лого та мікробізнесу: ВПО-підприємцям (фізичним 
особам підприємцям), приватним підприємствам, 
товариствам з обмеженою відповідальністю за кри-
теріями, розробленими такими надавачами допо-
моги;  

2) зміни в законодавстві про громадські органі-
зації, благодійні організації з метою забезпечення їм 
можливості здійснювати надання економічної під- 
тримки ВПО-переселенцям з поєднанням її над- 
ходження як із внутрішньодержавних джерел, так і 
з міжнародних; 

3) зміни в законодавстві про державне управ-
ління та місцеве самоврядування, з метою забезпе-
чення органам місцевого самоврядування можливо-
сті залучати міжнародні та закордонні грантові, кре-
дитно-фінансові та інші форми економічної під- 
тримки, з обов’язковою умовою їх прозорості. 

Запровадження таких змін спрацьовує на ко-
ристь зміцнення конструктивної взаємодії між різ-
ними суб’єктами суспільної взаємодії – між гілками 
законодавчої та виконавчої влади, роботодавцями, 
господарськими суб’єктами, громадськими інститу-
ціями, органами місцевого самоврядування, прий-
маючими громадами, іншими учасниками, що при-
веде до розширення функцій місцевого самовряду-
вання, сприятиме економічній стабілізації та від- 
новленню конкретних територій та адміністра- 
тивно-територіальних одиниць України, сприятиме 
створенню і розвитку бізнес-середовища. 

Окремо слід зазначити, що запропонована стра-
тегія потребує певного доопрацювання в контексті 
загроз та ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-
19. Власне, у переліку основних проблем інтеграції
ВПО та впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення зазначається, що через 
значне поширення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-
2, ВПО стали більш вразливими. Але констатація 
цього факту не знайшла відповідного відображення 
в переліках шляхів та способів розв’язання проблем 
у контексті реалізації визначених стратегічних на-
прямів. Зважаючи, що пандемія очевидно не закін-
читься водночас та матиме довгострокові негативні 
наслідки, в межах дії Стратегії (до 2023 року) до- 
цільно врахувати вплив пандемії із можливістю уто-
чнення конкретних заходів у відповідних щорічних 
Планах заходів. У певному сенсі це також стосу-
ється і малого та середнього бізнесу ВПО, але в цій 
сфері підхід має бути добре збалансованим, щоб не 
призвести до загострення ситуації в межах громад та 
протистояння бізнесу ВПО та місцевих підпри-
ємств – останні можуть вважати надання додатко-
вих пільг чи підтримки несправедливим. 

Висновки. Для надання гідних відповідей на 
виклики щодо підтримки та розвитку підприємниць-
кого потенціалу ВПО в державній політиці необ- 
хідно передбачити: 

– налагодження партнерських і координацій-
них мереж між державним, громадським та приват-
ними секторами, створення на базі громадських ор-
ганізацій приватно-державного консорціуму під- 
тримки підприємливих ВПО; кадри для органів міс-
цевого самоврядування та місцевих органів влади на 
Донбасі (у перспективі − для звільнених тимчасово 
окупованих територій) найбільш доцільно форму-
вати серед лідерів ВПО, які мають чіткий образ май-
бутнього регіону як невід’ємної частини України та 
на власному прикладі переконалися в необхідності 
ефективного управління на місцях [6]; 

– законодавче унормування механізмів громад-
ського контролю за розподілом бюджетних і донор-
ських коштів, направлених на адаптацію та інтегра-
цію ВПО у приймаючих громадах, а також фінансів, 
що виділяються на підтримку та розвиток підприєм-
ництва серед ВПО; 

– здійснення на рівні чинного законодавства
чіткого визначення зобов’язань центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування щодо прийняття та реалізації про- 
єкту Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2023 року, 
Регіональних програм розвитку МСБ у Донецькій та 
Луганській областях на 2021-2022 рр.; 

– активне сприяння відновленню діяльності
Агенцій регіонального розвитку в Донецькій та Лу-
ганській областях; 

– імплементацію позицій щодо підтримки, від-
новлення та розвитку малого і середнього бізнесу 
ВПО в чинні нормативні-правові документи регуля-
торної політики  на державному, регіональному , мі-
сцевому рівнях управління; 

– забезпечення зацікавленості представників
владної еліти, представників органів державної ви-
конавчої та законодавчої влади, регіональної і міс-
цевої влади в підтримці підприємницької діяльності 
ВПО, у забезпеченні умов для відновлення «пост-
конфліктних територій» України, розвитку МСБ;  

– адаптацію і підтримку мікро-, малого та сере-
днього бізнесу ВПО у приймаючих громадах;  

– створення сприятливих інституційних умов
для збереження та розвитку підприємницької актив-
ності ВПО, а також узгодження інституційної ос-
нови регуляторної політики, її організаційно-право-
вих механізмів з цілям політики підтримки підпри- 
ємництва ВПО, передусім на регіональному та міс-
цевому рівнях;  

– працевлаштування ВПО на новостворених
державних підприємствах у місцях найбільшої кон-
центрації ВПО;  

– експертну підтримку та супровід підприємців
із числа ВПО;  
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– забезпечення доступу ВПО до ресурсів біз-
несу у приймаючих громадах;  

– відшкодування втрат ВПО;
– запровадження на систематичній основі моні-

торингу стану і динаміки змін ситуації з розвитку 
МСБ підприємців-ВПО в регіонах локалізації ВПО – 
на «постконфліктних територіях» України.  

Розробку та реалізацію інституційних, норма-
тивно-правових, інформаційно-комунікаційних та 
організаційних механізмів розвитку підприємни- 
цтва ВПО доцільно проводити шляхом реалізації за-
ходів стратегічного характеру [12] в системі дер- 
жавного та регіонального управління, місцевого са-
моврядування. Вони зводяться до такого:  

визначення та реалізація ефективної державної 
політики щодо розв’язання проблем ВПО, підтримки 
підприємницької діяльності ВПО на національному, 
регіональному, місцевому рівнях управління; 

вироблення стратегічного бачення, узгодження 
і скоординованості прийнятих Концепцій, Стратегій 
та Програм щодо розбудови миру у східних регіонах 
України, соціально-економічного відродження «пост-
конфліктних територій», створення на них сприят-
ливого бізнес-середовища, всебічна підтримка роз-
витку; 

широке залучення ресурсів цифровізації, ІКТ-
технологій на потреби підтримки підприємництва 
ВПО, розвитку МСБ у регіонах, перш за все на «пост-
конфліктних територіях» України; 

вироблення механізму консолідації зусиль цент-
ральних, регіональних і місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, тери-
торіальних громад, громадських об’єднань та між-
народних організацій, що надають міжнародну тех-
нічну допомогу для розбудови миру в східних ре- 
гіонах України, інтеграції ВПО в територіальні гро-
мади, розвитку підприємництва ВПО; 

створення системи інтегрованого управління 
програмними заходами та моніторингу їх вико-
нання, удосконалення відповідного правового, орга-
нізаційного, оперативного, технічного забезпечення 
для підтримки та розвитку МСП, підприємництва 
ВПО; 

розвиток публічно-приватного партнерства із 
залученням до реалізації інвестиційних проєктів 
суб’єктів малого та середнього підприємництва, у 
тому числі заснованих ВПО. 

Заходи тактичного характеру передбачають: 
забезпечення організаційної, консультативної, 

інформаційно-комунікативної, науково-методичної, 
кадрової підтримки діяльності органів і структур 
державної та регіональної влади, облдержадмініст-
рацій, райдержадміністрацій, органів місцевого са-
моврядування, ОТГ, громадського сектору щодо 
розв’язання нагальних питань з  підтримки й роз- 
витку суб’єктів МСБ, підприємництва ВПО; 

замовлення, сприяння організації та підтримку 
досліджень стану і динаміки змін у сфері підприєм- 

ництва ВПО з метою відповідного коригування та 
оптимізації програм і заходів, що реалізуються в цій 
сфері із залученням ресурсів наукових установ, що 
перемістилися з окупованих територій і займаються 
відповідною тематикою; 

експертизу законопроєктів, національних, ре- 
гіональних та місцевих стратегій, програм розвитку 
щодо їх впливу на розвиток підприємництва ВПО, 
розробку відповідних пропозицій щодо їх удоскона-
лення; 

моніторинг грантових програм, направлених на  
сприяння розвитку малого підприємництва ВПО на 
«постконфліктних територіях» України та поши-
рення інформації; 

закріплення в законодавстві податкових пільг 
для соціальних підприємств, зокрема для тих, які на-
дають допомогу у вирішенні соціальних проблем 
ВПО; 

затвердження необхідних змін у податковому 
кодексі, Законі України «Про концесії» для забезпе-
чення можливості використання інноваційного та 
підприємницького потенціалу ВПО в розвитку тери-
торіальних громад; 

активізацію роботи з міжнародними донорами 
для розгортання інфраструктурних проєктів;  

створення на базі громадських організацій при-
ватно-державного консорціуму допомоги ВПО; 

створення та подальше ведення соціальних  
паспортів приймаючих громад (потреби, проблеми, 
рівень доходів, соціальна структура, рівень безро-
біття, особливості) та соціальних паспортів ВПО, 
що проживають у цих громадах (навички, досвід 
підприємницької діяльності, можливості участі у 
вирішенні проблем приймаючої громади та ін.) з ме-
тою подальшого співставлення даних цих паспортів 
та розробки найбільш перспективних проєктів щодо 
започаткування бізнесу ВПО, у тому числі у сфері 
соціального підприємництва; 

запровадження моніторингу стану та динаміки 
розвитку підприємництва ВПО на регіональному  
рівні, виявлення існуючих проблем та загроз; 

включення до інформаційної складової проєк-
тів допомоги ВПО, навчальних курсів із підприєм-
ництва, які проводяться Державною службою зайня-
тості України, громадськими об'єднаннями, інфор-
мації про типові та інноваційні моделі соціального 
підприємництва (підприємства для працевлашту-
вання ВПО та інших вразливих груп населення,  
кооперативи ВПО тощо); 

організацію взаємодії та реалізацію спільних 
проєктів із зарубіжними та міжнародними організа-
ціями, бізнес-структурами щодо розвитку підприєм-
ництва ВПО, адаптацію світового досвіду розвитку 
малого та середнього бізнесу як інструменту подо-
лання кризових явищ і підвищення потенціалу роз-
витку територіальних громад. 
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Панькова О. В., Шастун А. Д., Касперович О. Ю. Підприємницький потенціал внутрішньо переміщених осіб: 
механізми залучення та використання 

Авторами проаналізовано інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) в Україні; визначено основні проблеми та перешкоди підприємницької діяльності ВПО; запропоновано пріори- 
тетні напрями збереження, підтримки та розвитку вітчизняного підприємницького потенціалу ВПО. Розкрито переваги не-
державних джерел підтримки підприємницької діяльності ВПО та розвитку соціального підприємництва. Визначено інститу-
ційні, правові, фінансово-економічні механізми державної регуляторної політики розвитку малого та середнього підприєм- 
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ництва (МСП) в Україні щодо ВПО. Запропоновано стратегічні напрями становлення підприємницького потенціалу ВПО на 
потреби регіонального та місцевого розвитку.  

Ключові слова: малий та середній бізнес, внутрішньо переміщені особи (ВПО), підприємницький потенціал, державна 
політика, соціальне підприємництво, недержавна підтримка. 

Pankova O., Shastun A., Kasperovych O. Entrepreneurial Potential of Internally Displaced Persons: Mechanisms of 
Attraction and Use 

The information and analytical support of the entrepreneurial activity of internally displaced persons (IDPs) is analyzed. There 
is a lack of statistical accounting of the number of actually relocated businesses, IDP entrepreneurs from the Crimea and Donbass. The 
needs and problems of these displaced persons do not have a quantitative and qualitative dimension. There is no information on the 
regional distribution of resettlement of IDP entrepreneurs. The main problems and obstacles of IDP entrepreneurship have been iden-
tified. They are limited opportunities for self-employment, rehabilitation, start-up and development of SMEs and micro-entrepreneur-
ship of IDPs in places of relocation. The state does not compensate for the loss of the ability of IDP entrepreneurs to continue their 
business activities due to partial or complete destruction of fixed assets, lack of business support programs, inability to obtain loans for 
resumption of activities and limited access to financial resources, etc. The priority directions of preservation, support and development 
of entrepreneurial potential of IDPs are offered, which are directed on maintenance of social justice concerning realization of the rights, 
freedoms and guarantees of IDP-entrepreneurs; creation of favorable institutional, legal, financial and economic, information and com-
munication conditions for the restoration and development of IDP business; providing ample opportunities for IDP entrepreneurs to 
obtain loans and fixed assets, etc. The advantages of non-state sources of support for IDPs' business activities are revealed. These are 
international lending instruments: investment financing, reorientation of existing projects; international grant funding; international 
technical assistance. It has been proven that social entrepreneurship is an effective option for using the entrepreneurial potential of 
IDPs. The institutional, legal, financial and economic mechanisms of the state regulatory policy for the development of SMEs in 
Ukraine regarding IDPs have been identified. The need to establish partnership and coordination networks between the public, public 
and private sectors is noted. Strategic directions of formation of entrepreneurial potential of IDPs for regional and local development 
are offered. 

Keywords: small and medium business, internally displaced persons, entrepreneurial potential, state policy, social enterprise, 
non-state support. 

Панькова О. В., Шастун А. Д., Касперович А. Ю. Предпринимательский потенциал внутренне перемещенных 
лиц: механизмы привлечения и использования 

Авторами проанализировано имеющееся информационно-аналитическое обеспечение предпринимательской деятельно-
сти внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине; выявлены основные проблемы и препятствия предпринимательской де-
ятельности ВПЛ, предложены приоритетные направления поддержки и развития отечественного предпринимательского по-
тенциала ВПЛ. Раскрыты преимущества негосударственных источников поддержки предпринимательской деятельности ВПЛ 
и развития социального предпринимательства. Определены институциональные, правовые, финансово-экономические меха-
низмы государственной регуляторной политики развития малого и среднего предпринимательства в Украине для ВПЛ. Пред-
ложены стратегические направления становления предпринимательского потенциала ВПЛ для удовлетворения потребностей 
регионального и местного развития. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), предпринимательский потенциал, гос-
ударственная политика, социальное предпринимательство, негосударственная поддержка. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 

Известно, что эконометрическое моделирова-
ние является мощным методом экономического ана-
лиза и прогнозирования [1-3]. Для анализа и прогно-
зирования некоторых показателей агропромышлен-
ной отрасли (АПО) были построены трендовые мо-
дели для таких показателей, как объем продукции 
АПО, объем основных фондов АПО, объем инвести-
ции в АПО, объем добавленной стоимости, создан-
ный в АПО. Кроме того, была построена экономет-
рическая модель, которая описывает зависимость 

объема продукции АПО от показателей объема ос-
новных фондов АПО и объема инвестиции в АПО. 
Заметим, что статистические данные показателя 
объема инновационной продукции доступны только 
за 2011-2019 годы, и при этом они подвергались зна-
чительным колебаниям, что не позволило для этого 
показателя построить статистически значимую 
трендовую модель со здравым экономическим 
смыслом. Основная информационная база представ-
лена ниже:   

Таблица 1 
Информационная база ряда показателей АПО, млн манат в текущих ценах* 

* Источник: официальные данные ГосКомСтата республики Азербайджан.
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Построены 4 трендовые модели, которые были 
специфицированы следующим образом: 

LOG(Показатель) = С(1) + С(2)*@TREND,  (1) 

где LOG означает логарифм, показатель принимает 
одно из следующих значений {Объем агропромыш-
ленной продукции, Инвестиции в АПО, Объем ос-
новных производственных фондов, Объем добав-
ленной стоимости}. Переменная @TREND означает 
время. Регрессионное уравнение зависимости объе- 
 

ма агропромышленной продукции от объема ос- 
новных фондов и инвестиции представлено ниже: 

LOG(Объем агропромышленной продукции) =  
         = C(1) + C(2)*Основные фонды +  
         + C(3)*LOG(Инвестиции (-1)). (2) 

В уравнении (2) показатель Инвестиции (-1) 
означает, что влияние инвестиции на объем агро-
промышленной продукции происходит с опозда-
нием на 1 год. 

Основные результаты эконометрических моде-
лей представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Основные эконометрические результаты 

Уравнение Зависимая  
переменная С Время 

Объем  
основных 
фондов 

Log  
(Объем  

ннвестиции 
(-1)) 

Коли-
чество 
наблю
дений 

Уточнен-
ный коэф-
фициент 

детермина-
ции 

1 І.og(О6ъем АПО 
продукции) 

t-статистика 

6.641052

(192.9965)*

0.095999

(31.00355)*

20 0.980597

2 Log(Объем 
инвестиции в 

АПО) 
t-статистика 

2.975260

(12.08247)*

0.155793

(7.030915)*

20 0.718242

3 Log(Объем 
основных 
фондов 
в АПО) 

t-статистика 

6.617063

(25.21012)*

0.075833

(3.259648)*

15 0.926205

4 Log(Объем 
добавленной 
стоимости, 
созданній в 

АПО) 
t-статистика 

4.960888

(58.34440)*

0.116807

(16.23087)*

15 0.963888

5 Log(Объем АПО 
продукции) 

t-статистика 

6.240468

(32.54395)*

0.000536

(9.225890)*

0.101194 
 

(1.805247)** 

14 0.959278

 

* и ** означают, что соответствующий коэффициент статистически значим на уровне 99,9% и 90% соответ-
ственно. 

 
Согласно построенным трендовым моделям 

можно утверждать, что: 
 объем АПО продукции за 2000-2019 годы 

рос в среднем на 9,59% в год (в текущих ценах); 
 объем основных фондов АПО за 2005- 

2019 годы рос в среднем на 7,58% в год (в текущих 
ценах); 

 объем инвестиции в АПО за 2000-2019 годы 
рос в среднем на 15,58% в год (в текущих ценах); 

 объем добавленной стоимости, созданный в 
АПО за 2005-2019 годы рос в среднем на 11,68% в 
год (в текущих ценах). 

На основе построенных трендовых моделей, 
были построены прогнозные значения на 2020- 

2025 годы для ряда показателей АПО, которые пред-
ставлены в табл. 3. 

Регрессионное уравнение, описывающее зави-
симость объема АПО продукции от объема основ-
ных фондов и инвестиции можно истолковать сле-
дующим образом: 

– увеличение объема основных фондов АПО на 
1 млн манат приведет к увеличению продукции 
АПО на 0,054%; 

– увеличение объема инвестиции в АПО на 1% 
приведет к увеличению продукции АПО на 0,10% с 
опозданием на 1 год; 

– изменения объема основных фондов и объема 
инвестиции обусловливают изменения объема АПО 
продукции на 95,93%. 
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Таблица 3 
Прогнозные значения ряда показателей АПО, млн манат в текущих ценах* 

* Таблица построена автором на основе трендовых моделей для ряда показателей АПО.

Все построенные модели реализованы с помо-
щью эконометрического пакета прикладных про-
грамм Eviews. 

Современные задачи управления хозяйству- 
ющими субъектами зачастую требуют выработки 
экстраординарных решений, которые основываются 
на точных математических расчетах. Практика по-
казывает, что те субъекты, которые широко исполь-
зуют инструменты математического моделирования 
в сферах организации производства и труда, марке-
тинга, финансово-экономической оценки и регули-
рования, производственно-технологического плани-
рования, антикризисного управления и стратегиче-
ского прогнозирования, добиваются больших успе-
хов и занимают лидирующие позиции в той или 
иной предпринимательской среде. Данные тенден-
ции совсем недавно приобрели особую популяр-
ность и перспективность в сфере АПК. На основе 
эконометрического моделирования построены трен-
довые модели для нижеследующих показателей: 

– продукции агропромышленной отрасли
(АПО); 

– объема основных фондов АПО;
– объема инвестиции в АПО;
– объема добавленной стоимости, созданная в

АПО. 
С помощью трендовых моделей удалось спро-

гнозировать объемы вышеуказанных показателей на 
2020-2025 годы. 

Согласно построенным трендовым моделям 
можно утверждать, что: 

 объем АПО продукции за 2000-2019 годы
рос в среднем на 9,59% в год (в текущих ценах); 

 объем основных фондов АПО за 2005-
2019 годы рос в среднем на 7,58% в год (в текущих 
ценах); 

 объем инвестиции в АПО за 2000-2019 годы
рос в среднем на 15,58% в год (в текущих ценах); 

 объем добавленной стоимости, созданная в
АПО за 2005-2019 годы рос в среднем на 11,68% в 
год (в текущих ценах); 

 объем инновационной продукции АПО со-
кращался в среднем на 48,23% ежегодно с 2011 по 
2019 год. 

Таким образом, заметим, что данные по объему 
инновационной продукции доступны за 2011- 
2019 годы, при этом они подвергались значитель-
ным колебаниям, что в свою очередь, не позволило 
построить статистически значимую трендовую мо-
дель по этому показателю.  

Кроме того, построена эконометрическая мо-
дель объема продукции АПО в качестве объясня- 
емой переменной от таких объясняющих факторов 
как объем основных фондов АПО и объема инвести-
ции в АПО.  

Все построенные модели реализованы с помо-
щью эконометрического пакета прикладных про-
грамм Eviews. 

Соответствующие трендовые модели представ-
лены ниже: 

LOG(APO_PRODUCTION) = 6.64105210858 + 
+ 0.0959987070137*@TREND,  (3) 

LOG(ASSETS) = 6.61706344629 +  
+0.0758331786325*@TREND +  
+[AR(1)=0.719073449491, UNCOND, 
ESTSMPL="2005 2019"], (4) 

LOG(INVESTMENTS) = 2.97525953741 + 
+0.155792875161*@TREND, (5)

LOG(ADDED_VALUE) = 4.9608882587 +  
+ 0.116807196167*@TREND +  
+ 0.222861539561*DUMMY_2009_2010 + 
+ [AR(5)=-0.800010823335, 
UNCOND,ESTSMPL="2005 2019"], (6) 

где APO_PRODUCTION – объем продукции АПО в 
стоимостном выражении; ASSETS – стоимость ос-
новных производственных фондов в АПО; 
INVESTMENTS – объем инвестиции в АПО; 
ADDED_VALUE – добавочная стоимость, создан-
ная в АПО; @TREND – переменная времени; 
AR(1) – переменная, введенная в трендовую модель, 
означает автокорреляцию первого порядка; AR(5) – 
переменная введенная в трендовую модель, озна-
чает автокорреляцию пятого порядка; переменная 
DUMMY_2009_2010 – является качественной пере-
менной,  и принимает значения 1 в 2009 и 2010 го-
дах, а в остальные годы – значение 0 (ноль). 
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Рис. 1. Объем АПО продукции 

Эконометрическая модель объема продукции 
АПО от объема основных фондов АПО и объема ин-
вестиции в АПО представлена ниже: 

LOG(APO_PRODUCTION) = 6.24046752916 +  
+ 0.00053647684835*ASSETS +  
+ 0.101193578547*LOG(INVESTMENTS(-1)). (7) 
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Алієва Наиля Рауф кизи. Економіко-математичне моделювання інноваційного процесу в агропромисловій галузі 
Сучасні наукові дослідження в агропромисловій сфері все частіше базуються на різних математичних розрахунках. На 

практиці особливого значення набувають саме економіко-математичні моделі. Особливу цінність і поширення дані методи  
і підходи отримали саме у виробничому середовищі, але в сучасних умовах виробничо-економічної діяльності все більше 
галузевих господарюючих суб'єктів стикається з питаннями застосування математичних моделей з метою підвищення ефек-
тивності управління інвестиційними ресурсами. 

Ключові слова: економетрична модель, обсяг основних фондів, обсяг інвестиції, обсяг доданої вартості, обсяг іннова-
ційної продукції. 

Aliyeva Nailya Rauf kyzy. Economic and Mathematical Modeling of the Innovation Process in the Agro-Industrial Sector 
Modern scientific research in the agro-industrial sphere is increasingly based on various mathematical calculations. In practice, 

it is economic and mathematical models that are of particular importance. These methods and approaches have gained particular value 
and distribution in the production environment, but in modern conditions of production and economic activity, more and more sectoral 
economic entities are faced with the application of mathematical models in order to improve the efficiency of investment resource 
management. 

Keywords: econometric model, volume of fixed assets, volume of investment, volume of added value, volume of innovative 
products. 

Алиева Наиля Рауф кызы. Экономико-математическое моделирование инновационного процесса в агропро-
мышленной отрасли 

Современные научные исследования в агропромышленной сфере все чаще базируются на различных математических 
расчетах. На практике особую значимость приобретают именно экономико-математические модели. Особую ценность и рас-
пространение данные методы и подходы получили именно в производственной среде, но в современных условиях производ-
ственно-экономической деятельности все больше отраслевых хозяйствующих субъектов сталкивается с вопросами примене-
ния математических моделей с целью повышения эффективности управления инвестиционными ресурсами. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, объем основных фондов, объем инвестиции, объем добавленной стоимости, 
объем инновационной продукции. 
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ОЦІНКА УМОВ УКЛАДАННЯ МІЖ ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 
УГОД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА 

Вступ. У практиці діяльності вітчизняних бан-
ків для зменшення податкового навантаження та оп-
тимізації кредитного портфеля вони, як правило,  
переуступають права вимоги за кредитними опера-
ціями пов’язаним фінансовим компаніям на умовах, 
що можуть суттєво відрізнятись від ринкових. 

Відповідно до чинного законодавства України, 
яке регулює банківську діяльність, угоди, що здійс-
нюються з пов’язаними з банком особами, не мо-
жуть передбачати умови, що не є поточними ринко-
вими умовами, а угоди, укладені банком із пов’яза-
ними з банком особами на умовах, що не є поточ-
ними ринковими умовами, визнаються недійсними з 
моменту їх укладення [1]. 

За 2020 рік частка непрацюючих кредитів 
(NPL) в українських банках знизилася з 48,4% (на  
1 січня 2020 року) до 41% (на 1 січня 2021 року) [2]. 

Цьому сприяли розроблені Національним бан-
ком вимоги до організації процесу управління про-
блемними активами в частині підвищення рівня  
формування резервів за непрацюючими кредитами. 
Така політика регулятора, з одного боку, стимулює 
покращення якості кредитних портфелів та пожвав-
лює кредитування реального сектору економіки, а з 
іншого – мотивує банки переуступати права вимоги 
пов’язаним факторинговим компаніям.   

Крім того, за даними Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб у 2019 році на «голландських  
аукціонах» було виставлено на продаж 17 007 лотів 
зі стартовою ціною 265,8 млрд грн, 3 637 (21%) ло-
тів з яких було реалізовано за ціною 4,67 млрд грн 
(1,7% від загальної стартової ціни), найбільшу пи-
тому вагу в сумі реалізованих активів банків складав 
продаж прав вимоги за кредитними договорами, а 
саме 4,6 млрд грн [3].  

Тобто, середня ціна реалізації кредитів стано-
вила 1-3% від їх номінальної суми заборгованості. 

Метою статті є розробка методичних рекомен-
дацій щодо забезпечення оцінки умов укладання 
між пов'язаними особами угод купівлі-продажу кре-
дитних портфелів на їх відповідність звичайним  
ринковим умовам.  

Постановка проблеми і стан її розв’язання. В 
практиці діяльності вітчизняних банків має місце  

відсутність типізованого методичного забезпечення 
оцінки і прогнозування провідних чинників держав-
ної регуляторної політики. Зокрема, згідно з діючим 
нормативно-правим забезпеченням укладання угод 
купівлі-продажу кредитних портфелів (як готівко-
вих, так і споживчих) між пов’язаними особами пе-
редбачає обов’язкову оцінку їх відповідності зви-
чайним ринковим умовам.  

У загальній схемі оцінки прав вимоги за готів-
ковими та споживчими кредитними зобов’язаннями 
не представлені методи прогнозування грошових 
потоків з урахуванням їх фактичного віку життя, ди-
наміки дефолтів та інших чинників угод. 

Робочою гіпотезою аналітичного дослідження 
є обґрунтування складу чинників оцінки відповідно-
сті характеристик угод між пов’язаними особами: 
період отримання грошового потоку; грошовий по-
тік; ймовірний обсяг трансакційних витрат; ставка 
дисконтування. Кінцевим результатом оцінки відпо-
відності виступає ринкова вартість права вимоги  
зобов'язання як сума поточної вартості чистих гро-
шових потоків. 

Методичне забезпечення укладання угод ку- 
півлі-продажу кредитних портфелів між пов’яза-
ними особами, які відповідатимуть звичайним рин-
ковим умовам, доцільно базувати на характеристи-
ках елементів, властивостей і рис оцінки вартості як 
економічної категорії (табл. 1). Насамперед, на від-
повідність узгодженості попиту і пропозиції (еконо-
мічна властивість); досягнення узгодженості еконо-
мічних інтересів між суб’єктами (принципи оцінки); 
забезпеченість досягнення задоволення економіч-
них інтересів між суб’єктами (критерії оцінки); гар-
монізація економічних відносин між суб’єктами по-
питу і пропозиції (призначення оцінки); кількісна і 
якісна оцінка попиту і пропозиції (основні завдання 
оцінки); умови інституалізації та імплементації дія-
льності суб’єктів попиту і пропозиції (фактори  
оцінки). 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до мети дослідження в якості бази оцін-
ки обрана ринкова вартість боргових зобов’язань.  

На першому етапі оцінки відповідності угод 
купівлі-продажу ринковим умовам стає доцільним 
 

Фінанси 
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Таблиця 1  
Характеристики оцінки вартості як економічної категорії 

Елементи, риси  
та властивості 

Кількісні та якісні визначення 

1. Структура Органічна складова економічних інтересів
1.1. Логічна Процедури узгодження економічних інтересів
1.2. Організаційна Взаємодія суб’єктів узгодження економічних інтересів
1.3. Економічна Відповідність узгодженості попиту і пропозиції
2. Предмет (за суттю) Параметри частини економічних відносин відповідно до суспільного розподілу праці
3. Об'єкт (за змістом) Процеси економічних відносин між суб’єктами інтересів, які пов’язані із задоволенням по-

питу і пропозиції 
4. Принципи оцінки Досягнення узгодженості економічних інтересів між суб’єктами  
5. Критерії оцінки Забезпеченість досягнення задоволення економічних інтересів між суб’єктами  
6. Призначення Гармонізація економічних відносин між суб’єктами попиту і пропозиції 
7. Основні завдання Кількісна і якісна оцінка попиту і пропозиції
8. Соціальний статус Одне з вихідних положень теорії граничної корисності
9. Фактори Умови інституалізації  і імплементації діяльності суб’єктів попиту і пропозиції 
10. Головне джерело Обізнаність суб’єктів попиту і пропозиції

Джерело: розроблено автором [5]. 

проведення аналізу можливостей застосування та 
реалізації методичних підходів для визначення вар-
тості кредитного портфеля.  

Порівняльний підхід, на нашу думку, не може 
бути застосований у даному випадку. По-перше, ін-
формація про ринок продажу прав вимоги зобов'я-
зань за кредитними операціями у подібних ринкових 
умовах є конфіденційною.  

По-друге, інтерпретація даних про аналогічні 
угоди вимагала б залучення великого обсягу інфор-
мації про об'єкти порівняння (щодо строку заборго-
ваності, ступінь ризику за кредитними операціями, 
наявність чи відсутність забезпечення за кредит-
ними операціями, строк прострочення виконання 
зобов'язання за кредитними операціями), яку прак-
тично неможливо в достатньому обсязі отримати, не 
будучи пов'язаною з учасниками аналогічних угод 
особою. З цієї причини ймовірним учасникам угоди, 
що моделюється в процесі оцінки, така інформація 
теж напевне не була б доступна [6].  

Дохідний підхід забезпечує можливість отри-
мання корисних у контексті визначення вартості 
оцінюваних майнових прав орієнтиру, а саме дохід-
ність, яку може отримати потенційний інвестор. Він 

дозволяє визначити вартісний вираз потенційних 
вигод, що можуть бути отримані покупцем майно-
вих прав.  

Дохідний підхід єдиний із усіх загальновизна-
них підходів дозволяє побудувати модель оцінки, 
що враховує особливості об'єкта оцінки та наявні 
обтяження оцінюваних майнових прав. Отже, в ме-
жах дохідного підходу методом непрямої капіталі-
зації доходу (дисконтування грошового потоку) без 
визначення вартості реверсії можуть бути отримані 
реалістичні орієнтири щодо ринкової вартості оці-
нюваних майнових прав. 

На другому етапі оцінки ринкової вартості 
права вимоги зобов'язання за кредитними операці-
ями, у тому числі кредитних портфелів, із застосу-
ванням дохідного підходу визначаються: період 
отримання грошового потоку; грошовий потік; ймо-
вірний обсяг трансакційних витрат; ставка дискон-
тування; вартість права вимоги зобов'язання як сума 
поточної вартості чистих грошових потоків. 

Період отримання грошового потоку кредито-
ром доцільно прийняти на рівні фактичних середніх 
строків життя кредитів за певним видом кредитного 
продукту (табл. 2). 

Таблиця 2 
Фактичні строки життя готівкових та споживчих кредитів 

Кредитний продукт Середній чек 
Номінальний середній строк життя 

кредитів, дні 
Фактичний строк життя 

кредитів, дні 
Готівкові кредити  20 733,28 707 381 
Споживчі кредити  13 651,72 394 265 
Середнє значення: 18 423,89 550 323 

Джерело: авторські розрахунки за даними умовного банку. 

Грошовий потік визначається як дохід креди-
тора від сплати непогашеного залишку основного 
боргу, процентів, комісій та інших платежів із об-
слуговування заборгованості з урахуванням: 

– грейс-періодів (пільговий період на протязі
якого позичальник звільняється від обов’язку пла-
тити за кредитом (табл. 3));  

– вінтажних характеристик кредитних продук-
тів (частка дефолтних кредитів в залежності від їх 
строку життя помісячно (табл. 4));  

– надходжень від продажу дефолтних кредитів.
Трансакційні витрати пов’язані з юридичним 

супроводженням укладання договорів купівлі-про-
дажу прав вимоги за кредитними портфелями між 
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банком та пов’язаною з ним фінансовою компанією. 
За проведеними розрахунками розмір цих витрат 
становить у середньому – 0,1% від номінальної вар-
тості кредитного портфеля. 

Для врахування фактору часу, на протязі якого 
кредитор отримуватиме дохід від виконання своїх 
зобов’язань позичальниками та реалізації  непрацю-
ючих кредитів, доцільно застосовувати ставку дис-
контування на рівні відсоткових ставок депозитних 
корпорацій за новими кредитами, яка оприлюднена 

на офіційному сайті Національного банку України з 
урахуванням виду та валюти кредиту. 

Динаміка кредитних дефолтів свідчить, що чим 
більший вік кредиту, тим менша вірогідність повер-
нення коштів (див. рисунок). 

Врахування ризиків, які пов’язані з можливим 
ускладненням реалізації прав кредитора, шляхом 
аналізу динаміки кредитних дефолтів дозволило 
уникнути складних розрахунків премій до базової 
ставки дисконтування. 

Таблиця 3 
Умови надання готівкових та споживчих кредитів 

Тип кредитного 
портфеля 

Річна 
ставка, 

% 

Разова  
комісія 

Щомісячна 
комісія, % 

Грейс-
період 

Мінімальна
сума кредиту, 

грн 

Макси-
мальна сума 
кредиту 

Мінімальний 
термін кре-
диту, міс. 

Максималь-
ний термін 
кредиту, міс.

Готівковий_1 0,01 0 3 4 1000 150000 24 36
Споживчий_1 0,01 0 1 0 1000 150000 24 24
Споживчий_2 0,01 0 1 0 1000 150000 24 24
Готівковий_2 14,99 2 3,99 0 1000 50000 6 48
Споживчий_3 0,01 0 2,99 3 500 100000 12 36
Готівковий_3 0,01 7 2,7 0 1000 500000 12 60
Готівковий_4 0,01 7 2,7 0 1000 500000 18 60
Готівковий_5 0,01 0 2,75 0 500 100000 3 36
Готівковий_6 0,01 0 2,75 0 500 100000 3 24
Готівковий_7 0,01 0 3 2 500 100000 6 36
Готівковий_8 0,01 0 1,11 0 500 100000 9 9
Готівковий_9 0,01 0 3 4 500 100000 8 36
Готівковий_10 0,01 0 2,99 4 1000 100000 24 24
Готівковий_11 0,01 2 3,5 3 1000 100000 24 36
Готівковий_12 0,01 2 3,5 5 1000 100000 24 36
Готівковий_13 0,01 0 3 0 1000 100000 12 36
Готівковий_14 0,01 0 2,99 0 20000 50000 3 36
Готівковий_15 0,01 1,8 1,8 0 1000 100000 3 36
Готівковий_16 0,01 8,5 3 4 1000 150000 6 48

Джерело: дані умовного банку. 

Таблиця 4 
Частка дефолтних кредитів в залежності від їх строку життя 

Тип кредитного  
портфеля 

Рівень дефолтів помісячно, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Готівковий_1 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Споживчий_1 0 0 0 4,9 11,2 16,3 20 23,4 26,3 26,9 26,5 27,9
Споживчий_2 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 
Готівковий_2 0 0 0 2,5 5,6 8,2 10 11,7 13,2 13,5 13,3 14
Споживчий_3 0 0 0 2,5 5,6 8,2 10 11,7 13,2 13,5 13,3 14
Готівковий_3 0 0 0 1 1,4 1,6 1,7 1,9 2 - - -
Готівковий_4 0 0 0 1 1,4 1,6 1,7 1,9 2 - - -
Готівковий_5 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_6 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_7 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_8 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_9 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_10 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_11 0 0 0 1,8 2,5 2,9 3,1 3,5 3,7 - - -
Готівковий_12 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_13 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_14 0 0 0 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 - - -
Готівковий_15 0 0 0 1,3 1,8 2 2,2 2,5 2,6 - - -
Готівковий_16 0 0 0 1,3 1,8 2 2,2 2,5 2,6 - - -

Джерело: дані умовного банку. 
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Рисунок. Частка дефолтних готівкових та споживчих кредитів в залежності від їх віку 

Джерело: побудовано автором за даними умовного банку (усереднені дані за видами наданих кредитів). 

Грошовий потік від реалізації дефолтних кре-
дитів рекомендується розраховувати за формулою 
[6]: DCF = ∑ EAD × (1 − th ), (1) 

де DCF – ймовірний грошовий потік від реалізації 
дефолтних кредитів; EAD  – експозиція під ризиком (розмір простро-
ченої частини заборгованості за кредитною опера-
цією); 

th – гіперболічний тангенс; 	t  – строк прострочки виконання зобов’язань за 
кредитом. 

Вартість права вимоги зобов'язання як сума по-
точної вартості чистих грошових потоків доцільно 
розраховувати за наступною модифікованою авто-
ром формулою (2): 
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де CCFi – дохід кредитора від сплати непогашеного залишку основного боргу, процентів, комісій та інших 
платежів із обслуговування заборгованості з урахуванням грейс-періодів; 

pd – частка дефолтних кредитів у портфелі; 
DRc – ставка дисконтування на рівні відсоткових ставок депозитних корпорацій за новими креди- 

тами, яка оприлюднена на офіційному сайті Національного банку України з урахуванням виду та валюти 
кредиту; 

tі, tdі – періоди отримання грошового потоку за працюючою та непрацюючою частинами кредитного 
портфеля; th – гіперболічний тангенс; 

Tі – строк прострочки кредитних зобов’язань, дні; 
k – трансакційні витрати пов’язані з укладанням договорів купівлі-продажу прав вимоги за кредитними 

портфелями як частка від їх номінальної вартості. 

Враховуючи данні табл. 2-4 визначимо за фор-
мулою (2) ринкову вартість кредитних зобов’язань 
на 1 грн боргу (табл. 5). 

Отже, розглянувши розрахункові матеріали  
можна стверджувати, що умови укладання між по- 
в'язаними особами угод купівлі-продажу кредитних 
портфелів відповідатимуть звичайним ринковим, 
якщо ціна вказана у договорі про переуступку цих 
майнових прав відрізняється не більше ніж на одну 

копійку з розрахунку на одну гривню боргу від їх 
ринкової вартості. 

Таким чином, ринкова вартість кредитного 
портфеля є критерієм відповідності умов укладання 
угод його купівлі-продажу, між пов’язаними осо-
бами, звичайним ринковим та може використовува-
тись як інструмент у здійсненні нагляду національ-
ного регулятора. 

0

5

10

15

20

25

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

Ча
ст
ка

 д
еф

ол
тн
их

 к
ре

ди
тів

, %

Вік кредитів, міс.

Споживчі кредити Готівкові кредити



Д. М. Артеменко 

127 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

Таблиця 5 
Розрахунок поточної вартості грошового потоку за кредитними портфелями  

з розрахунку на 1 грн боргу 

Тип кредитного 
портфеля 

Р
іч
на

 с
та
вк
а,

 %
 

Щ
ом
іс

. к
ом

.?
 %

 

Г
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йс

-п
ер
іо
д,

 м
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/ 

Поточна вартість грошових потоків на 1 грн. боргу грн 
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Готівковий_1 0,01 3 4 0,138 0,131 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 0,093 0,088 - - - 1,00
Споживчий_1 14,99 3,99 0 0,132 0,124 0,117 0,105 0,092 0,081 0,073 0,065 0,059 0,054 0,051 0,046 1,00
Споживчий_2 0,01 2,7 0 0,107 0,102 0,098 0,091 0,084 0,078 0,073 0,068 0,064 0,061 0,058 0,055 0,94
Готівковий_2 0,01 2,99 3 0,138 0,131 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 0,093 0,088 - - - 1,00
Споживчий_3 0,01 2,7 0 0,107 0,102 0,098 0,091 0,084 0,078 0,073 0,068 0,064 0,061 0,058 0,055 0,94
Готівковий_3 0,01 2,75 0 0,135 0,129 0,123 0,116 0,109 0,104 0,099 0,094 0,089 - - - 1,00
Готівковий_4 0,01 2,75 0 0,135 0,129 0,123 0,116 0,109 0,104 0,099 0,094 0,089 - - - 1,00
Готівковий_5 0,01 3 2 0,029 0,029 0,161 0,150 0,142 0,134 0,127 0,120 0,114 - - - 1,00 
Готівковий_6 0,01 3 4 0,138 0,131 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 0,093 0,088 - - - 1,00
Готівковий_7 0,01 3 2 0,029 0,029 0,160 0,150 0,142 0,134 0,127 0,120 0,114 - - - 1,00
Готівковий_8 0,01 3 4 0,138 0,131 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 0,093 0,088 - - - 1,00
Готівковий_9 0,01 2,99 4 0,138 0,131 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 0,093 0,088 - - - 1,00
Готівковий_10 0,01 3,5 3 0,034 0,033 0,032 0,174 0,164 0,154 0,146 0,137 0,129 - - - 1,00
Готівковий_11 0,01 3,5 5 0,034 0,033 0,032 0,174 0,163 0,154 0,145 0,136 0,128 - - - 1,00
Готівковий_12 0,01 3 0 0,139 0,131 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 0,093 0,088 - - - 1,00
Готівковий_13 0,01 2,99 0 0,138 0,131 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 0,093 0,088 - - - 1,00
Готівковий_14 0,01 3 4 0,138 0,131 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 0,093 0,088 - - - 1,00
Готівковий_15 0,01 2,75 4 0,135 0,129 0,123 0,116 0,109 0,104 0,099 0,093 0,089 - - - 1,00
Готівковий_16 0,01 2,75 4 0,135 0,129 0,123 0,116 0,109 0,104 0,099 0,093 0,089 - - - 1,00

Джерело: розрахунки автора. 

Розроблений алгоритм оцінки умов укладання 
між пов'язаними особами угод купівлі-продажу кре-
дитних портфелів на їх відповідність звичайним  
ринковим умовам дозволяє враховувати такі істотні 
характеристики кредитів як: строк життя та середню 
дохідність в залежності від їх типу, динаміку де- 
фолтів, грейс-періоди, проценти та комісії, ймовір-

ність отримання доходу від продажу дефолтних кре-
дитів, трансакційні витрати і відповідає чинному за-
конодавству України, яке регулює банківську діяль-
ність. 

Перелічені показники пропонується включити 
до складу вхідних індикаторів формування регуля-
торного впливу на банківську діяльність. 
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Артеменко Д. М. Оцінка умов укладання між пов'язаними особами угод купівлі-продажу кредитних портфелів 
як інструмент пруденційного нагляду національного регулятора 

У статті запропоновано використовувати ринкову вартість кредитного портфеля у якості критерію відповідності умов 
укладання угод його купівлі-продажу між пов’язаними особами звичайним ринковим та використовувати її як інструмент у 
здійсненні нагляду національного регулятора. 

Розроблене методичне забезпечення оцінки відповідності умов укладання угод купівлі-продажу кредитних портфелів 
між пов’язаними особами звичайним ринковим умовам базується на характеристиках елементів, властивостей і рис оцінки 
вартості як економічної категорії. 

Запропонований алгоритм оцінки умов укладання між пов'язаними особами угод купівлі-продажу кредитних портфелів 
на їх відповідність звичайним ринковим умовам дозволяє враховувати істотні характеристики кредитів і відповідає чинному 
законодавству України, яке регулює банківську діяльність. 

На прикладі умовних портфелів готівкових та споживчих кредитів розкриті етапи прогнозування грошових потоків від 
сплати непогашеного залишку основного боргу, процентів, комісій та інших платежів із обслуговування заборгованості, а 
також доходів від продажу дефолтних кредитів. 

Ключові слова: оцінка, ринкова вартість, ринкові умови, кредитний портфель, пов’язані особи, банк. 

Artemenko D. Assessment of the Conditions for Concluding Loan Portfolio Purchase and Sale Agreements between Re-
lated Parties as a Tool for Prudential Supervision of the National Regulator 

The article proposes to use the market value of the loan portfolio as a criterion for compliance with the terms of its purchase and 
sale agreements, between related parties, the normal market and use it as a tool in the supervision of the national regulator. 

The developed methodological support for assessing the compliance of the conditions for concluding purchase and sale agree-
ments of loan portfolios, between related parties, normal market conditions is based on the characteristics of the elements, properties 
and features of valuation as an economic category. 

The proposed algorithm for assessing the terms of conclusion between related parties of purchase and sale of loan portfolios for 
their compliance with normal market conditions allows to take into account the essential characteristics of loans and complies with 
current legislation of Ukraine governing banking. 

On the example of contingent portfolios of cash and consumer loans, the stages of forecasting cash flows from the payment of 
outstanding balance of principal, interest, commissions and other payments on debt service, as well as income from the sale of default 
loans are disclosed. 

Keywords: valuation, market value, market conditions, loan portfolio, related parties, bank. 

Артеменко Д. М. Оценка условий заключения между связанными лицами сделок купли-продажи кредитных 
портфелей как инструмент пруденциального надзора национального регулятора 

В статье предложено использовать рыночную стоимость кредитного портфеля в качестве критерия соответствия усло-
вий заключения сделок его купли-продажи между связанными лицами обычным рыночным и использовать ее как инструмент 
в осуществлении надзора национального регулятора. 

Разработанное методическое обеспечение оценки соответствия условий заключения сделок купли-продажи кредитных 
портфелей между связанными лицами обычным рыночным условиям базируется на характеристиках элементов, свойств и 
черт оценки стоимости как экономической категории. 

Предложенный алгоритм оценки условий заключения между связанными лицами сделок купли-продажи кредитных 
портфелей на их соответствие обычным рыночным условиям позволяет учитывать существенные характеристики кредитов и 
соответствует действующему законодательству Украины, которое регулирует банковскую деятельность. 

На примере условных портфелей наличных и потребительских кредитов раскрыты этапы прогнозирования денежных 
потоков от уплаты непогашенного остатка основного долга, процентов, комиссий и других платежей по обслуживанию за-
долженности, а также доходов от продажи дефолтных кредитов. 

Ключевые слова: оценка, рыночная стоимость, рыночные условия, кредитный портфель, связанные лица, банк. 
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ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
В КОРПОРАТИВНИХ АГЕНТСЬКИХ КОНФЛІКТАХ 

 
Постановка проблеми. Економічне середо-

вище зростання масштабів діяльності і організацій-
ної структури публічних компаній диктує необхід-
ність передачі повноважень управління фінансо-
вому менеджменту, що в свою чергу породжує ряд 
припущень щодо агентських конфліктів та їх наслід-
ків. Незважаючи на суперечливість закономірностей 
з даної проблематики, залежностей і способів скоро-
чення протиріч інтересів двох взаємодіючих сторін, 
факт існування негативних наслідків агентських 
конфліктів у вигляді агентських витрат як теза акту-
альності пошуку оптимальних рішень зниження  
агентських витрат не піддається сумніву. 

Розвиток сучасних напрямків у фінансовому 
менеджменті торкається також питання природи  
і причин агентських конфліктів менеджерів і акціо-
нерів, однак фрагментарний характер теоретичних  
і практичних розробок щодо означеної теми дослід-
ження актуалізує потребу деталізації інструмента-
рію управління агентськими відносинами засобами 
фінансового менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Фундаментальний теоретичний базис дослідження 
проблеми агентських відносин закладений у працях 
зарубіжних авторів A. Берле, С. Гроссмана, М. Джен-
сена, К. Ейзенхарда, С. Майерса, У. Меклінга,  
К. Мерфі, Д. Мінза, Ю. Фама, О. Харта, Д. Хоррі-
гана. 

Теоретико-методологічні аспекти агентської 
проблеми як складової фінансового менеджменту 
розглядаються в дослідженнях Ю. Брігхема, Л. Га-
пенскі, М. Ерхарда, Е. Маклейна, Д. Х'юстона.  

Ґрунтовний внесок у розвиток теорії і практики 
фінансового менеджменту зробили такі вітчизняні 
вчені, як: Л. Костирко, Г. Крамаренко, І. Лук'яненко, 
Т. Момот, А. Поддєрьогін, О. Терещенко. 

Разом з тим у наукових дослідженнях у сфері 
фінансового менеджменту робиться акцент в основ-
ному на поясненні природи агентських відносин і їх 
проявів, при цьому не приділяється належної ува- 
ги питанням та рекомендаціям, стимулюючим ме- 
неджерів здійснювати управління фінансами відпо-
відно до цілей акціонерів, а також пошуку шляхів 
скорочення витрат, за допомогою використання ін-
струментів фінансового менеджменту. Крім того, 
незважаючи на зростання не тільки чисельності, а й 
масштабів корпоративних структур, недостатньо 

розкрита тема внутрішньокорпоративних агент- 
ських відносин, їх типізації та специфічних особли-
востей. 

Метою статті є розвиток теоретичних бачень 
щодо змісту інструментів фінансового менедж- 
менту, які сприяють вирішенню агентських внут- 
рішньокорпоративних конфліктів, і практичних ре-
комендацій щодо реалізації методів фінансового ме-
неджменту для підвищення ефективності управ-
ління фінансами і зниження непрямих агентських 
витрат. 

Викладення основного матеріалу. Агентська 
теорія та пов'язані з нею проблеми є характерним 
широкоцитованим напрямом та однією з ключових 
сфер розвитку сучасної фінансової мислі [1].  

Основною метою досліджень в даній галузі на-
уково-практичних знань є прагнення пояснити при-
роду агентських відносин для пропозиції ряду реко-
мендацій, стимулюючих обох учасників агент- 
ських відносин діяти в спільних інтересах в цілому, 
і агента переслідувати цілі принципала зокрема. 
Другорядна, але не менш значуща мета агентської 
теорії – знаходження шляхів скорочення витрат,  
пов'язаних з розбіжностями між двома сторонами  
агентських відносин. 

Основні положення агентської теорії знайшли 
своє застосування в розділах наукових знань корпо-
ративних фінансів. Так, наприклад, М. Дженсен [3] 
і У. Меклінг [3] в агентських відносинах визначали 
два типи конфліктів, що безпосередньо торкаються 
фінансових відносин: 

перший – між акціонерами і менеджерами;  
другий – між власниками компанії і її кредито-

рами. 
Конфлікт акціонерів і кредиторів виникає,  

оскільки власники господарюючого суб'єкта або 
управлінці, цілі яких пов’язані з орієнтирами акціо-
нерів, прагнуть отримати прибуток, що перевищує 
величину боргу та змушує їх йти на ризик. Фірми, 
які діють в інтересах акціонерів, мають можливість 
брати до реалізації проєкти з негативною чистою 
приведеною вартістю (NPV), якщо середнє надхо-
дження коштів збільшуватиметься за рахунок вико-
ристання боргових ресурсів. Проблему в контексті 
акціонерів власників економісти М. Дженсен і  
У. Меклінг називають проблемою зусиль [3]. 
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Принципи агентської теорії були використані 
для пояснення процесів корпоративної реструктури-
зації, злиття і поглинань, дивідендної політики, ком-
пенсаційних схем топ менеджменту, складу ради ди-
ректорів, структури капіталу, співвідношення пози-
кових і власних коштів. 

Категорія агентських відносин у широкому  
сенсі має на увазі взаємодії принципала і агента, ос-
новною особливістю яких є протиріччя інтересів 
сторін. З точки зору корпоративних фінансів, суть 
агентських відносин полягає в наданні менеджерам 
власниками повноважень щодо прийняття фінансо-
вих рішень в інтересах останніх, а також у взаємо-
діях акціонерів і кредиторів, що мають різноспрямо-
вані інтереси в галузі інвестування капіталу [2]. У 
розглянутих відносинах агенти прагнуть максимізу-
вати корисність для власних потреб на шкоду виго-
дам принципала, при цьому наслідки дій агентів  
і пов'язані з ними ризики торкаються в тому числі 
принципала. 

Найбільш поширеними видами агентських від-
носин у наукових джерелах є запропоновані осново- 
положниками агентської теорії М. Дженсеном [3] 
і У. Меклінгом [3] відносини між власниками капі-
талу і менеджерами, акціонерами і кредиторами. 
Дані два типу агентських відносин представляють 
верхній рівень агрегації відносин і мають на увазі 
подальший розподіл взаємодій в залежності від уто-
чнення сторін-учасниць. 

Агентські відносини в сучасній корпорації мо-
жуть бути розділені на зовнішні і внутрішні. Зов- 
нішні агентські відносини мають на увазі взаємодії 
акціонерів і менеджерів; власників і міноритарних 
акціонерів; власників капіталу і кредиторів; власни-
ків і аудиторів. Коло внутрішніх агентських відно-
син обмежується рамками окремо взятої корпорації. 

На рис. 1 представлено графічне відображення 
видів агентських відносин. 

Рисунок. Зовнішні та внутрішні агентські відносини 
(складено на з використанням джерела [2]) 

Проблема розбіжностей учасників агентських 
відносин, позначена в агентській теорії, актуальна 
для компаній, де виконавчі функції управління відо-
кремлені від володіння. 

У цілому, зовнішні та внутрішні корпоративні 
агентські відносини можна визначити як відносини 
двох сторін, одна з яких діє за дорученням і в інте-
ресах іншої особи (агент), а інша (принципал) деле-
гує прийняття рішень щодо управління формуван-
ням, розподілом і витрачанням фінансових ресурсів 
корпорації. 

Агентські відносини між акціонерами і ме- 
неджерами виникають у разі відокремлення функцій 
володіння від контролю. Причинами подібних зіт- 
кнень інтересів управлінців і власників є: 

– проблема стимулів, що виражається у відсут-
ності зацікавленості менеджерів максимізувати доб-
робут акціонерів; 

– користування привілеями, яке полягає в над-
мірному їх використанні за рахунок компанії і приз-
начення управлінцями додаткових бонусів, які нега-
тивно позначаються на доходах власників; 

– різний профіль ризику – передбачається, що
принципали більш схильні до прийняття ризикова-
них проєктів на увазі можливості диверсифікації ін-
вестицій, у той же час поведінка агентів протилежна 
в цьому відношенні: їх переваги зводяться до реалі-
зації менш ризикованих вкладень; 

– різна оцінка тимчасових горизонтів з'ясовна з
позиції зацікавленості менеджерів у проєктах зі 
швидкою віддачею, в той час як акціонери оцінюють 
інвестиції з довгостроковим горизонтом за їх відпо-
відністю поточної стратегії фірми; 

– можливий викуп підприємства полягає в по-
тенційній спробі придбання радою директорів конт-
рольного пакета акцій компанії, що еквівалентно по-
купці агентом бізнесу принципала; 

Корпоративні агентські відносини 

Зовнішні Внутрішні 

Вертикальні Горизонтальні Вертикальні Горизонтальні 

Між: 
– акціонерами та ме-
неджерами; 
– акціонерами та мі-
норитарними акціо-
нерами 

Між: 
– акціонерами і
аудиторами; 
– акціонерами і
кредиторами 

Між: 
– головною організа-
цією та дочірніми під-
приємствами; 
– головним офісом та
філіалами 

Між: 
– функціональними під-
розділами; 
– функціональними під-
розділами та внутрішнім 
аудитом 
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– переслідування власних цілей за допомогою 
розширення масштабів компанії через поглинання  
і злиття для збільшення агентської винагороди; 

– використання переваги в інформації, що має 
на увазі застосування інструментів політики обліку 
для підміни реалістичних даних статистикою зави-
щених показників, що не повною мірою відобража-
тиме достовірні результати діяльності компанії. 

У зарубіжній і вітчизняній літературі [3; 8; 10; 
11; 14-18] щодо питань агентської теорії в цілому  
і вивчення природи й особливостей агентських від-
носин зокрема, увага приділяється питанням взаємо-
дії, що охоплює внутрішньокорпоративні агентські 
проблеми. 

Основний акцент у роботах, присвячених агент-
ській теорії, звернений у бік взаємодії власників ка-
піталу і агентів, яким передані повноваження по 
його управлінню. При цьому, під агентами найчас-
тіше розуміється вищий рівень менеджменту компа-
нії, що безпосередньо взаємодіє з акціонерами. До-
цільно також розглядати не тільки агентський конф-
лікт акціонерів і виконавчих директорів корпорації, 
а й сукупність агентських відносин, що виникають 
всередині компанії, які, безумовно, роблять свій 
внесок у підсумкові результати діяльності господа-
рюючого суб'єкта та впливають на наслідки конф- 
лікту верхнього рівня (власників і генерального ди-
ректора). Таким чином, крім зовнішніх корпоратив-
них агентських відносин слід також відрізняти внут-
рішні, що виникають між головним офісом і струк-
турними регіональними підрозділами компанії, між 
відділами і департаментами. 

Вищий рівень менеджменту при виконанні  
завдань, поставлених перед ним власниками, пови-
нен брати до уваги інтереси зацікавлених сторін все-
редині корпорації, а саме: головного офісу компанії, 
структурних регіональних і дочірніх підрозділів, 
відділів і департаментів, а також враховувати мож-
ливі агентські конфлікти між ними. Агентські відно-
сини повинні розглядатися в сукупності з виника- 
ючими в рамках цих взаємодій конфліктами. Отже, 
виявлення і визначення типів протиріч між агентами 
і принципалами у відношенні фінансів згідно з різ-
ними критеріями дозволить окреслити коло пріори-
тетних питань і способів вирішення агентських про-
блем в корпораціях. 

Залежно від місця виникнення агентські конф-
лікти підрозділяються на зовнішні, де одним із  
суб'єктів виступає стороння особа, що не відно-
ситься до корпорації (аудиторська компанія), і внут-
рішні, які виникають між співробітниками в межах 
однієї компанії або групи компаній [2]. 

Напрямки даної проблематики формують кла-
сифікаційний критерій для ранжирування агент- 
ських конфліктів. Отже, доцільно виділити чотири 
види протиріч між агентами і принципалами з пози-
ції корпоративних фінансів: 

– група конфліктів, що виникають унаслідок 
асиметричності інформації і об'єднують протисто- 

яння інтересів, пов'язаних з моральним аспектом і 
несприятливим відбором; 

– конфлікти, в основі яких лежить неприйняття 
ризику; 

– конфлікти, що виникають унаслідок різно- 
спрямованих інтересів на різних часових горизон-
тах; 

– конфлікти, пов'язані з утриманням і накопи-
ченням доходів. 

В умовах невизначеності і неповної інформації, 
які притаманні бізнесу в цілому, існують два види 
проблем, що призводять до появи агентських конф-
ліктів: моральний ризик і несприятливий відбір.  
Різниця між зазначеними проблемами полягає в 
тому, що несприятливий відбір пов'язаний з непомі-
ченими і не виявленими до підписання контракту 
або здійснення транзакції характеристиками, що не 
задовольняють побажанням принципала. 

Прояв морального ризику, як правило, познача-
ється вже після підписання контракту в якості дій, 
що суперечать інтересам принципала [4]. Несприят-
ливий відбір є наслідком випадків, коли у принци-
пала немає можливості переконатися в достовірно-
сті наданих агентом даних про його професійні яко-
сті, навички, їх відповідність необхідному рівню  
здібностей і винагороді, що надається. Моральний 
ризик виникає в умовах відсутності повної інформа-
ції, і, відповідно, невпевненості власників в макси-
мізації зусиль менеджерів для реалізації поставле-
них цілей. 

Слід зазначити, що М. Дженсен [3] і У. Меклінг 
[3] вперше згадали поняття «моральний ризик» в 
якості пояснення виникнення конфліктів між ме- 
неджерами і акціонерами. Розвитком цієї ідеї послу-
жила модель, в якій у міру зниження частки воло-
діння компанією, посилюється намір менеджера до 
особистого споживання за рахунок корпоративних 
ресурсів замість інвестування в проєкти з позитив-
ною чистою приведеною вартістю [4]. Дана проб-
лема ускладнюється в компаніях з розмитою струк-
турою власності, де більшість акцій не належить  
корпоративним менеджерам. 

А. Шляйфер [5] і Р. Вишні [5] в своїх дослід-
женнях акцентують увагу на тому, що управлінці  
більшою мірою віддають перевагу реалізації інвес-
тиційних проєктів, найбільш відповідних їхнім про-
фесійним навичкам. З точки зору морального ризику 
така схильність з'ясовна прагненням менеджерів  
збільшити свою цінність для принципала за підсум-
ковими результатами подібних проєктів і підвищити 
компенсації. 

Економісти М. Дарроу [4] і Н. Стаутон [4] від-
значають, що моральний ризик і несприятливий від-
бір містять у собі дві форми утворення агентських 
конфліктів. К. Ерроу прирівнює дві цих категорії до 
«прихованих» дій агентів і «прихованої» від прин-
ципалів інформації [6]. 

Можливим рішенням позначеної проблематики 
агентських конфліктів присвячено безліч літератур- 
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них джерел, які обговорюють як методи оповіщення 
та попередження принципала про дії і поведінку  
агентів, так і механізми договірних відносин. Якщо 
звернутися до факту неприйняття ризику, доцільне 
виділення даної концепції в окремий напрям про-
блематики агентських конфліктів, не пов'язаний з 
моральним ризиком і несприятливим відбором, що 
виникають на увазі асиметричності інформації. 

Через неможливість диверсифікації трудових 
ресурсів на відміну від капіталу, агенти схильні до-
тримуватися тактики уникнення ризику, в той час як 
акціонерам властиво нейтральне ставлення до ри-
зику. Неприйняття ризику торкається фінансової по-
літики компанії, що проявляється у перевазі управ-
лінців здійснювати фінансування за рахунок влас-
ного капіталу компанії, ніж за рахунок позикових 
коштів. 

Агентські конфлікти також можуть виникати 
на ґрунті тимчасових горизонтів інвестування. У 
цьому сенсі цілі акціонерів і менеджерів проти- 
лежні, тому що власники більшою мірою зацікав-
лені в довгострокових вкладеннях капіталу з пози-
тивною чистою приведеною вартістю, при цьому 
управлінці, намагаючись максимізувати свою функ-
цію корисності, орієнтовані на реалізацію інвести-
цій з швидкою віддачею і монетизацію впроваджу-
ваних проєктів протягом контракту з роботодавцем. 

Ранжування агентських конфліктів за способом 
їх вирішення слід проводити в розрізі двох основних 
методів: стимулювання та контролю. Також доціль-
но окремо виділити поєднання перерахованих мето-
дів. Більшість економістів єдині в думці, що винаго-
рода менеджерів має залежати від результатів діяль-
ності компанії і цілей акціонерів. Однак пропоно-
вані дослідниками інструменти та їх внесок у вирі-
шення агентської проблеми диференційовані. 

Компенсація управлінського складу привер-
тала значну увагу з боку економістів. Серед фінан-
систів домінуючим підходом у сфері компенсації  
керівництву публічних акціонерних товариств є  
судження про те, що виплати менеджерам розціню-
ються як «рецепт» від агентської проблеми [7; 8]. 
При цьому знаходження оптимального контракту 
передбачає створення компенсаційної схеми, забез-
печує стимул до максимізації вартості компанії [9]. 

Інший підхід до питання стимулювання ефек-
тивності результатів роботи менеджерів полягає в 
тому, що винагорода є не тільки інструментом вирі-
шення агентської проблеми, але і її частиною. 

Деякі дослідники відзначають, що окремі влас-
тивості схем компенсацій відображають прагнення 
управлінців укласти договір ренти [10]. 

Менеджери володіють певним ступенем впли-
ву на власну винагороду і, чим більше їх влада, тим 
вище їх здатність отримувати ренту. Незважаючи на 
ліміти з боку акціонерів і реалії ринку, ці та інші об-
меження не перешкоджають менеджерам домага-
тися більш бажаних умов виплат. 

Нарівні з методами стимулювання в рішенні 
агентської проблеми істотну роль відіграють меха-
нізми контролю. Подібними механізмами, на думку 
економістів А. Агравала [11] і Ч. Кнобера [11], є: на-
явність пакетів акцій у інсайдерів (у тому числі ме-
неджерів), у інституційних інвесторів, присутність 
акціонерів з блокуючим пакетом акцій, управління з 
боку незалежних директорів, боргова політика ком-
панії, ринок праці для менеджерів, корпоративний 
контроль. Так, збільшення акціонерів серед управ- 
лінців корпорації позитивно позначається на скоро-
ченні наслідків агентської проблеми. Більш концен-
тровані пакети акцій аутсайдерів можуть привести 
до ініціації контролю з їхнього боку, що буде спри-
яти поліпшенню результатів діяльності компанії. 
Боргові зобов'язання стимулюють управлінців діяти 
більш ефективно, одночасно піклуючись про ре-
зультативність та фінансову стійкість підприємства. 
Е. Фама [12] наводить аргументи на користь суд-
ження про те, що ринок змушує менеджерів підви-
щувати ефективність для підтримки власної репута-
ції серед потенційних роботодавців. Економісти  
М. Дженсен [13] і Р. Рубак [13] стверджують, що за-
гроза поглинання може забезпечити сильну дисцип-
ліну з точки зору корпоративного контролю. 

Оптимальне вирішення агентських конфліктів 
знаходиться у використанні поєднання як методів 
стимулювання, так і механізмів контролю. Також 
поєднання моніторингу та стимулювання стає більш 
ефективним у разі здійснення нагляду за постанов-
кою цілей для менеджерів, їх кількісним виразом, 
об'єктивністю їх розрахунку та коректністю під- 
рахунку. 

Наявність агентських витрат є ще однією кла-
сифікаційною ознакою агентських конфліктів. Ці-
каво, що під агентськими витратами розуміють як 
витрати, що виникають внаслідок переслідування 
менеджерами власних цілей на шкоду інтересів 
принципала, так і витрати, які змушені нести влас-
ники капіталу у вигляді винагороди агентам і моні-
торингу їх дій. Відповідно до даної класифікаційної 
ознаки можна виділити агентські конфлікти: 

– з нульовими агентськими витратами;
– з агентськими витратами, що не перевищують

витрат на контроль і заохочення агентів;  
– з агентськими витратами, які не покривають

витрат на контроль і преміювання менеджерів. 
Конфлікти, де агентські витрати дорівнюють 

нулю, говорять про те, що корпорація не застосовує 
додаткових заходів на попередження і обмеження 
проблем, що викликаються протиріччям інтересів 
агентів-принципалів. У випадку, коли агентські ви-
трати не перевищують витрат на контроль і заохо-
чення менеджерів, доцільно стверджувати про ефек-
тивність контрольних заходів і компенсаційних 
схем. Перевищення агентських витрат над вигодою, 
одержуваної власниками капіталу, свідчить про їх 
недоцільність та необхідність перегляду для досяг- 
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нення позитивного ефекту в боротьбі за зниження 
негативних наслідків агентських відносин. 

З позиції фінансового менеджменту суттєво 
значущою представляється класифікаційна ознака 
агентських конфліктів, виходячи з напрямку розпо-
ділу прибутку. З огляду на те, що операційний при-
буток є джерелом виплати заробітної плати та вина-
город менеджерам, агентські конфлікти розподілу 
цієї величини прибутку пов'язані з зацікавленістю 
управлінців у збільшенні преміювання або отри-
мання додаткових вигод нефінансового характеру 
(використання привілеїв). Протистояння інтересів 
акціонерів і менеджерів щодо нерозподіленого або 
чистого прибутку обумовлено прагненням останніх 
направити отриманий фінансовий результат у роз-
виток корпорації і знизити розмір виплачуваних 
власникам дивідендів, тобто реінвестувати прибу-
ток, тим самим збільшивши власний капітал. Агент-
ські конфлікти з приводу використання реінвестова-
ного прибутку стосуються проблем ефективного  
розподілу і вкладення фінансових ресурсів в реалі-
зацію інвестиційних проєктів і забезпечення стійких 
темпів економічного зростання компанії. 

Агентський конфлікт між менеджерами і влас-
никами капіталу можна визначити, як багаторівне-
вий, тому що його слід розглядати не тільки в пло-
щині суперечностей директорів і акціонерів, а й 
управлінців вищої ланки і менеджерів, що знахо-
дяться в їх підпорядкуванні. Таким чином, крім оче-
видного зовнішнього конфлікту акціонерів і ме- 
неджерів для корпорацій притаманні внутрішньоко-
рпоративні агентські конфлікти. 

Отже, доцільно проранжувати внутрішньокор-
поративні агентські конфлікти за суб’єктами агент-
ських відносин, предметом розбіжностей, наявністю 
агентських витрат, напрямків проблематики. Залеж-
но від сторін-учасниць, доречно виділити такі види 
внутрішньокорпоративних агентських конфліктів: 

– між головною організацією і дочірніми ком-
паніями; 

– між головним офісом і структурними підроз-
ділами компанії; 

– між функціональними підрозділами корпора-
ції; 

– між функціональними підрозділами корпора-
ції і внутрішніми, зовнішніми аудиторами. 

За критерієм предмету розбіжностей внутріш-
ньокорпоративні агентські конфлікти слід розділяти 
за напрямами фінансового менеджменту: управ-
ління активами, фінансування та інвестування. 

Поділ внутрішньокорпоративних агентських 
конфліктів в залежності від наявності агентських 
витрат ідентичний ранжируванням за даним крите-

рієм проблеми взаємодії менеджерів і власників ка-
піталу. Агентські витрати в такому разі будуть вва-
жатися як сума витрат структурної одиниці корпо-
рації на впровадження і адміністрування систем фі-
нансового контролю та преміювання співробітників, 
або як сума загальних витрат компанії на моніто-
ринг фінансових рішень і преміювання у випадку, 
якщо механізм контролю і системи, що його обслу-
говують, є централізованими [2]. 

Що стосується критерію напрямів проблема-
тики внутрішньокорпоративних агентських конф- 
ліктів, доцільно не використовувати узагальнені для 
всіх типів агентських конфліктів причини їх існу-
вання, а деталізувати їх у зв'язку з особливостями 
розглянутих конфліктів: 

– різноспрямовані цілі між підрозділами компа-
нії; 

– неузгодженість дій підрозділів корпорації у 
збиток фінансової стратегії; 

– обмежені повноваження щодо прийняття 
управлінських рішень філій, структурних підрозді-
лів компанії, дочірніх підприємств; 

– короткострокові цільові орієнтири. 
Висновки та рекомендації. Агентські відно-

сини і нерозривно з ними пов'язані агентські конф-
лікти вказують на їх вагомий вплив на прийняті 
управлінські рішення в корпораціях, які в свою 
чергу відбиваються на поточних результатах діяль-
ності компанії і її довгострокових перспективах  
розвитку. У зв'язку з цим цікавою сферою для по- 
дальших досліджень є аналіз характеру та масштабу 
фінансових наслідків агентських конфліктів. 

Проводячи аналогію між проблематикою агент-
ських конфліктів і складовими трьома сферами фі-
нансів, доцільно провести такі паралелі: 

– утворення фондів грошових коштів зачіпає 
проблему рівня боргового тягаря, співвідношення 
власного капіталу і зобов'язань як стимулюючого 
важеля для менеджерів діяти більш ефективно; 

– при розподілі фінансових ресурсів виникає 
проблема зміщення ризику і небажання керівників 
нести високий рівень ризику в цілях отримання над-
прибутків; 

– використання фондів грошових коштів і роз-
поділ грошових потоків пов'язано з проблемою зу-
силь менеджерів, їх опортуністичної поведінки для 
задоволення власних цілей, а також розтрати віль-
них потоків грошових коштів. 

Безсумнівно, агентські відносини торкаються и 
складають відносини фінансові, і, отже, предмет цих 
взаємодій, їх сутність і протиріччя слід враховувати 
принципалам-власникам капіталу при формуванні 
корпоративної моделі фінансового менеджменту. 
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Рязанова Н. О. Інструменти фінансового менеджменту в корпоративних агентських конфліктах 
У статті здійснено обґрунтування концепції агентської теорії з позиції фінансового менеджменту в напрямі констатації 

агентської проблеми, що існує між власниками і агентами на увазі різнобічних інтересів в умовах розсіювання акціонерного 
капіталу в корпоративних структурах. Розглянуто масштаб і вплив внутрішніх агентських конфліктів на фінансові результати 
діяльності корпорації, їх причетність до реалізації прийомів і інструментів фінансового менеджменту. У зв'язку з цим виникає 
потреба систематизації агентських відносин, спираючись на поділ агентських відносин на вертикальні і горизонтальні, що в 
сукупності утворюють систему зовнішніх і внутрішніх відносин, а також доповнення класифікації агентських протиріч  
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у частині зіткнень інтересів між функціональними підрозділами корпорації, головним офісом і філіями, головною організа-
цією і дочірніми підприємствами, посилення ролі фінансових індикаторів і фінансових важелів у вирішенні агентської про-
блеми на основі розподілу операційного, чистого, реінвестованого прибутку, що дозволяє не тільки структурувати внутріш-
ньокорпоративні взаємодії, розкрити специфічні характеристики протиріч між менеджментом і власниками корпорації з при-
воду розподілу фінансових ресурсів і визначити характер негативних фінансових наслідків для власників корпорації, а й за-
дати напрямок розвитку інструментів фінансового менеджменту для їх усунення. Доповнено теоретичні аспекти корпора- 
тивних агентських відносин і пов'язаних з ними конфліктів під кутом агентської проблеми менеджерів і акціонерів, розши-
рення предметного ракурсу дослідження проблематики інструментарію у вирішенні корпоративних агентських конфліктів. 
Продовжено розвиток теоретичних уявлень щодо сутності внутрішньокорпоративних агентських конфліктів, інструментів 
фінансового менеджменту в їх вирішенні, обґрунтуванні та розробці методів у розвитку концепції агентської теорії. 

Ключові слова: фінансовий менеджмент, інструменти, корпоративні агентські конфлікти, агентські відносини, агентська 
теорія, агентські витрати. 

 
Riazanova N. Financial Management Tools in Corporate Agency Conflicts 
The article provides the substantiation of the concept of agency theory from the position of financial management in the direction 

of the agency problem that exists between agents and owners in view of diverse interests, dispersion of equity capital in corporate 
structures. The influence of internal agency conflicts on the financial results of the company's activity, their relation to the implemen-
tation of financial management tools is considered. Consequently, there is a need to systematize agency relations into horizontal and 
vertical, which together form a system of external and internal relations, and also complement the classification of agency contradic-
tions in the direction of collisions of interests between the head office and branches, functional divisions of the corporation, the parent 
organization and subsidiaries. An increase in the role of financial levers and indicators based on the distribution of net, operating, 
reinvested profits in solving the agency problem allows not only to reveal the specific characteristics of the contradictions between the 
management and the owners of the corporation on the distribution of financial resources, to structure intracorporate interactions, to 
determine the nature of the negative financial consequences for the owners of the corporation, but and set the direction for the deve- 
lopment of financial management tools to eliminate them. The theoretical aspects of corporate agency relations and related conflicts 
are supplemented, from the angle of the agency problem of managers and shareholders, the expansion of the subject perspective of the 
study of the problematic of tools in solving corporate agency conflicts. The development of theoretical ones is continued, it is presented 
in the essence of intra-corporate agency conflicts, financial management tools in their solution, substantiation and development of 
methods in the development of the concept of agency theory. 

Keywords: financial management, instruments, corporate agency conflicts, agency relations, agency theory, agency costs. 
 
Рязанова Н. А. Инструменты финансового менеджмента в корпоративных агентских конфликтах 
В статье осуществлено обоснование концепции агентской теории с позиции финансового менеджмента в направлении 

агентской проблемы, которая  существует между агентами и собственниками в виду разносторонних интересов, рассеивания 
акционерного капитала в корпоративных структурах. Рассмотрено влияние внутренних агентских конфликтов на финансовые 
результаты деятельности компании, их отношение к реализации инструментов финансового менеджмента. Следовательно, 
возникает потребность систематизации агентских отношений на горизонтальные и вертикальные, которые в совокупности 
образуют систему внешних и внутренних отношений, а также дополняют классификацию агентских противоречий в направ-
лении столкновений интересов между главным офисом и филиалами, функциональными подразделениями корпорации, го-
ловной организацией и дочерними предприятиями. Увеличение роли финансовых рычагов и индикаторов на основе распре-
деления чистой, операционной, реинвестированной прибыли в решении агентской проблемы позволяет не только раскрыть 
специфические характеристики противоречий между менеджментом и собственниками корпорации по распределению фи-
нансовых ресурсов, структурировать внутрикорпоративные взаимодействия, определить характер негативных финансовых 
последствий для владельцев корпорации, но и задать направление развития инструментов финансового менеджмента для их 
устранения. Дополнены теоретические аспекты корпоративных агентских отношений и связанных с ними конфликтов под 
углом агентской проблемы менеджеров и акционеров, расширения предметного ракурса исследования проблематики инстру-
ментария в решении корпоративных агентских конфликтов. Продолжено развитие теоретических представлений о сущности 
внутрикорпоративных агентских конфликтов, инструментов финансового менеджмента в их решении, обосновании и разра-
ботке методов в развитии концепции агентской теории. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, инструменты, корпоративные агентские конфликты, агентские отношения, 
агентская теория, агентские расходы. 
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СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕРМІНАЛІВ МОРСЬКИХ ПОРТІВ ЯК НАПРЯМОК  
ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації 
виробництва та споживання перед логістичною та 
транспортною галуззю поставлено завдання задо- 
вольнити складні запити споживачів. Виробничі 
підприємства усвідомлюють необхідність ефектив-
ного управління ланцюгами поставок у відповідь на 
глобалізацію економіки та посилення конкуренції, а 
отже, необхідність прийняття нових стратегій, таких 
як управління ланцюгами поставок, а також гло- 
бальні функції постачання та аутсорсингу логістич-
них служб. Ці виклики спонукали транспортну га-
лузь рухатися до глобальних ланцюгів поставок та 
інтегруватися до них. У контексті морської логіс-
тики судноплавні компанії виявили найбільш активну 
реакцію, інтегруючись горизонтально через злиття, 
поглинання та стратегічні альянси або вертикально, 
працюючи з виділеними терміналами та забезпечу-
ючи інтегровану логістику та інтермодальні послуги 
[1]. Реакції судноплавних компаній врешті-решт 
вплинули на всі аспекти морської галузі та привели 
до структурних змін, зокрема, в портовій галузі. 
Конкуренція між портами посилилася завдяки но-
вим учасникам. Отже, виникли дві основні стратегії: 
по-перше, розвиток глобальних мереж, що може 
бути досягнуто горизонтальною інтеграцією, і по-
друге – інтеграція за ланцюгами поставок, які стосу-
ються вертикальної інтеграції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз літератури свідчить про позитивні тенденції 
до інтеграції портів за логістичними ланцюгами по-
ставок [1-6]. Хоча дослідники підкреслювали, що ін-
теграція портів у ланцюги поставок повинна бути 
стратегічно прийнята для покращення роботи пор-
тів, її вплив на ефективність роботи порту рідко до-
сліджувався. Це означає, що портові оператори мо-
жуть бути теоретично не впевнені в результатах 
прийняття цієї стратегії. Наприклад, чи може ця 
стратегія сприяти їх ефективності, наскільки силь-
ний внесок, який аспект діяльності, на ефективність 
чи результативність, більше впливає впровадження 
стратегії тощо. Крім того, операторам терміналів 
було б корисно дослідити, які організаційні характе- 

ристики та параметри сприяють реалізації стратегій 
інтеграції. Це відбувається через відсутність відпо-
відних досліджень, що стосуються економічних та 
організаційних аспектів цієї стратегії інтеграції, по-
дальші теоретичні та емпіричні дискусії з цього пи-
тання продовжуються. 

Метою статті є дослідження стратегій інтегра-
ції терміналів морських портів уздовж ланцюга по- 
стачання, а також передумов та наслідків реалізації 
стратегій інтеграції. 

Виклад основного матеріалу. Спочатку про-
ведемо структуризацію вже існуючих досліджень з 
обраної тематики. Такий огляд літератури має забез-
печити основу та виявити зміни в дослідницьких  
тенденціях. Систематизація академічної літератури, 
що стосуються термінальних операцій [2-4] та  
ефективності портів [5-6] дає обґрунтування кон- 
кретних популярних напрямів, але охоплюють да-
леко не всі проблемні питання. Реформи в управ-
лінні портами продовжують відбуватися різними за-
собами, залежно від ситуації в країні чи регіоні. До-
слідження за цим параметром стосуються, головним 
чином, системи управління портами та реформи  
управління, а також включають реформу праці  
(близько 10% портових досліджень). Темою, яка 
найбільш зацікавила, була реформа управління пор-
тами. За цим напрямом описували досвід або необ-
хідність портової реформи в країні чи регіонах. Це 
було в недалекому минулому (2000-ті роки), коли 
дослідники характеризували тенденції портових ре-
форм у всьому світі [6-7] і проводили емпіричні до-
слідження для оцінки наслідків портової реформи 
[8-10] (табл. 1). Сучасні підходи намагалися розро-
бити нові типи моделей управління та дослідити їх 
працездатність [10]. Стратегія порту привертала 
увагу дослідників протягом останніх трьох десяти-
літь (табл. 2). 

Сюди входять: стратегії портових адміністра-
цій в умовах, що змінюються [5], аналіз ролі порто-
вої влади в контексті портової спільноти та кластера 
[6] і стратегічне та довгострокове планування роз- 
витку порту [8]. Розвиток можливостей людських 
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ресурсів – це сфера, яка недостатньо добре дослі-
джена, і причиною є те, що були включені дослі- 
дження з управління виробничими відносинами 

[10]. Однак деякі дослідники приділяли певну увагу 
навчанню в портах та розвитку людських ресурсів 
[11]. 

Таблиця 1 
Дослідження за параметром «Управління портами та реформи» 

Тема дослідження 
1980-
1984 

1985-
1989 

1990-
1994 

1995-
1999 

2000- 
2004 

2005-
2009 

Разом

Модель управління портами 1 1 3 - 6 5 16
Реформа портового управління 1 - 5 16 10 9 41
Реформа праці в портах - - 9 10 3 3 25
Разом 2 1 17 26 19 17 82

Таблиця 2 
Дослідження за параметром «Управління портами та стратегії» 

Тема дослідження 
1980-
1984 

1985-
1989 

1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2004 

2005-
2009 

Разом

Стратегія порту 5 5 6 7 8 8 39
Управління людськими ресурсами 3 - 7 3 5 4 22
Управління інформацією та знаннями - 1 2 2 5 2 12
Управління охороною й безпекою - 1 - - 6 9 16
Екологічний менеджмент 2 1 3 7 2 8 23
Портове ціноутворення 2 I 2 1 14 9 29
Стратегія ланцюгів поставок - 1 - - 5 14 20
Разом 12 10 20 20 45 54 161

Нові управлінські проблеми включають управ-
ління навколишнім середовищем, охорону й безпеку 
та управління інформацією й знаннями. Перший з 
них стосується насамперед того, як портові органи 
можуть або повинні ефективно боротися з викли-
ками та тиском, накладеними нормативно-право-
вими актами чи інституційними змінами [6], та роз-
робкою заходів щодо зменшення терористичних ри-
зиків й аварій [4]. Останнє стосується того, як порти 
адаптують передові інформаційні технології та як 
такі технології та управління можуть поліпшити їх 
операції. Дослідження портової конкуренції почи-

наються з концептуалізації та характеристики кон-
куренції в морському порту [5] і можуть бути вдос-
коналені новими концепціями конкуренції, такими 
як кооперація та внутрішньопортова конкуренція 
[12]. Однак кількість цих досліджень обмежена 
(табл. 3). Значна кількість статей присвячена аналізу 
поточної ситуації та розвитку портової конкуренції 
регіону чи країни у 2000-х роках [13]. Передові ме-
тоди, аналітичні засоби та нові заходи допомогли 
дослідникам проаналізувати та оцінити складний 
характер динаміки конкуренції та взаємозв’язків 
між конкуруючими портами [13]. 

Таблиця 3  
Дослідження за параметром «Портова конкуренція та ефективність» 

Тема дослідження 
1980- 
1984 

1985-
1989 

1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2004 

2005- 
2009 

Разом 

Портова конкуренція 3 3 - 2 8 9 25
Вибір порту - 3 3 - 7 12 25
Продуктивність порту 2 3 4 4 5 18
Ефективність порту - 1 1 3 18 28 51
Конкурентоспроможність 
порту 

1 1 2 4 12 23 43 

Разом 6 11 10 13 50 72 162

Вибір порту є традиційною темою, яка аналізу-
ється судноплавством, а також поведінка вантажо-
відправників щодо вибору порту [14]. Ця тема пока-
зала помітний прогрес завдяки впровадженню різно-
манітних методологій у 2000-х роках, таких як про-
цес аналітичної ієрархії [10], факторний аналіз [10]. 
Дослідження на цю тему спрямовані насамперед на 

обговорення того, яким чином вимірювати ефектив- 
ність роботи порту, оцінка існуючих заходів та про-
позиція нових заходів та підходів [12-14]. У 1990-х 
роках теми реформи управління портами та ре- 
форми праці в портах займали головні місця. Відпо-
відно до цього, у списку є національна політика 
порту та теми управління людськими ресурсами. 
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«Екологічний менеджмент» також привернув увагу 
завдяки екологічним заходам на національному та 
наднаціональному рівнях. Однак слід зазначити, що 
аналіз портової системи все ще був найбільш до- 
сліджуваною сферою в 1990-х роках. 

У 2000-х роках ефективність портів стала най-
більш досліджуваною темою, і в списку з’явилися 
такі теми, як конкурентоспроможність портів та ви-
бір порту. «Регулювання та ринок» та «Стратегія  
ланцюгів поставок» були добре досліджені як теми, 
що з’явилися після ери приватизації. Дві теми у до-
слідженні термінальних операцій також посіли ви-
соке місце. Тому може бути, що дослідження порту 
у 2000-х роках проводились в основному темами, 
що стосуються управління портовими органами та 
управління ланцюгами поставок для підвищення 
ефективності та конкурентоспроможності й пошуку 
оптимізованої роботи терміналів. 

Тенденція переходу дослідницької теми була 
від «розвитку під керівництвом» до «управління під 
керівництвом». Ця модель переходу в першу чергу 
відображає еволюцію портової галузі: від епохи екс-
пансії через епоху реформ до ери після реформ. Знач-
ну частину переходу дослідницьких тем можна по-
яснити розробкою теорії та застосуванням методо-
логії дослідження. Для забезпечення ефективності 
діяльності портів необхідно, щоб дослідження не 
тільки активно реагували на вирішення нових пи-
тань, таких як стратегія й управління ланцюгами по-
ставок та інтеграція діяльності морського порту в 
ланцюгах поставок, але також представляло широ-
кий спектр вдосконалених методологій, практик з 
метою їх відповідного використання. 

Так, К. Кулінас [2] показує, як поточні контей-
нерні операції погано співпадають з характеристи-
ками управління ланцюгами поставок, які він нази-
ває парадоксом управління ланцюгами поставок 
морського транспорту. Він зазначає, що морський 

транспорт навряд чи буде диференційованим, гнуч-
ким або досить швидким, щоб інтегруватися у кон-
кретний ланцюг поставок, тоді як стратегія інтегра-
ції ланцюгів поставок прагне до диференційованих, 
високогнучких, високошвидкісних та інтегрованих 
послуг. 

Однак він також наголошує на можливості мор-
ського транспорту бути гнучким з точки зору мор-
ських операцій, перевалочних операцій та внутріш-
ніх транспортних операцій для задоволення вимог 
управління ланцюгами поставок. Крім того дослід-
ники вказують, що зростаючий попит на інтегро-
вану логістику та транспортні послуги робить мор-
ський транспорт і експлуатацію порту невіддільною 
від логістики та управління ланцюгами поставок 
[14].  

Таким чином, морські дослідники дедалі час-
тіше вирішували проблеми, пов'язані з портами, з 
контексту управління ланцюгами поставок або по- 
в'язані з дослідженнями порту. Із цих досліджень  
можна виділити три підходи до вирішення філософії 
та практики управління ланцюгами поставок: до- 
слідження щодо його впливу на судноплавство та 
портову промисловість, застосування концепцій  
та моделей управління ланцюгами поставок для до-
сліджень порту, інтеграція діяльність по ланцюгах 
поставок. 

1. Дослідження впливу управління ланцюгами
поставок на портову промисловість. Перший підхід 
досліджує вплив стратегій управління ланцюгами 
поставок, прийнятих виробничими компаніями, на 
портову промисловість. Цей підхід, як правило, роз-
глядає управління ланцюгами поставок як явище, 
яке відбувається за межами експлуатації порту, та 
аналізує динаміку серед гравців ринку, коли вплив 
здійснюється ззовні. У табл. 4 описується вплив но-
вих логістичних стратегій на судноплавство та пор-
тову галузь та відповіді академічної літератури. 

Таблиця 4  
Вплив управління ланцюгами поставок на портову промисловість 

Література Вплив Відповіді / стратегічні завдання 

Ноттебум Т.  
та Уінкелманс У. [7] 

Структурні зміни на транспорті 
(особливо судноплавство) 

Диференціація послуг 
Логістика з доданою вартістю 

Посилена портова конкуренція Інформаційна система 
Велика переговорна сила суден Мережа портів

Ноттебум Т. [13] Структурна зміна контейнера Міжнародна термінальна мережа розвитку
Ринок судноплавства

Уанг Т. та  
Куллінан К. [2] 

Структурна зміна контейнера Інтеграція по ланцюгу поставок 
Ринок судноплавства Підвищення операційної ефективності

Хевер Т. [5] Посилена портова конкуренція Втручання в ланцюжки створення вартості
Горизонтальне розширення 

Промислові компанії усвідомлюють необхід-
ність ефективного управління ланцюгами поставок 
у відповідь на глобалізацію економіки та посилення 
конкуренції, і тому приймають нові стратегії, такі як 
управління ланцюгами поставок, аутсорсинг логіс-
тичних функцій [3]. Такі нові стратегії вимагають 

від транспортних компаній як охоплення ширшої  
географічної зони, так і надання більш широкого 
спектру послуг для задоволення дедалі диверсифі-
кованіших моделей попиту з нижчою ціною та ви-
щою якістю, ніж раніше [5]. Щоб задовольнити ці 
вимоги, судноплавні компанії інтегрувались гори- 
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зонтально шляхом злиттів, поглинань та стратегіч-
них альянсів, а також вертикально через експлуата- 
цію виділених терміналів та надання інтегрованих 
логістичних та інтермодальних послуг [7]. Крім 
того, судноплавні компанії надають мережі послуг 
глобального охоплення та диверсифікації. Реакція 
судноплавних компаній врешті-решт зачіпає всі  
аспекти морської галузі, особливо портові операції. 

Основні проблеми, з якими стикаються порти 
внаслідок цієї структурної зміни, полягають у тому, 
що їх основні споживачі, тобто судноплавні лінії, 
стають все потужнішими з посиленням переговор-
ної сили, а конкуренція між портами посилюється як 
на міжпортовому, так і на внутрішньопортовому  
рівні. Багато досліджень свідчать про те, що порти 

мусили еволюціонувати протягом усього спектру 
своєї діяльності, щоб вирішувати виклики сучасно-
сті [7]. Однак насамперед пропонуються дві страте-
гії: розвиток глобальних мереж, що може бути до- 
сягнуто горизонтальною інтеграцією, та інтеграція 
за ланцюгами поставок, що стосується вертикальної 
координації. 

2. Дослідження щодо застосування концепцій
управління ланцюгами поставок для портів. Другий 
підхід розглядає концепції та моделі управління  
ланцюгами поставок як аналітичні інструменти для 
вирішення та розширення питань експлуатації та уп-
равління портами, як показано в табл. 5.  

Таблиця 5  
Застосування концепцій управління ланцюгами поставок для портів 

Література Область досліджень Прикладна концепція Висновки 

Марлоу П. та  
Пьяхао-Касака А. [9] 

Продуктивність порту Лінійні операції Розробка системи вимірювання продук-
тивності порту 

Ліі Дж.[10] Експлуатація порту Ланцюг поставок Розробка моделей систем для портового 
ланцюга поставок Моделювання Моделювання

Карбоне В. та  
Де Мартино М. [12] 

Робота порту та інтегра-
ція 

Ламберт три-розмірна мо-
дель 

Ролі портів у кожному бізнес-процесі
конкретного ланцюжка поставок 

Бічоу К. та Грей Р. 
[11] 

Продуктивність порту Підхід управління ланцю-
гами поставок 

Розробка ключових показників ефектив-
ності до управління ланцюгами поставок

Бічоу К. 
[11] 

Безпека порту Підхід управління ланцю-
гами поставок 

Розробка системи оцінки безпеки порту

Бічоу К. та Грей Р. 
[11] 

Класифікація портів. 
Термінологія порту 

Підхід до каналу Нова концептуалізація підходу до порту 
на каналі 

Де Мартіно М. та  
Морвило А. [17] 

Конкурентоспроможність 
порту 

Модель мережі управ-
ління ланцюгами поста-
вок  (модель Дюбуа) 

Визначення ключових факторів у порто-
вій конкуренції 

Петіт  С. та  
Бересфорд А. [18] 

Розвиток порту Стратегії глобального 
ланцюжка поставок 

Пропонування різних ролей портів у різ-
них стратегіях ланцюга поставок 

Цей підхід також базується на позиції того, що 
портова галузь зазнала значного впливу практик уп-
равління ланцюгами поставок, і він приймає цей під-
хід як домінуючу логістичну перспективу. Основ-
ною причиною того, що дослідники застосовують 
підхід управління ланцюгами поставок, є те, що 
вони розглядають портову систему як розширену 
систему, яка з'єднує та активно взаємодіє з іншими 
учасниками ланцюгів поставок за межами традицій-
ної системи, яка просто обслуговує судна та вантажі 
та залишається в пасивному становищі в ланцюгу 
поставок.  

П. Марлоу та А. Пьяхао-Касака розробляють 
«систему вимірювання ефективності порту». Вико-
ристовуючи цю концепцію, вони вводять мережу, в 
якій низка портів співпрацює під наглядом відпо- 
відного портового підприємства, і визначають про-
цес від одного внутрішнього терміналу (початкової 
точки) до іншого внутрішнього терміналу (кінцевої 
точки) у кожній такій мережі як «мультимодальний 
процес». 

У своєму дослідженні підхід управління лан-
цюгами поставок поширює традиційну систему пор- 

тів на інтегровану систему управління каналами, де 
порт є ключовим місцем, що пов'язує різні канали, 
такі як торговий канал, канал постачання та логіс- 
тичні канали. Використовуючи управління ланцю-
гами поставок та підхід до каналу, К. Бічоу та 
Р. Грей також представляють нову систему оцінки 
безпеки порту та нову концептуалізацію портової 
системи відповідно. В. Карбоне та М. Де Мартино 
проаналізували бізнес-процеси ланцюжка поставок 
французької компанії з виробництва автомобілів у 
порту Гавра, застосовуючи тривимірну модель Лам-
бера. Згодом вони дослідили роль портових опера-
торів у процесах з точки зору взаємовідносин, по- 
слуг, інформаційно-комунікаційних технологій та 
показників ефективності. М. Де Мартіно та А. Мор-
війо аналізують систему створення вартості порту в 
мережі ланцюгів поставок, застосовуючи взаємо-
пов’язані моделі мережі ланцюгів поставок. Вони 
розглядають кілька дослідницьких моделей, що ви-
користовуються в дослідженні управління ланцю-
гами поставок з точки зору мережі, і вибирають 
одну модель, модель Дюбуа, яка вважається дореч- 
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ною для представлення створення вартості порту в 
мережі ланцюгів поставок. 

3. Дослідження інтеграційних заходів за лан-
цюгами поставок. Цей підхід також розглядає порти 
як розширену систему, яка взаємодіє з іншими чле-
нами ланцюгів поставок. Крім того, цей підхід ви-
знає інтеграцію управління ланцюгами поставок та 
інтеграцію ланцюгів поставок як явища, які можуть 
мати місце в портах уздовж постачання і розглядає 
порти як цілісну сторону, яка активно бере участь у 
явищах. 

Дж. Родриге та Т. Ноттебум показують, що  
порти стають все більш включеними до ланцюгів 
поставок, оскільки постачальники логістичних по- 
слуг активно використовують порти як «розширені 
центри розподілу». С. Петтіт та А. Бересфорд де-
монструють, що залежно від стратегій ланцюгів по-
ставок, до яких належать порти, розподільчі потуж-
ності портів можуть бути варіативно розвиненими 
та здійснюються різні види логістичної діяльності. 
П. Панайадес та Д. Сонг розробляють концепцію ін-
теграції терміналів морських портів уздовж ланцю-
гів поставок та розробляють інструменти для вимі-
рювання ступеня інтеграції. Вони отримують чо-
тири змінні з відповідної літератури: інформаційно-
комунікаційні системи; послуга з доданою вартістю;  

мультимодальна система та функціонування; прак-
тики інтеграції ланцюгів поставок та емпіричне під-
твердження їх за допомогою підтверджуючого фак-
торного аналізу. 

З іншого боку, дослідники розглядають на- 
слідки інтеграції для продуктивності портів та кон-
курентоспроможності. П. Панайадес та Д. Сонг роб-
лять висновок, що практики інтеграції позитивно 
впливають на роботу порту, використовуючи попе-
редній аналіз зібраних даних, а Д. Сонг та П. Па-
найадес емпірично показують, що деякі компоненти 
інтеграції мають позитивний внесок у роботу порту. 
М. Де Мартіно та А. Морвійо представили нові  
рамки конкурентоспроможності портів, що стосу-
ються інтеграції ланцюгів поставок. Вони припуска-
ють, що міжорганізаційні відносини є ще одним  
важливим джерелом конкурентоспроможності пор-
тів – інтеграція діяльності та ресурсів за ланцюгом 
поставок розглядається як джерело конкурентних 
переваг. Що стосується класифікації цієї тези, то 
третім підходом є категорія, до якої ця теза нале-
жить через орієнтацію на практику інтеграції порту 
в ланцюгах поставок. Однак другий підхід також  
частково застосовується при розробці дослідницької 
моделі, яка стосується попередніх показників та на-
слідків інтеграції ланцюгів постачання портів (табл. 6).  

Таблиця 6 
Інтеграційна діяльності портів вздовж ланцюгів поставок 

Література Головна мета Висновки 

Карбоне В. та  
Де Мартино М. [12] 

Проаналізувати, як портові оператори 
вирішують проблему інтеграції 

Портові оператори беруть участь у декількох про-
цесах, але для посилення конкурентоспроможності 
потрібна вища інтеграція 

Ноттебум Т. та  
Родриге Дж. [13] 

Розширити модель розвитку портів за 
допомогою інтеграції портів 

Існуюча модель поширюється на фазу регіоналіза-
ції порту 

Панайадес П. та Сонг Д. 
[14] 

Розробити заходи щодо інтеграції те-
рміналів морських портів 

Валідовано чотири заходи: 
Інформаційно-комунікаційні системи 
Послуги з доданою вартістю 
Мультимодальна система та експлуатація 
Практики інтеграції ланцюгів поставок 

Сонг Д. та Панайадес П. 
[15] 

Тестувати вплив інтеграції терміналів 
на конкурентоспроможність портів 

Статистично доведено позитивний зв’язок між ін-
теграцією терміналів та конкурентоспроможністю 
портів 

Родриге Дж. та  
Ноттебум Т. [16] 

Обговорити, як постачальники логіс-
тичних послуг використовують термі-
нали у своїх ланцюгах поставок 

Постачальники логістичних послуг активно вико-
ристовують термінали як постійний струм, тому 
термінали додатково інтегровані в ланцюги поста-
вок (тобто припинення ланцюгів поставок) 

Де Мартино М. та  
Морвик А. [17] 

Визначити ключові фактори конку-
рентоспроможності порту 

Діяльність, ресурси та міжорганізаційні відносини 
між учасниками мереж ланцюгів поставок є кри- 
тичним джерелом конкурентоспроможності портів

Петтіт  С. та Бересфорд А. 
[18] 

Визначити портову логістичну діяль-
ність на останньому етапі розвитку 
порту 

Логістична діяльність портів різниться залежно від 
типів стратегій ланцюга поставок та засобів розпо-
ділу 

Висновок. Отже, було проведено структурова-
ний огляд літератури, щоб визначити позицію обра-
ної теми у сфері портових досліджень. Література 
була класифікована за напрямами досліджень, тео-
ретичними засадами, методами дослідження та ме-
тодами аналізу даних. Структура дослідницької  

теми в портових дослідженнях була побудована з 
восьми основних напрямів: портова політика, управ-
ління та реформи, управління та стратегія, конку- 
ренція та ефективність, порти в ланцюгах поставок, 
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планування та розвиток, термінальні операції та 
просторовий аналіз.  

Доведено актуальність вивчення причинно-на-
слідкових зв’язків між стратегіями інтеграції термі-
налів морських портів уздовж ланцюга постачання, 
а також передумов та наслідків стратегій інтеграції 
портів. 

Стратегія інтеграції портів за ланцюгами поста-
вок повинна твердо базуватися на сильній орієнтації 
на інтеграцію ланцюгів поставок у межах окремих 
терміналів морських портів, і успішне впрова-
дження цієї стратегії обов'язково передбачає значне 
вдосконалення продуктивність терміналів.  

Також підкреслюється, що ці пропозиції діють 
на терміналах з різними експлуатаційними та управ-
лінськими характеристиками, такими як порт кон- 
центратора, контейнерні порти та неконтейнерні  
порти. Дослідження інтеграції портів у ланцюжки 
поставок – сфера, яка все ще рідко проводиться, але 
тісно пов'язана з дослідженнями управління ланцю-
гами поставок. Навряд чи вдасться ідентифікувати 
попередників інтеграції ланцюгів постачання портів 
без допомоги існуючих теорій та моделей, що вико-
ристовуються в дослідженнях управління ланцю-
гами поставок. 
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Барський І. М., Макаренко М. В. Стратегія інтеграції терміналів морських портів як напрямок підвищення їх 
ефективного функціонування 

Доведено, що в умовах глобалізації виробництва і зростаючого споживання перед логістичною і транспортною галуззю 
поставлено завдання задовольнити складні запити споживачів. Виробничі підприємства усвідомлюють необхідність ефек- 
тивного управління ланцюгами поставок у відповідь на глобалізацію економіки і конкуренцію, а отже, необхідність прийняття 
нових стратегій, таких як управління ланцюгами поставок, а також глобальні функції постачання і аутсорсингу логістичних 
служб. Спочатку проведемо структуризацію вже існуючих досліджень з обраної тематики. Такий огляд літератури повинен 
забезпечити основу і виявити зміни в дослідницьких тенденціях. Систематизація наукової літератури, що стосується термі- 
нальних операцій і ефективності портів, дає обґрунтування конкретних популярних напрямів, але охоплює далеко не всі про-
блемні питання. Реформи в управлінні портами продовжують відбуватися різними способами, в залежності від ситуації в 
країні або регіоні. Таким чином, дослідники все частіше вирішували проблеми, пов'язані з портами, виходячи з контексту 
управління ланцюгами поставок. На основі цих досліджень можна виділити три підходи у філософії і практиці управління 
ланцюгами поставок: дослідження щодо впливу на судноплавство і портову промисловість, застосування концепцій і моделей 
управління ланцюгами поставок для досліджень порту, інтеграція діяльність по ланцюгах поставок. Дослідження впливу уп-
равління ланцюгами поставок на портову промисловість. Розглянуто вплив стратегій управління ланцюгами поставок, 
прийнятих виробничими компаніями, на портову промисловість. Він, як правило, розглядає управління ланцюгами поставок 
як явище, яке відбувається за межами експлуатації порту, і аналізує динаміку серед гравців ринку, коли вплив здійснюється 
ззовні. Дослідження щодо застосування концепцій управління ланцюгами поставок для портів. Розглядає концепції і моделі 
управління ланцюгами поставок як аналітичні інструменти для вирішення і розширення питань експлуатації і управління 
портами. Базується на позиції того, що портова галузь зазнала значного впливу практик управління ланцюгами поставок,  
і приймає цей підхід як домінуючу логістичну перспективу. Дослідження інтеграційних заходів по ланцюгах поставок. Цей 
підхід також розглядає порти як розширену систему, яка взаємодіє з іншими складовими ланцюгів поставок. Крім того, цей 
підхід визнає інтеграцію управління ланцюгами постачання й інтеграцію ланцюгів поставок як явища, які можуть мати місце 
в портах уздовж ланцюга поставки і розглядає порти як цілісну систему, яка бере активну участь в досліджуваному явищі. 
Стратегія інтеграції портів по ланцюгах поставок повинна твердо базуватися на сильній орієнтації на інтеграцію ланцюгів 
поставок у межах окремих терміналів морських портів. Успішне впровадження цієї стратегії обов'язково передбачає значне 
підвищення продуктивність терміналів. 

Ключові слова: стратегія інтеграції, ефективність порту, ланцюг постачання, управління портами, продуктивність тер-
міналів. 

Barskiy I., Makarenko M. Strategy of Integration of Sea Port Terminals as a Direction of Improving their Effective 
Functioning 

It has been proven that in the context of globalization of production and increasing consumption, the logistics and transport 
industry is faced with the task of satisfying the complex demands of consumers. Manufacturing enterprises are recognizing the need 
for effective supply chain management in response to a globalized economy and competition, and hence the need to adopt new strategies  
such as supply chain management and global sourcing and outsourced logistics functions. First, we will structure the existing research 
on the selected topic. Such a literature review should provide a basis for and identify changes in research trends. The systematization 
of scientific literature on terminal operations and port efficiency provides justification for specific popular areas, but does not cover all 
problematic issues. Port management reforms continue to take place in different ways, depending on the situation in the country or 
region. Thus, maritime researchers increasingly tackled port-related problems in the context of supply chain management or port re-
search. Based on these studies, three approaches to the philosophy and practice of supply chain management can be distinguished: 
studies on the impact on the shipping and port industry, the application of supply chain management concepts and models for port 
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research, and the integration of supply chain activities. Researching the Impact of Supply Chain Management on the Port Industry. 
Examines the impact of supply chain management strategies adopted by manufacturing companies on the port industry. He typically 
views supply chain management as a phenomenon that occurs outside of port operations, and analyzes the dynamics among market 
players when exposure is externally. Research on the application of supply chain management concepts for ports. Consider supply 
chain management concepts and models as analytical tools for addressing and expanding port operations and management issues. 
Based on the position that the port industry has been significantly influenced by supply chain management practices and accepts this 
approach as the dominant logistics perspective. Research on supply chain integration activities. This approach also views ports as an 
extended system that interacts with other parts of the supply chain. In addition, this approach recognizes the integration of supply chain 
management and the integration of supply chains as phenomena that can take place in ports along the supply chain and views ports as 
a holistic system that actively participates in the phenomenon under study. A port-to-supply chain integration strategy must be firmly 
based on a strong focus on supply chain integration within individual seaport terminals. Successful implementation of this strategy 
necessarily implies a significant increase in terminal productivity. 

Keywords: integration strategy, port efficiency, supply chain, port management, terminal performance. 
 
Барский И. Н., Макаренко М. В. Стратегия интеграции терминалов морских портов как направление повыше-

ния их эффективного функционирования 
Доказано, что в условиях глобализации производства и возрастающего потребления перед логистической и транспорт-

ной отраслью поставлена задачаудовлетворить сложные запросы потребителей. Производственные предприятия осознают 
необходимость эффективного управления цепями поставок в ответ на глобализацию экономики и конкуренцию, а следова-
тельно, необходимость принятия новых стратегий, таких как управление цепочками поставок, а также глобальные функции 
снабжения и аутсорсинга логистических служб. Сначала проведем структуризацию уже существующих исследований по вы-
бранной тематике. Такой обзор литературы должен обеспечить основу и выявить изменения в исследовательских тенденциях. 
Систематизация научной литературы, касающаяся терминальных операций и эффективности портов, дает обоснование кон-
кретным популярным направлениям, но охватывает далеко не все проблемные вопросы. Реформы в управлении портами про-
должают происходить разными способами, в зависимости от ситуации в стране или регионе. Таким образом, исследователи 
все чаще решают проблемы, связанные с портами, исходя из контекста управления цепями поставок. На основе этих иссле-
дований можно выделить три подхода в философии и практики управления цепями поставок: исследования относительно 
влияния на судоходство и портовую промышленность, применения концепций и моделей управления цепями поставок для 
исследований порта, интеграция деятельность по цепям поставок. Исследование влияния управления цепями поставок на пор-
товую промышленность. Рассматривает влияние стратегий управления цепями поставок, принятых производственными ком-
паниями, на портовую промышленность. Он, как правило, рассматривает управление цепями поставок как явление, которое 
происходит за пределами эксплуатации порта, и анализирует динамику среди игроков рынка, когда воздействие осуществля-
ется извне. Исследование по применению концепций управления цепочками поставок для портов. Рассматривает концепции и 
модели управления цепями поставок как аналитические инструменты для решения и расширения вопросов эксплуатации и 
управления портами. Базируется на позиции того, что портовая отрасль испытала значительное влияние практик управления 
цепями поставок, и принимает этот подход как доминирующую логистическую перспективу. Исследование интеграционных 
мероприятий по цепям поставок. Этот подход также рассматривает порты как расширенную систему, которая взаимодей-
ствует с другими составляющими цепей поставок. Кроме того, этот подход признает интеграцию управления цепочками по-
ставок и интеграцию цепей поставок как явления, которые могут иметь место в портах вдоль цепи поставки и рассматривает 
порты как целостную систему, которая активно участвует в изучаемом явлении. Стратегия интеграции портов по цепям по-
ставок должна твердо базироваться на сильной ориентации на интеграцию цепей поставок в пределах отдельных терминалов 
морских портов. Успешное внедрение этой стратегии обязательно предполагает значительное повышение производитель-
ность терминалов. 

Ключевые слова: стратегия интеграции, эффективность порта, цепь снабжения, управления портами, производитель-
ность терминалов. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах  

господарювання одним із пріоритетних напрямів є 
розробка основних теоретичних і методологічних 
положень щодо використання менеджменту в прак-
тичній діяльності вітчизняних підприємств. Від 
компетентності майбутніх менеджерів залежить по-
шук нових конкретних і реальних шляхів удоскона-
лювання системи управління, вироблення позиції з 
різних проблем управління стосовно ринкових умов 
на основі творчого переосмислення передового за-
рубіжного досвіду з урахуванням національних тра-
дицій. Без знання головних засад психології управ-
ління на успішну організацію та управління навіть 
найменшою фірмою чи підприємством не варто спо-
діватись [1].  

Часто внаслідок недосконалої системи комуні-
кацій суттєво знижується ефективність управління  
і загалом господарська діяльність підприємства. На-
разі це питання є дуже актуальним, оскільки визна-
чає основні засади реалізації комерційної діяльності 
і в критичних умовах впливає на перспективи ви-
ходу підприємства з кризи. В той же час, комунікації 
являють собою одне з дискусійних питань у сфері 
менеджменту. Використання комунікацій як інстру-
мента впливу на внутрішнє та зовнішнє середовища 
підприємства є одним із засобів удосконалення ме-
ханізму управління підприємством, який забезпечує 
його ефективне функціонування за умов ринкової 
економіки. Від своєчасного вирішення цього пи-
тання залежатиме подальший поступовий розвиток 
підприємства його конкурентоспроможність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі дослідження ефективної системи комуні-
кацій та комунікативного менеджменту в цілому 
приділяють увагу багато науковців із різних країн. 
Питанням розвитку комунікацій та сучасним про-
блемам присвячено роботи таких учених: А. Гід- 
денса, Н. Лумана, Г. Лассвела, В. Біблера, Г. Почеп-
цова, М. Кошалюк, В. Кузьменко та інших. Сутність 

та класифікацію комунікативного менеджменту ви-
вчають Т. Орлова, Л. Прус та Н. Шпак. Проте потре-
бує подальшого дослідження питання саме вдоско-
налення системи комунікативного менеджменту та 
підприємства. 

Метою статті є обґрунтування значення кому-
нікативного менеджменту щодо ефективного функ-
ціонування промислового підприємства, розроб-
лення шляхів щодо вдосконалення системи комуні-
кативного менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
наш час комунікація – це не тільки спосіб передачі 
інформації, а й один із найважливіших інструментів 
управління діловими відносинами. Вона допомагає 
підприємствам розвиватися та зміцнювати власні 
позиції на ринку. Комунікації у менеджменті пов’я-
зують між собою усі управлінські функції та впли-
вають на результативність їх виконання. Саме за-
вдяки комунікації досягається довіра і взаємосприй-
няття поглядів, різних думок, дій, завдань. Так, для 
реалізації управлінських функцій менеджер, за до-
помогою комунікацій, формує цілі і завдання, здійс-
нює оцінку ситуації, виявляє проблеми та має мож-
ливість підготувати і прийняти відповідне управлін-
ське рішення, проконтролювати хід його виконання. 
Комунікаційний процес, як безпосередній атрибут 
комунікації, у свою чергу, являє собою обмін ін- 
формацією між співробітником та підприємством 
(адміністрацією), підприємством та суб’єктом зов- 
нішнього середовища з метою вирішення певних 
проблем. Це і робота з документами, організація і 
проведення ділових зустрічей, участь в офіційних 
заходах, телефонні переговори, електронне листу-
вання тощо. Тобто все те, без чого неможна уявити 
сучасний бізнес і те, що виступає основою його ефек- 
тивного функціонування. Від правильного розу-
міння, осмислення та сприйняття отримуваної ін- 
формації залежить дія адресата. Тому ефективними 
вважаються тільки ті комунікації, за яких отримане 
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повідомлення розшифровано саме так, як того бажає 
відправник. Разом з тим, це ще не означає, що зміст 
повідомлення має однакове значення для всіх учас-
ників комунікаційного процесу – відправника, посе-
редників, адресата. [2]. Від достовірності, своєчас-
ності та повноти отриманої інформації залежить 
правильність прийняття рішення та реалізації відпо- 

відних дій, що приведуть для покращення ситуації. 
Основне призначення комунікаційної системи під- 
приємства – забезпечення необхідного та достат-
нього обміну інформацією між структурними еле- 
ментами підприємства. Саме завдяки ефективній си-
стемі комунікацій підприємства зможуть отримати 
такі переваги у своїй діяльності (рис. 1). 

 
 

Переваги ефективної системи комунікацій промислового підприємства 

Формування 
власного організа- 
ційного, інтелекту- 
ального та техноло- 
гічного потенціалу, 
здатного допомогти 
підприємству зберег- 
ти бажане становище 
у існуючій ситуації 
на ринку 

Підпорядкування 
стратегії розвитку 
підприємства 
намірам та 
очікуванням 
фактичних та 
потенційних 
споживачів товарів 
/ послуг 

Своєчасне отри- 
мання необхідної 
інформації від 
керівництва про 
ситуацію на ринку, 
передбачення змін у 
мікро- та макро- 
середовищі 
(очікувані та 
небажані) 

Пошук та активі- 
зація сегментів 
потенційних 
споживачів для 
придбання 
товарів / послуг, 
пропонованих 
підприємством  
на ринку 

Формування та 
підтримка 
відповідного іміджу 
підприємства на 
ринку 

 
Рис. 1. Переваги ефективної системи комунікацій промислового підприємства   

(сформовано авторами на основі джерела [3]) 
 
Таким чином, важливість комунікацій у під- 

приємницькій діяльності обумовлюється тим, що:  
комунікація є джерелом і носієм інформації; кому-
нікація виступає в якості інструменту високої ефек-
тивності при реалізації нової стратегії підприєм- 
ництва. 

У межах комунікаційної системи промислового 
підприємства формується його комунікаційне сере-
довище, де конкретизовано взаємодію з основними 
стейкхолдерами та визначено їх цільові орієнтири з 
урахуванням ресурсних можливостей (матеріаль-
них, трудових, фінансових, мотиваційних, іннова-
ційних) для активної співпраці, тобто маркетингове 
комунікаційне середовище підприємства – це сфера 
взаємодії багатьох учасників, які пов’язані між со-
бою в процесі просування товару до конкретного 
споживача й формування в його свідомості пози- 
тивних образів товару, виробника та інших 
стейкхолдерів з урахуванням мотивації всіх учасни-
ків взаємодії. Комунікаційне середовище підприєм-
ства розглядається не лише з точки зору формування 
ефективних каналів, засобів та інструментів комуні-
кації, але й щодо інформаційного наповнення кому-
нікаційних каналів масивом маркетингової інфор-
мації, що забезпечує суб’єктів ринкової взаємодії 
вичерпними даними для прийняття сприятливого 
для підприємства, ініціатора комунікацій, рішення. 
Необхідність забезпечення економічної ефективно-
сті маркетингового комунікаційного процессу вису-
ває певні вимоги до формування та розвитку марке-
тингового комунікаційного середовища підприєм- 
ства, що складається з двох підсистем, а саме кому-
нікаційної та інформаційної. 

Нині, в умовах зміни економічного та соціо- 
культурного середовища, глобалізації ринків, гіпер- 

конкуренції, стрімкого розвитку інформаційних  
технологій, відбуваються істотні зміни в маркетин-
говій діяльності виробників, посередників, роздріб-
них підприємств. Ці зміни стосуються всіх сфер еко-
номічної діяльності суб’єктів ринку та формують 
мейнстріми маркетингових комунікацій підприєм- 
ства на найближчу перспективу: від функцій до про-
цесів; від продукту до споживача; від угод до взає-
мовідносин; від ресурсів до знань; від прибутку до 
ефективності; від конкуренції підприємств до кон-
куренції каналів комунікації. Перші три напрями 
якісних змін в організації бізнесу визначили амери-
канські маркетологи М. Крістофер і Х. Пак [4, с. 139]. 

Оскільки комунікаційна діяльність будь-якого 
підприємства є відкритою соціальною системою, 
ідентифікація набору комунікаційних стратегій є 
складним процесом, який передбачає всебічний ана-
ліз та оцінку факторів ризику, які впливають на неї. 
Зовнішні фактори, що формують комунікаційні 
стратегії підприємств, показані на рис. 2. Внутрішні 
фактори, що визначають комунікаційні стратегії 
підприємств, показані на рис. 3. 

Основним призначенням комунікаційної сис-
теми господарюючого суб’єкта виступає забезпе-
чення необхідного і достатнього інформаційного об-
міну між структурними елементами організації. При 
цьому повинна забезпечуватись достатня швидкість 
обміну інформацією, мінімальні втрати та спотво-
рення повідомлень і необхідний рівень захисту кон-
фіденційних даних. Система комунікацій повинна 
бути забезпечена вхідними ресурсами, технологією 
та взаємодією між внутрішніми елементами. Кож-
ному елементу комунікаційної системи притаманні 
унікальні характеристики, які варто оцінювати за 
допомогою спеціальних та інтегральних показників. 
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Дані елементи є варіативними і компонуються по-
різному. Також важливо звернути увагу на кваліфі-
кацію персоналу, психологічні особливості праців-

ників, їхні риси характеру, якість соціальних взає-
модій та рівень володіння інформаційно-комуніка-
ційними технологіями у групах тощо. 

 
 

Зовнішні фактори, які визначають вибір стратегій у сфері комунікацій 

Поведінка споживачів: 
- профілі споживачів; 
- наміри споживачів; 
- ступінь інформативності; 
- ступінь прихильності громадській думці 

Стан макросередовища: 
P – стан політико-правових факторів; 
E – стан економічних факторів; 
S – стан соціальних факторів; 
T – стан розвитку комунікаційної 
інфраструктури 

Ринкова ситуація: 
- розміри ринку та його потенціал; 
- сегментація; 
- шукані зиски; 
- вимоги замовників товарів та 
послуг; 
- товари/послуги-замінники; 
- потенційно нові учасники; 
- тенденції в галузевих  
прибутках 

Безпосередні конкуренти: 
- показники функціонування; 
- їх здібності; 
- стратегії; 
- наміри 

Стан громадської думки: 
- рівень інформативності; 
- стан оціночної компоненти 
громадської думки; 
- стан особисто-емоційної 
компоненти громадської думки 

 
Рис. 2. Зовнішні фактори, що формують комунікаційні стратегії промислових підприємств 

(сформовано авторами на основі джерела [5]) 
 
 

Внутрішні фактори, які визначають вибір стратегій у сфері комунікацій 

Комунікаційний напрямок діяльності 
підприємства: 
- створення корпоративного іміджу; 
- посилення конкурентних позицій; 
- зміна образу; 
- позиціонування; 
- диференціація діяльності; 
- антикризові заходи 

Параметри стратегічних альтернатив 
підприємства: 
- виробництво товарів та послуг  
з найменшими витратами; 
- диференціація товарів та послуг; 
- обслуговування вузького, 
концентрованого ринку; 
- надання товарів та послуг 
широкому загалу 

Навички та ресурси: 
- організація маркетингу на 
підприємстві споживчої 
кооперації; 
- ступінь використання 
комплексу маркетингу 

Сильні та слабкі сторони  
у використанні можливостей  
у сфері комунікацій: 
- інформаційна компонентна; 
- організаційна компонентна; 
- підтримуюча компонентна 
(персонал та сприяння) 

 
Рис. 3. Внутрішні фактори, що визначають комунікаційні стратегії промислових підприємств   

(сформовано авторами на основі джерела [5]) 
 
Формування та втілення комунікативних стра-

тегій розвитку змінюють тенденції розвитку на гло-
бальніший та стрімкіший. Замість одного напряму 
надання інформації цільовій аудиторії про підпри-
ємство та його послуги в системі комунікативної 
стратегії застосовують усі елементи й комунікаційні 
канали, які можуть сприяти виконанню цілей кому-
нікації (рис. 4). 

Таким чином, комунікативні стратегії – це два 
основні комунікаційні процеси. По-перше, це про-
цес, який передбачає вплив на цільові й інші ауди-
торії потенційних майбутніх споживачів, а по-друге, 
допомагає одержанню зустрічної інформації про ре-
акцію цих аудиторій на отриману інформацію та до-
несення своїх вражень до відправника. Обидві ці 
складові однаково важливі, їхня єдність надає під- 
 



Є. В. Мироненко, І. П. Фоміченко, С. О. Баркова, М. В. Алаєва 

147 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

 
Визначення місії підприємства 

Аналіз внутрішнього і 
міжнародного ринків інформаційних 

технологій 

Аналіз прогнозних тенденцій розвитку 
інформаційного ринку 

Оцінка застосування 
різних видів КС у діяльність 

Визначення ІТ-цілей. Формування стратегічних завдань у сфері КС 

Узгодження К-цілей зі стратегічними цілями підприємства 

Розроблення альтернативних К-стратегій 

Вибір К-стратегії 

Розроблення поетапного плану реалізації К-стратегії 

Визначення основних критеріїв оцінки успішного впровадження
КС у діяльність 

Оцінка і контроль реалізації К-стратегії 

 
Рис. 4. Основні етапи формування та реалізації комунікативної стратегії на підприємстві  

(сформовано авторами на основі джерела [1]) 
 

ставу говорити про вдалу комунікацію як про сис-
тему. 

Технологічна складова системи комунікацій 
виступає інструментальною частиною комунікацій-
ного процесу, яка забезпечує автоматизацію обміну 
інформацією. Основними елементами виступають 
апаратне забезпечення, програмне забезпечення та 
канали зв'язку. Кожен елемент має певні техніко-
економічні характеристики, які визначають ефек- 
тивність відповідної складової системи комуніка-
цій. Побудова якісної комунікаційної системи якраз 
і залежатиме від збалансованості даних груп еле- 
ментів в складі відповідного господарюючого 
суб’єкта.  

Разом з тим, на практиці часто одна з названих 
складових не відповідає встановленим критеріям. 
Скажімо, слабка технічна база уповільнює комуні-
каційний процес, знижує дієвість комунікацій. Дана 
ситуація притаманна підприємствам з невисоким 
терміном перебування у ринковому середовищі, що 
утримують ринкові позиції, як правило, за рахунок 
ентузіазму працівників та відносно невеликих по- 
треб у вхідній інформації. Відставання в питаннях 
програмного забезпечення комунікаційного про-
цесу неможливо компенсувати за рахунок поліп-
шення самих комунікацій. Даний недолік можна 
компенсувати жорстким управлінням за умови, що 
технологічні процеси відпрацьовані і найближчим 
часом не потребуватимуть істотних змін. На рис. 5 
представлена система комунікативного менедж- 
менту промислового підприємства. 

Для вдосконалення системи комунікативного 
менеджменту на підприємстві потрібно: використо- 

вувати графічні засоби, які ефективно впливають на 
засвоєння інформації; подавати інформацію у фор-
мі, яка викликатиме позитивні емоції й інтерес; на-
вчити слухати й передавати інформацію учасників 
комунікативного процесу; навчитися «читати» лю-
дей за їхніми невербальними сигналами (виразом 
очей, мімікою, жестами, інтонацією; удосконалити 
зворотній зв’язок, побудову систем зворотного 
зв’язку та збирання пропозицій; забезпечувати до-
статнім обсягом інформації підлеглих [7]. 
Велике значення для вдосконалення комунікацій на 
підприємстві має сучасна інформаційна технологія. 
Уже давно широко розповсюджений персональний 
комп’ютер як засіб акумуляціїі подальшого поши-
рення інформації. У сучасному діловому світі засто-
совують електронну пошту, Facebook Messenger, 
Viber, WhatsApp, Skype тощо – ефективні засоби 
зв’язку між людьми. Нові телефонні пристрої дають 
змогу одночасно контактувати з багатьма респон- 
дентами. Дослідниця М. Туріянська стверджує, що 
важливим сучасним засобом інформаційного забез-
печення є відеозапис. Відеоконференції варто про-
водити два рази у квартал. Вони містять як вироб-
ничу управлінську, так і фінансову інформацію, чим 
дозволяють працівникам формувати власну думку 
про окремих керівників і підприємство в цілому. Ві-
деоконференції дозволяють обговорювати про-
блеми людям, які перебувають у різних місцях, зо- 
крема на різних континентах. Саме комунікації да-
ють можливість людству накопичити величезний  
потенціал знань, забезпечити узгоджену суспільну 
діяльність. Для того, щоб керівник зміг примусити  
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Рис. 5. Система комунікативного менеджменту промислового підприємства 

[сформовано авторами на основі джерела 6] 
 

працювати інших, він повинен довершено володіти 
мистецтвом комунікації [8]. 

Під час вивчення проблем спілкування на су-
часному етапі можна виділити три підходи. Перший 
фокусується на вивченні комунікацій всередині під-
приємства. Другий розглядає комунікації стосовно 
просування товару в маркетинговій системі. Третій 
підхід передбачає через спілкування будь-який об-
мін інформацією між складними динамічними сис-
темами та їх частинами, які здатні зрозуміти інфор-
мацію, накопичити та перетворити її. Таким чином, 
сучасні дослідження в галузі комунікації на підпри-
ємстві дозволяють виділити наступні підходи до ви- 
значення цього поняття: 1) управління (спілкування 
як функція управління, як передача замовлень та по- 

яснення процедур та операцій); 2) функціональна 
(спілкування як система взаємодіючих елементів, 
що забезпечують функціонування підприємства);  
3) культурологічна (спілкування як спосіб вира-
ження організаційної культури); 4) гуманістична 
(спілкування як чинник розвитку людського потен-
ціалу); 5) маркетинг (комунікація як процес нала- 
годження спілкування зі споживачами та створення 
вигідних умов для стабільної прибуткової діяльно-
сті підприємства на ринку) [9, с. 231]. 

Сьогодні нові явища письмової мови усе час-
тіше виникають незалежно від усної форми (напри-
клад, мова SМS-повідомлень), тут йдеться не лише 
про взаємозв’язок двох форм мови, а й про їх рів-
ність, бо в окремих випадках проявляються особли- 
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вості притаманні лише письмовій мові. Графічні 
знаки здатні позначати ті чи інші об’єкти дійсності 
та реалізувати поняття про них так само безпосе- 
редньо, як і звукові знаки [10]. 

Для вчасного виявлення та ліквідації можливих 
дисбалансів, необхідно створити ефективну систему 
діагностики проблем. Діагностика передбачає де- 
тальний аналіз проблем, встановлення факторів, що 
впливають на їх розвиток, підготовку відповідної ін-
формації для прийняття заходів протидії, а відтак 
з’ясовувати взаємозв’язок між проблемами, загаль-
ними цілями та результатами діяльності підприєм- 
ства. Для своєчасного усунення дисбалансів у сис-
темі комунікацій на підприємстві необхідно ство-
рити ефективну систему діагностики можливих про-
блем. Діагностика передбачає глибокий і детальний 
аналіз проблем, виявлення чинників, які впливають 
на них, підбір всієї необхідної інформації для прий-
няття рішень, а також виявлення взаємозв'язку між 
спільними цілями, проблемами та результатами  
діяльності підприємства. 

Слід зазначити, що успішне функціонування 
підприємства, формування та існування організацій-
ної культури, засвоєння та проповідування корпора-
тивних ідей і цінностей неможливе без налагодже-
ного процессу комунікацій. Комунікація сприяє  

розкриттю професійних і ділових якостей співробіт-
ників, забезпечує  розвиток їх творчого потенціалу з 
метою досягнення корпоративної стратегії і отри-
мання максимального результату. 

Висновки. В сучасних умовах господарювання 
інформаційні технології відіграють важливу роль у 
забезпеченні ефективності управління комуніка- 
ціями на промисловому підприємстві. Першочерго-
вими з них виступають оптимізація організаційних 
зв’язків та приведення структури апарату управ-
ління у відповідність з реальними виробничими 
умовами. Оскільки комунікаційна діяльність будь-
якого підприємства є відкритою соціальною систе-
мою, ідентифікація набору комунікаційних страте-
гій є складним процесом та передбачає всебічний 
аналіз і оцінку факторів, що впливають на неї. Ос- 
новною метою комунікаційної стратегії є надання 
інформаційної підтримки стратегічної програми ро-
звитку підприємства. Комунікаційна стратегія по-
винна спиратися на елементи корпоративної страте-
гії та виступає об’єднувальною ланкою найбільш 
ефективних інструментів дій для цільової аудиторії. 
Ефективна робота системи комунікацій залежить 
від наявності певних вхідних ресурсів, технологій  
та управлінських взаємодій. Цим істотно обумов-
лена ефективність менеджменту підприємства та ре-
зультат його діяльності. 
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Мироненко Є. В., Фоміченко І. П., Баркова С. О., Алаєва М. В. Особливості розвитку комунікаційного середо-

вища промислового підприємства в сучасних умовах господарювання 
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти процесу формування комунікацій на промисловому підприємстві. 

Головним завданням комунікаційної політики для підприємств є не тільки надання необхідної інформації щодо товарів і по-
слуг, а й створення прихильності й довіри до підприємства, налагодження довгострокових відносин з клієнтами. Обґрунто-
вано, що в сучасних умовах нестабільного зовнішнього оточення комунікації оцінюють ситуацію, формують цілі і завдання, 
виявляють проблеми в розвитку підприємства і загалом перетворюються на стратегічний ресурс управління промисловим 
підприємством. Доведено, що для удосконалення системи комунікативного менеджменту на підприємстві слід чітко визна-
чати потребу в інформації кожного структурного підрозділу й кожного робочого місця, регулювати інформаційні потоки від-
повідно до завдань, що вирішуються; повинна відбуватися взаємодія керівників і підлеглих; організація ефективної системи 
зворотного зв’язку; запровадження системи збирання пропозицій; інформаційні повідомлення адміністрації підприємства; 
використання сучасних інформаційних технологій. Запропоновано систему комунікативного менеджменту промислового під-
приємства, яка надає підприємству можливості результативного обміну інформацією між менеджерами й працівниками для 
досягнення головної мети організації. 

Ключові слова: комунікація, комунікаційні стратегії підприємства, комунікаційний процес в управлінні, маркетингові 
комунікації, комунікаційні засоби, комунікаційний канал, комунікативний менеджмент. 

 
Mironenko E., Fomichenko I., Barkova S., Alaeva M.  Features of Development of the Communication Environment of 

the Industrial Enterprise in Modern Conditions of Managing 
The article considers theoretical and practical aspects of the process of formation of communications at an industrial enterprise. 

The main task of communication policy for enterprises is not only to provide the necessary information about goods and services, but 
also to create commitment and trust in the enterprise, to establish long-term relationships with customers. It is substantiated that in 
modern conditions of unstable external communication environment assess the situation, form goals and objectives, identify problems 
in the development of the enterprise and in general become a strategic resource for the management of an industrial enterprise. It is 
proved that in order to improve the system of communicative management at the enterprise it is necessary to clearly define the need 
for information of each structural subdivision and each workplace, to regulate information flows in accordance with the solved tasks; 
there must be interaction between managers and subordinates; organization of an effective feedback system; introduction of a system 
for collecting proposals; information messages of the enterprise administration; use of modern information technologies. A system of 
communicative management of an industrial enterprise is proposed, which provides the enterprise with opportunities for effective 
exchange of information between managers and employees to achieve the main goal of the organization. 

Keywords: communication, communication strategies of the enterprise, communication process in management, marketing com-
munications, communication means, communication channel, communicative management. 

 
Мироненко Е. В., Фомиченко И. П., Баркова С. А., Алаева М. В. Особенности развития коммуникационной среды 

промышленного предприятия в современных условиях хозяйствования  
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты процесса формирования коммуникаций на промышленном 

предприятии. Главной задачей коммуникационной политики для предприятий является не только предоставление необходи-
мой информации относительно товаров и услуг, но и создание благосклонности и доверия к предприятию, налаживание дол-
госрочных отношений с клиентами. Обосновано, что в современных условиях нестабильного внешнего окружения коммуни-
кации оценивают ситуацию, формируют цели и задачи, обнаруживают проблемы в развитии предприятия и вообще превра-
щаются в стратегический ресурс управления промышленным предприятием. Доказано, что для усовершенствования системы 
коммуникативного менеджмента на предприятии следует четко определять потребность в информации каждого структурного 
подразделения и каждого рабочего места, регулировать информационные потоки соответственно решаемым задачам; должно 
происходить взаимодействие руководителей и подчиненных; организация эффективной системы обратной связи; внедрение 
системы сбора предложений; информационные сообщения администрации предприятия; использование современных инфор-
мационных технологий. Предложена система коммуникативного менеджмента промышленного предприятия, которая предо-
ставляет предприятию возможности результативного обмена информацией между менеджерами и работниками для достиже-
ния главной цели организации. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникационные стратегии предприятия, коммуникационный процесс в управле-
нии, маркетинговые коммуникации, коммуникационные средства, коммуникационный канал, коммуникативный менедж-
мент. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ УЗГОДЖЕННЯ  
РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Сучасна ринкова економіка має досить багато 

переваг. Серед них виділяють швидкість розвитку, 
врахування інтересів покупців, прагнення викорис-
товувати досягнення науково-технічного прогресу 
для задоволення потреб суб'єктів ринку і при цьому 
використовувати всі блага сучасності та цифровіза-
ції, яка стрімко входить у наше життя. 

Здавалося б, як в економіці можуть перетина-
тися людські взаємини та показники та як донесення 
правильної інформації до виконавця може вплинути 
на економічні показники всього підприємства. 

Відповідно до Звіту про Глобальну конкуренто-
спроможність Всесвітнього Економічного Форуму 
[1], ефективність і гнучкість ринку праці забезпечу-
ються такими факторами, як кваліфікований мене-
джмент, наявність кадрів, доступність послуг з під-
вищення кваліфікації, пряма залежність між про- 
дуктивністю праці, оплатою та побудовою корпора-
тивних взаємовідносин. 

У рейтингу глобальної конкурентоспромож- 
ності країн світу Global Competitiveness Index (звіт 
за 2020 рік) Україна зайняла 55 місце з 63 країн за 
рівнем ефективності ринку праці. Виходячи з місця 
в рейтингу зараз потенціал персоналу використову-
ється приблизно на 30%, що показує стан можли- 
востей розвитку потенціалу промислово-виробни-
чого персоналу [1]. 

Якщо звернути увагу на індекс промислового 
виробництва, який визначається у вигляді відно-
шення поточного обсягу виробництва (у грошовому 
вираженні) до обсягу промислового виробництва в 
попередньому періоді, то з 2017 по 2019 рік ми ба-
чимо явне зниження зі 103 до 91% – це роки, коли 
відбувалися процеси об'єднання компаній, вихід 
партнерів і заснування ними власних практик, поява 
нових партнерів, переходи цілих практик, які впли-
нули на систему управління персоналом [2]. 

У контексті розвитку потенціалу промислово-
виробничого персоналу перспективними напрям-
ками є вивчення організації трудового процесу, під-
готовка та набір кадрів, вибір оптимальної системи 
заробітної плати, створення відносин соціального 

партнерства на підприємстві, а також побудови  
міжособистісних відносин. Найбільш важливим для 
забезпечення повного використання потенціалу  
персоналу промислових підприємств необхідним є 
вивчення процесів узгодження рішень, які часто ви-
значають результат і ефективність процесів прий-
няття рішень на всіх рівнях управління та функ- 
ціонування підприємства в цілому. 

Питаннями вивчення процесів прийняття рі-
шень в складних економічних системах та, зокрема, 
процесів узгодження рішень займалися такі зару- 
біжні та вітчизняні вчені, як К. Берталанфі [3],  
Н. Вінер [4], М. Моїсеєв [5], О. Богданов [6], Т. Си-
нельникова [7], Т. Грубич [8], Т. Таран [9], О. Сухи-
нов, Г. Угольницький, А. Усов [10], В. Абчук [11], 
М. Кабушкин [12], В. Галіцин, О. Суслов, Н. Сам- 
ченко [13] та ін. Незважаючи на це, проблема уз- 
годження та прийняття рішень залишається відкри-
тою, носить складний міждисциплінарний характер, 
досліджується безліччю наукових напрямків. Від- 
мітною ознакою великої кількості робіт, що застосо-
вуються в управлінській діяльності, є їх спрямова-
ність на застосування в рамках комерційних органі-
зацій (орієнтовані на максимальний прибуток), що 
робить їх непридатними для специфічних завдань на 
державних підприємствах, де структура управління 
може кардинально відрізнятися, також дані питання 
не розглядалися в контексті рефлексивного управ-
ління персоналом на підприємстві. Тож, ряд завдань 
ефективного узгодження рішень і питання управ-
ління відповідними процесами на підприємствах з 
використанням рефлексивного підходу залиша-
ються вивченими недостатньо. 

Метою статті є дослідження особливостей уп-
равління в системі узгодження рішень на підприєм-
ствах. 

У процесі прийняття рішень на підприємствах 
одне з центральних місць займають процедури уз- 
годження рішень. 

Класично виділяють кілька підходів до вивчен-
ня узгодження рішень: кооперативний, комуніка- 
тивний, інтелектуальний, особистісний. У контексті 

Менеджмент 
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узгодження рішень на підприємстві ми використо-
вуємо кілька, щоб охопити як суб'єкт, так і об'єкт уп-
равління. 

В цілому, процес управління Т. Грубич [8] роз-
глядає як серію безперервних взаємопов'язаних дій, 
спрямованих на досягнення поставлених цілей, 
проте кожне з рішень само по собі є процесом, дуже 
важливим для успіху організації. Їх називають 
управлінськими функціями. Кожна управлінська 
функція теж являє собою процес, тому що також 
складається з серії взаємопов'язаних дій. Процес уп-
равління є загальною сумою всіх функцій. 

Таким чином, процес управління – це багато- 
планове та складне завдання, спрямоване на вико-
нання безперервних взаємопов'язаних дій для до- 
сягнення поставлених цілей. 

У сучасних системах управління в результаті 
поділу праці склалося положення, при якому готу-
ють, розробляють рішення одні працівники органі-
зації, приймають або затверджують – інші, а вико-
нують – треті. 

Інакше кажучи, керівник часто затверджує та 
несе відповідальність за рішення, якого не розроб-
ляв; фахівці, які готували і аналізували рішення, не 
приймають участі в його реалізації, а виконавці не 
приймають участі в підготовці та обговоренні рі-
шень. Ухвалення управлінських рішень в організації 
досить часто помилково розглядається як індивіду- 
альний, а не груповий процес. Тож, вкрай важливим 
на підприємствах стає процес узгодження рішень. 

Поняття узгодження Т. Таран розглядає як до-
сягнення попередньої домовленості між суб'єктом  
і об'єктом для досягнення поставленої мети. Але 
дане поняття недостатньо розкриває дії об'єктів в си-
стемі узгодження, тобто не описує ті дії, які дозво-
лять досягти кінцевої мети, в нашому випадку – під-
приємства [9]. 

Автори О. Сухинов, Г. Угольницький і А. Усов 
у роботі щодо механізмів узгодження інтересів при 
управлінні проєктами розвитку територій поясню-
ють поняття узгодження як досягнення попередньої 
згоди між групою зацікавлених і відповідальних 
осіб з приводу прийняття спільного рішення або 
здійснення угоди [10]. Відповідно, узгодження ви-
значається як досягнення попередньої домовленості 
між групою зацікавлених і відповідальних осіб з 
приводу прийняття спільного рішення, здійснення 
угоди. 

У менеджменті та економіці багато уваги при-
ділено дослідженням управлінських рішень, теоре-
тичним і методологічним аспектам даного поняття 
[11]. Особливу увагу приділено організації процесу 
прийняття управлінських рішень та використання 
методичного інструментарію. У роботах М. Кабуш-
кина, М. Вахрушиної викладений інструментарії ви-
рішення економічних та управлінських завдань,  
адаптований саме до конкретних етапів і процедур 
методики прийняття рішень [12]. 

Наприклад, у статті [13] управлінське рішення 
розглядається як вибір керівником альтернатив в ра-
мках його посадових повноважень і компетенцій та 
спрямований на досягнення цілей організації. 

Розглянуті авторами питання управлінських рі-
шень висвітлюються лише з економічної чи управ-
лінської точки зору (наприклад, як найкращим чи-
ном використовувати обмежені фінансові та матері-
ально-технічні ресурси) але не беруть до уваги ви-
вчення психологічних особливостей співробітників 
та їх взаємини та взаємодію (насамперед інформа-
ційну), що, на нашу думку, дещо обмежує можли- 
вості побудови ефективної системи управління. 

Також важливим фактором прийняття дійсно 
ефективного рішення є формування достатньо пов-
ної безлічі його можливих альтернатив. Одночасно 
важливим є вибір методу, коли потрібно активізу-
вати учасників процесу прийняття рішення, узго-
дити інтереси сторін, яких стосується рішення, під-
вищити їх зацікавленість в результатах, ефектив-
ність групового підходу до розробки рішення. При 
цьому важливо приділяти увагу організації групової 
роботи, зокрема визначенню регламенту поведінки 
групи, враховувати існуючі переваги та недоліки 
цього методу. 

Проведений аналіз методів узгодження інтере-
сів економічних агентів з точки зору раціональності 
їх поведінки та рівня узгодженості інтересів пока-
зав, що в основі механізму узгодження інтересів 
економічних агентів повинна лежати інтеграція  
формалізованих і неформалізованих методів уз- 
годження, що дозволить здійснювати оцінку та про-
гноз досягнення як загальних, узгоджених пріорите-
тів розвитку системи, так і власних інтересів еконо-
мічних агентів. 

Вивчаючи теоретичні аспекти процесу узго-
дження рішень, автори В. Галіцин, В. Суслов, 
Н. Самченко визначають поняття узгодження рі-
шень як творчу, вольову дію суб'єкта управління на 
основі знання законів функціонування управлін- 
ської системи і способів діяльності колективу щодо 
вирішення проблеми [14]. 

Дослідити ці особливості дозволяє методоло-
гія, яка враховує поведінкові характеристики осіб, 
приймаючих рішення, враховуючи фактори індиві-
дуальної поведінки та взаємодії, а також коригуючі 
та регулюючі заходи впливу на них. Впровадження 
в модель механізму коригування стратегії поведінки 
агентів дозволяє вибудувати лінію раціональної по-
ведінки агентів не тільки на підставі фактора власної 
задоволеності, а й з точки зору ефекту всієї системи 
в цілому. 

М. Агафонова та В. Баришева характеризують 
процедуру досягнення згоди членів організації з 
пропонованим рішенням проблеми [15]. Тобто уз- 
годження рішень на підприємстві – це процедура до-
сягнення згоди співробітників та управлінців під- 
приємства. Але в той же час з'являється проблема 
визнання рішення двома групами в організації: тими 
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керівниками підрозділів, на діяльність яких може 
вплинути рішення, і тими виконавцями, які будуть 
виконувати його. 

Схожу думку описано в роботі [16], що узгод-
ження – це процес обміну інформацією між співро-
бітниками та керівниками, тобто сполучний процес 
в управлінні та складова частина будь-якої управ- 
лінської функції, що дозволяє забезпечити необхід-
ність досягнення визнання різними людьми пропо-
нованого управлінського рішення на підприємстві. 

Тобто в процесі прийняття рішень необхідною 
є відповідна завчасна підготовка й осіб, що прийма-
ють рішення, і рядових фахівців підприємства. 

Отже, поняття узгодження рішень на підприєм-
стві – це процес досягнення згоди членів організації 
з передбачуваним рішенням шляхом обміну інфор-
мацією між співробітниками та керівниками. Ос- 
новною причиною, що не дозволяє співробітникам 
ефективно погоджувати рішення, є недостатня ін- 
формованість, пов'язана з обмеженим обміном  
інформацією між співробітниками і керівниками. 
Самі ж співробітники мало інформовані або навпаки 
досить інформовані, але переслідують власні цілі в 
процесі прийняття рішень, які можуть суперечити 
стратегічним цілям підприємства. 

Одним з ефективних методів побудови пра- 
вильних взаємин у колективах, між підлеглими та 
керівництвом є рефлексивне управління, яке пов- 
ністю задовольняє всім критеріям системи узгод-
ження рішень. У рефлексивному управлінні акцент 
зміщується на розгляд особливостей взаємодії чле-
нів колективу, розглядаються психологічні особли-
вості процесу прийняття рішень. 

Засновником рефлексивного управління в на-
уці є радянський та американський психолог і мате-
матик, професор Каліфорнійського університету в 
Ірвайні, засновник теорії рефлексивних ігор В. Ле-
февр [17]. 

У роботах [18–20] вводяться поняття рефлек- 
сивних моделей поведінки суб'єктів управління та 
побудови взаємин між ними.  

Завдання узгодження рішень на підприємствах 
полягає в тому, щоб створити ефективний механізм 
правильних взаємин між співробітниками підпри-
ємств. 

Поняття рефлексії Д. Новіков розуміє як «дія 
дії», тобто як особливу, практичним чином органі-
зовану дію, завдяки якій інтелектуальне відобра-
ження дії (або діяльності) обертається дією відобра-
ження [21]. Суб'єкт управління стає для себе суб'єк-
том змін. Діяльність рефлексії виступає тут як зов-
нішня практична діяльність, відносно до якої прак-
тична діяльність управління стає «внутрішньої». 

Тут відбивається загальний підхід до управління 
людиною з огляду на психологічні особливості з ви-
користанням різноманітних прийомів і прийнятих 
ним рішень, поведінки в колективі, роботи в органі-
зації в цілому, а також власного розвитку. Резуль-
тати рефлексії дозволяють точніше оцінювати свою 
поведінку та приймати правильніші рішення в сис-
темі узгодження рішень. 

Отже, головним завданням рефлексивного уп-
равління стає вивчення самого себе та ситуації  
навколо себе, ураховуючи інтереси підприємства. 
Ці знання дозволяють нам оцінювати всі ці фактори 
як вхідні дані для аналізу та побудови моделі управ-
ління процесів узгодження рішень на підприєм- 
ствах. 

Отже, рефлексивне управління в системі узго-
дження рішень на підприємстві визначимо як дії, 
спрямовані на досягнення передбачуваного управ- 
лінського рішення, які дозволяють, беручи до уваги 
психологічні особливості опонента, прогнозувати 
наслідки поведінки, а значить і керувати опонентом 
не безпосередньо (жорстко, директивно), а опосе- 
редковано (м'яко, комплементарно). 

Висновки. Таким чином, розглянуті особливо-
сті управління в системі узгодження рішень на під-
приємствах дозволяють зробити висновок про те, 
що розроблення відповідних механізмів рефлексив-
ного управління на підприємствах необхідно ґрун-
тувати на дослідженні системи психологічних особ-
ливостей прийняття рішень суб'єктами для забезпе-
чення підвищення керованості як персоналом, так  
і підприємством у цілому. Використання рефлек- 
сивного управління в системі узгодження рішень на 
підприємстві дозволить успішно моделювати пове-
дінку об'єкта управління, ефективно впливати на 
нього маловитратними методами для ефективного 
досягнення цілей підприємства.  

Тож, визначені особливості управління в сис-
темі узгодження рішень на підприємствах обумов-
люють необхідність побудови концептуальних по-
ложень рефлексивного управління узгодженням рі-
шень на підприємствах в рамках наведених визна-
чень. Реалізація рефлексивного управління в сис-
темі узгодження рішень на підприємстві дозволить 
скоротити час розробки управлінських рішень, а та-
кож зменшити ризик і невизначеність у процесі уз-
годження рішень, підвищити ефективність роботи 
підприємства, використовуючи весь потенціал ін- 
формаційних взаємодій працівників. 

Перспективним напрямком дослідження є по-
будова механізму рефлексивного управління уз- 
годженням рішень на підприємствах. 
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Турлакова С. С., Логвиненко Б. І. Особливості управління в системі узгодження рішень на підприємствах 
Розглянуто особливості управління в системі узгодження рішень на підприємствах. Визначено актуальність рефлексив-

ного управління в системі узгодження рішень на підприємстві. Проведено аналіз понятійної складової процесів рефлексив-
ного управління в системі узгодження рішень.  

Зроблено висновок про те, що розроблення відповідних механізмів рефлексивного управління на підприємствах необ-
хідно ґрунтувати на дослідженні системи психологічних особливостей прийняття рішень суб'єктами для забезпечення підви-
щення керованості як персоналом, так і підприємством у цілому.  

Визначені особливості управління в системі узгодження рішень на підприємствах обумовлюють необхідність побудови 
концептуальних положень рефлексивного управління узгодженням рішень на підприємствах у рамках наведених визначень. 

Реалізація рефлексивного управління в системі узгодження рішень на підприємстві дозволить скоротити час розробки 
управлінських рішень, зменшити ризик і невизначеність у процесі узгодження рішень, підвищити ефективність роботи під- 
приємства, використовуючи весь потенціал виробничих взаємодій працівників. 

Ключові слова: управління, узгодження рішень, інформованість, рефлексія, рефлексивне управління, підприємство. 
 
Turlakova S., Lohvinenko B. Features of Management in the System of Coordination of Decisions at the Enterprises 
The features of management in the system of coordination of decisions at enterprises are considered. The relevance of reflexive 

management in the system of coordination of decisions at the enterprise has been determined. The analysis of the conceptual component 
of reflexive management processes in the decision coordination system is carried out. 

It is concluded that the development of appropriate mechanisms of reflexive management at enterprises should be based on the 
study of the system of psychological characteristics of decision-making by subjects to ensure an increase in controllability of both 
personnel and the enterprise as a whole. 

The features of management in the system of decision coordination at enterprises are determined, which necessitate the construc-
tion of conceptual provisions of reflexive management of decision coordination at enterprises within the framework of the above 
definitions. 

The implementation of reflexive management in the system for coordinating decisions at the enterprise will reduce the time for 
developing management decisions, reduce risk and uncertainty in the process of coordinating decisions, and increase the efficiency of 
the enterprise, using the full potential of production interactions of workers. 

Keywords: management, coordination of decisions, awareness, reflection, reflective management, enterprise. 
 
Турлакова С. С., Логвиненко Б. И. Особенности управления в системе согласования решений на предприятиях 
Рассмотрены особенности управления в системе согласования решений на предприятиях. Определена актуальность  

рефлексивного управления в системе согласования решений на предприятии. Проведен анализ понятийной составляющей 
процессов рефлексивного управления в системе согласования решений. 

Сделан вывод о том, что разработку соответствующих механизмов рефлексивного управления на предприятиях необ-
ходимо обосновывать на исследовании системы психологических особенностей принятия решений субъектами для обеспе-
чения повышения управляемости как персоналом, так и предприятием в целом. 

Определенные особенности управления в системе согласования решений на предприятиях обусловливают необходи-
мость построения концептуальных положений рефлексивного управления согласованием решений на предприятиях в рамках 
приведенных определений. 

Реализация рефлексивного управления в системе согласования решений на предприятии позволит сократить время раз-
работки управленческих решений, уменьшить риск и неопределенность в процессе согласования решений, повысить эффек-
тивность работы предприятия, используя весь потенциал производственных взаимодействий работников. 

Ключевые слова: управление, согласование решений, информированность, рефлексия, рефлексивное управление, пред-
приятие. 
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ІННОВАЦІЙНА УЛЬТРАСТРУКТУРА ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Постановка проблеми. Аналізуючи діяльність 
держави в питаннях розбудови наукоємної еконо-
міки, необхідно звертати увагу на певні моменти. 
По-перше, зацікавленість держави в інноваційному 
процесі. Якщо розглядати інновації як кінцевий ре-
зультат діяльності інтелектуально-креативних ре- 
сурсів суспільства, то держава прагне до максиміза-
ції економічної віддачі від цієї діяльності. По-друге, 
для більш ефективного управління і використання 
результатів інноваційної діяльності суб'єктів всіх  
рівнів економіки держава повинна контролювати 
цей процес системно, тобто на основі процесу взає-
модії і налагодження зворотного зв'язку з цими  
суб'єктами. 

Перехід України до інноваційної економіки ви-
магає і відповідних інституційних перетворень, го-
ловним з яких є створення національної інновацій-
ної системи, що забезпечує умови для сталого роз-
витку економіки на основі використання інтелекту-
ального потенціалу, генерування, розповсюдження 
та реалізації нових наукових знань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми формування та розвитку національної 
інноваційної системи постійно знаходяться в центрі 
уваги вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків, 
зокрема О. Амоші, Ю. Бажала, В. Гейця, І. Лукінова, 
А. Чухна та ін. Питання формування та функціону-
вання національних інноваційних систем досліджу-
ють в своїх роботах І. Багрова, В. Білозубенко,  
М. Бунчук, А. Гречко, В. Іванов, О. Кавтиш, І. Кар-
пунь, О. Кузьменко, Б.-А. Лундвал, І. Макаренко,  
С. Меткалф, З. Микитюк. Р. Нельсон, М. Пашута,  
В. Побірченко, Л. Федулова, К. Фрімен, О. Черевко, 
Л. Яремко та ін. 

Незважаючи на те, що в останні роки стрімко 
зростає кількість публікацій присвячених питанням 
формування національної інноваційної системи на 
сьогодні залишається ще багато недосліджених про-
блем щодо її структурних елементів. 

Метою статті є аналіз складових інноваційної 
ультраструктури національної інноваційної системи 
та з’ясування умов її ефективного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
якості стартової ланки всієї інноваційної системи є 
необхідним окреме виділення такої важливої скла-
дової, яку ми назвали інноваційною ультраструкту-
рою національної інноваційної системи. 

Вперше поняття «ультраструктура суспіль- 
ства» було запропоновано ввести в науково-термі-
нологічний оборот у 1983 р. професором Е. Ага-
баб’яном, який підкреслює його значимість, відзна-
чає, що це «провідна ланка економіки, свого роду 
каталізатор прогресу, визначає і спрямовує поча-
ток». На його думку, ультраструктура визначає пер-
спективи розвитку основного виробництва і вклю-
чає наукове забезпечення (НДДКР), управління, під-
готовку фахівців. «Освіта, галузеві центри світового 
господарства, що спеціалізуються на прогресі знань 
відносяться до ультраструктури суспільства» [1, 
с. 96-97]. 

«Ультра» (від латинського ultra – далі, більш, 
понад) означає, що знаходиться за межами чого-не-
будь. Ультраструктура відображає особливості про-
цесів і явищ, що відбуваються «нагорі», а інфра- 
структура (infra – знизу, під), відноситься до допо-
міжної діяльності. 

Інноваційна ультраструктура, на відміну від 
ультраструктури суспільства, – це все, що виробляє 
нововведення (щось нове, що за певних умов транс-
формується в інновації) і являє собою, на наш пог-
ляд, сукупність організацій, які виконують наукові 
дослідження і розробки. 

Основну роль у функціонуванні НІС відіграє 
генерація знань, що є основою розвитку технології  
і створює потенціал для цього. 

Ультраструктура не створює безпосередньо ма-
сових комерційних продуктів – вона створює нові 
знання, інтелектуальні ресурси суспільства, є голов-
ним джерелом сучасних технологій, вирішальним 
чином впливає на зміст, рівень і якість освіти. 

«Наука є загальною продуктивною силою, без-
посередньо не виробляє матеріальні блага, але коло-
сальною мірою розвиває продуктивні сили» [2, 
с. 104] і відіграє важливу роль у багатьох галузях  
і сферах життя людей. Рівень розвитку науки – один 
з основних показників розвитку держави. У резуль-
таті наукових відкриттів виникають нові види енер-
гії, матеріалів, технологічні процеси, створюються 
на основі використання нових принципів покоління 
високопродуктивної і високоекономічної техніки  
і технологій. Широке впровадження наукових до- 
сягнень у виробництво відкриває небачені можли- 
вості для інноваційного розвитку країн. У сучас- 

Менеджмент інновацій 
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ному суспільстві без науки неможлива його інте- 
лектуальна і виробнича сила, безпека держави, 
тобто наука стала важливим критерієм цивілізова-
ності і культурності народів. 

Однак не слід забувати, що наука виникла і  
розвивалася, в кінцевому рахунку, під впливом по- 
треб виробництва – виробництво стало вимагати для 
свого подальшого розвитку систематично проведе-
них наукових досліджень і розробок. Так, під впли-
вом потреб скотарства, землеробства, будівництва, 
судноплавства і військової справи виникли астроно-
мія, математика, інженерні науки. Таким чином, ви-
никнення і розвиток наук з самого початку обумов-
лено виробництвом і заради виробництва розвива-
лося наукове знання. Тому наука впливала на ви- 
робництво завжди і в цьому сенсі завжди була по- 
тенційною або непрямою продуктивною силою. На-
ука як головне джерело інновацій повинна розгляда-
тися як органічний елемент економічних процесів, 
що відбуваються в рамках національних держав, у 
галузях господарства, у великих корпораціях і дріб-
них компаніях. У зв'язку з цим виділення саме інно- 

ваційної ультраструктури, як окремої компоненти в 
організаційній структурі національної інноваційної 
системи, є, на наш погляд, необхідним. 

Основними сферами дії інноваційної ультра-
структури повинні бути: 

– проведення якісних і результативних науко-
вих досліджень (виробництво знань); 

– підготовка висококваліфікованих кадрів, як 
для наукових досліджень, так і для економіки країни 
в цілому (відтворення знань); 

– досягнення світового рівня в дослідженнях і 
розробках за обраними пріоритетними напрямами 
(наукове лідерство). 

На наш погляд, можна виділити наступні види 
інноваційної ультраструктури (табл. 1). 

Спираючись на гіпотезу Й. Шумпетера, відпо-
відно до якої капіталізм розвивається через дуалізм, 
який поєднує ентузіазм винахідника-підприємця і 
монополізм корпорацій, національна інноваційна 
система повинна забезпечувати можливості для  
творчої діяльності і одиночному винахіднику, і ве-
ликій компанії. 

 

Таблиця 1 
Види інноваційної ультраструктури (складено автором) 

Інноваційна ультраструктура
Інституалізована Неінституалізована 

Наукові організації Ініціативні фізичні особи, різні незалежні винахідники
ВНЗ, де проводяться науково-дослідні роботи Неформальні групи, що займаються технологічною і со-

ціальною творчістю поза рамками створених для цих ці-
лей організацій 

Інші організації, які виконують наукові до-
слідження 

 
Для ефективного розвитку інноваційної ультра-

структури необхідні певні умови, спрямовані на по-
єднання науки з вищою професійною і післявузів- 
ською освітою; вдосконалення наукового обслуго-
вування; підтримка діяльності неінституалізованих 
джерел, так званих науково-технічних неформалів; 
створення за американським досвідом дослідниць-
ких університетів; концентрація ресурсів на пріори-
тетних напрямах фундаментальних наук; макси- 
мальна відкритість та інтеграція української науки у 
світову наукову спільноту (рис. 1). 

Основні складові інноваційної ультраструк-
тури наведені на рис. 2. 

Формування ефективно діючої інноваційної си-
стеми сприяє розвитку високотехнологічного ви- 
робництва, що спирається на інтелект, перетво-
ренню знань та інформації в домінуючий ресурс, а 
також все більшою дифузією базисних інновацій  
і радикальних інноваційних процесів, що ґрунту-
ються, як правило, на результатах фундаментальної 
науки. Наука в сучасних умовах виступає вже не 
тільки як джерело інноваційних ідей, а і як ресурс, 
що пронизує всі ланки інноваційного процесу. Це 
пов'язано з тим, що в умовах швидкої зміни ринко-
вої кон'юнктури може виникнути потреба в додатко-
вих наукових дослідженнях і експериментах, при- 

чому ця потреба може виникнути на будь-якій стадії 
інноваційного процесу. 

Слід мати на увазі, що наука як головне дже-
рело інновацій повинна розглядатися не як замкну-
та, ізольована університетами, академічними інсти-
тутами й науковими центрами система, а як орга- 
нічний елемент економічних процесів, що відбува-
ються в рамках національних держав, в галузях гос-
подарства, у великих корпораціях і в дрібних компа-
ніях. Тому, одним із першочергових завдань у фор-
муванні національної інноваційної системи є вве-
дення в оборот потужного потенціалу науки. 

Роль науки принципово змінюється, це обумов-
лено інноваційним типом сучасного економічного 
зростання, який пов'язаний з розвитком високих  
технологій, новою системою створення багатства, 
що виникає та спирається на інтелект, перетворен-
ням знань та інформації в домінуючий ресурс, а та-
кож все більшим поширенням радикальних іннова-
цій, заснованих, як правило, на результатах фунда-
ментальної науки. 

У сучасних умовах результати фундаменталь-
них досліджень, найважливіших прикладних дослід-
жень і розробок є не тільки основою економічного 
зростання держави, а й визначають рівень конкурен-
тоспроможності держав у світовому співтоваристві,  
 



Л. В. Олексенко 

158 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

Рис. 1. Умови розвитку ефективної ультраструктури (складено автором) 

Рис. 2. Основні складові інноваційної ультраструктури (складено автором) 

ступінь забезпечення їх національної безпеки та ін-
теграції в світову економіку і його сталого розвитку. 

До кінця 80-х років СРСР та Україна, як одна з 
його найбільш значимих частин, мали могутній на-
уковий потенціал, багатогалузеву наукомістку еко-
номіку. Вітчизняна система відтворення інтелекту- 

ального потенціалу в 70-80-ті роки, навіть у ситуації 
недосконалості економічного механізму, за визна-
ченням учених світового рівня, перевищувала рівні 
США і багатьох інших європейських країн. 

За роки незалежності за деякими науковими на-
прямами вдалося не лише зберегти, але й відчутно 
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зміцнити науково-технічний потенціал. Підтверд-
женням тому є наявність визнаних у світі наукових 
шкіл, зокрема у галузі математики та декаметрової 
радіоастрономії, фізіології та клітинної біології,  
теоретичної фізики і фізики низьких температур та 
ядерній фізиці, створення нових матеріалів, біотех-
нологій, електрозварювання, а також у розробці уні-
кальних технологій у галузях інформатики, телеко-
мунікацій і зв’язку, авіаційній і ракетно-космічній. 
За окремими з цих наукових напрямів Україна і нині 
зберігає провідні позиції у світі. 

Історичний розвиток науки України протягом 
ХХ століття обумовив її структуризацію за окре-
мими секторами, що вирішує наукові проблеми  
фундаментального і прикладного характеру. На- 
укові дослідження в Україні виконуються: 

– науковими установами Національної академії 
наук України (НАНУ) та інших державних галузе-
вих академій – академічний сектор науки; 

– науковими і педагогічними навчальними за-
кладами – освітній сектор науки; 

– науковими підрозділами відомств, підпри-
ємств і організацій різних галузей народного госпо- 

дарства України – галузевий і заводський сектори 
науки. 

Завдання, що стоять перед кожним з цих секто-
рів науки, різні. Так, якщо академічний сектор зай-
мається фундаментальними і пошуковими дослід-
женнями та, незначною мірою, розв’язанням прик-
ладних проблем, то виробничий сектор виконує ви-
нятково прикладні розробки (створення й впровад-
ження конкретних технологій, систем, приладів 
тощо). Вузівський сектор науки здійснює і фунда- 
ментальні, і прикладні дослідження. Завдяки постій-
ному поповненню наукових колективів молоддю  
розробки вищих навчальних закладів завжди забез-
печені кадрами. 

Розгалужена мережа наукових організацій, що 
діє в Україні, охоплює широкий спектр галузей на-
уки і техніки й спроможна за сприятливих умов за-
безпечувати реалізацію науково-технічного про-
гресу та інноваційної перебудови української еконо-
міки [3, с. 207-208]. 

У 2019 р. наукові дослідження і розробки вико-
нували 950 організації, 42,9% з яких відносилися до 
державного сектору економіки, 43,1% – підприєм-
ницького, 14,0% – вищої освіти (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за секторами діяльності  
[4, с. 12; 5, с. 15; 6, с. 15] 

Сектор Од. виміру 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Усього од. 1510 1303 978 972 963 950 950

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. державний  
сектор 

од. 501 514 433 453 441 457 408
% 33,2 39,4 44,3 46,6 45,8 48,1 42,9

підприємницький  
сектор 

од. 837 610 394 366 376 351 409
% 55,4 46,8 40,3 37,7 39,0 36,9 43,1

сектор вищої  
освіти 

од. 172 178 151 153 146 142 133
% 11,4 13,7 15,4 15,7 15,2 15,0 14,0

приватний неприбут-
ковий сектор 

од. - 1 - - - - -
% - 0,1 - - - - -

 
Доцільність включення сектору вищої освіти в 

інноваційну ультраструктуру пов'язано з посилен-
ням наукової та інноваційної функції вузів. Рефор-
мування вузів на основі активізації в них інновацій-
ної діяльності за допомогою формування відповід-
ної ультраструктури – перспективний шлях, однак 
акцент необхідно також зробити на посилення  
дослідницького процесу, його початковій стадії. 
Якісна освіта та підготовка висококласних унікаль-
них фахівців можлива лише на основі проведення 
фундаментальних досліджень, їх високої частки в 
структурі вузівської науки. У цьому випадку освіту 
можна розглядати як повноцінну ланку НІС поряд  
із наукою і виробництвом. 

Створення середовища для розширеного від- 
творення знань, збереження і активного викорис-
тання створеного попередніми поколіннями заділу  
і традицій у галузі фундаментальної науки як основи 
для розвитку освіти і науки світового рівня є акту- 

альним завданням. Доцільність підвищення рівня 
вузівської науки на основі інтеграції освітніх і до- 
слідницьких організацій та створення науково- 
освітніх центрів не викликає сумніву. 

У 2016 р. найбільша кількість організацій, що 
здійснювали наукові дослідження і розробки, була 
підпорядкована Національній академії наук України 
(181). Міністерству освіти і науки України – 119, На-
ціональній академії аграрних наук – 86, Міністер- 
ству аграрної політики та продовольства України – 
51, Міністерству охорони здоров'я України – 35, На-
ціональній академії медичних наук – 35, Міністер- 
ству економічного розвитку і торгівлі України – 34, 
Національній академії педагогічних наук – 12 орга-
нізацій [5, с. 13]. 

Частка організацій, які виконували наукові та 
науково-технічні роботи в галузі природничих наук 
становила 38,3%, в галузі технічних наук – 38, сус-
пільних – 11,6, гуманітарних – 5% [4, с. 11]. 
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Основними регіонами розміщення установ, які 
виконують наукові та науково-технічні роботи в 
2019 р., є економічно розвинені регіони – м. Київ 
(399 організацій), Харківська (139), Львівська (69), 
Дніпропетровська (57), Одеська (51) області. У них 
зосереджується понад 79% загальної кількості на- 
уково-дослідних установ, діяльність яких стимулю-
ється потребою в науковому продукті з боку круп-
них промислових підприємств [6, с. 13]. 

Важливою складовою науково-технічного по-
тенціалу є наукові кадри. Україна традиційно вважа-
ється державою з вагомим науковим потенціалом, 
визнаними у світі науковими школами, розвиненою 
системою підготовки кадрів. Основними формами 
підготовки наукових і науково-педагогічних праців-
ників вищої кваліфікації є аспірантура і докторан-
тура. Підготовка кандидатів і докторів наук здійс-
нюється вищими навчальними закладами третього  
і четвертого рівнів акредитації та науковими устано-
вами. 

Переважна більшість закладів, що здійснюють 
підготовку аспірантів у 2016 р., перебували у сфері 
управління Міністерства освіти і науки – 32%, На- 
ціональної академії наук – 28, Національній академії 
медичних наук – 7, Національної академії аграрних 
наук – 6, Міністерства охорони здоров’я – 4%. 
Схожа ситуація спостерігається і зі сферою управ-
ління докторантури: Міністерству освіти і науки – 
44%, Національній академії наук України – 24, Мі-
ністерству охорони здоров'я – 5, Національній ака-
демії аграрних наук – 4% [5, с. 17].  

В Україні в 2019 р. у наукових установах та за-
кладах вищої освіти працювало 417 аспірантур та 
253 докторантур, в яких навчалося 25245 аспірантів 
та 1113 докторантів. Чисельність аспірантів збіль-
шилася на 10,6% порівняно з 2018 р., а докторантів 
зменшилося на 2,8% [7, с. 128]. 

У 2018 р. у вищих навчальних закладах працю-
вало 51,3% (221) аспірантур та 64,4% (174) докто- 
рантур, у наукових установах, відповідно, 48,7% 
(210) та 35,6% (96). Найбільша кількість аспірантів 
навчається у галузі технічних, економічних, юри- 
дичних та педагогічних наук. Переважна більшість 
аспірантів та докторантів навчається за рахунок дер-
жавного бюджету – 63,4 та 85,6% відповідно. Мож-
ливість оплатити навчання за рахунок коштів юри-
дичних та фізичних осіб знайшли у минулому році 
8,4 тис. аспірантів та 165 докторанти. 

Очікуваним підсумком навчання в аспірантурі 
та докторантурі є захист дисертації. У 2018 р. пи-
тома вага осіб, які захистили кандидатську дисерта-
цію становила 23%, докторську – 24,1%. 

Розподіл аспірантур та докторантур за регіо-
нами нерівномірний. Більшість з них зосереджені у 
м. Києві – відповідно 183 і 97, Харківській області – 
59 і 40, Львівській – 32 і 21, Дніпропетровській – 28 
і 16, Одеській – 22 і 16. В інших регіонах їх кількість 
обчислюється одиницями, хоча немає жодного ре- 

гіону, де були б відсутні аспірантура або докторан-
тура.  

У м. Києві навчається 7828 аспірантів і 433 док-
торантів, у Харківській області відповідно – 3018 
і 133, Львівській – 1881 і 86, Одеській – 1529 і 56, 
Дніпропетровській – 1224 і 56. 

Вікова структура аспірантів та докторантів має 
суттєві відмінності. Переважна більшість аспірантів 
у 2018 р. (69%) має вік до 30 років (29% – до 25 ро-
ків, 40% – 25-29 років), тоді як 73% докторантів ма-
ють вік 35 років і старше [8, с. 15-25]. 

Офіційно затвердженим індикатором науково-
технічного розвитку країн-членів ЄС є насиченість 
науковими кадрами, тобто кількість працівників, що 
виконують дослідження і розробки, в загальній чи-
сельності зайнятих в економіці країни (у розрахунку 
на 1000 осіб). В Україні останнім часом спостеріга-
ється тенденція до зменшення кількості виконавців 
наукових та науково-технічних робіт на 1000 осіб 
зайнятого населення. 

У 1990 р. в Україні було зосереджено 6,5% сві-
тового науково-технічного потенціалу при чисель-
ності населення близько 0,1% світової чисельності. 
З кожної 1000 зайнятих 11 осіб працювали в на- 
уково-технічній сфері. У 2000 р. таке співвідно-
шення становило вже 6 осіб на 1000 зайнятих, у 
2005 р. – 5 осіб, а 2017 р. – 4,8 особи. Аналіз статис-
тичних даних свідчить, що за роки незалежності Ук-
раїни чисельність виконавців наукових та науково-
технічних робіт скоротилася з 313 тис. осіб у 1990 р. 
до 92,4 тис. у 2009 р., тобто більше ніж втричі. З 
року в рік за межі України емігрує в середньому 
близько 50 тис. дипломованих фахівців, що займа-
ються інноваційною діяльністю. Зменшення високо-
кваліфікованих наукових кадрів відповідно змен-
шує можливості виробляти нові знання. У той же 
час у розвинутих країнах кількість наукових праців-
ників збільшується в середньому на 2,5-3% щорічно, 
так у Фінляндії їх чисельність на 1000 зайнятих ста-
новить 32,7%, у Данії – 31,6, Ісландії – 29,6% [9, с. 85]. 

Останніми роками спостерігається зменшення 
чисельності працівників у науковій сфері, причому 
більш інтенсивно відбувається скорочення праців-
ників, безпосередньо зайнятих НДДКР. 

Загальна чисельність працівників організацій, 
які виконували наукові та науково-технічні роботи в 
2019 р. становила 79,2 тис. осіб, з яких 64,5% – до- 
слідники, 9,4% – техніки, 26,1% – допоміжній пер-
сонал (табл. 3). 

Тенденція скорочення кількості працівників за-
йнятих науковими дослідженнями і розробками ви-
кликає певну тривогу: за період з 2010 по 2019 р. чи-
сельність працівників, зайнятих науковими дослід-
женнями і розробками знизилася в 2,3 раза, а до- 
слідників – в 2,6 раза.  

У 2019 р. частка виконавців ДіР (дослідників, 
техніків і допоміжного персоналу) у загальній кіль-
кості зайнятого населення України становила 0,48%  
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Таблиця 3 
Чисельність працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень  

і розробок, за секторами діяльності [5, с. 36; 6, с. 39] 

Роки 
Працівники  
основної  

діяльності, осіб 

з них 

дослідники техніки 
допоміжний 
персонал 

осіб % осіб % осіб %
Усього 

2010 р. 182484 133744 73,3 20113 11,0 28627 15,7 
2015 р. 122504 90249 73,7 11178 9,1 21077 17,2
2016 р. 97912 63694 65,1 10000 10,2 24218 24,7
2017 р. 94274 59392 63,0 9144 9,7 25738 27,3
2018 р. 88128 57630 65.4 8553 9,7 21945 24,9
2019 р. 79262 51121 64,5 7470 9,4 20671 26,1

в т.ч. державний сектор 
2010 р. 57055 41372 72,5 6751 11,8 8932 15,7 
2015 р. 45835 34318 74,9 4498 9,8 7019 15,3
2016 р. 41662 30192 72,5 3905 9,4 7565 18,1
2017 р. 39701 29042 73,2 3589 9,0 7070 17,8
2018 р. 39553 29021 73,4 3410 8,6 7122 18,0
2019 р. 35274 25726 72.9 3082 8,8 6466 18,3

підприємницький сектор 
2010 р. 57831 30736 53,2 9570 16,5 17525 30,3 
2015 р. 36999 18985 51,3 5575 15,1 12439 33,6
2016 р. 35533 15673 44,1 4961 14,0 14899 41,9
2017 р. 36849 15203 41,3 4532 12,3 17114 46,4
2018 р. 32329 14568 45,0 4316 13,4 13445 41,6
2019 р. 30179 13614 45,1 3781 12,5 12784 42,4

сектор вищої освіти 
2010 р. 67588 61627 91,2 3792 5,6 2169 3,2 
2015 р. 39670 36946 93,1 1105 2,8 1619 4,1
2016 р. 20717 17829 86,0 1134 5,5 1754 8,5
2017 р. 17724 15147 85,4 1023 5,8 1554 8,8
2018 р. 16246 14041 86,4 827 5,1 1378 8,5
2019 р. 13809 11781 85,3 607 4,4 1421 10,3

приватний неприбутковий сектор 
2010 р. 10 9 90,0 - - 1 10,0 
2015 р. - - - - - - -
2016 р. - - - - - - -
2017 р. - - - - - - -
2018 р. - - - - - - -
2019 р. - - - - - - -

 
(у 2018 р. – 0,54%), у тому числі дослідників – 0,31% 
(у 2018 р. – 0,35%). За даними Євростату, у 2017 р. 
найвищою ця частка була в Ісландії (3,39 і 2,07%), 
Данії (3,37 і 2,30%), Норвегії (3,33 і 2,27%) та Фін-
ляндії (3,02 і 2,25%); найнижчою – у Румунії (0,54 і 
0,33%), Північній Македонії (0,55 і 0,46%), Сербії 
(0,86 і 0,61%), Кіпрі (0,90 і 0,64%), Туреччині (0,97 і 
0,77%) [6, с. 9]. 

Фахівці, що виконують наукові та науково-тех-
нічні роботи, зосереджені переважно в науково-до-
слідних організаціях, тоді як у конструкторських ор-
ганізаціях, на дослідних заводах, у проєктних і про- 
єктно-пошукових організаціях, вищих навчальних 
закладах та науково-дослідних і конструкторських 
підрозділах на промислових підприємствах працює 
незначна їх частина, яка до того ж скорочується най-
вищими темпами. Такий розподіл наукових праців-
ників високої кваліфікації не сприяє розробці та 

ефективному використанню інновацій у вироб- 
ництві та активізації інноваційної діяльності [3,  
с. 213]. 

Найбільша частка працівників задіяних у вико-
нанні наукових досліджень і розробок в м. Києві 
(37021 осіб), Харківській (12550), Дніпропетров- 
ській (7934), Львівській (4155), Запорізькій (3892), 
Одеській (2274), Миколаївській (1483), Київській 
(1724) областях; найменша – у Тернопільській (135), 
Кіровоградській (161), Волинській (202), Луганській 
(214), Житомирській (305), Рівненській (312) та 
Хмельницькій (373) областях [6, с. 19]. 

Питома вага докторів та кандидатів наук серед 
виконавців наукових досліджень і розробок стано-
вила 29,6%, серед дослідників – 45,6% (табл. 4). 

Протягом останніх років питома вага фахівців з 
науковими ступенями в чисельності виконавців на-
укових досліджень і розробок залишається майже  
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Таблиця 4 
Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт  

за науковими ступенями за секторами діяльності  
[4, с. 39; 5, с. 39; 6, с. 39; 8, с. 44; 10, с. 40; 11, с. 39] 

Роки Всього 
У тому числі

державний 
сектор 

підприємницький 
сектор 

сектор вищої 
освіти 

приватний непри-
бутковий сектор 

Фахівці, що виконують наукові та науково-технічні роботи
2005 105512 44974 50986 9552 -
2010 89564 42949 37568 9045 -
2015 82921 41425 35191 6305 -
2016 97912 41662 35533 20717 -
2017 94274 36849 39701 17724 -
2018 88128 39533 32329 16246 -
2019 79262 35274 30179 13809 -

З них мають науковий ступінь:
1. Доктора наук

2005 4180 3519 320 341 -
2010 4478 3621 429 428 -
2015 4124 3615 134 375 -
2016 7090 4159 226 2706 -
2017 6942 243 4144 2555 -
2018 7043 4256 228 2559 -
2019 6526 3984 242 2300 -

2. Кандидата наук
2005 16983 12017 2669 2297 -
2010 16944 11993 2321 2628 -
2015 13904 10919 972 2013 -
2016 20208 11156 1086 7966 -
2017 19219 1160 11156 6903 -
2018 18806 11246 1073 6487 -
2019 16929 10251 1107 5571 -

незмінною і в середньому становить 37,6%. При 
цьому їхня чисельність збільшилася порівняно з 
2015 р. на 30% і складала 23,4 тис. осіб (6,5 тис.  
докторів і 16,9 тис. кандидатів наук). 

Найвищий рівень концентрації спеціалістів з 
науковими ступенями спостерігається у більш еко-
номічно розвинених регіонах, де зосереджена знач-
на кількість наукових організацій та вищих навчаль-
них закладів. Так, у м. Києві працює 53,1% загальної 
кількості докторів і кандидатів наук, у Харківській 
області – 15,2, Львівській – 8,4, Дніпропетровській – 
5,3, Одеській – 3,4, Запорізькій – 1,3, Полтавській – 

1,2, Київській – 1,8. Загалом в цих семи регіонах 
працює понад 89% фахівців, які мають науковий 
ступінь доктора чи кандидата наук [6, с. 19]. 

Проте кадрова проблема залишається однією з 
найбільш гострих проблем науки. Незважаючи на 
те, що в останні роки намітилася позитивна тенден-
ція у віковій структурі дослідників, питома вага до-
слідників пенсійного і передпенсійного віку у 
2019 р. становила 40,7%. Саме до цієї вікової групи 
входить 72,1% докторів наук і 34,9% кандидатів 
наук (табл. 5). 

Таблиця 5 
Розподіл дослідників, дослідників-докторів наук та дослідників-кандидатів наук за віком  

[4, с. 45, 49, 53; 5, с. 48, 50, 52; 6, с. 28, 30, 32; 8, с. 38, 40, 42; 10, с. 48-49, 52-53, 56-57; 
11, с. 48, 50, 52; 12, с. 46-47, 58-59, 70-71] 

Роки Од. виміру До 29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 
60 років 
і більше 

1 2 3 4 5 6 7
Дослідники

2005 
осіб 12916 12795 17184 26466 15885
% 15,2 15,0 20,2 31,0 18,6

2010 
осіб 11938 13391 11729 17801 18554
% 16,3 18,2 16,0 24,2 25,3

2015 
осіб 7577 12196 8691 11157 14214
% 14,1 22,7 16,1 20,7 26,4

2016 осіб 8294 15351 11152 12409 16488
% 13,0 24,1 17,5 19,5 25,9
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Закінчення табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 

2017 
осіб 6868 14267 10863 11377 16017
% 11,6 24,0 18,3 19,1 27,0

2018 
осіб 5823 13492 10930 10944 16441
% 10,1 23,4 19,0 19,0 28,5

2019 
осіб 4537 11800 9973 9245 15569
% 8,9 23,1 19,5 18,1 30,4

Дослідники-доктори наук

2005 
осіб 1 48 395 1326 2406
% - 1,1 9,5 31,8 57,6

2010 
осіб 2 81 422 1094 2808
% 0,1 1,8 9,6 24,8 63,7

2015 
осіб 1 108 413 991 2607
% - 2,6 10,0 24,1 63,3

2016 
осіб 4 300 936 1821 4010
% 0,1 4,2 13,2 25,8 56,7

2017 
осіб 2 286 924 1667 4046
% 0,0 4,1 13,4 24,1 58,4

2018 
осіб - 337 1361 1586 4086
% - 4,6 18,5 21,5 55,4

2019 
осіб 3 290 968 1345 3903
% 0,0 4,4 14,9 20,7 60,0

Дослідники-кандидати наук

2005 
осіб 635 2489 3713 5325 4756
% 3,8 14,7 21,9 31,5 28,1

2010 
осіб 814 3644 3035 4083 5347
% 4,8 21,6 17,9 24,1 31,6

2015 
осіб 648 3763 2899 2892 3611
% 4,7 27,2 21,0 20,9 26,2

2016 
осіб 1131 5884 4630 3855 4585
% 5,6 29,3 23,1 19,2 22,8

2017 
осіб 875 5600 4519 3572 4528
% 4,6 29,3 23,7 18,7 23,7

2018 
осіб 693 5353 4540 3519 4595
% 3,7 28,6 24,3 18,8 24,6

2019 
осіб 652 4725 4159 2997 4271
% 3,9 28,1 24,8 17,8 25,4

 
Якщо в Україні не будуть створюватися необ-

хідні умови для наукової праці, не відновлювати-
муться наукові та науково-технічні кадри, то буде  
і далі продовжуватися втрата інтелектуального по-
тенціалу. 

Не можна не враховувати, що вчені, які активно 
працюють, з різних причин залишають свою сферу 
діяльності. З «витоком мізків» втрачаються можли-
вості накопичення знань. Важко розраховувати на 
успішний розвиток національної інноваційної сис-
теми без цілеспрямованої підготовки молодих ква-
ліфікованих фахівців, здатних займатися подаль-
шими дослідженнями і розробками на належному 
рівні на батьківщині. Наявність високоосвічених фа-
хівців і менеджерів інноваційного типу є однією з 
основних чинників інноваційного розвитку. 

Ситуація могла б бути пом’якшена припливом 
наукових кадрів з інших країн і, зокрема, із країн 
СНД. Однак державна політика в цій сфері не 
сприяє імміграції наукових кадрів із ближнього за-
рубіжжя. Тому, при реформуванні міграційної полі-
тики доцільно було б передбачити критерії та умови 

добору кваліфікованих кадрів із країн ближнього за-
рубіжжя. 

Одночасно з удосконаленням міграційної полі-
тики слід було б на локальному (відомчому) рівні 
переглянути діючі правила і норми прийому на ро-
боту та в аспірантуру молоді з країн СНД. Зокрема, 
варто внести ряд нормативно-правових доповнень  
і виправлень (наприклад, щодо надання можливості 
на певних умовах одержувати стипендію з бюджет-
них коштів). Нині такі питання регулюються пере-
важно наказами та розпорядженнями відомств [3,  
с. 219]. 

Оцінюючи роль освіти в інноваційній ультра-
структурі, слід зазначити, що освіта дійсно надає  
технічні знання і навички підприємцям та іншим за-
цікавленим особам, пов'язаним з інноваційним про-
цесом та економічним зростанням. Розвиток високо-
технологічного сектору економіки не можливий без 
високоосвічених фахівців. 

Важливою стороною перетворення науки в без-
посередню продуктивну силу є створення і зміц-
нення постійних каналів для практичного викорис- 
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тання наукових знань. Очевидно, що ті ж самі тех-
нології не можуть виникнути нізвідки більше окрім 
як з універсальних знань фундаментальної науки. 
Тому в усьому цивілізованому світі витрати на  
науку досить високі, висока і оплата дослідни- 
ків, однак це, на жаль, не відноситься до нашої кра-
їни. Україна значно відстає від розвинених країн 
світу за часткою витрат на дослідження і розробки у 
ВВП. 

Питома вага загального обсягу витрат на до- 
слідження і розробки у ВВП у 2019 р. становила 
0,43%, у тому числі за рахунок коштів державного 
бюджету – 0,17%. За даними 2018 р., частка обсягу 

витрат на ДіР у ВВП країн ЄС-28 у середньому ста-
новила 2,12%. Більшою за середню вона була у Шве-
ції – 3,32%, Австрії – 3,17, Данії – 3,03, Німеччині – 
3,13, Фінляндії – 2,75, Бельгії – 2,76, Франції – 
2,02%; меншою – у Північній Македонії, Румунії, 
Мальті та Кіпрі (від 0,36 до 0,57%) [6, с. 10-11]. 

У 2019 р. загальний обсяг витрат на виконання 
наукових та науково-технічних робіт власними си-
лами наукових організацій становив 19901,4 млн грн 
(табл. 6), у тому числі витрати на оплату праці – 
8758,3 млн грн, інші поточні витрати – 7571,6, капі-
тальні витрати – 924,6 млн грн, з них витрати на  
придбання устаткування – 513,0 млн грн. 

Таблиця 6 
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт  

за видами та секторами діяльності, тис. грн  
[4, с. 90; 5, с. 65; 6, с. 66; 8, с. 59; 11, с. 65] 

Усього 

Внутрішні витрати Витрати на до-
слідження  

і розробки, ви-
конані спів-
виконавцями 

внутрішні поточні витрати
Капітальні 
вкладення витрати на 

оплату праці 
інші поточні 
витрати 

2010 р.
Усього 9794055,0 4606069,8 2454793,3 170334,2 798161,1
Державний сектор 3349137,6 1993886,4 938594,3 53008,9 74703,7
Підприємницький сектор 5871140,9 2244804,9 1363073,7 105614,1 714955,2
Сектор вищої освіти 573232,3 367252,5 153035,9 11711,2 8178,1
Приватний неприбутковий сектор 544,2 126,0 89,4 - 324,1

2015 р.
Усього 13161362,6 5483031,2 2929997,8 340810,1 936495,1
Державний сектор 4050048,2 2437969,2 1112543,3 80548,1 54006,3
Підприємницький сектор 8452244,8 2627589,7 1634123,8 251609,6 876940,8
Сектор вищої освіти 659069,6 417472,3 183330,7 8652,4 5548,0
Приватний неприбутковий сектор - - - - -

2016 р.
Усього 12661014,4 5751025,5 5203677,2 575994,8 1130316,9
Державний сектор 3695744,0 2379567,2 1218174,3 74477,9 23524,6
Підприємницький сектор 8233076,4 2853086,3 3796587,3 483308,2 1100094,6
Сектор вищої освіти 732194,0 518372,0 188915,6 18208,7 6697,7
Приватний неприбутковий сектор - - - - -

2017 р.
Усього 15285797,7 7152897,1 5444585,8 781809,5 1906505,3
Державний сектор 4660799,3 3171582,4 1353977,8 89286,2 45952,9
Підприємницький сектор 9641580,9 3291807,5 3842430,6 654403,6 1852939,2
Сектор вищої освіти 983417,5 689507,2 248177,4 38119,7 7613,2
Приватний неприбутковий сектор - - - - -

2018 р.
Усього 18634260,8 8553041,3 7456244,9 764438,3 1860536,3
Державний сектор 5902007,4 3913515,2 1731003,2 201286,9 56202,1
Підприємницький сектор 11606802,4 3879321,8 5436984,8 491449,4 1799046,4
Сектор вищої освіти 1125451,0 760204,3 288256,9 71702,0 5287,8
Приватний неприбутковий сектор - - - - -

2019 р.
Усього 19901459,3 8758316,9 7571687,4 924625,4 2646829,6
Державний сектор 6037514,8 3993899,2 1711981,3 266566,7 65067,6
Підприємницький сектор 12793541,4 4049325,4 5595488,2 580620,5 2568107,3
Сектор вищої освіти 1070403,1 715092,3 264217,9 77438,2 13654,7
Приватний неприбутковий сектор - - - - -

Середньомісячна заробітна плата виконавців 
досліджень і розробок в 2019 р. становила 11649 грн, 
що майже відповідає середньому рівню заробітної 

плати в економіці України (10497 грн) і значно 
вище, ніж в установах охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги (7020 грн) і закладах освіти 



Л. В. Олексенко 

165 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

(8135 грн), але нижче рівня оплати праці у сфері ін-
формації та телекомунікацій (17543 грн), фінансової 
та страхової діяльності (19132 грн) [7, с. 69]. 

У 2019 р. загальний обсяг фінансування науко-
вих та науково-технічних робіт збільшився порів-
няно з 2015 р. на 56,8% і склав 17254,6 млн грн  
(табл. 7). 

 

Таблиця 7 
Джерела фінансування витрат на виконання наукових  

та науково-технічних робіт [4, с. 65; 6, с. 44] 

Джерела фінансування 
2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн %
Усього 8107,1 100,0 11001,9 100,0 11530,7 100,0 13379,2 100,0 16773,7 100,0 17254,6 100,0
в т.ч. кошти бюджету 3647,4 45,0 3992,2 36,3 3910,8 33,9 4896,3 36,5 6222,7 37,1 6724,7 39,0
з них державного  
бюджету 3603,3 44,4 3915,3 35,6 3700,9 32,1 4740,0 35,4 6020,9 35,9 6603,8 38,3 
Власні кошти 795,6 9,8 2783,3 25,3 1146,0 9,9 1340,8 10,0 1610,0 9,6 1725,1 10,0
Кошти організацій дер-
жавного сектору 264,9 3,3 281,6 2,6 361,5 3,1 718,6 5,4 1141,5 6,8 798,6 4,6 
Кошти організацій під- 
приємницького сектору 1237,7 15,3 1713,4 15,6 3369,5 29,2 3007,7 22,5 3947,3 23,5 4035,6 23,4 
Кошти організацій сек-
тору вищої освіти 4,8 0,1 3,7 0,1 7,4 0,1 8,8 0,1 6,г7 - 3,7 - 
Кошти приватних неко-
мерційних організацій 9,7 0,1 0,1 - 2,8 - 2,8 - 21,2 0,1 14,6 - 
Кошти іноземних  
джерел 2092,3 25,8 2077,6 18,9 2550,3 22,1 3262,8 24,4 3642,5 21,7 3856,1 22,3 
Кошти інших джерел 54,7 0,7 150,0 1,4 182,3 1,6 141,1 1,1 181,3 1,1 95,9 0,6

 
У 2019 р. п’ята частина загального обсягу ви-

трат була спрямована на виконання фундаменталь-
них досліджень. Частка витрат на виконання прик-
ладних досліджень становила 21,2%. На виконання 
науково-технічних розробок спрямовано 57,3%  
[6, с. 53].  

Найбільша частина загального обсягу витрат 
була направлена в м. Київ (48,1%), Харківську 
(16,6%), Дніпропетровську (13,4%), Запорізьку (8,9%), 
Миколаївську (1,4%), Київську (2,4%), Львівську 
(2,7%), Одеську (2,0%) області, в решту регіонів  
України було спрямовано менше відсотка коштів  
[6, с. 45]. 

В умовах, що склалися зараз, науковий кадро-
вий потенціал не може себе проявити достатньо  
повно, тому відтік наукових працівників в інші га-

лузі економіки і за межі України постійно збільшу-
ється. Оскільки обсяги фінансування наукових і на-
уково-технічних робіт в даний час є мінімальними, 
вони не можуть забезпечити економічну ефектив-
ність їх використання. 

В останні роки намітилася тенденція до змен-
шення кількості виконаних наукових та науково- 
технічних робіт (табл. 8). 

В Україні 2019 р. було виконано 19,4 тис. на- 
укових та науково-технічних робіт. З них 1976 робіт 
спрямовані на створення нових видів виробів, 
майже половина з яких (46,1%) – нові види техніки. 
У кожній другій роботі зі створення нових видів  
техніки використовувалися винаходи. Крім того, 
1047 наукових та науково-технічних робіт пов’язані 
зі створенням нових видів технологій. 

 

Таблиця 8 
Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт, од. [13; 14, с. 27] 
Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Створення нових видів виробів 496 636 417 495 712 1976
в т.ч. створення нових видів техніки 297 418 282 256 437 911
Створення нових видів технологій 1731 1062 880 751 760 1047
Створення нових видів матеріалів 490 436 457 561 468 847
Створення нових сортів рослин, порід 
тварин 212 334 222 155 207 200 
Створення нових методів, теорій 3740 3689 4124 4001 3923 3075
Інші роботи 8698 4705 6325 10868 8372 12308

 
У 2019 р. за результатами науково-технічних 

робіт, виконаних за рахунок загального і спеціаль-
ного фондів, видано усього 202,2 тис. друкованих 
робіт, що на 3,1% менше порівняно з 2018 р. Кіль-
кість монографій зменшилась на 45,5%, кількість 

монографій, що видані за кордоном, – на 49,4%. Та-
кож зменшилась (на 1,9%) кількість виданих під- 
ручників, навчальних посібників та статей у науко-
вих фахових журналах, на 1,7% – кількість статей, 
що входять до міжнародних баз даних [14, с. 32]. 
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Наукова публікація як носій нових знань і най-
більш ефективна форма розповсюдження основних 
результатів наукових досліджень і розробок в умо-
вах глобалізації реалізує інтегруючу функцію, спри-
яючи активному входженню національної науки у 
світовий науковий простір. Кількість публікацій 
країни відображає дослідницьку активність вітчиз-
няних вчених, статистика цитування – якість до- 
сліджень. За кількістю цитованих публікацій визна-
чають вагомість результатів наукових досліджень, 
їхню цінність для світової науки. Результати аналізу 
цитованих робіт дають можливість виявляти перс-
пективні напрями наукових досліджень як вітчизня-
них, так і світових. Аналіз тематичних напрямів  
публікацій дає змогу оцінити рівень розвитку певної 
галузі знання. Найбільш визнаними у світі науко- 
метричними базами даних (БД) вважаються Web of 
Science (WoS) компанії Clarivate Analytics та Scopus 
видавництва Elsevier. 

Кількість українських публікацій у БД WoS у 
2019 р зросла у 2 рази порівняно з 2010 р. Анало- 
гічна тенденція в публікаційній активності за період 
2009-2019 рр. спостерігається і за результатами ана-
лізу БД Scopus, яка містить 31554996 публікацій. За 
цей період кількість публікацій зросла у 1,4 раза (у 
2009 р. у БД Scopus було 2343326 публікацій, у 
2019 р. – 3327620 публікацій). Лідерство за кіль- 
кістю публікацій у наукових журналах упродовж 
2009-2019 рр. належить США. Україна посідає  
43 місце. Кількість українських публікацій з 2009 р. 
збільшилася більш ніж у два рази [14, с. 85-87]. 

Завдяки процесу глобалізації, що впливає, в 
тому числі на наукову сферу, інформація, що стосу-
ється результатів наукових досліджень, має бути до-
ступна українським науковцям. У травні 2019 р.  
завдяки МОН усі українські державні чи комунальні 
заклади вищої освіти та наукові установи отримали 
можливість доступу до визнаних міжнародних баз 
даних Scopus та Web of Science за кошти бюджету. 
Станом на жовтень 2019 р. відповідний доступ отри-
мали вже 394 українські комунальні заклади вищої 
освіти та наукові установи [15, с. 135]. 

Показник цитування використовують для оці-
нювання наукового впливу публікацій дослідника 
чи країни в цілому. Він свідчить про актуальність  
і важливість проведених досліджень та про ви-
знання їх результатів науковим співтовариством. 
Аналіз показника цитування українських публікацій 
(за всіма напрямами наукових досліджень) у відсот-
ковому співвідношенні (за даними БД Scopus, аналі-
тично обробленими порталом SCImago Journal & 
Country Rank) свідчить про тенденцію до значного 
зменшення цитованих робіт українських учених, 
особливо це стосується 2019 р., коли частка таких 
публікацій становила лише 17,7% (2018 р. – 47,5%; 
2017 р. – 60,2%). За індексом Хірша (Н index), Укра-
їна значно відстає від розвинених країн світу. 

Частка публікацій у співавторстві із зарубіж-
ними ученими характеризує відкритість науки тієї 

чи іншої країни, мобільність вчених, їх міжнародні 
наукові зв’язки. Зростання кількості таких публіка-
цій обумовлено, насамперед, активними інтеграцій-
ними процесами, що відбуваються у науці в епоху 
глобалізації. Як свідчить аналіз даних БД Scopus, за 
1996-2019 рр. частка спільних публікацій україн- 
ських учених із зарубіжними партнерами зросла на 
14,48 в.п. Найбільше публікацій українські вчені 
мали з колегами із таких країн, як Польща, Велика 
Британія, Швейцарія. Найбільш плідною міжна- 
родна співпраця українських авторів була за такими 
напрямами, як «Машинобудування», «Фізика та  
астрономія», «Комп'ютерні науки» та «Матеріало- 
знавство» [6, с. 88-91]. 

Показником, який свідчить про наявність зв’яз-
ків між наукою і бізнесом, є кількість державно-при-
ватних спільних публікацій у розрахунку на млн на-
селення (Public-private co-publications per million 
population). Цей показник фіксує державно-приватні 
зв’язки та активну співпрацю між дослідниками біз-
нес-сектору і державного сектору, які ведуть до ака-
демічних публікацій. Україна також значно відстає 
від ЄС за цим показником. Якщо у середньому по 
ЄС він складає 81,7 публікацій на млн населення, то 
в Україні він у 14 разів менше [16, с. 65]. 

Упродовж 2019 р. було подано 9019 заявок на 
винаходи, у тому числі 7412 – за рахунок загального 
фонду. Частка заявок на видачу охоронних доку- 
ментів в Україні значно перевищує кількість заявок 
поданих за кордоном. У 2019 р. усього видано 6743 
охоронних документів, з них 6718 в Україні і 25 за 
кордоном. Протягом останніх років найбільшу кіль-
кість охоронних документів за результатами ДіР, 
виконаних за рахунок загального фонду, серед го- 
ловних розпорядників отримали заклади вищої осві-
ти та наукові установи МОН: так, їх частка у загаль-
ній кількості отриманих у 2019 р. охоронних доку-
ментів становила 62,6% (2018 р. – 66,3%) [14, с. 34]. 

За роки реформ науковий фактор був фактично 
виключений з числа стратегічних державних пріо-
ритетів. Проблеми збереження і розвитку національ-
ної науки, що забезпечує технологічне відновлення 
виробництва, випуск конкурентоспроможної про- 
дукції і, в кінцевому рахунку, соціально-економіч-
ний розвиток України, були відсунуті на другий 
план. Акценти українських реформ стосувалися пе-
реважно зміни відносин власності та фінансової 
сфери. Це спричинило скорочення вітчизняного на-
укового потенціалу, стан якого не відповідає інтере-
сам України, її місцю у світовому науковому співто-
варистві. Істотну роль у цьому зіграли і прорахунки 
в стратегії реформування науки. У результаті наука 
була значною мірою виключена з процесу реформу-
вання економіки. Вона не забезпечувала послідов-
ного створення наукового «заділу», вкрай необхід-
ного для активізації факторів економічного і соціа-
льного прогресу подолання відставання України від 
розвинених країн. Такий стан, а також реальні про-
цеси, що проходять у вітчизняній науковій сфері, 
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вступають у протиріччя з практикою світового спів-
товариства [3, с. 229-230]. 

Ефективне функціонування елементів іннова-
ційної ультраструктури залежить, крім матеріально-
фінансового забезпечення, також від чисельності, 
складу, мотивації і творчої активності сформова-
ного наукового співтовариства, можливостей його 
відтворення. 

Висновки. Таким чином, для розширеного від-
творення знань світового рівня, що сприяє техноло-
гічному, економічному, соціальному та духовному 
розвитку України; розвитку і передачі з покоління в 
покоління інтелектуального та культурного потен-
ціалу нації, збереженню на цій основі статусу Укра-
їни як світової наукової держави необхідна розви-
нена інноваційна ультраструктура. Для цього необ-
хідно: 

– створення і підтримка національної бази 
знань; 

– створення і розвиток стійкої структури ви- 
робництва знань: зв'язок і координація розвитку всіх 
сегментів держсектору науки; 

– створення стійкої системи навчання кадрів 
інноваційного типу; 

– удосконалення системи післявузівської осві-
ти; 

– орієнтація на безперервну освіту; 
– заняття лідируючих позицій по пріоритетних 

напрямах національної науки. 
Наявність розвиненої інноваційної ультра- 

структури є необхідною умовою у вирішенні склад-
них соціально-економічних проблем, що сприяє 
створенню повноцінного механізму трансформації 
знань в технології. 
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Олексенко Л. В. Інноваційна ультраструктура як необхідний компонент національної інноваційної системи 
У статті здійснено аналіз інноваційної ультраструктури національної інноваційної системи та визначено її види та скла-

дові. Розглянуто умови розвитку ефективної інноваційної ультраструктури. Проаналізовано організації, які виконують на- 
укові та науково-технічні роботи, за секторами діяльності. Здійснено аналіз чисельності працівників, задіяних у виконанні 
наукових досліджень і розробок, за секторами діяльності, науковими ступенями та віком. Приділена увага аналізу закладів, 
що здійснюють підготовку наукових кадрів. Досліджено витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт за видами 
та секторами діяльності, а також джерела їх фінансування. З’ясовано результати виконання наукових та науково-технічних 
робіт, зокрема кількість створених нових видів виробів, техніки, технологій, матеріалів, сортів рослин, порід тварин та мето-
дів і теорій. Запропоновано подальші напрями дослідження цієї теми. 

Ключові слова: інноваційна ультраструктура, національна інноваційна система, наукова організація, наукові кадри, ви-
трати, фінансування, наукові та науково-технічні роботи. 

Oleksenko L. Innovative Ultrastructure as a Necessary Component of the National Innovation System 
The article analyzes the innovative ultrastructure of the national innovation system and identifies its types and components. The 

conditions for the development of an effective innovative ultrastructure are considered. The organizations that perform scientific and 
scientific-technical work by sectors of activity are analyzed. The analysis of the number of employees involved in the implementation 
of research and development, by sectors of activity, academic degrees and age. Attention is paid to the analysis of institutions that train 
scientific personnel. The costs of performing scientific and scientific-technical works by types and sectors of activity, as well as the 
sources of their financing are studied. The results of scientific and scientific-technical work are clarified, in particular, the number of 
created new types of products, equipment, technologies, materials, plant varieties, animal breeds and methods and theories. Further 
directions of research of this theme are offered. 

Keywords: innovative ultrastructure, national innovation system, scientific organization, scientific staff, costs, financing, scien-
tific and scientific-technical works. 

Олексенко Л. В. Инновационная ультраструктура как необходимый компонент национальной инновационной 
системы 

В статье проведен анализ инновационной ультраструктуры национальной инновационной системы и определены ее 
виды и составляющие. Рассмотрены условия развития эффективной инновационной ультраструктуры. Проанализированы ор-
ганизации, выполняющие научные и научно-технические работы, по секторам деятельности. Осуществлен анализ численно-
сти работников, задействованных в выполнении научных исследований и разработок, по секторам деятельности, научными 
степенями и возрасту. Уделено внимание анализу заведений, осуществляющих подготовку научных кадров. Исследованы 
затраты на выполнение научных и научно-технических работ по видам и секторам деятельности, а также источники их фи-
нансирования. Выяснено результаты выполнения научных и научно-технических работ, в том числе количество созданных 
новых видов изделий, техники, технологий, материалов, сортов растений, пород животных, методов и теорий. Предложены 
дальнейшие направления исследования этой темы. 

Ключевые слова: инновационная ультраструктура, национальная инновационная система, научная организация, науч-
ные кадры, расходы, финансирование, научные и научно-технические работы. 
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ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ  
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР:  

ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ1 
 
Постановка і актуальність проблеми. Новий 

етап технологічного розвитку суспільства, перехід 
до індустрії 4.0, поширення цифрових технологій 
вимагає людського капіталу з високим рівнем знань 
і компетенцій креативністю та здатністю до іннова-
ційної діяльності. Його формування переважно здій-
снюється в системі вищої освіти (СВО). Вища освіта 
України має низку проблем, які не забезпечують ви-
сокої конкурентоспроможності навчальних закладів 
на ринку освітніх послуг, що пов’язано з незадовіль-
ним станом фінансового і матеріального забезпе-
чення вищих навчальних закладів (ВНЗ), застарі-
лими методами і технологіями навчання, слабкими 
процесами модернізації організаційно-управлінсь-
ких систем вузів. Це обумовило відставання СВО 
України від сучасних потреб економіки і суспіль- 
ства та досягнень інших країн. Низький рівень заро-
бітної плати викладачів призвів до відпливу най-
більш кваліфікованих кадрів у інші сфери діяльності 
та до зниження якості навчання. Слабкий зв’язок 
ВНЗ з бізнесом обумовлює значну невідповідність 
професійної підготовки сучасним потребам ринку 
праці. Ці процеси призводять до втрати конкуренто-
спроможності закладів вищої освіти України на  
ринку освітніх послуг, знижують зацікавленість мо-
лоді у здобутті освіти у вітчизняних ВНЗ і, разом із 
демографічною кризою, призводить до суттєвого 
скорочення обсягів підготовки висококваліфікова-
них фахівців. Сьогодні назріла гостра необхідність 
модернізації СВО і приведення її у відповідність до 
європейських і світових стандартів, чому сприяє ін-
теграція закладів вищої освіти у в європейський 
освітній простір.  

Аналіз публікацій за проблемою. Чимало віт-
чизняних представників вищої школи і науковців в 
останні два десятиліття активно аналізують євроін-
теграційні процеси в освітньо-науковій сфері, дина-
міку розвитку різноманітних форм співробітництва 
у рамках європейського простору вищої освіти. До-
слідження можливостей євроінтеграції СВО Укра-
їни розпочалося ще до підписання Угоди про Асоці-
ацію України з ЄС, про що свідчить статті Є. Пін- 

                                                        
1 Підготовлено у рамках науково-дослідного проєкту «Стратегічні напрями інтеграції України до науково-

освітнього та інноваційного просторів ЄС: науково-інституційний супровід» (№ держреєстрації 0120U100988). 

чука, Ю. Таран [1; 2]. Значний внесок у розуміння 
необхідності, проблем і перспектив євроінтеграції у 
сфері освіти зроблено науковцями Закарпатського 
державного університету у партнерстві з колегами 
інших ВНЗ України та сусідніх країн-членів Євро- 
союзу в колективній монографії, де розглядаються 
правові засади і досвід євроінтеграційних процесів 
та впровадження європейських стандартів і принци-
пів болонського процесу [3]. Більш активне до- 
слідження проблем інтеграція України у європей- 
ський простір вищої освіти (ЄПВО) та можливості 
модернізації вітчизняної системи вищої освіти від-
булося після підписання Угоди з ЄС. Серед низки 
публікацій слід відзначити статті Є. Хан, О. Турути 
та О. Жидкової [4; 5; 6], в яких євроінтеграційні про-
цеси пов’язані з можливостями модернізації вищої 
освіти України. Системний аналіз еволюції процесу 
європейської інтеграції у сфері освіти було пред- 
ставлено в Національній доповіді про стан і пер- 
спективи розвитку освіти в Україні, де перший роз-
діл присвячено державній освітній політиці в умо-
вах глобалізації та євроінтеграції, а перспективи  
розвитку СВО України розглядаються через призму 
активного включення в європейський простір вищої 
освіти [7]. В монографії А. Сбруєвої та І. Єременко 
аналізуються проблеми забезпечення якості вищої 
освіти в контексті інтернаціоналізації освітньо- 
го простору та формування європейського виміру 
якості [8].  

Фахівці Інституту економіки промисловості 
НАН України, в тому числі й авторка, також дослід-
жують проблеми і перспективи розвитку вищої 
школи та науки в контексті євроінтеграційних про-
цесів [9; 10; 11], ця стаття є продовженням актуаль-
ного напрямку дослідження процесів євроінтеграції. 

Метою даної статті є аналіз стану і досягнень 
інтеграції України в європейський освітній простір, 
участь в освітніх програмах ЄС, виявлення обме-
жень міжнародного співробітництва та визначення 
векторів його розвитку. В якості інформаційної бази 
використано нормативні документи у сфері євро-
пейської інтеграції та освіти, матеріали діяльності 

Менеджмент персоналу 
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Міністерства освіти і науки України, інформаційні 
ресурси Державної служби статистики, Євростату 
та Інтернет-ресурси. В ході дослідження застосо-
вано наукові методи аналізу, теоретичного узагаль-
нення, систематизації.  

Виклад основного матеріалу. 
1. Проблеми вищої освіти в Україні. Система

вищої освіти в України на сучасному етапі має низку 
проблем, які негативно позначаються на формуванні 

людського капіталу країни. В останнє десятиліття 
має місце тенденція до згорнення СВО, що проявля-
ється у зменшенні чисельності ВНЗ і студентів 
(табл. 1). За останні 6 років кількість студентів ко- 
леджів, технікумів, училищ скоротилась на 31%, а 
університетів, академій, інститутів – на 8%. У ЗВО 
України нині навчається близько 1450 тис. студен-
тів, однак у 2010 р. їх було 2491 тис., отже зменши-
лося більш ніж на 1 млн осіб. 

Таблиця 1 
Динаміка чисельності ЗВО і студентів України за 2014-2020 рр.* 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 У % до 
2014/15 Коледжі, технікуми, училища

Кількість закладів – 
усього, од. 387 371 370 372 370 338 87,3
Кількість студентів – 
усього, осіб 251 271 230 110 217 322 208 601 199 926 173 585 69,1
Кількість студентів 
на 10 тис. населення 58 53 51 49 47 41 70,1 
Кількість студентів 
іноземців, осіб 122 121 128 155 174 177 145,1 
у % до загальної  
кількості студентів 0,0 0,05 0,06 0,07 0,09 1,0 Х 

Університети, академії, інститути
Кількість закладів – 
усього, од. 277 288 287 289 282 281 101,4 
Кількість студентів – 
усього, осіб 1437955 1375160 1369432 1329964 1322324 1266121 88,1 
Кількість студентів 
на 10 тис. населення 335 322 322 314 314 302 90,1 
Кількість студентів 
іноземців, осіб 56811 53372 52019 48836 54382 59829 105,3
у % до загальної  
кількості студентів 3,95 3,88 3,8 3,67 4,11 4,75 Х 

* Розраховано і складено автором за джерелом [12].

Таке скорочення обумовлено низкою причин: 
втратою частки вузів і студентів унаслідок анексії  
й окупації АР Крим і частини Донбасу; погіршенням 
демографічної ситуації і зменшенням населення;  
виїздом значної частки молоді на навчання за кор-
дон; зниженням цінності вищої освіти для насе-
лення внаслідок труднощів працевлаштування за 
спеціальністю після закінчення вузу. Загрозою для 
відтворення людського капіталу України є те, що 
зменшилася кількість студентів у розрахунку на  
10 тис. населення: у 2014 р. цей показник за всіма 
закладами вищої освіти складав 393 особи, у 2019 – 
343. Втрата контингенту студентів для ЗВО означає 
згорнення їх діяльності, скорочення фінансування, 
зменшення чисельності викладацького складу та за-
непад матеріально-технічної бази. Частково цю про-
блему вирішують іноземні студенти, однак їх кіль-
кість зростає дуже повільно, у 2019 р. їх було менше 
60 тис., що складає менше 5% усіх студентів. Отже, 
іноземні студенти не компенсують відтоку вітчизня-
них здобувачів вищої освіти за кордон, який стано-
вить близько 70-80 тис. осіб. 

Мають місце проблеми із зайнятістю у сфері 
вищої освіти та з кадровим забезпеченням вищої 

школи. Система вищої освіти є сферою зайнятості, 
де сконцентровані висококваліфіковані кадри, які 
призвані забезпечувати навчальний процес на висо-
кому якісному рівні. Внаслідок зменшення обсягів 
підготовки ринок праці викладачів ЗВО звужується: 
на початок 2010/11 н.р. тут було зайнято більше 
200,8 тис. педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, у 2019/20 н.р. – 156,9 тис. Аналіз дина-
міки викладацького складу показує, що тут відбува-
ються суперечливі процеси (табл. 2). При зменшенні 
кількості студентів, чисельність викладачів ЗВО 
дещо зросла, в основному за рахунок університетів 
(на 3,2%), однак при цьому значно зросла частка ви-
кладачів, які працюють не на повну ставку: в ко- 
леджах і технікумах таких було 22%, в університе-
тах – майже 30%. Ці дані вказують на дві тенденції: 
ВНЗ намагаються зберегти свій кадровий потенціал; 
в умовах дефіциту робочих місць та обмежених  
можливостей працевлаштування за фахом, значна 
кількість викладачів ВНЗ змушена погоджуватися 
на неповну зайнятість і заробітну плату, яка свід-
чить про неефективне використання кадрів вищої 
школи. Однак, як правило, на такі умови зайнятості 
погоджуються менш креативні, мобільні та кваліфі- 
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Таблиця 2 
Викладацький склад закладів вищої освіти у 2017/18 та  2019/20 навчальних роках, на початок н. р.* 

Кількість науково-педагогічних і педагогічних працівників, осіб 
З них частка, що працювала 

не на повну ставку, % 
 2017/18 2019/20 Динаміка, % 2017/18 2019/20 +, -

Коледжі, технікуми, училища 26954 23450 87,3 14,9 22,3 +7,4
Університети, академії, інститути 129383 133459 103,2 19,2 29,7 +10,5
Всього у ЗВО 156337 156909 100,4 18,5 27,1 +8,6

Викладачі ЗВО, які мали вчену ступінь, звання У % до всіх викладачів
доктора філософії  
(кандидати наук) 63671 63096 99,1 40,7 40,2 -0,5 
доктора наук 14071 15548 110,5 9,0 9,9 +0,9

* Розраховано і складено автором за джерелами [12; 13]. 
 

ковані кадри, більш конкурентоспроможні ідуть в 
інші сфери економічної діяльності, або виїжджають 
здійснювати викладацьку діяльність за кордон.  

Половина з викладацького складу вищих навча-
льних закладів (в основному університетів, академій 
та інститутів) мають наукові ступені, однак і тут 
проявляються суперечливі процеси. За 2017-2019 рр. 
суттєво зросла кількість викладачів зі ступенем  
доктора наук (на 10,5%), однак їх частка в загаль-
ному викладацькому складі не перевищила 10%. Чи-
сельність і частка докторів філософії зменшилася, 
що може в перспективі позначитися і на забезпече-
ності ЗВО докторами наук. У цілому ж частка викла-
дацького складу з науковими ступенями зросла не 
суттєво – на 0,4 в. п. 

Проблема згорнення системи вищої освіти на 
сучасному етапі обумовлена низкою причин:  

по-перше, невиправданим розширенням обся-
гів підготовки фахівців з базовою та повною вищою 
освітою у другій половині 90-х років ХХ століття, 
яке не було обумовлене потребами ринку праці (чи-
сельність студентів університетів, академій, інсти-
тутів зросла з 922,8 тис. осіб у 1995/96 н. р. до 2372,5 
тис. осіб у 2007/08 н. р., тобто майже у 2,6 раза) [14];  

по-друге, низькими обсягами фінансування ви-
щої освіти, які не забезпечують можливості перма-
нентної модернізації навчальної бази, технологій 
навчання, мотивації професорсько-викладацького 
складу до надання якісних освітніх послуг та науко-
вої діяльності. Незважаючи на те, що частка видат-
ків на освіту у ВВП є не меншою, як у розвинених 
країнах, малий обсяг ВВП України обумовлює знач-
но менші обсяги реального фінансування вищої 
школи. Як відзначається в підготовленій МОН Стра-
тегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021- 
2031 роки, порівняно з іншими країнами світу ви- 
датки на одного студента в Україні найнижчі, у 
2016 р. вони склали 0,86 тис. дол. США, у Великій 
Британії – 16,9, у Німеччині – 14,25, у Польщі –  
3,1 тис. дол. [15, с. 17]; 

по-третє, кризовими явищами в економіці, за-
непадом промислового виробництва, стагнацією 
інноваційної діяльності, що знижувало попит на фа- 
хівців з вузівськими дипломами та обумовлювало  
 

труднощі працевлаштування випускників ЗВО. За 
період з 2012 по 2019 р. зайнятість у промисловості 
скоротилася на 24% (з 3236,7 до 2461,5 тис. осіб); 
вона значно зменшилася в усіх інших сферах еконо-
мічної діяльності, які найбільше потребують висо-
кокваліфікованих фахівців: у професійній, науковій 
та технічній діяльності – на 16,4%, в освіті – на 15, в 
охороні здоров’я – на 17,5, у фінансовій діяльності – 
на 33% [16];  

по-четверте, невідповідністю структури і  
якості вузівської підготовки потребам реальної еко-
номіки, що є наслідком слабкої співпраці між СВО 
та бізнесом. Значна частка населення і роботодавців 
незадоволені якістю вищої освіти, про що вказують 
вибіркові опитування. Це обумовлено як застарілою 
навчальною базою і методикою викладання, так  
і відсутністю у ЗВО відповідних систем оцінки  
якості навчання. Т. Фініков, президент Міжнарод-
ного фонду досліджень освітньої політики, наво-
дить результати дослідження впровадження систем 
якості в українських вишах: було проаналізовано  
анкети 124 ЗВО (44,3% від загальної кількості нав-
чальних закладів). Виявлено лише в 47% від усіх 
опитаних ВНЗ наявність окремо створеної струк-
тури з функцією управління якістю. Більшість уні-
верситетів (78%) не провели сертифікації своїх сис-
тем управління якістю на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 [17].  

Проведений вище аналіз свідчить, що в системі 
вищої освіти України мають місце суттєві про-
блеми. Для їх вирішення і забезпечення подальшого 
розвитку вищої школи важливим є інтеграція віт- 
чизняної СВО в європейський освітній простір. Цей 
вектор забезпечує Закон України «Про вищу освіту» 
(2014 р.), який спрямований на якісну підготовку 
конкурентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку 
країни [18], а також Угода про Асоціацію між Укра-
їною та ЄС, де в ст. 431 Глави 23 визначено курс на 
активізацію співпраці в галузі вищої освіти, спрямо-
ваної на реформування та модернізацію систем ви-
щої освіти, підвищення її якості та важливості, збли- 
ження систем вищої освіти в рамках Болонського 
процесу [19]. 
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2. Розвиток євроінтеграційних процесів в
освітній сфері 

Формування європейського простору вищої 
освіти розпочалося на перших етапах об’єднання єв-
ропейських країн у співтовариство. Європейська  
культурна конвенція Ради Європи (1954 р.) започат-
кувала масштабні трансформації в культурній сфері 
(включаючи освіту), спрямовані на реалізацію ідей 
спільної європейської ідентичності на засадах куль-
турного співробітництва. Посилення співпраці в різ-
них сферах економічної діяльності ставило завдання 
забезпечення професійної підготовки кадрів. Для 
його реалізації Резолюцією Ради ЄС від 10 лютого 
1975 р. №337/75 було створено Європейський центр 
розвитку професійної підготовки (Cedefop (Centre 
Européen pour le Développement de la Formation 
Professionnelle). У 1980 р. на виконання Резолюції 
Ради та міністрів освіти від 9 лютого 1976 р. розпо-
чинає роботу Європейська освітня інформаційна 
мережа (Eurydice (European Education Information 
Network)), яка з часом стала не лише установою для 
збору і порівняння статистичних даних та успішних 
практик країн, але й невід’ємним компонентом роз-
роблення політики у галузі освіти та професійної 
підготовки в європейському співтоваристві [7, 
с. 166]. У 80-90-ті роки ХХ століття формується  
низка мережевих структур: ENIRDEM – Європей-
ська мережа для покращення досліджень та роз- 
витку в управлінні освітою; IEA – Міжнародна асо-
ціація з оцінювання досягнень в освіті; IBE – Між-
народне бюро з освіти; INISTE – Міжнародна ме-
режа з науково-освітньої інформації; EUDISED (Єв-
ропейські документаційні та інформаційні системи 
для освіти); CEDEFOP (Європейський центр з роз-
витку професійної підготовки), ENIC Network (Єв-
ропейська мережа національних інформаційних 
центрів) та інші аналогічні структури [20]. 

Науково-технологічний розвиток та перехід до 
економіки знань актуалізували потребу в посиленні 
співпраці в сфері розвитку освіти і професійної під-
готовки. Тому з 1985 р. стартує епоха різноманітних 
програм: EUROTECNET (1985 р.), COMETT (1986 р.), 
ERASMUS (1987 р.), PETRA (1987 р.), Youth For 
Europe (1988 р.), LINGUA (1989 р.), FORCE (1990 р.), 
TEMPUS (1990 р.), SOCRATES (1994 р.) тощо [7]. 

Євроінтеграція у сфері освіти і науки вийшла 
но новий рівень розвитку з підписанням у 1992 р. 
Маастрихтської угоди (Договору про ЄС), згідно з 
якою в переліку спільних політик країн, що приєд-
налися до договору, законодавчо закріплено полі-
тику сприяння якості освіти, професійного навчання 
і розвитку культур держав-членів (ст. 149-150) та 
сприяння дослідженням і технічному розвиткові  
(ст. 163-173) [21]. Лісабонська угода 1999 року з вне-
сення змін в Угоду про Європейський Союз сприяла 
зміцненню ЄС та підвищенню ефективності спів-
праці в різних сферах. Вона надала юридичної сили 
Хартії Європейського Союзу з прав людини, в якій 
закріплюються головні політичні, соціальні та еко- 

номічні права громадян ЄС, у тому числі право на 
освіту, свободу професійної та підприємницької ді-
яльності. 

Для розвитку вищої освіти та професійної під-
готовки у 1999 р. було започатковано Болонський 
процес, метою якого є конвергенція європейських 
систем вищої освіти (СВО) та створення європей- 
ського простору вищої освіти. Болонська декларація 
запроваджувала: введення системи двоетапної ви-
щої освіти – рівнів бакалавра і магістра; введення 
системи кредитних одиниць; видачу взаємно узгод-
жених й уніфікованих додатків до дипломів про 
вищу освіту, зіставних між країнами; стимулювання 
мобільності студентів, викладачів, науковців, ме- 
неджерів освіти в межах Болонського простору;  
розвиток європейської співпраці у сфері контролю 
якості вищої освіти; підсилення європейського ви-
міру ВО у сферах наукових досліджень і розробок 
[22]. Такі напрями розвитку вищої освіти сприяли 
об’єднанню СВО окремих країн і формуванню єди-
ного простору вищої освіти і науки, на розвиток 
якого покладалися великі надії і завдання. Питання 
розвитку освіти знаходилися постійно в полі зору 
Європейської комісії. Так, у документі ЄК «Допо-
відь про конкретні майбутні завдання для освіти та 
професійної підготовки у Європі» (2001 р.) (Report 
on the concrete future objectives of education and 
training systems) [23] містяться пропозиції щодо  
спільних дій європейських країн-членів у сфері 
освіти до 2010 р. Зазначена доповідь стала першим 
документом, що запропонувала уніфіковану страте-
гію розвитку національних освітніх політик у Єв-
ропі. Стратегія включає три кардинальні цілі: 1) під-
вищення якості та ефективності систем освіти та 
підготовки в країнах ЄС; 2) спрощення доступу до 
усіх форм освіти протягом життя; 3) посилення від-
критості систем освіти та підготовки усьому світу. 

Визначені цілі реалізовувалися у подальшому 
розвитку Болонського процесу, який здійснювався 
шляхом обговорень проблем на низці Самітів мі- 
ністрів освіти країн-членів ЄС та у прийнятих на 
них Комюніке щодо розвитку ЄПВО: Празький Са-
міт (18-19 травня 2001 р.), Берлінський (20.09.2003 р.), 
Бергенський (20.05.2005 р., Лондонський (18 травня 
2007 р.), Льовен-ла-Ньовський (Бельгія) (28-29 квітня 
2009 р.), Будапештсько-Віденський (12 березня 
2010 р.), Бухарестський (26-27 квітня 2012 р.), Єре-
ванський (14-15 травня 2015 р.), Паризький Саміт 
(24-25 травня 2018 р.) [8]. Положення прийнятих 
Комюніке розвивали та збагачували цілі і завдання 
розбудови європейського освітнього простору. Слід 
виокремити Льовенське Комюніке «Болонський 
процес 2020 – Простір європейської вищої освіти у 
новому десятиріччі», яке підсумувало усі попередні 
напрацювання та визначило завдання на період до 
2020 р. Болонський процес 2020 акцентує увагу на: 
підвищенні якості вищої освіти, рівноправному до- 
ступі до навчання і можливості завершення нав-
чання, безперервному навчанні, доступності і якості 
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працевлаштування для студентів та випускників, 
особистісно-орієнтованому навчанні, дослідженнях 
та інноваціях в СВО [25]. 

Подальше формування і розвиток європей- 
ського простору вищої освіти здійснювалося шля-
хом прийняття численних нормативних актів, стра-
тегій, програм, меморандумів та інших документів, 
які враховували зміни, що відбувалися в економіці  
і суспільстві та забезпечували адаптацію системи за-
гальної та вищої освіти до сучасних вимог і потреб. 
Слід відзначити такі найбільш важливі вектори роз-
витку освітнього простору ЄС: використання в сис-
темі освіти цифрових технологій та формування 
цифрових навичок в учнів та студентів; форму-
вання сучасних компетентностей, відповідних по- 
требам ринку праці; пріоритетній розвиток STEM-
освіти для задоволення потреби у фахівцях для про-
мисловості та інноваційних секторів економіки. 

У 2000 р. Європейською Радою була прийнята 
програма «еЄвропа – інформаційне суспільство для 
всіх» [26], яка стала частиною Лісабонської стратегії 
ЄС. Серед основних цілей даної програми були такі: 
забезпечити входження всіх окремих громадян, сі-
мей, підприємств, шкіл і адміністративних установ 
у цифровий вік і надати їм доступ в Інтернет; ство-
рити цифрову культуру, сповнену духом підприєм-
ництва та відкриту впровадженню нових інформа-
ційних технологій; забезпечити стимулювання соці-
альної інтеграції засобами інформаційного суспіль-
ства.  

У 2002 та 2009 рр. Європейським парламентом 
було прийнято низку Директив щодо розвитку елект-
ронних комунікаційних мереж. А в прийнятій у 
2010 р. стратегії «Europe2020» було ухвалено одну з 
її семи флагманських ініціатив – «Цифровий поря-
док денний для Європи» (Digital agenda for Europe), 
яка передбачала такий важливий напрям діяльності 
як подальше поширення цифрової грамотності і на-
вичок роботи з ІТ серед громадян ЄС. У 2015 р. Єв-
ропейська Комісія оприлюднила комплексний про-
грамний документ «Єдиний цифровий ринок для 
Європи» [27]. У ньому розглядається порядок ден-
ний для вжиття заходів за трьома основними напря-
мами: а) кращий доступ до Інтернету для спожива-
чів та підприємств, б) створення належних умов для 
регулювання передових цифрових мереж, в) розбу-
дова цифрової економіки через інвестиції, опера- 
тивну сумісність та стандартизацію. 

Цифровізація усіх сфер життя обумовило по- 
требу формування цифрових навичок серед широ-
ких верств населення. Тому у 2013 р. було опубліко-
вано Європейську рамку цифрової компетентності 
для громадян (DigComp). У 2016-2017 рр. відбулося 
концептуальне оновлення рамки цифрової компе- 
тентності громадян DigComp: опубліковано два до-
кументи DigComp 2.0 та DigComp 2.1, які містять 
опис п’яти вимірів цифрової компетентності, онов-
лену термінологію, концептуальну модель та наве-
дені приклади її впровадження на європейському, 

національному та регіональному рівнях [28]. Вищі 
навчальні заклади ЄС стали платформою для актив-
ного впровадження і використання цифрових техно-
логій та розвитку цифрових навичок. 

На початку ХХІ століття важливим завданням 
розбудови європейського освітнього простору стало 
формування необхідних для ринку праці компетент-
ностей та перехід до системи навчання упродовж 
життя для підтримки їх в актуальному стані. Тому  
на засіданні Європейської ради в Стокгольмі робо-
чою групою експертів було запропоновано перелік 
основних галузей ключових компетентностей. Єв-
ропейська довідкова система ключових компетент-
ностей для навчання впродовж життя охоплює такі 
компетентності: спілкування рідною мовою, спілку-
вання іноземною мовою, математична компетент-
ність та базові компетентності у галузі науки та тех-
ніки, цифрова компетентність, вміння вчитись,  
міжособистісна, міжкультурна, соціальна і грома- 
дянська компетентності, підприємливість та куль- 
турне самовираження [6, с. 115]. Відзначено, що 
особливої ваги набувають іноземні мови та інфор-
маційно-комп’ютерні технології. Правові засади да-
ного напрямку розвитку освітнього простору ЄС ви-
значено такими документами як: «Меморандум без-
перервної освіти Європейського Союзу» (2000 р.); 
рішення Празького саміту міністрів освіти і науки 
європейських країн (2001 р.) щодо доповнення Бо-
лонської декларації 1999 р. концепцією навчання 
впродовж життя; «Європейська довідкова система 
ключових компетентностей для навчання протягом 
життя» (2006 р.); «Європейська рамка кваліфікацій 
для навчання протягом життя» (2008 р.).   

Розвиток європейської системи освіти здійсню-
вався під впливом трансформаційних процесів в 
економіці. Поява нових знань, розвиток інновацій, 
розвиток індустрії 4.0, поширення цифрових техно-
логій в перше десятиліття ХХІ століття спонукали 
Європейську комісію до розробки нової Лісабон- 
ської стратегії розвитку ЄС – Стратегії «Європа 
2020. Стратегія розумного, стійкого і всеосяжного 
росту» (Europe 2020. A strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth) [29], яка була схвалена у 2010 р. 
главами держав і урядів 27 країн Євросоюзу. Вона 
визначила основні рушійні сили економічного зрос-
тання: сприяння розвитку знань, інновацій, освіти  
і цифрового суспільства; ефективне використання 
ресурсів і підвищення конкурентоспроможності; 
підвищення рівня зайнятості громадян і боротьба з 
бідністю. Стратегічним вектором євроінтеграції у 
ХХІ столітті  було визначено формування в Європі 
більш динамічної знаннєво-орієнтованої економіки. 
До 2020 р. передбачалося досягнення державами-
членами ЄС чотирьох ключових цілей:  

– перетворити навчання протягом життя та мо-
більність на реальність; 

– підвищити якість і результативність освіти та 
професійної підготовки; 
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– утвердити рівність, соціальну злагоду та ак-
тивне громадянство;  

– сприяти розвитку креативності, включно з
підприємливістю, на всіх рівнях освіти.  

Було визначено низку індикаторів досягнення 
запланованого результату, в тому числі стосовно ви-
щої освіти та навчання протягом життя такі: 

– не менше 40% 30-34-річних громадян повинні
отримати вищу освіту різного рівня;  

– не менше 15% дорослого населення повинні
брати участь у різних формах навчання у системі 
освіти дорослих.  

Потреба Європейського Союзу у відродженні 
промисловості та новій індустріалізації поставила 
завдання кадрового забезпечення індустріального 
розвитку. Тому в 2012 р., в умовах загострення еко-
номічної конкуренції та потреби ринків праці у ви-
сококваліфікованих працівниках, ЄС модернізував 
стратегічні орієнтири розвитку освіти та професій-
ної підготовки у документі «Переосмислення осві-
ти: інвестиції у професійні навички задля кращих 
соціально-економічних результатів». На порядку 
денному стало завдання розбудови навичок для  
ХХІ століття: здатності вчитися, критично мислити, 
математичних, природничих компетентностей, під-
приємливості, ІКТ-компетентності, спілкування су-
часними іноземними мовами, професійних навичок 
[7, с. 170]. Все більш актуальним стає розвиток 
STEM-освіти, яка охоплює природничі науки 
(Science), технології (Technology), технічну твор-
чість (Engineering) та математику (Mathematics), при 
цьому в навчальних програмах посилюється при- 
родничо-науковий компонент + інноваційні техно-
логії. 

Процеси неоіндустріалізації в ЄС призводять 
до того, що має місце дефіцит кадрів технічного 
профілю. Прикладні дослідження показують, що у 
Великобританії необхідно випустити понад 100 000 
студентів за STEM-спеціальностями до 2020 р. для 
задоволення попиту на ринку праці; в Німеччині не 
вистачає 210 000 працівників у галузі математики, 
інформатики, природничих та технічних дисциплін 
[41]. Тому у більш ніж 10 країнах Європи розроблені 
національні стратегії та ініціативи у сфері розвитку 
і поширення STEM-освіти (Німеччина, Франція, Іта-
лія, Нідерланди, Норвегія, Великобританія, Ірлан-
дія, Іспанія та інші).  

На сучасному етапі європейський простір ви-
щої освіти активно розвивається шляхом реалізації 
міжнародних програм співробітництва Tempus і 
Еразмус, до яких залучаються все більше партнерів 
з країн, що не є членами ЄС. Трансєвропейська про-
грама пересувань для університетських занять 
Tempus була схвалена ЄС 7 травня 1990 р. і стосува-
лась спочатку тільки сфери освіти між ЄС та Поль-
щею і Угорщиною, а потім була поширена на всі 
держави Східної Європи. Програма Темпус, яка 
спрямована на модернізацію системи вищої освіти 
та розвиток співпраці між університетами, була най- 

більш тривалою, що охоплювала чотири етапи: 
Tempus I – 1990-1994, Tempus II – 1994-1998, 
Tempus II іbis – 1998-2000, Tempus III – 2000-2006, 
Tempus IV (2007-2013). Програма була спрямована 
на розвиток співробітництва вищих навчальних за-
кладів Європейського Союзу із сусідніми регіонами, 
країни яких не є членами ЄС. Програма підтриму-
вала модернізацію і реформування вищої освіти у 
Східній Європі й Росії, Центральній Азії, на Захід-
них Балканах, у Північній Африці та на Близькому 
Сході [30]. 

Програма «Erasmus Mundus», що затверджена 
рішенням 87/327/ ЄЕС від 15 червня 1987 р., була 
спрямована на розширення зв’язків між вищими  
навчальними закладами. Проєкт передбачав заходи, 
які б заохочували укладення угод між університе-
тами держав-членів ЄС, що стало б основою для об-
міну студентами і викладачами, проведення спіль-
них проєктів у сфері освіти та досліджень, а також 
створення для цих цілей спеціальної Європейської 
міжвузівської мережі. З 1987 р. в програмі взяли  
участь понад 4000 університетів із 33 країн світу. 
Понад 2,2 млн студентів взяли участь у різних про-
грамах європейських університетів, отримавши ці-
кавий досвід навчання в країнах ЄС. Крім того, про-
грама Erasmus Mundus пропонує багато стипендій 
для студентів з країн, що розвиваються [31]. 

У 2014-2020 рр. реалізовувалася нова освітня 
програма ЄС Еразмус+, яка включила напрям наро-
щування потенціалу у вищій освіті – Capacity 
Building in Higher Education (ex-Tempus). «Ераз-
мус+» охоплює сфери освіти, молоді та спорту. Вона 
певною мірою включає вже існуючі програми Євро-
пейського Союзу щодо навчання упродовж життя, 
молоді і спорту, а також європейські програми спів-
праці у сфері вищої освіти. Програма ЄС «Ераз-
мус+» розрахована на період із 2014 по 2020 р. і мала 
бюджет у сумі 14,8 млрд євро. У березні 2021 р. від-
крилися нові конкурси Програми ЄС Еразмус+ 
2021-2027 рр. [32]. З бюджетом понад 26 мільярдів 
євро, нова Програма має бути більш інклюзивною, 
цифровою та екологічною. 

Здійснений аналіз євроінтеграційних процесів 
у сфері освіти свідчить, що європейський простір 
вищої освіти динамічно розвивається, залучаючи 
усе більше країн-партнерів. На сучасному етапі най-
більш вагомими завданнями ЄПВО є забезпечення 
широкого доступу населення до вищої освіти, під-
вищення якості освіти, формування необхідних для 
ринку праці компетентностей, розвиток STEM-
освіти та перехід до системи навчання упродовж 
життя, що сприятиме підвищенню рівня і якості зай-
нятості. 

3. Правові засади інтеграції України в євро-
пейський простір вищої освіти  

З початку здобуття незалежності Україна праг-
нула активно включитися в систему європейської 
економічної, науково-технічної і освітньо-культур- 
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ної співпраці. Орієнтація на співпрацю з ЄС була ви-
значена двосторонніми зусиллями. Європейський 
Союз у 1990 р. започаткував програму технічної до-
помоги з економічних реформ для СРСР (в подаль-
шому для нових незалежних держав – колишніх  
республік СРСР) – ТАСІS (Technical Assistance for 
the Commonwealth of Independent States). Було під- 

писано низку меморандумів про фінансування  
програм технічної допомоги СРСР, а потім України, 
з боку ЄС  [33]. З боку України поступово форму-
ється законодавство, спрямоване на євроінтеграцію. 
Найбільш важливі нормативні акти, які стосуються 
співпраці в освітньо-науковій сфері, наведено в 
табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Основні нормативно-правові акти, що забезпечують євроінтеграцію України  
в освітній і науково-дослідній сферах 

Назва нормативного акту Його значення для розвитку співробітництва  
в сфері освіти і науки 

Угода про партнерство та співробітництво між 
Україною та Європейським Союзом 1994 року 
[34] 

Чітко визначено основні напрями, сфери і форми співпраці. В статтях 
58-59 визначено мету, основні засади і форми співробітництва в га-
лузі науки і техніки, та освіті і професійній підготовці 

Рамкова угода між Урядом України і Комісією 
Європейських Співтовариств 2008 року [ 35] 

Визначаються загальні правила надання допомоги, яка може бути 
підставою для укладання угод про фінансування, що будуть підпису-
ватись Урядом, Комісією та в деяких випадках країною-членом ЄС 
для реалізації запланованих заходів

Закон України «Про засади внутрішньої і зов- 
нішньої політики» 2010 року [36]  

Інтеграцію до ЄС було визначено як стратегічну мету України з пер-
спективою набуття членства в Європейському Союзі. В ньому став-
ляться завдання: підтримка розвитку торговельно-економічного, на-
уково-технічного та інвестиційного співробітництва на засадах вза-
ємної вигоди

Угода між Україною та Європейським Співтова-
риством про наукове і технологічне співробіт-
ництво 2002 року [37] 

Визначено принципи, напрями та форми співробітництва, координа-
цію та сприяння спільній діяльності.  
Угода періодично відновлюється і подовжується на наступні 5 років

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом з іншої сторони 
[19] 2015 року, яка вступила в дію 1 вересня 
2017 р. 

Розділ V присвячено економічному та галузевому співробітництву: 
Глава 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій» містить за-
сади і напрями співпраці для досягнення прогресу в набутті наукових 
та технологічних знань, важливих для сталого економічного роз-
витку, шляхом розвитку дослідних потужностей та людського по-
тенціалу; Глава 23 « Освіта, навчання та молодь» містить зобов’я-
зання сторін щодо розвитку співпраці в галузі вищої, професійно-
технічної і середньої освіти та молодіжної політики 

Угода між Україною і Європейським Союзом 
про участь України у програмі ЄС Горизонт 
2020 – Рамкова програма з досліджень та інно-
вацій (2014-2020) [38], 2015 р. 

Україна бере участь у Програмі в якості асоційованої країни. Юриди-
чні особи України беруть участь у діяльності освітніх та інновацій-
них товариств, Об'єднаного дослідницького центру, у формальних
структурах, створених у рамках положень Програми. Для участі у 
Програмі Україна сплачує свій фінансовий внесок до загального бю-
джету Європейського Союзу. Для координації участі у Програмі 
створюється Комітет Україна-ЄС з досліджень та інновацій  

Низка протоколів, двосторонніх угод, договорів, 
меморандумів і програм в сфері освіти і науки 

У рамках двосторонньої співпраці Україна має 7 протоколів, 6 дого-
ворів і програм, 42 угоди та 15 меморандумів і декларацій про спів-
працю у сфері освіти і науки [39] 

 
Серед наведеного переліку документів най-

більш важливою є Угода про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом з 
іншої сторони, яка остаточно закріпила євроінтегра-
ційний напрямок розвитку України та визначила за-
сади взаємовідносин в усіх сферах діяльності. В 
ст. 431 Глави 23 визначено курс на активізацію спів-
праці в галузі вищої освіти, спрямованої на рефор-
мування та модернізації систем вищої освіти, підви-
щення її якості та важливості, зближення систем ви-
щої освіти в рамках Болонського процесу. З підпи-
санням Угоди відбувається поступова модернізація 
українського законодавства у сфері освіти, наукової 
і науково-технічної діяльності з наближення його до 
засад, що регулють цю сферу у державах-членах Єв-
ропейського Союзу. У науково-дослідній сфері 

було: прийнято Закон України «Про наукову і на- 
уково-технічну діяльність», який набув чинності у  
січні 2016 р.; створено Національну раду з питань 
розвитку науки та технологій України з метою коор-
динації спільних зусиль науковців та влади у фор-
муванні державної політики у сфері науки та страте-
гії її розвитку; створено Національний фонд до- 
сліджень України, основне завдання якого є забез- 
печення конкурсного фінансування наукових до- 
сліджень на основі прозорої та якісної експертизи, в 
тому числі із залученням закордонних фахівців; 
прийнята у 2019 р. Стратегія розвитку сфери іннова-
ційної діяльності на період до 2030 року та низка ін-
ших нормативних положень, які створюють сприят-
ливі умови для розвитку вітчизняної науково-тех- 
нічної та інноваційної сфери і сприяють широкій 
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участі вітчизняних науковців в європейських про-
грамах співробітництва [40]. 

В освітній сфері важливим є Закон України 
«Про вищу освіту» (2014 р.), який спрямований на 
якісну підготовку конкурентоспроможного люд- 
ського капіталу для високо-технологічного та інно-
ваційного розвитку країни [18]. Прийняті у 2020 р. 
зміни до цього закону спрямовані на підвищення 
якості освіти у відповідності до європейської прак-
тики, оскільки запроваджують обов’язкову акреди-
тацію навчальних програм, зменшують ліцензу-
вання освітньої діяльності у СВО, посилюють відпо-
відальність за недотримання академічної доброчес-
ності та передбачають застосування технологій ЗНО 
для вимірювання результатів навчання, здобутих  
на бакалаврському рівні, сприяють впровадженню 
дуальної освіти. Згідно з законом створено Націо- 
нальне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти за моделлю європейських незалежних аген-
цій забезпечення якості. 

Курс на євроінтеграцію підтверджується і в 
проєкті Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-
2031 роки, розробленої фахівцями МОН із залучен-
ням представників органів виконавчої влади, екс- 
пертного співтовариства, освітян і науковців [42]. 
В ньому дано визначення візії, місії, стратегічних й 
операційних цілей та завдань розвитку СВО Укра-
їни, які спрямованні на вирішення існуючих про-
блем у вищій школі. Так, стратегічна ціль 7 – Ін- 
теграція у європейський і світовий освітній простір 
з урахуванням національних інтересів передбачає: 
організаційне забезпечення умов інтеграції у євро-
пейський та світовий науково-освітній простір; ін- 
тернаціоналізацію науково-освітнього процесу; ак-
тивне залучення іноземних студентів до навчання в 
Україні. 

Процесом інтеграції в Європейський простір 
вищої освіти та в Європейський дослідницький про-
стір в Україні опікується Міністерство освіти і на-
уки (МОН). Євроінтеграційна діяльність міністер- 
ства спрямована на імплементацію європейських 
цінностей та підходів на практиці через реформи ви-
щої освіти та науки України і забезпечення на цій 
основі якісною освітою кожного громадянина про-
тягом усього життя. Для забезпечення участі в між-
народних програмах в Україні створено Національ-
ний ЕРАЗМУС+ офіс в Україні (НЕО в Україні), 
який у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Ук-
раїні забезпечує допомогу та підтримку Виконав-
чому агентству з питань освіти, аудіовізуальних за-
собів і культури (ЕАСЕА) щодо запровадження в 
Україні Програм ТЕМПУС, ЕРАЗМУС+ у сфері ви-
щої освіти. НЕО досліджує розвиток вищої освіти в 
Україні та інших сфер освіти у разі потреби. 

4. Участь України в європейських освітніх
програмах 

В останні десятиліття зростає активність укра-
їнських закладів у розвитку міжнародного співро- 

бітництва та їх участь в європейських освітніх про-
грамах для вищих навчальних закладів. У Програмі 
ЄС Темпус за 1993-2013 рр. прийняли участь близь-
ко 140 ЗВО у 338 проєктах, профінансованих ЄС 
[30]. Нині університети України є активними учас-
никами Програми Європейського Союзу Еразмус+  
у сфері вищої освіти з міжнародної академічної мо-
більності, співпраці між університетами і Європей-
ських студій та інших напрямів і сфер освітньої дія-
льності. Дані, викладені на сайті Національного 
офісу Еразмус+ [32] свідчать, що за 2014-2020 рр. 
українські вузи, студенти і викладачі, а також дер-
жавні і громадські організації, причетні до освіти, 
були активними учасниками Програми Європей- 
ського Союзу Еразмус+ у сфері вищої освіти з між-
народної академічної мобільності, співпраці між 
університетами і Європейських студій та інших на-
прямів і сфер освітньої діяльності. Значна кількість 
учасників з України намагалася приймати участь у 
міжнародних проєктах та різноманітних формах 
співпраці, яка здійснюється на багатьма напрямами: 
академічної мобільності, мобільності для молоді, 
розвитку потенціалу вищої освіти, проєктів спів-
праці задля розвитку інновацій та обміну успішними 
практиками, розвитку потенціалу молоді, стратегіч-
ного партнерства, проєктів підтримки реформ, кон-
курсів Жана Моне та інших. Дані, викладені на сайті 
Національного офісу Еразмус+, дають змогу проана-
лізувати різновекторну палітру співпраці, виокре-
мити основні напрямки і здобутки, а також виявити 
наявні проблеми і обмеження, які необхідно подо-
лати для більш активного включення в європей- 
ський освітній простір. Результати співпраці за 
2014-2020 рр. систематизовано в табл. 4. 

Дані табл. 4 свідчать, що українські суб’єкти 
освітнього процесу беруть участь в реалізації різних 
проєктів міжнародної співпраці, їх чисельність по- 
ступово зростає, однак їх частка в загальній кіль- 
кості суб’єктів освітньої діяльності залишається 
поки що дуже невеликою. При цьому не всі універ-
ситети України приймали участь у Програмі ЄС 
Еразмус+. 

У рамках даної Програми реалізуються також 
проєкти стратегічного партнерства. За 2014-2020 рр. 
було реалізовано: 42 стратегічних партнерства у 
сфері інноваційних проєктів, в яких приймали уч-
асть 36 українських  організацій, з них 14 універси-
тетів; 6 стратегічних партнерств у сфері вищої 
освіти  з бюджетом 1015,6 тис. євро; 20 стратегічних 
партнерств у сфері освіти доросли; 19 проєктів зі 
стратегічного партнерства молоді та ін. Реалізу- 
ються також проєкти напряму Жана Моне. Пере- 
можцями в семи конкурсах Жана Моне з 2014 по 
2020 р. були 121 проєкт (з 1069 поданих). З України 
в них було 57 організацій-виконавців, у тому числі 
45 закладів вищої освіти, 2 дослідницьких інсти-
тути, 10 громадських організацій. У рамках кон- 
курсу реалізовані такі типи проєктів: 82 модулі,  
12 кафедр, 4 центри досконалості, 10 проєктів, 5 ме- 
 



В. П. Антонюк 

177 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

Таблиця 4 
Участь України в Програмі ЄС Еразмус+ (2014-2020 рр.) за окремими напрямами* 

Напрями участі у Програмі ЄС Ераз-
мус+ (2014-2020 рр.)

Кількість реалізова-
них проєктів 

Обсяг грантів 
ЄС, тис. євро 

Участь організацій 
і ВНЗ України 

Кількість учасників 
з України 

КА 1. Академічна мобільність.
Міжнародна (кредитна) мобільність 

1 889 54 327 202 ВНЗ у парт-
нерстві з ЄС 

11 532 працівників, 
студентів і аспіран-

тів 
КА 1. Академічна мобільність.
Міжнародні спільні освітні Програми 
Еразмус Мундус – стипендії для нав-
чання/ викладання на магістер. і PhD 
програмах 

 23 українські  
інституції, 
з них 12 ВНЗ 

281, з них:
магістри – 267;  

PhD студенти – 14 
 

KA 1. Мобільність для Молоді 153 волонтерських 
проєкти (КА125)  
з 28 країнами, та 

3 346 проєктів  
мобільності молоді 

(КА105)  
з 31 країною 

Волонтерські і 
громадські органі-
зації та 14 україн-

ських ВНЗ 

17 293 представни-
ків молоді та моло-
діжних працівників 
отримали фінансу-
вання для обміну 

досвідом 

КА 2. Проєкти співпраці задля роз-
витку інновацій та обміну успіш-
ними практиками 
Розвиток потенціалу вищої освіти 
(КА211). 

48 проєктів міжна-
родної співпраці за 
участю України,  
з них:  39 спільних
 і 9 структурних;  
19 національних; 

29 багатонаціональ-
них 

Загальний 
бюджет грантів 
ЄС для 48 про-
єктів – близько 
43 млн євро. + 
2 млн євро на 
2019-2020 рр. 

Вказано партнерів 
з України 271 раз, 
з них 100 ВНЗ 

 

Розвиток потенціалу Молоді 
(КА214) – відкрито з 2017 до 2019 р.  

За результатами 
3 конкурсів реалізу-
ється 59 проєктів 

Загальна сума 
фінансування 
грантів 6149,9 
тис. євро. 

Участь 46 органі-
зацій, з них 22  ко-
ординатори проєк-

тів і 3 ВНЗ 

 

* Складено автором за джерелом [32]. 
 

реж і 8 асоціацій Жана Моне. Бюджет фінансування 
з ЄС проєктів напряму Жан Моне для України скла-
дав понад 3,9 млн євро плюс 1,3 млн євро на під- 
тримку багатонаціональних консорціумів мереж [32]. 

Наведені дані свідчать про те, що система ви-
щої освіти України в останні десятиліття інтегру-
ється в європейський освітній простір, при цьому за-
лученість до цього процесу зростає. Інформація На-
ціонального офісу Еразмус+ свідчить, що в проєктах 
міжнародної (кредитної) мобільності у 2015 р. прий-
мали участь 103 університети, в 2020 р. майже вдвічі 
більше – 190. Збільшується кількість партнерських 
взаємовідносин між вузами з різних країн, розши-
рюється географія співробітництва. 

Доцільно звернути увагу на активну участь на-
укової й освітянської громадськості в дослідженні й 
розвитку процесів інтеграції вітчизняної системи 
освіти в ЄОП. У 2015 р. створено Українську Асоці-
ацію викладачів і дослідників європейської інтегра-
ції (APREI), яка проводить регулярні заходи з поши-
рення об’єктивної та фахової інформації про євроін-
теграційні процеси, сприяє налагодженню плідного 
партнерства з організаціями з європейських студій, 
є майданчиком для розбудови і налагодження спів-
праці між викладачами та інституціями в рамках 
Програми імені Жана Моне в Україні та партнерами 
країн ЄС, обговорення різноманітних проблем та 
проведення конференцій і форумів. Так, Асоціацією 
було проведено такі Міжнародні науково-практичні 

конференції: «Соціально-економічні виміри євро-
інтеграційних процесів: тенденції, виклики, пер- 
спективи» (жовтень 2020 р.), Міжнародна науково-
практична конференція «Україна – Європейський 
Союз: від партнерства до асоціації» (березень 2019 р.),  
«Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: 
ключові тенденції, основні виклики та нові можли-
вості» (березень 2019 р.), Міжнародний Форум  
«Роздуми про майбутнє відносин ЄС – Східне  
Партнерство: голос молодих науковців» (червень 
2019 р.), низку семінарів та інших заходів [43]. 

В Україні є інші громадські організації, які 
сприяють європейській інтеграції у сфері вищої 
освіти. Серед них – Громадянська організація «Єв-
ропейська освіта і наука в Україні», яка співпрацює 
з «Європейською асоціацією викладачів» (Associa-
tion Européenne des Enseignants – зареєстроване то- 
вариство). Серед завдань – розвиток європейської 
освіти, науки та культури, просвітницька діяльність 
як серед молоді, так і старшого покоління, вико-
нання програм, пов’язаних з розвитком європей- 
ськості освіти та спрямованих на розвиток демокра-
тичного громадянського суспільства в Україні, а та-
кож на формування в українців усвідомлення, що 
вони є водночас громадянами України та громадя-
нами об’єднаної Європи [24]. Всеукраїнська громад-
ська організація «Українська асоціація фахівців ін-
формаційних технологій» бере безпосередню участь 
у реалізації проєктів Програми ЄС ЕРАЗМУС+. 
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Такі громадські організації як «Об’єднання «Агенція 
розвитку освітньої політики», ГО «Освіта ХХІ 
століття» своєю діяльністю забезпечують популя-
ризацію та впровадження принципів європейської 
освіти. 

Залученість системи вищої освіти України в 
ЄПВО сприяє поступовій її модернізації та підви-
щенню якості освітнього процесу. Про це свідчить 
зростання позицій України в рейтингу кращих уні-
верситетів світу, до якого у 2021 р. увійшли 1452 за-
клади вищої освіти світу, в тому числі чотири виші 
з України. Кількість українських ВНЗ в рейтингах за 
спеціальностями 2021 року порівняно з попереднім 
роком зросла з 2 до 4. До них увійшли: Київський 
національний університет імені Т. Шевченка, Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна, Національний університет «Львівська політех-
ніка», Національний технічний університет «Київ-
ський політехнічний інститут імені І. Сікорського».  
Цього року українські виші отримали 12 позицій в 
одному галузевому рейтингу і в семи рейтингах за 
спеціальностями, минулого року вони отримали сім 
позицій в одному галузевому рейтингу і шести рей-
тингах за спеціальностями [44]. В Україні за допо-
могою участі у європейських освітніх програмах  
відбувається поступова модернізація системи вищої 
освіти, наближення її організаційних і змістовних 
параметрів до моделі європейської вищої освіти. 

Висновки. Проведене дослідження свідчить, 
що на сучасному етапі в ЄС активно розвивається 
Європейський простір вищої освіти, до якого залу-
чаються країни-партнери, в тому числі й Україна. 
Розвиток ЄПВО здійснюється у відповідності до по-
треб розвитку знаннєвої економіки та інформацій-
ного суспільства. На сучасному етапі найбільш ва-
гомими завданнями ЄПВО є: забезпечення широ-
кого доступу усіх верств населення до вищої освіти; 
суттєве підвищення якості освіти; формування необ-
хідних для ринку праці компетентностей; розвиток 
STEM-освіти для поліпшення кадрового забезпе-
чення сучасної індустрії та інноваційних сфер діяль-
ності; забезпечення переходу до системи навчання 
упродовж життя, що сприятиме підвищенню рівня  
і якості зайнятості населення. 

Україна має потужну систему закладів вищої 
освіти, яка нараховує 338 коледжів, технікумів, учи-
лищ та 281 університетів, інститутів, академій, що 
готують фахівців для України та інших країн. Однак 
наявність численних проблем в СВО не забезпечує 
високої якості освіти та відповідності структури 
професійної підготовки потребам економіки. Це 
обумовлює низьку конкурентоспроможність вітчиз-
няних закладів вищої освіти та неухильне згорнення 
СВО, що негативно позначається на обсягах підго-
товки фахівців для вітчизняної економіки, особливо 
за STEM-спеціальностями, а також на обсягах зай-
нятості в освітній сфері. Така ситуація призводить 
до втрати людського капіталу України внаслідок 
відпливу за кордон молоді на навчання та виїзду на 

роботу викладачів. Вітчизняна система вищої освіти 
потребує суттєвої модернізації у відповідності до 
сучасних світових досягнень вищої школи, потреб 
суспільства і економіки, чому сприятиме співробіт-
ництво з європейськими країнами у сфері освіти.  

В Україні в останні десятиліття створено пра-
вові засади для інтеграції системи вищої освіти й на-
уки у спільний європейський дослідницький і освіт-
ній простір. На сучасному етапі Україна має потен-
ціал та устремління для міжнародної співпраці в 
освітній і науковій сфері. В цьому зацікавлена дер-
жава, вищі навчальні заклади та громадські органі-
зації. Участь суб’єктів України у міжнародних осві-
тніх проєктах поступово зростає.  

У той же час слід відзначити слабкі місця євро-
інтеграційних процесів:  

до міжнародної співпраці залучають не всі за-
клади вищої освіти України. Так, в реалізації проєк-
тів мобільності не приймали участь близько 80 уні-
верситів, в реалізації проєктів з розвитку потенціалу 
вищої освіти – більше 100 ЗВО [32]. При цьому най-
більш активну участь у різноманітних формах спів-
праці беруть участь одні й ті ж університети, серед 
них найчастіше вузи Києва, Харкова, Львова. Най-
частіше такі як: Національний університет «Києво-
Могилянська академія», Київський національний 
університет ім. Т. Шевченка, Львівський національ-
ний університет ім. І. Франка, Національний універ-
ситет «Львівська політехніка», Харківський націо-
нальний університет ім. В. Н. Каразіна, Національ-
ний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та де-
які інші вищі навчальні заклади; 

незначна частка поданих проєктних заявок від 
українських ЗВО здобуває перемогу на конкурсах. 
Так, до конкурсів з розвитку потенціалу вищої 
освіти у 2016 р. було подано 130 заявок, а виграно  
6 проєктів, у 2018 р. подано 109, виграно – 8 кон- 
курсів [32]. При цьому дуже малій кількості універ-
ситетів удається стати координаторами проєктів; 

поки що незначна кількість українських вче-
них, студентів і викладачів отримують гранти на  
навчання і стажування в наукових установах та уні-
верситетах Європи, тому здобутий ними досвід на- 
укової і освітньої діяльності не може суттєво впли-
нути на розвиток науково-дослідної сфери та мо- 
дернізацію освітнього процесу в Україні. 

Це свідчить про недостатню активність, напо-
легливість та організаційну спроможність україн- 
ських університетів у залученні до процесів інтегра-
ції в Європейський простір вищої освіти. Цей склад-
ний процес потребує активного налагодження кана-
лів співпраці з європейськими партнерами, уміння 
формувати проєктні заявки, гарні знання іноземних 
мов, передусім англійської, фінансової підтримки 
участі вітчизняних ЗВО у міжнародних освітніх 
проєктах. 

Для забезпечення більш активних євроінтегра-
ційних процесів в Україні у сфері вищої освіти не- 
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обхідна більш активна роль держави у створенні оп-
тимальних умов і стимулів міжнародної співпраці 
ЗВО. Важливо:  

продовжити удосконалювати законодавчу і нор-
мативно-правову базу діяльності сфери вищої 
освіти України у відповідності до європейських 
принципів і норм, нормативні засади міжнародного 
співробітництва ЗВО; 

модернізувати механізм фінансового забезпе-
чення вищих навчальних закладів, суттєво підви-
щити рівень їх фінансування, посилити їх фінансову 
й адміністративну автономію в цілому та у сфері ор-
ганізації й участі в різних формах міжнародної спів-
праці; 

модернізувати структуру і матеріально-тех- 
нічну базу навчального і науково-дослідного про-
цесу ЗВО, активно впроваджувати новітні техноло-
гії навчання і дослідження в СВО, які широко вико-
ристовуються в освітній практиці європейських уні-
верситетів;  

актуалізувати перелік спеціальностей та зміст 
вищої освіти у відповідності до сучасних потреб як 
вітчизняного, так і міжнародного  ринку праці та  
перспективних напрямків розвитку економіки і сус-
пільства;   

забезпечити повну інформатизацію та цифрові-
зацію навчального процесу в ЗВО України, широкий 

доступ до міжнародних інформаційних освітніх і до-
слідницьких систем; 

сприяти і стимулювати налагодження двосто-
ронніх і багатосторонніх контактів між україн- 
ськими та європейськими закладами вищої освіти 
для розвитку різноманітних форм співпраці; 

забезпечити організаційну і методичну під- 
тримку вітчизняних ЗВО при укладанні міжнарод-
них угод, при поданні запитів на участь в міжнарод-
них освітніх проєктах; 

широко висвітлювати знаннєві та наукові до- 
сягнення вищих навчальних закладів України для 
залучення потенційних партнерів і замовників по- 
слуг з інших країн. 

Для розвитку системи вищої освіти та перетво-
рення її на важливий чинник суспільного прогресу в 
України на сьогодні немає іншої альтернативи, як 
розвивати активне співробітництво з європейськими 
країнами у сфері вищої освіти і науки, що дозволить 
підвищити потенціал вищої школи та ефективність 
його використання, забезпечить розвиток люд- 
ського капіталу країни та інноваційних процесів. Це 
забезпечить більш динамічне економічне зростання, 
підвищення якості життя населення та більш актив-
ної участі України у світовому розвитку і вирішенні 
глобальних проблем. 
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Антонюк В. П. Вища освіта України на шляху інтеграції в європейський освітній простір: досягнення та завдання 
подальшого розвитку 

Робота присвячена проблемі модернізації системи вищої освіти України шляхом інтеграції вищих навчальних закладів 
до Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area). На основі аналізу статистичних даних зроблено 
висновок про згорнення системи вищої освіти України внаслідок наявності низки проблем, що негативно позначається на 
формуванні людського капіталу. Обґрунтовано важливість міжнародного співробітництва з ЄС в освітній сфері для модерні-
зації вищої школи. Досліджено інституційні засади формування EHEA, визначено основні пріоритети її розвитку на сучас-
ному етапі. Проаналізовано правові основи євроінтеграції вищої школи України. Здійснено аналіз розвитку міжнародного 
співробітництва вузів України та їх участі в європейських освітніх програмах. Виявлено позитивну тенденцію до зростання 
активності українських університетів в міжнародному співробітництві, що підвищує їх позиції у міжнародних рейтингах. 
Виявлено слабкі місця інтеграційних процесів та запропоновано напрями удосконалення державної політики підтримки  
участі закладів  вищої освіти в EHEA.  

Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, людський капітал, євроінтеграція, Європейський простір вищої 
освіти, європейські програми, міжнародне співробітництво, програма Еразмус, програма Темпус.  

Antoniuk V. Higher Education of Ukraine on the Way of Integration into the European Educational Space: Achievements 
and Tasks of Further Development  

The work is devoted to the problem of modernization of the higher education system of Ukraine through the integration of higher 
education institutions into the European Higher Education Area. Based on the analysis of statistical data, it is concluded that the higher 
education system in Ukraine tends to curtail due to the presence of a number of problems, which negatively affects the formation of 
human capital. The importance of international cooperation with the EU in the educational sphere for the modernization of higher 
education has been substantiated. The institutional foundations of the formation of EHEA are investigated, the main priorities of its 
development at the present stage are determined. The legal principles of European integration of higher education in Ukraine are 
analyzed. The analysis of development of international cooperation between Ukrainian universities and their participation in The Eu-
ropean educational programs is carried out. A positive trend towards an increase in the activity of Ukrainian universities in international 
cooperation has been revealed, which increases their positions in international rankings. The weaknesses of integration processes are 
identified and ways of improving the state policy to support the participation of universities in the EHEA are proposed. 

Keywords: higher education, higher education institutions, human capital, European integration, European higher education 
space, European programs, international cooperation, Erazmus program, Tempus program. 

Антонюк В. П. Высшее образование Украины на пути интеграции в европейское образовательное пространство: 
достижения и задачи дальнейшего развития 

Работа посвящена проблеме модернизации системы высшего образования Украины путем интеграции высших учебных 
заведений в Европейское пространство высшего образования (European Higher Education Area). На основе анализа статисти-
ческих данных сделан вывод о том, что система высшего образования в Украине имеет тенденцию к сворачиванию из-за 
наличия ряда проблем, что негативно сказывается на формировании человеческого капитала. Обоснована важность между-
народного сотрудничества с ЕС в образовательной сфере для модернизации высшей школы. Исследованы институциональ-
ные основы формирования EHEA, определены основные приоритеты его развития на современном этапе. Проанализированы 
правовые принципы европейской интеграции высшей школы Украины. Проведен анализ развития международного сотруд-
ничества между украинскими университетами и их участия в европейских образовательных программах. Выявлена положи-
тельная тенденция к росту активности украинских вузов в международном сотрудничестве, что повышает их позиции в меж-
дународных рейтингах. Определены слабые стороны интеграционных процессов и предложены пути совершенствования го- 
сударственной политики поддержки участия университетов в EHEA. 

Ключевые слова: высшее образование, учреждения высшего образования, людской капитал, европейская интеграция, 
Европейское пространство высшего образования, европейские программы, международное сотрудничество, программа 
Erazmus, программа Tempus. 

Стаття надійшла до редакції 31.03.2021 
Прийнято до друку 15.06.2021 



Г. Й. Островська 

183 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

УДК 005:331.102.344+004 DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-2(64)-183-192 
Г. Й. Островська, 

кандидат економічних наук, доцент, 
ORCID 0000-0002-9318-2258, 

e-mail: h.ostrovska@gmail.com, 

Тернопільський національний технічний  
університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль 

 
ІНТЕЛЕКТ ЯК СУБСТАНЦІЙНА ОСНОВА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
Імператив випереджаючого розвитку інтелекту 

перетворився в імператив не просто існування, а ви-
живання цивілізації в умовах дієвої соціально-еко-
номічної трансформації. Саме таку точку зору поді-
ляє когорта дослідників актуальних завдань сучас-
ного людства у річищі економіки, соціології, філо-
софії, антропології, екології та інших наукових на-
прямів. Витоки цієї проблеми полягають у тому, що 
економічну основу сучасного суспільства характе-
ризує, перш за все, сформований сектор високотех-
нологічних, наукомістких виробництв, початком  
розвитку якого є виключно ефективна інтелекту- 
ально-інноваційна діяльність господарюючих суб’єк-
тів. У цьому контексті зростання ролі інтелекту в 
економіці, заснованій на знаннях, обґрунтовується 
такими ключовими тенденціями [1]: 1) в економіці 
превалюють науково-інформаційні технології, базо-
вані на інтелектуальній власності й знаннях; 2) від-
повідно формується (підвищується) внутрішній по-
пит на інноваційні продукти (технології, бізнес-
схеми, моделі, продукти); 3) розуміння зростання 
ролі людини та знань у процесах інноваційного роз-
витку; 4) зміна засад конкурентоспроможності та за-
собів конкурентної боротьби, домінантою якої ста-
ють знання та інформація в усіх її проявах; 5) поси-
лення взаємозалежності економік, що поглиблює 
розриви між бідними та багатими країнами, підси-
лює залежність перших і використання їхніх сиро-
винних ресурсів, у тому числі дешевої робочої сили.  

За цих умов актуалізується стратегічна роль ін-
телектуальних ресурсів, де місце основного актив-
ного елементу належить інтелектуальним ресурсам 
людини як різних пізнавальних здібностей, що спи-
раються на відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, 
уяву, дають змогу абстрактно мислити, отримувати 
знання з інформаційних потоків і застосовувати їх 
для управління навколишнім середовищем.  

Отже, сучасний етап суспільного розвитку ха-
рактеризується інформаційними процесами, котрі 
зумовили значні зміни у всіх сферах соціальної 
практики людини. Новий соціум, насичений склад-
ною технікою, інтенсивними потоками інформації, 
високим рівнем міжособистісної взаємодії, робить 
значимість інтелектуальної діяльності в житті лю-
дини переважаючою. Формування інтелектуальної, 
творчої особистості, яка володіє базовими, ключо- 
вими компетентностями, виступає соціокультурною 
потребою сучасного українського суспільства.  

Актуальність організації досліджень за цим 
стратегічним вектором не викликає сумніву. Тезис 
про пріоритетність інтелектуального розвитку укра-
їнського суспільства став орієнтиром концепції роз-
витку держави в останньому десятиріччі за аспек-
тами: освіта, інфраструктура, інвестиції, інновації, 
інтелект. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. З 
урахуванням недостатньої вивченості проблеми, пи-
танням, пов’язаним з інтелектуалізацією суспіль- 
ства та економіки, приділяється значна увага як віт-
чизняних, так і зарубіжних учених. Фундаменталь-
ним науковим доробком є монографія «Україна: ін-
телект нації на межі століть», в якій вітчизняні на- 
уковці одними з перших відобразили пріоритетні 
напрями інтелектуалізації соціально-економічних 
систем в Україні та роль інтелекту в суспільстві. 
Б. Патон у передмові видання підкреслив, що автори 
монографії «... чи не найперше в Україні розгляда-
ють інтелект нації як інтегровану суспільну силу, 
висуваючи мету – дослідити його соціальну та ін-
формаційну природу, механізми функціонування, 
взаємозв’язок духовності та менталітету народу» 
[2]. Вихід цієї монографії у світ сприяв активізації 
наукової думки щодо реалізації ідей та концепцій, 
поєднаних з інтелектуалізацією, використанням ін-
телектуального потенціалу, а також отриманням ор-
ганізованою сукупністю людей економічної та соці-
альної вигоди від використання інтелекту. Розвиток 
теорії інтелекту кристалізують такі вчені, як В. Тка-
ченко [3], В. Петренко [4], К. Ковтуненко [5], І. Ре-
вак [6], О. Павлишин [7], Й. Ситник [8] та ін. Ці ав-
тори комплексно розглядають зазначену проблема-
тику за такими напрямами: концептуальні основи 
сучасної теорії інтелекту; сутність інтелекту; під-
ходи до структури інтелекту з урахуванням низки 
чинників: віку, рівня освіти, національності, релігії, 
соціально-культурного середовища, специфіки про-
фесійної діяльності та індивідуальних особливос-
тей. 

Інтелект особистості, що насамперед форму-
ється внаслідок інтелектуального розвитку індиві-
дуума до того рівня, який би дав змогу йому реалі-
зовувати поставлені завдання, досягати поставленої 
мети традиційними та креативними засобами є клю-
човою ланкою колективного інтелекту.  
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Широке застосування групової роботи в про- 
мисловості, науці, управлінні та освіті привело до 
виникнення нової міждисциплінарної галузі науки, 
що вивчає феномен колективного інтелекту. Однією 
з перших робіт в цій сфері можна вважати публіка-
цію в журналі Science (США) колективу співробіт-
ників Університету Карнегі-Меллона (Пітсбург), 
Юніон-Коледжу (Нью-Йорк) і Центру вивчення ко-
лективного інтелекту Массачусетського інститу- 
ту технологій, очолюваного професором Томасом  
В. Меллоуном. Це була перша опублікована в анг-
ломовній літературі стаття про доведений ефект пе-
ревищення кількісно виміряного колективного інте-
лекту, як над середнім інтелектом групи, так і над 
максимальним значенням індивідуального інте- 
лекту [9]. Найбільшої уваги проблеми колективного 
інтелекту набувають з розвитком мережі Інтернет. 
Формально такий інтерес можна продемонструвати 
швидко зростаючим числом статей, в назві яких 
прямо використовується термін «колективний інте-
лект» (Gloor P. [10], Garreta-Domingo M. [11], 
Verhulst S. G. [12], Weng S. S., Yang M. H. & Hsiao P. I. 
[13]. Як стверджують фахівці в сфері колективного 
інтелекту і прийняття рішень, незважаючи на велику 
бібліографію розглянутої проблеми, повноцінного 
колективного розуму, що складається із сукупності 
людей, мережі та комп’ютерів до сих пір не було 
створено. У зарубіжній літературі переважно пред-
ставлені роботи теоретичного плану, засновані на 
мультиагентному підході.  

Співвідношення колективного інтелекту й ін-
дивідуального становить проблему не тільки не  
вивчену, але в повному обсязі ще й не поставлену. 
Тут можна відзначити, що колективний інтелект 
вторинний стосовно індивідуального (не історично, 
а структурно) і має на увазі його існування. Глибокі 
матеріальні відмінності в їх організації одночасно з 
очевидним функціональним ізоморфізмом роблять 
виключно плідним завдання зіставлення, оскільки в 
ході його розробки поняття інтелектуальної діяль-
ності зможе бути відокремлене від конкретно даних 
нам її реалізацій і узагальнено до функціональної 
моделі. 

Постановка завдання. Дослідження понятій-
ного апарату тлумачення інтелекту, узагальнення 
складових його характеристик, визначення можли-
востей у процесі розвитку з метою отримання прин-
ципово нових конкурентних переваг в умовах стано-
влення економіки, заснованої на знаннях.  

Для досягнення поставленої мети використову-
вались такі загальнонаукові та спеціальні методи до-
слідження: системний підхід, метод аналізу та син-
тезу, структурно-логічний аналіз, прийоми логіч-
ного узагальнення. Теоретичною базою досліджен-
ня є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених 
щодо формування індивідуального та колективного 
інтелекту. 

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Панорама наукових досліджень дає змогу ствер- 

джувати, що в умовах сьогодення немає єдиної від-
повіді на питання, що таке «інтелект». Ймовірно, 
правильно відповісти на це питання рівносильно  
вирішенню питання про співвідношення матерії  
(мозку) і свідомості (інтелекту), або, що те ж саме, 
матеріального і духовного. Цілком припустимо, що 
сама людина не зможе вирішити цю задачу, оскільки 
відповідно до теореми Геделя силами самої системи 
не можна оцінити суперечливість (несуперечли-
вість) системи. Проте, будь-яка інформація про інте-
лект надважлива, оскільки в перспективі може бути 
застосована для підвищення інтелектуального рівня 
населення країни. 

Серед науковців побутує думка, що термін «ін-
телект» використовують так часто, що стали вірити 
в його існування як певної реальності, вимірюваної 
суті, а не як зручного способу позначення деяких 
феноменів, які можуть існувати, а можуть і не існу-
вати. Для цілей нашого дослідження цікаві моделі, в 
яких інтелект розглядається як складна система, 
тобто у яких об’єднано елементи різних підходів. 

Розвідка етимології категорії «інтелект» вису-
ває гіпотезу про те, що він характеризує ті процеси, 
які пов’язані з розумовою діяльністю людини, при 
цьому споріднений з такими термінами, як «розум», 
«здоровий глузд», «мислення», «свідомість» тощо. 

Інтелект (intellectus з латин. – пізнання, розу-
міння, сприйняття) як поняття був об’єктом до- 
слідження представників, насамперед, філософської 
та теологічної наук. Зокрема, вперше на цей термін 
натрапляємо у працях античних філософів Платона 
і Аристотеля, які ототожнюють його з поняттям «ро-
зум» при тлумаченні зі старогрецької «nóos»; серед-
ньовічного схоласта, теолога Фоми Аквінського 
(1225–1274 рр. до н. е.), у розумінні якого людина 
здатна набувати нових знань, а інтелект трактується 
як «душа людини». Філософсько-соціологічне уяв-
лення про характер інтелектуальної діяльності,  
природу знання і пізнання досліджувалися в тво- 
рах Г. Гегеля, К. Гельвеція, І. Канта, Р. Декарта,  
Дж. Локка, Т. Кун, І. Лакатоса та ін.  

Інтелект в культурфілософському знанні розу-
міється як якась абстрактна категорія, позбавлена 
здатності змінюватися в часі, але має первісну твор-
чу силу (Ф. Аквінський, М. Кузанський та ін.);  
пізнання недоступних досвіду об’єктів шляхом опе-
рування знаками, символами, моделями й іншими 
репрезентантами зверхчуттєвого буття (П. Флорен-
ський, М. Лоський, B. Соловйов, Ф. Шлейермахер, 
П. де Шарден); як здатність людини, пов’язана з  
духовністю, культурним фоном особистості, сві- 
домістю, мисленням, спрямована на раціональне  
пізнання дійсності, універсального зв’язку всіх ре-
чей, всіх явищ (Аристотель, Т. Гоббс, Б. Спіноза, 
І. Кант, Г. Гегель, О. Герцен, Е Кассирер, О. Ухтом-
ський, А. Бергсон, В. Орлова, І. Фролов та ін.).  

Філософський зміст інтелекту сучасні автори 
пов’язують з таким поняттям, як ноосфера. Інтелект 
(індивідуальний ступінь мислення) виникає і фор- 
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мується на початку ноогенеза як чиста здатність  
осягнення сенсу дії та вираження його в загально- 
значущих формах. Оперування цими формами дає 
змогу людині орієнтуватися в співтоваристві, яке 
створює підґрунтя тонкої оболонки, земного універ-
суму, названу ноосферою. Отже, з філософської  
точки зору, інтелект є вищою пізнавальною здат- 
ністю мислення, що відрізняється творчим, актив-
ним характером від пасивно-чуттєвих форм пізнан-
ня. За словами Є. Андроса, «призначення інте- 
лекту – створювати порядок з хаосу через приве-
дення у відповідність до індивідуальних потреб 
об’єктивних параметрів реальності» [14, с. 69]. На 
нашу думку, процес упорядкування реального світу 
відповідно до індивідуальних потреб кожного інди-
віда вимагає певного переосмислення та додатко-
вого пояснення. 

Інтелект позиціонують як продукт інтеграції та 
діалектичного розвитку розуму і психіки. При 
цьому інтелект не потрібно ототожнювати з мислен-
ням. Мислення виникає тоді, коли з’являється прак-
тичне завдання, а здатність до мислення (інтелект) – 
це стійка, постійна властивість індивіда, властива 
йому протягом усього життя. Відповідно, це спря-
мовує нас на думку про те, що інтелект є власти- 
вістю індивіда, що визначає можливість протікання 
розумової діяльності. 

Згодом ці дослідження активізуються у психо-
логічних, а пізніше – економічних науках у зв’язку з 
переходом економіки в нову стадію розвитку – еру 
знань, тобто у часи зародження «нової парадигми» 
господарювання.  

Якщо філософські дослідження проблем інте-
лекту полягають, насамперед, у з’ясуванні сутності 
останнього, то спрямування цих досліджень у сфері 
психології зосереджене на процесуальних аспектах 
мислення, які є важливими для моделювання розу-
мових процесів і їх відтворення за допомогою екс-
пертних технологій. Отже, у психологічній науці 
для тлумачення цього терміну акцентується на роз-
витку світогляду шляхом напрацювання здатності 
мислити, отримувати та поширювати нові знання. У 
цьому контексті інтелект розуміють як: здатність 
людини до мислення, пізнання, тобто формування в 
індивіда об’єктивної картини того, що відбувається, 
генерації нової інформації, розв’язання проблемних 
ситуацій тощо [5]; розум, інтелігентність, сукуп-
ність інтелектуальних здібностей, досвід, знання 
людини [15]; рівень розумового розвитку і вміння 
використовувати свої розумові здібності, управляти 
думками і знаходити нові комбінації, нові рішення 
стосовно поставленої задачі [16]; творчість, яка про-
являється як внутрішнє прозріння, як ноу-хау; про-
дукт діяльності мозку людини; продукт розвитку 
людини. Зокрема, аналізуючи визначальні риси ін-
телекту, І. Ревак під інтелектом розуміє «всеосяж-
ний розум різностороннього людського світосприй-
няття, що на основі здібностей, досвіду, інтуїції та 
внутрішнього духовного стану людини відображає 

її здатність мислити, адекватно реагувати на ви-
клики зовнішнього та внутрішнього середовища, 
швидко обирати правильні рішення та усвідомлю-
вати відповідальність за їхні наслідки» [6, с. 135]. На 
думку дослідниці, від рівня інтелекту окремої лю-
дини залежить інтелектуальний рівень суспільства.  

Заслуговує на увагу також трактування інте- 
лекту Й. Ситником як «цілісності розумових здібно-
стей та надбань особистості, її спроможність вільно 
мислити в реаліях життя, ідентифікувати свій світо-
гляд із національно-культурною тяглістю та генеру-
вати новітні ідеї на користь людства, нації й досяг-
нення цілей індивіда» [8, с. 76]. За словами дослід-
ника, позаяк будь-які здібності потребують роз- 
витку, то інтелект не є сталою величиною, а в дина-
міці людської діяльності постійно збагачується, 
тобто прямує до нескінченності пізнання. 

Інтелект – це логічний початок, логос життя, 
що відтворюється з того конкретного і неподільного 
цілого, в якому сам початок є логічно нерозкритим, 
чужим, трансцендентним думці, алогічним, непо-
дільним і необґрунтованим з логічним початком – 
те, що породжує процес мислення, думку і має свою 
самосвідомість, рефлектує та розвиває само себе, 
має свої обмеження, з яких воно не може виходити, 
але в цих межах, воно нероздільно панує [3]. На  
думку авторів, інтелект як явище, як конкретна єд-
ність алогічного з логічним, певна річ, залишається 
понад логічним, що не уміщується ні в яке логічне 
визначення, що має справу лише зі схемами, а не з 
живою його тканиною, але від цього воно не стає ні 
антилогічним, ні логічно індиферентним. Інтелект 
породжує здатність мислення, яке породжує думку  
і має свою самосвідомість, він не рефлектує сам на 
себе, він усвідомлює пізнане і науково обґрунтовує 
самоусвідомлене, породжуючи нові знання. 

Отже, поняття інтелекту в парадигмі сучасної 
економічної теорії сходить до філософських та со- 
ціально-психологічних витоків, що виступають не 
тільки в якості джерела пошуку новаторських ідей, 
але і виразника його «продукту» – нового знання. У 
сучасних умовах саме знання володіє продуктивною 
силою і конкурентною міццю, а людина розгляда-
ється не як фактор розвитку, а як вища цінність, як 
власне ціль і критерій суспільного прогресу. 

У найбільшій кількості характеристик і визна-
чень інтелект постає в трьох видах: здатність до на-
вчання, здатність до певних типів мислення, здат-
ність до адаптації. Таким чином, інтелект як здат-
ність звичайно реалізовується з врахуванням інших 
здібностей (пізнавання, навчання, логічного мис-
лення, систематизування тощо); інтелект має здат-
ність до розвитку; будь-яка діяльність вимагає пев-
ного рівня інтелектуальних здібностей індивіда.  

З визначення сутності інтелекту випливає важ-
ливий висновок про те, що наявний рівень інтелекту 
є результатом його розвитку. А значить, певні зу-
силля з боку таких соціальних інститутів, як сім’я, 
освіта, держава, сприяють не тільки формуванню 
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розумних людей, але й реалізації їхніх потенційних 
інтелектуальних можливостей у виробництві, ство-
ренні культурних цінностей, управлінні суспіль- 
ством, вихованні тощо. При такому підході інтелект 
перестає бути об’єктом дослідження психології, на-
буваючи соціального забарвлення і стаючи соці- 
ально-економічною категорією.  

Економічний погляд представляє інтелект як 
засіб (інструмент) для здобуття знань, оволодіння 
інноваційними технологіями у сферах економіки, 
фінансів, управління, а також збільшення можли- 
востей їхнього використання і дифузії для покра-
щення якості життя в умовах економіки, заснованої 
на знаннях, з домінуючою інноваційною моделлю 
ведення бізнесу. 

Сучасні теорії інтелекту розглядаються в ра- 
курсі тестологічних та експериментально-психоло-
гічних. Перша група орієнтована на кількісне вимі-
рювання інтелекту, друга спрямована на виявлення 
механізмів інтелектуальної активності. В контексті 
експериментально-психологічних теорій виокрем-
люється низка підходів щодо визначення сутності 
інтелекту:  

– феноменологічний, прихильниками якого є
М. Вертгеймер, В. Келлер, Р. Глезер, К. Дункер,  
Р. Мейлі, М. Чі, Дж. Кемпіон та ін. Інтелект розумі-
ється ними як: а) особлива форма змісту свідомості; 
б) інтелектуальна компетентність суб’єкта, яка  
пов’язує інтелектуальні здібності з базами знань  
(декларативними та процедурними знаннями); 

– генетичний, у руслі якого під інтелектом ро-
зуміється найбільш удосконалена форма адапту-
вання людини до середовища, що представляє со-
бою єдність процесів асиміляції та акомодації 
(У. Р. Чарлсворз, Ж. Піаже та ін.); 

– соціокультурологічний підхід подає інтелект
як результат соціалізації і впливу культури загалом. 
Представниками такого розуміння інтелекту вважа-
ються Н. Модіано, М. Коул, О. Лурія, Дж. Брунер, 
Л. Леві-Брюль, С. Скрібнер, М. Маккобі та ін.;  

– процесуально-діяльнісний, за якого інтелект
віддзеркалює особливу форму діяльності людини. 
Вказаний підхід відслідковується в дослідженнях 
А. Брушлинського, А. Венгера, В. Крамаренка, 
С. Рубінштейна та ін., в руслі теорії мислення як 
процесу;  

– освітній (інтелект – продукт неперервного на-
вчання). Згідно з цим підходом сформувалася теорія 
когнітивних навиків і теорія дослідження інтелекту 
в контексті здатності до навчання (К. Фішер, 
Дж. Бернс, Н. Менчинська, Р. Ферштейн, А. Стаатс, 
Г. Берулава);  

– інформаційний, за якого дослідники Г. Ай-
зенк, Е. Хант, Р. Стренберг розглядають інтелект в 
якості сукупності елементарних процесів переробки 
інформації;  

– структурно-рівневий, у контексті якого під
інтелектом розуміється система пізнавальних про-
цесів за різними рівнями. Підґрунтям даного під- 

ходу вважаються теорія функціональної організації 
пізнавальних процесів Б. Величковського та струк-
турно-рівнева теорія інтелекту Б. Ананьєва;  

– регулятивний, у межах якого інтелект розумі-
ють як умову імпульсивного мотиваційного конт-
ролю). Таке трактування подається в роботах Л. Тер-
стоуна, Р. Стірнберга та ін.;  

– онтологічний (інтелект є особливою формою
організації особистісного ментального досвіду), 
який ґрунтується на концепції репрезентації мен- 
тальних станів (М. Холодна) та теорії психічних 
процесів (Л. Веккер). 

Деякі експериментально-психологічні підходи 
виникли як реакція на суперечності та недоліки мо-
дифікованих теорій інтелекту, інші – унаслідок 
спроб пояснити індивідуальні відмінності результа-
тів тестового виконання, тому відчувається їх взає-
мопроникнення (зокрема, культурно-історична тео-
рія Л. Виготського має генетичний характер; при- 
хильники навчального підходу порушують про-
блему культурного впливу на інтелект; теорія мен-
тального самоуправління Р. Стірнберга сформува-
лася на підставі результатів інформаційних і соціо-
культурних досліджень; онтологічний підхід пере-
тинається з феноменологічним і регулятивним 
тощо), котре, однак, не позбавляє цю умовну класи-
фікацію практичної цінності, оскільки впорядковує 
основні підходи до визначення сутності інтелекту 
людини та демонструє надзвичайно широкий діапа-
зон наукових поглядів, які не узгоджуються між со-
бою і не утворюють єдиної або хоча б зорієнтованої 
в одному напрямі наукової теорії. Очевидно, що ін-
телект не можна ототожнювати з мисленням, однак 
визначити сутність цього феномену на концептуаль-
ному рівні також поки що не вдалося.  

Згідно аналізу експериментально-психологіч-
них теорій зазначимо, що рівень розвитку інтелекту 
залежить від генетичних, соціокультурологічних, 
особистісних, освітніх, професійних та інших чин-
ників. Інтелект відображає ступінь сформованості 
розумових компетенцій та когнітивних навичок, 
здатності до навчання, швидкість сприйняття та пе-
реробки інформації, контроль потреб тощо. 

Однією з найпопулярніших концепцій інте- 
лекту ХХ ст. вважається теорія американського пси-
холога Дж. Гілфорда, який виокремлює чотири типи 
інтелекту: образний, семантичний, символічний, по-
ведінковий. При цьому дослідник виокремив п’ять 
типів інтелектуальних операцій: пізнання; пам’ять; 
конвергентне продукування; дивергентне продуку-
вання; оцінювання. Отже, особа, яка володіє 
пам’яттю, може не відрізнятися хорошим мислен-
ням, а людина, яка добре мислить логічно, може не 
бути творчою. Таким чином, основними елементами 
інтелекту є знання і розумові здібності, достатні 
умови виконання інтелектуальним потенціалом  
функції – бути основою розумової діяльності, тобто 
вирішення практичних або теоретичних завдань з 
необхідною ефективністю.  
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У концепції Р. Стірнберга в межах теорії інте-
лекту, що веде до успіху, інтелект розглядається як 
здатність індивіда адаптуватися, формувати та ви-
бирати оточення, що відповідає цілям суспільства, 
культури. Він передбачає наявність трьох компо- 
нентів: 1) аналітичного – для аналізу та оцінювання 
наявних можливостей, варіантів (розпізнавання про-
блемної ситуації, визначення природи проблеми,  
розроблення стратегії вирішення проблеми, спосте-
реження за процесами прийняття рішень); 2) твор-
чого – для генерації способів вирішення проблеми; 
3) практичного – для перетворення ідей у дії. 

 

Згідно з «адміністративною теорією» А. Фа-
йоля підприємство є самостійним соціальним 
суб’єктом та володіє власним інтелектом, як і особа. 
Відповідно, володіння інтелектом надає потенційну 
можливість підприємству отримувати економічну 
вигоду від використання нових знань за умови орга-
нізування та стимулювання інтелектуальної діяль-
ності за трьома її рівнями: 1) стандартні дії; 2) стра-
тегічні та евристичні дії; 3) парадигмічні й когні- 
тивно-каркасні дії.  

Проаналізувавши основні підходи та визнача-
льні характеристики інтелекту, окреслимо його ос-
новні види, які об’єднані низкою класифікаційних 
ознак (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Підходи до класифікації видів інтелекту 
Класифікаційна 

ознака 
Види інтелекту 

За джерелами 
формування 

Поточний (вроджені інтелектуальні здібності), кристалізований (інтелектуальні 
навички, сформовані в результаті досвіду) 

За функціональним 
вираженням 

Біологічний, просторовий, лінгвістичний, міжособистісний, соціальний, внут-
рішньоособистісний, фізичний, академічний, логіко-математичний, емоційний, 
творчий, поведінковий тощо  

За носієм Інтелект окремого носія, інтелект групи елементарних носіїв 
За агрегуванням 
оцінювання 

Інтелект групи працівників, організаційного структурного підрозділу, господа-
рюючого суб’єкта загалом, галузі, населення територіально-адміністративної 
одиниці, соціально-економічної системи, держави, нації, міждержавних утво-
рень, людства  

За ступнем розвитку Пересічний інтелект, непересічний інтелект, елітний інтелект 
За результатами діяль-
ності 

Продуктивний, фіктивний, деструктивний 

За формою інтелекту-
альної поведінки 

Вербальний інтелект, здатність вирішувати проблеми, практичний інтелект

За формою організації 
інтелекту 

Здоровий глузд, розсудок, розум

Узагальнено автором на основі джерела [4]. 
 
Інтелект представляє собою цілісність і гармо-

нійність відображеної діяльності мозку, всю сукуп-
ність розумових здібностей людини. По-перше, він 
вбирає в себе колосальні пласти людської культури, 
і відображення навколишньої дійсності втілюється 
на різних інтелектуальних рівнях: здоровий глузд 
(досвід), розум (стійкі структури наукового знання, 
закони, приписи, вища розумова здатність, що вияв-
ляється в інтеграції і створення нових форм люд- 
ської діяльності. Для нього характерні чітке усвідо-
млення мети, передбачення майбутнього). Інтелект 
виступає субстанційною основою інтелектуального 
потенціалу, «внутрішнім» механізмом, який зумов-
лює особливості інтелектуальної поведінки і діяль-
ності індивідів, які забезпечують можливість реалі-
зації їхніх потенцій. Тому, особливості складу і бу-
дови індивідуального ментального досвіду зумов-
люють характер відтворення об’єктивної дійсності в 
свідомості людини, а також своєрідність його інте-
лектуальної поведінки. Але інтелект, будучи функ- 

цією мозку, дає можливість займатися певною дія-
льністю тільки в тому випадку, якщо людина воло-
діє відповідними знаннями. Сама по собі наявність 
інтелекту ще не є гарантією професійного успіху, 
ефективного управління та суспільного прогресу, 
хоча створює для цього певну базу. 

У контексті нашого дослідження виокремимо 
сутнісні ознаки інтелекту, зокрема його види, функ-
ції, структурні елементи та атестації (табл. 2). 

Таким чином, інтелект як цінність виступає в 
ситуаціях накопичення, нарощування для подаль-
шого можливого використання. Суттєвим ціннісним 
підґрунтям інтелекту є: креативність, інтелекту- 
альна компетентність, інноваційне мислення. Під 
креативністю розуміється здатність до творчих ак-
тів, яка веде до нового незвичного бачення про-
блеми або ситуації. Інтелектуальна компетент-
ність – це комплекс здібностей до аналізу, синтезу, 
зіставлень і порівнянь, діагностики та прогнозу-
вання, гнучкості і критичності мислення, організації 
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і планування, що забезпечує можливість прийняття 
ефективних рішень у професійній діяльності. Ос- 
новними складовими інтелектуальної компетентно-
сті є: широта розумового кругозору; система інте- 
лектуальних універсалій; інтелектуальна готовність 
до життєдіяльності, творчості; виокремлення між-
знаннєвих і міждисциплінарних зв’язків. Іннова-
ційне мислення – це найвищий ступінь людського 

пізнання, процесу осягнення протиріч, котрі виника-
ють у суспільних відносинах, творчого їх вирішення 
на основі усвідомлення відповідності чи невідповід-
ності нового потребам та інтересам людини. Сталий 
інтелектуальний розвиток суспільства, що пред- 
ставляє собою нарощування інтелекту і формування 
інтелектуальних якостей, безпосередньо пов’язаний 
з відповідною динамікою цінностей особистості. 

Таблиця 2 
Основні сутнісні ознаки інтелекту 

ІН
Т
Е
Л
Е
К
Т

 

Види інтелекту Функції інтелекту Складові Атестації інтелекту
– індивідуаль-
ний;  
– колективний;
– cуспільний;
– соціальний;
– пізнавальний;
– технічний;
– штучний;
– професійний;
– емоційний;
– інтегральний;
– нації

– пізнання дійсності;
– взаємодія із середови-
щем;  
– адаптаційність;
– формування та контроль
поведінкових навичок;  
– структурування бази
знань;  
– обробка інформації;
– ментальне самоуправ-
ління;  
– інтелектуальна активність

– розумові здіб-
ності;  
– мислення;
– увага;
– уява;
– пам’ять;
– мова;
– самосвідо-
мість; 
– характер;
– інтуїція

– евристичність;
– креативність;
– мобільність;
– провісництво;
– відкритість;
– саморефлексія;
– якість мовлення;
– перманентність;
– почуття гумору;
– оптимізм;
– самокритичність;
– простота рішень;
– допитливість

Узагальнено автором на основі джерел [4; 8]. 

Інтелект визначається як системна форма орга-
нізації свідомості. Це системний феномен, що вклю-
чає в себе низку функціональних підсистем і струк-
турно-функціональних груп, що утворюють фунда-
ментальну цілісність і єдність свідомості. Інтелект є 
особистісним утворенням, вираженим у смисловому 
просторі, а тому не зводимо його до одних лише  
здібностей (західні психологічні теорії інтелекту) 
або інших частковостей його структури. Редукції 
щодо здібностей неправомірні, бо здібності – лише 
механізми, а компетенції – лише потенції, але інте-
лект взагалі не функціонує без основи (сторони ро-
зуму і пізнавальні процеси), без когнітивних утво-
рень розуму – знань і без регулятивних підсистем – 
розумових контролів і пізнавального досвіду. 
Знання – це зміст свідомості, тому інтелект залежить 
від когнітивних утворень, компетенцій, структур 
ментального досвіду і розумових «контролів». Вищі 
рівні інтелекту об’єднують цінності, переконання, 
ідеали, світоглядні структури, вищі утворення 
знання і віри. Синтез цих атрибутів, закріплюється 
за особистісним інтелектом. 

Діяльність людини в умовах економіки, засно-
ваної на знаннях, спрямовується на використання 
знань та інновацій. Найефективнішим в цьому ас- 
пекті стає використання колективного інтелекту,  
інакше кажучи, сукупного інтелектуального потен-
ціалу його співробітників.  

У даний час дослідники виділяють інтелект по-
колінь, інтелект колективу, організації або підпри-
ємства, інтелект галузі, регіону і держави. Оче- 

видно, що інтелект є характеристикою вже не окре-
мих індивідів, а організованої сукупності людей, їх 
колективної якості, тобто виступає потенціалом для 
здійснення колективної або масової діяльності, яка 
полягає в «...об’єднанні інтелектуальних зусиль» 
або «...спільній інтелектуальній дії» [2, с. 38]. Зміст 
останньої пов’язується з інтелектуальною синергією 
вказує на її взаємодію з сінтелектикою, яка визна-
чена як наука «...про функціонування об’єднаного 
(колективного) інтелекту, який створює специфіч-
ний ефект акумуляції творчих (інтелектуальних) 
елементів складної системи, наділеної розумом  
(когнітивним рівнем)» [2, с. 38]. За сформованою  
думкою багатьох дослідників колективний інтелект 
є здатністю групи акторів знаходити вирішення  
завдань більш ефективно, ніж краще індивідуальне 
рішення в цій групі. Ця здатність залежить як від  
здібностей і кількості акторів, що входять у групу, 
так і від правил або процедури взаємодії акторів у 
процесі роботи над завданням.  

Колективний інтелект як поняття має численні 
аналоги, це і колективний розум, і мудрість натовпу, 
і глобальний мозок. І в часі поява цього поняття має 
досить глибоке коріння. Ф. Хейліген, засновник 
міжнародного Інституту «Глобального мозку» 
(Global Brain Institute), розкриваючи поняття колек-
тивного розуму, звертається до цитати стародав-
нього філософа: «Ще Аристотель використовував 
порівняння уряду з людським мозком, який всім ке-
рує і приймає рішення» [17, с. 81]. Однак сучасне 
розуміння поняття колективного інтелекту варто  
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віднести до більш пізнього періоду, до кінця XIX ст., 
до досліджень французьких соціологів Г. Лебона, 
Г. Тарде і Е. Дюргейма, італійського юриста С. Си-
геле і німецького соціолога Г. Зіммеля. Саме вони 
поклали початок дослідженням теми психології на-
товпу, що стала улюбленою багатьма психологами  
і соціологами XX ст., включаючи і З. Фрейда. У 
своїй знаменитій роботі «Психологія народів і мас» 
Г. Лебон писав: «Свідома особистість зникає, при-
чому почуття і ідеї всіх окремих одиниць, які ство-
рюють ціле, яке іменується натовпом, приймають 
один і той же напрям. Утворюється колективна 
душа, яка має, звісно, тимчасовий характер, але й 
досить певні риси» [18]. Надалі психологічний ас-
пект колективного інтелекту доповнюється еконо- 
мічним, виділяючи два типи солідарності між 
людьми: один – з визнанням загальних правил і за-
конів, а інший – з необхідністю поділу праці.  

Певною мірою ідеї колективного інтелекту, 
пов’язані з розвитком комунікацій, можна знайти в 
дослідженнях В. Вернадського, який говорив про те, 
що досягнення техніки в передачі думки дають 
змогу їх обговорювати на всій планеті [19, с. 261]. 
Можливостям колективної творчої діяльності в  
кінці минулого століття було присвячено багато ро-
біт. І все-таки саме епоха Інтернету ознаменувалася 
бурхливим відкликом на проблеми колективного ін-
телекту. Ф. Хейліген (автор книги «Глобальний су-
перорганізм: еволюційно-кібернетична модель ме-
режевого суспільства, яке формується» писав, що 
надзвичайно важливо навчитися використовувати 
мережеві комунікації для підвищення «колектив-
ного розуму» таким чином, щоб груповий інтелект 
перевищував суму інтелектів членів групи [17].  
Особливе місце дослідники приділяють проєкту Ві-
кіпедії. Так, наприклад, американські вчені з Центру 
Карнегі виявили взаємозв’язок складності контенту 
Вікіпедії і компетентності редакторів цього проєкту 
[20]. Про те, що технології колективного інтелекту є 
одним з інструментів управління знаннями в мережі 
Інтернет, писали К. Зетцу і Я. Кійокі [21]. У роботі 
[22] взагалі було запропоновано всі соціальні  
мережі розглядати як знаннєву інфраструктуру 
(knoware) колективного інтелекту. Автори вводять 
таке поняття як «Супермережа знань», яка включає 
в себе медіамережі, мережі користувачів і мережі 
знань. Значне число досліджень з теми колектив-
ного інтелекту проводиться в Массачусетському  
технологічному інституті США групою під керів- 
ництвом Т. Малоуна. Вчені цієї групи вивчають  
різні способи застосування технологій колективного 
інтелекту, як для організації глобальних мережевих 
проєктів, так і для підвищення ефективності бізнесу. 
В роботі [23] Т. Малоуном із колегами була запро-
понована класифікація, яку вони назвали «геномом» 
колективного інтелекту. Однак, по суті, ця класифі-
кація не виявила особливостей технологічного ко- 
лективного інтелекту, а лише дала змогу ранжувати 
всі глобальні мережеві проєкти. Низка дослідників, 

розвиваючи ідеї Т. Малоуна, також не вказують на 
відмінності між краудсорсинговими технологіями 
та технологіями колективного інтелекту [24]. Однак 
має місце й інша точка зору. Так, Т. Грубер, опису-
ючи краудсорсингові технології та соціальні мережі, 
зазначає, що вони можуть претендувати лише на те, 
щоб називатися «збором інтелектів», але не є єди-
ним колективним інтелектом, оскільки не підтриму-
ють групового мислення [25, с. 4].  

На даний момент немає консенсусу, що по-
винні включати в себе технології колективного інте-
лекту. У даному дослідженні підтримується і розви-
вається точка зору, що технології колективного ін-
телекту представляють собою інструменти та сис-
теми, «які об’єднують у групи необхідну кількість 
людей, котрі мають власні індивідуальні цілі, але 
організованих таким чином, що загальний інтелект 
та ефективність групи зростає» [26, с. 219]. У рамках 
такого підходу можна дати визначення технологіям 
колективного інтелекту як мережевим інформацій-
ним технологіям, що дають змогу ефективно здійс-
нювати спільну інтелектуальну діяльність.  

Актуальність застосування технологій колек- 
тивного інтелекту обумовлена тим, що зростання 
знань перевершує індивідуальні можливості лю-
дини, і вимагає колективних інструментів роботи зі 
знаннями. Технології колективного інтелекту ста-
ють все більш затребуваними в міру переходу до су-
спільства знань ще й тому, що людський інтелекту-
альний капітал починає відігравати важливу роль в 
інноваційному розвитку підприємства. Перехід від 
явних знань до неявних фактично означає перехід 
від знань до компетенцій. Саме компетенції, і, перш 
за все, інтелектуальні та творчі компетенції, повинні 
стати аналогом товарів і послуг в економіці, засно-
ваній на знаннях [27]. А це означає необхідність  
розвитку технологій управління інтелектуальними 
компетенціями, і свідчить про особливу роль освіти 
в епоху знань у міру того, як компетенції стають то-
варом, освіта в широкому сенсі починає відігравати 
роль виробництва. 

Висновки та перспективи подальших до- 
сліджень. Панорама наукових досліджень дає змогу 
стверджувати, що розум виконує безліч функцій, 
значне місце серед яких займають функції управ-
ління. Разом з тим індивідуальний розум істотно лі-
мітований у своєму управлінському потенціалі  
через суб’єктивну ангажованість та недостатню  
рефлективність, обмежену здатність усвідомлювати 
наслідки і ризики своїх дій. Ці аспекти виявляються 
в явній формі, коли локальні суб’єкти або їх групи 
починають претендувати на статус суб’єкта роз- 
витку цивілізації загалом. Остання активно інтегру-
ється і глобалізується, і ці процеси поступово почи-
нають відбиватися на сфері свідомості. Варто очіку-
вати, що відбудеться становлення колективного ін-
телекту. У своєму гуманістичному варіанті він не 
стане повною мірою артифікованим (тотожним ін-
дивідуальному інтелекту) і не передбачатиме в  
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якості якоїсь тотальності «скасування» індивідуаль-
них розумів, навпаки буде представляти синерге- 
тичне об’єднання безлічі останніх. Емерджентність 
даної мережі буде виражатися зростаючою здат- 
ністю прогнозувати і планувати розвиток, раціо- 
нально вибирати і реалізовувати найбільш опти- 
мальні його траєкторії. Внаслідок становлення ко- 
лективного інтелекту в якості глобального мета-
суб’єкта у цивілізації є шанси подолати дефіцит ро-
зумності, перейшовши в режим автономного і авто-
поетичного самоврядування. 

Очевидно, через 5-10 років сформується новий 
ринок надання онлайн послуг у сфері колективного 
інтелекту, завдяки чому підприємства отримають 
доступ до унікальних можливостей управління не- 

явними знаннями, до можливості організації творчої 
роботи як власних фахівців, так і до можливості ви-
користання сторонніх професіоналів. При цьому в 
найближчі роки слід очікувати зростання впро- 
вадження корпоративних систем з використанням 
технологій колективного інтелекту, які будуть роз-
виватися з інструментарію CoP систем управління 
знаннями. Це пов’язано з тим, що на корпоратив-
ному рівні ще не повною мірою практикується від- 
критість в контексті власних нових технологій,  
заохочення співробітників до участі у позакорпора-
тивних наукових і технологічних співтовариствах. 
Тільки реальний успіх «відкритих» підприємств 
зможе подолати закостенілість бізнесу в галузі уп-
равління власними знаннєвими ресурсами. 
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Островська Г. Й. Інтелект як субстанційна основа інтелектуального потенціалу 
У статті розглянуто понятійно-категорійний апарат «інтелекту», досліджено різні характеристики його сутності та 

змісту, проаналізовано джерела, особливості формування та складові структури. Ключова роль у формуванні інтелекту нале-
жить існуючій моделі освіти, обраній у країні, та моделі навчання, сформованій на підприємстві. Представлено огляд до-
сліджень у сфері колективного інтелекту. Аргументовано затребуваність технологій колективного інтелекту в міру переходу 
до суспільства знань. Отримані результати формують засади організаційно-економічного механізму забезпечення ефектив-
ного використання інтелектуального потенціалу промислових підприємств в умовах реалізації Європейського вектору ро-
звитку вітчизняної економіки. 

Ключові слова: інтелект, колективний інтелект, знання, інформатизація, інтелектуальний потенціал, технології, інтелек-
туальна компетентність, інноваційне мислення. 

Ostrovska Н. Y. Intelligence as a Substantial Basis of Intellectual Potential 
The article considers the conceptual and categorical apparatus of "intelligence", explores various characteristics of its essence 

and content, analyses the sources, the structure formation and components features. The key role in the intelligence formation belongs 
to the existing education model chosen in the country and the learning model formed at the enterprise. An overview of research in the 
collective intelligence field is presented. The demand for collective intelligence technologies as the transition to the knowledge society 
is argued.  

The obtained results build the principles of the organizational and economic mechanism for ensuring the industrial enterprises 
intellectual potential effective use in the implementation of the domestic economy European vector development. 

Keywords: intelligence, collective intelligence, knowledge, informatization, intellectual potential, technologies, intellectual com-
petence, innovative thinking. 

Островская Г. И. Интеллект как субстанциальная основа интеллектуального потенциала 
В статье рассмотрен понятийно-категорийный аппарат «интеллекта», исследованы различные характеристики его сущ-

ности и содержания, проанализированы источники, особенности формирования и составляющие структуры. Ключевая роль 
в формировании интеллекта принадлежит существующей модели образования, выбранной в стране, и модели обучения, сло-
жившейся на предприятии. Представлен обзор исследований в области коллективного интеллекта. Аргументировано востре-
бованность технологий коллективного интеллекта по мере перехода к обществу знаний. Полученные результаты формируют 
основы организационно-экономического механизма обеспечения эффективного использования интеллектуального потен- 
циала промышленных предприятий в условиях реализации Европейского вектора развития отечественной экономики. 

Ключевые слова: интеллект, коллективный интеллект, знания, информатизация, интеллектуальный потенциал, техноло-
гии, интеллектуальная компетентность, инновационное мышление. 
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СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ1 
 
Постановка проблеми. Однією з головних  

функцій держави є проведення соціальної політики, 
яка здатна забезпечити повноцінний розвиток лю-
дини, реалізацію її інтелектуального і професійного 
потенціалу. Нині державна система соціального за-
хисту є необхідністю для стабільного функціону-
вання сучасного суспільства. Це зумовлено, насам-
перед, складною фінансово-економічною ситуацією 
в державі, частковою окупацією її території, веден-
ням військових дій на сході країни, стрімким зни-
женням рівня життя її громадян і, як наслідок, збіль-
шенням кількості малозабезпечених верств насе-
лення, інвалідів, переселенців, багатодітних сімей та 
інших категорій осіб, що потребують різного роду 
соціальної допомоги. Соціально-економічні про-
цеси, що відбуваються останніми роками в Україні, 
сприяють зниженню рівня зайнятості населення, 
якості й доступності суспільних благ у сфері охо-
рони здоров’я, освіти та культури. Створення ефек-
тивної системи соціального захисту населення є до-
мінуючим завданням у процесі побудови соціально-
економічної моделі суспільства на сучасному етапі 
в Україні. Одним із визначальних чинників, що 
сприяє формуванню дієвого соціального захисту 
громадян, є фінансове забезпечення цієї сфери, яке, 
з огляду на нинішні обставини та фінансові можли-
вості держави, є обмеженим. отже, надзвичайно  
важливим для стабільного забезпечення соціального 
захисту в Україні є ефективне бюджетне фінансу-
вання соціальних програм.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед вагомих досліджень зарубіжних вчених у 
сфері фінансового забезпечення соціального за- 
хисту населення слід назвати праці: У. Беверіджа, 
Ш. Бланкарта, Дж. Бьюкенена, Ф. Вагнера, Л. Валь-
раса, Т. Ганслі, Дж.М. Кейнса, Ф. Лассаля, Г. Мак-
Таггарта, А. Маршала, Т. Мальтуса, Дж. С. Мілля,  
Р. Оуена, В. Парето, В. Петті, А. Пігу, В. Роїка,  
П. Самуельсона, А. Сміта, Дж. Стігліца, Дж. Фа- 
боцці, С. Фішера, Ф. Хайека, У. Шарпа, Л. фон 
Штейна та інших. Теоретичні й практичні аспекти 
системи соціального захисту населення в Україні 

                                                        
1 Статтю виправлено та доповнено: Волошина О. О., Ковальова М. Ю., Боженко В. Є. Стан і тенденції розвитку 

фінансового забезпечення соціального захисту в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. №3 (61). С. 190-197. 

розглядаються багатьма вітчизняними ученими й 
дослідниками, які накопичили значний обсяг теоре-
тичного матеріалу та практичних доробок. Зокрема 
наукові розробки О. Романюк зосереджені на питан-
нях стану фінансування соціального захисту насе-
лення. О. Василик та I. Кичко у своїх роботах роз- 
глядають соціальне страхування як елемент фінан-
сового механізму соціального захисту. 

Метою статті є розкриття сутності та особли-
вості фінансового забезпечення соціального захисту 
населення в умовах ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи на поступовий перехід економіки Ук-
раїни до нової системи соціально-економічних від-
носин, логіка побудови соціального захисту залиша-
ється в основних своїх рисах незмінною й орієнто-
ваною на заохочення заслуг перед державою, соці- 
альну підтримку лише окремих категорій населення 
(людей похилого віку, інвалідів, підтримку сім’ї та 
молоді) та розгалужену систему пільг, які зовсім не 
пов’язані з рівнем матеріального добробуту домо- 
господарств. Підтримка такої розгалуженої системи 
соціального захисту, яка здебільшого функціонує на 
принципах солідарності та субсидування, вимагає 
значних фінансових ресурсів, що в умовах складних 
соціально-економічних та демографічних проблем 
як у світі, так і в Україні, стає непосильним тягарем 
для економіки країни. На сьогодні в Україні назріла 
нагальна потреба щодо реформування діючої сис-
теми соціального захисту населення, що є надзви-
чайно складним завданням. Це обумовлюється тим, 
що, з одного боку, в процесі реформування потрібно 
зменшити розмір соціальних видатків з метою ско-
рочення навантаження на економіку країни, а,  
з іншого боку, «реформування системи соціального 
захисту повинно відбуватися без зменшення до- 
ступу громадян до гарантованих державою прав та 
без обмеження можливостей населення користува-
тися безоплатними соціальними послугами». Тому 
важливим завданням повинна стати оцінка існу- 
ючого стану фінансового забезпечення соціаль- 
ного захисту з метою подальшої його оптимізації  
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та підвищення ефективності усіх соціальних про-
грам.  

Вирішальну роль у формуванні фондів фінан-
сових ресурсів системи соціального захисту насе-
лення відіграє основний показник соціально-еконо-
мічного розвитку країни й найважливіше джерело 
формування первинних доходів громадян та доходів 
державних цільових фондів соціального призна-
чення – фонд оплати праці, який формується в ре- 
зультаті первинного розподілу між економічними 
суб'єктами створеної доданої вартості, тобто вало-
вого внутрішнього продукту і характеризує ступінь 
реалізації громадянами власного трудового (фізич-
ного, освітнього, професійно-кваліфікованого) по-
тенціалу та їх можливості у забезпеченні належного 

рівня життя без втручання держави. Відповідно до 
концепції соціально-орієнтованої ринкової еконо-
міки вагомим фактором ефективності соціальної по-
літики є переважне зростання первинних доходів на-
селення в порівнянні із вторинними [1, с. 38]. 

Фінансове забезпечення соціального захисту 
громадян має багатоканальну структуру, яка склада-
ється з коштів державного та місцевих бюджетів, 
державних та недержавних соціальних фондів,  
суб'єктів господарювання різних форм власності та 
доброчинних (благодійних) фондів (рис. 1) і здійс-
нюється шляхом перерозподілу частини вартості ва-
лового внутрішнього продукту на основі соціальної 
солідарності, що передбачає взаємну допомогу всіх 
учасників системи соціального захисту [1, с. 38]. 

Система соціального захисту населення 

Державна Недержавна 

Бюджети Державні цільові фонди 

Фонд соціального 
захисту інвалідів 

Пенсійний фонд 
України 

Фонд соціального 
страхування на 

випадок безробіття

Державний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Фонд соціального 
страхування України 

Соціальне страхування від нещасних 
випадків на виробництві  

та професійних захворювань 

Соціальне страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності 

Медичне 
страхування 

Суб’єкти господарювання 

Недержавні пенсійні фонди 

Страхові компанії 

Банки 

Благодійні організації 
(фонди, установи) 

Фінансові ресурси 
домогосподарств 

Рис. 1. Інституційно-функціональна система фінансового забезпечення 
соціального захисту населення в Україні [1, с. 39] 

Така взаємодопомога реалізується у вигляді  
перерозподілу коштів між різними соціально-еконо-
мічними та соціально-демографічними групами на-
селення. Можна виділити три складові соціальної 
солідарності: по-перше, забезпечується об'єднанням 
різних ризиків при однакових страхових внесках 
(саме тут присутній зв'язок із правилом перерозпо-
ділу принципу соціального страхування); по-друге, 
передбачається інтертемпоральний (міжчасовий) 
перерозподіл. Мова йде про так званий договір по-
колінь, згідно з яким відбувається перерозподіл при-
бутків від працездатних молодих до непрацездатних 
старих членів суспільства; по-третє, соціальна солі-
дарність є основою інтерперсонального (міжосо- 
бистісного) перерозподілу. У цьому разі перерозпо-
діл прибутків здійснюється: між найбагатшими й 

найбіднішими соціальними групами; безпосередньо 
між застрахованими суб'єктами; між застрахова-
ними й незастрахованими учасниками системи соці-
ального захисту [1, с. 38]. 

Систему соціального захисту можна визначити 
як сукупність грошових відносин розподільчого ха-
рактеру, в процесі яких формуються фонди фінансо-
вих ресурсів для компенсації наслідків соціальних 
ризиків, які призводять до повної або часткової 
втрати заробітку та спричиняють зміни матеріаль-
ного становища. Державні механізми здійснення со-
ціального захисту стосуються не лише найменш за-
безпечених категорій громадян, а охоплюють насе-
лення загалом, бо головне призначення соціального 
захисту є надання кожному члену суспільства, неза-
лежно від соціального походження, національної 
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або расової приналежності, можливості вільно роз-
виватися, реалізувати свої здібності, що потребує 
створення дієвої та ефективної системи фінансового 
забезпечення соціального захисту населення. Крім 
того, важливого значення під час створення ефек- 
тивної системи соціального захисту має розподіл на-
селення на соціальні групи за вагомістю отримання 
благ і можливістю приймати участь у суспільно- 
корисній діяльності [1, с. 39].  

Соціальний захист в Україні визначається як 
система державних гарантій щодо забезпечення 
прав громадян на соціальну допомогу і підтримку. 
Державою захист надається через установлені в за-
конодавчому порядку соціальні гарантії та еконо- 
мічний механізм їх реалізації. Бюджетне фінансу-
вання соціального захисту та соціального забезпе-
чення населення в нашій країні здійснюються сьо- 
годні відповідно до положень ст. 87–91 Бюджетного 
кодексу України за рахунок державного та місцевих 
бюджетів [3].  

Соціальний захист населення включає в себе 
комплекс економічних, соціальних та правових за-
ходів, які покликані забезпечити рівні можливості 
громадянам країни для підтримання певного рівня 
життя, а також підтримку окремих соціальних груп 
населення. Соціальний захист слід розглядати з  
кількох позицій: як матеріальне забезпечення грома-
дян похилого віку; у разі втрати працездатності 

(тимчасової, часткової, повної); у разі втрати году-
вальника; при народженні й похованні осіб, по до- 
гляду за дітьми та хворими людьми; як перерозпо-
дільні відносини, у процесі яких відбувається фор-
мування й використання суспільних фондів спожи-
вання; як нормативно-правове регулювання норм, 
прав та обов’язків громадян України на їх матері- 
альне забезпечення.  

Важливою умовою поліпшення рівня та якості 
життя населення будь-якої країни, у тому числі й 
України, яка за мету ставить побудову соціально 
орієнтованої ринкової економіки, є наявність розви-
нутої соціальної сфери. Зміст соціальної сфери дія-
льності визначений Конституцією України й урахо-
вує інтереси як кожної окремої людини, так і всіх 
соціальних груп і верств суспільства, створює умови 
для досягнення нового рівня життя, охорони здо-
ров’я людини, зростання духовного і фізичного по-
тенціалу, забезпечення соціальної захищеності насе-
лення. Конституція України гарантує також необ-
хідні умови для розвитку всіх націй, відсутність 
криз і конфліктів між людьми, створення необхід-
них соціально-економічних умов для життя людей. 
Діяльність у соціальній сфері спрямована на форму-
вання ініціативної, творчої особистості, на розвиток 
української культури і культури національних мен-
шин. Напрями бюджетного фінансування соціальної 
сфери протягом останніх п’яти років на державному 
рівні наведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Напрями бюджетного фінансування соціальної сфери протягом 2015-2019 років  

на державному рівні, млн грн (сформовано авторами на основі джерела [4]) 
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бюджеті, не розкриває реального обсягу всього  
бюджетного фінансування, яке спрямовується в Ук-
раїні на сферу соціального захисту та соціального 

забезпечення. Це пояснюється тим, що, відповідно 
до діючої системи бухгалтерського обліку, деякі 
складники видатків на фінансування соціальних по-
слуг, соціальних виплат та інших заходів соціаль-
ного захисту включаються до інших видаткових ста- 
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тей бюджету, а саме: видатків на житлово-кому- 
нальне господарство, освіту, духовний і фізичний 
розвиток, охорону здоров'я, громадський порядок та 
оборону тощо. 

Видатки на сферу соціального захисту та соці-
ального забезпечення можна знайти практично в  
кожній із видаткових статей бюджету відповідно до 
функціональної класифікації видатків. Наприклад, 
видатки за статтею «Субвенція з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на облаштування закладів, 
які надають соціальні послуги дітям та молоді»  
фактично належать до видатків на сферу соціаль-
ного захисту та соціального забезпечення, проте  
формально вони обліковуються за видатковою стат-
тею бюджету «Загальнодержавні видатки». Інший 
приклад – видаткова стаття «Компенсація збитків 
Пенсійного фонду, викликаних упровадженням спе-
ціальної ставки для платників фіксованого сільсько-
господарського податку». Видатки за цією статтею 
логічно було б віднести до видатків на сферу соці- 
ального захисту та соціального забезпечення, але 
вони включаються до видаткової статті бюджету 
«Економічна діяльність». Ще одним прикладом є 
стаття «Фінансова підтримка санаторно-курортних 
закладів», за якою фінансуються державні програми 
оздоровлення ветеранів війни, інвалідів, громадян, 
постраждалих унаслідок Чорнобильської катастро-
фи, дітей і молоді та ін. Однак ці видатки належать 
до видаткової статті «Охорона здоров'я», хоча, зва-
жаючи на цільові групи, більш доцільно було б від-
носити їх до видатків на соціальний захист та соці- 
альне забезпечення. Таким чином, реальний обсяг 
видатків на сферу соціального захисту та соціаль-
ного забезпечення значно перевищує ту їхню час-
тину, що проходить у зведеному бюджеті України за 
видатковою статтею «Соціальний захист та соці- 
альне забезпечення». 

Щоб побачити реальний обсяг видатків на 
сферу соціального захисту та соціального забезпе-
чення в Україні, необхідно визначити ті з них, які на 
практиці фінансуються за рахунок інших видатко-
вих статей бюджету, але фактично спрямовуються 
на вирішення окремих питань у сфері соціального 
захисту та соціального забезпечення. Основними 
джерелами фінансових ресурсів в Україні є кошти, 
які акумулюються внаслідок сплати податків та 
страхових внесків до державного та місцевих бю-
джетів, державних фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, недержавних 
організацій, які здійснюють соціальне страхування 
(страхові компанії, недержавні пенсійні фонди). Ра-
зом з тим, значна частина соціальних витрат здійс-
нюється за рахунок доходів домогосподарств та со-
ціальних витрат роботодавців, які здійснюються без 
сплати страхових внесків у будь-які конкретні  
фонди соціального страхування. Таким чином, ос- 
новним джерелами фінансування соціального за- 
хисту населення у більшості країн світу є: 1) внески, 
які сплачуються працівниками та роботодавцями в 
обов’язковому або добровільному порядку у дер- 
жавні чи приватні фонди соціального страхування; 
2) податкові надходження, які складають частину
загальних державних доходів; 3) інвестиційні до-
ходи від розміщення акумульованих коштів дер- 
жавних або приватних фондів соціального страху-
вання на фінансових ринках; 4) приватні кошти. Не 
менш важливе значення має використання наявних 
фінансових ресурсів. Система соціального захисту 
охоплює усі види державних та приватних соціаль-
них програм, які спрямовані на підтримку різних ка-
тегорій населення у разі виникнення такої потреби 
під впливом соціальних ризиків. Значною пробле-
мою у фінансовому забезпеченні соціального за- 
хисту населення в Україні є те, що держава значну 
частину фінансових ресурсів спрямовує на під- 
тримку населення, яке не потребує такої допомоги, 
що негативним чином позначається на рівні життя 
найменш захищених верств населення. Крім цього, 
для національної системи соціального захисту ха- 
рактерним є наявність великої кількості натураль-
них трансфертів, частка яких складає близько 13%. 
Незважаючи на значні розміри та тенденцію зрос-
тання соціальних видатків, багато соціальних про-
грам та допомог в Україні фінансується вкрай неза-
довільно. Окремі види соціальних допомог у деякі 
роки зовсім не фінансувалися або їхні розміри у за-
конодавчому порядку зменшувалися, оскільки у 
Державному бюджеті України на це не вистачало 
коштів (наприклад, допомога при народженні ди-
тини тощо). Розпорошення державних фінансових 
ресурсів та складна економічна ситуація в країні 
прямо впливають на розмір основних державних со-
ціальних стандартів (прожитковий мінімум, міні- 
мальна пенсія, мінімальна заробітна плата). Дина-
міку цих показників наведено в таблиці. 

Таблиця 
Динаміка розмірів основних державних  соціальних стандартів України в 2014-2019 роках 

(складено авторами на основі джерела [5]) 

Показники 
Роки

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Мінімальна пенсія  949 949 1074 1295 1409 1564
Мінімальна заробітна плата 1218 1271 1438 3200 3723 4173
Прожитковий мінімум 1176 1227 1376 1604 1745 1936
Мінімальний споживчий кошик 1052 1129 1169 1446 1745 1936
Середньомісячна заробітна плата 3470 5230 6475 7105 8867 10783
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Аналіз даних таблиці показав, що розмір міні-
мальної пенсії в Україні в рази менший за величину 
вартості мінімального споживчого кошика, який по-
кладено в основу визначення рівня прожиткового 
мінімуму та, власне, й самого рівня прожиткового 
мінімуму. Такий дисбаланс свідчить про надзви-
чайно низький рівень соціального захисту насе-
лення країни. 

У системі соціального захисту України при- 
сутня низка проблем, які потребують негайного ви-
рішення: непрозора законодавча база, наявність ве-
ликої кількості неефективних соціальних пільг, не-
досконала система фінансування та бюрократія в ор-
ганах соціального захисту. Бюджетне фінансування 
соціального забезпечення в Україні також має низку 
проблем, особливо на місцевому рівні. Поліпшення 
фінансового забезпечення соціального захисту не-
можливе без зміцнення фінансової бази та підви-
щення фінансової незалежності місцевих бюджетів. 
Державна система фінансування соціальних виплат, 

пільг і допомоги залишається одним з основних 
складників всезагальної та комплексної системи со-
ціального захисту України та потребує реформу-
вання, зміни підходів до організаційних принципів 
надання та фінансування державної соціальної до-
помоги, впровадження нових шляхів та методів, які 
без додаткових затрат коштів, матеріальних засобів 
дадуть змогу працювати більш результативно на ко-
ристь тих, хто потребує соціального захисту. У 
41,5 раза в 2019 році порівняно з 2014 роком зросла 
державна підтримка місцевого та регіонального  
розвитку Крім того, на 2019 рік передбачена суб- 
венція на будівництво, реконструкцію, ремонт та ут-
римання доріг загального користування місцевого 
значення в сумі 14,7 млрд грн [6].  

Частка власних доходів місцевих бюджетів (за-
гальний фонд) у ВВП та динаміка власних доходів 
загального фонду місцевих бюджетів представлено 
на рис. 2 і 3. 

 

 
Рис. 2. Частка власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд) у ВВП за 2014-2019 роки  

(сформовано авторами на основі джерела [6]) 
 

 
Рис. 3. Динаміка власних доходів загального фонду місцевих бюджетів за 2014-2019 роки  

(сформовано авторами на основі джерела [6]) 
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Виконання бюджетних показників минулого 
року здійснювалося на тлі проведення подвійних ви-
борів в країні, змін цінової кон’юнктури на міжна-
родних ринках та нових макроекономічних трендів 
в Україні, зокрема посилення курсу гривні. Новому 
Уряду, який був призначений 29 серпня 2019 року, 
довелося оперативно реагувати на поточні виклики 
та вживати всіх необхідних заходів щодо забезпе-
чення виконання бюджетних показників. 

У цілому, дефіцит державного бюджету у 2019 
році утримано у межах граничного показника, за-
твердженого законом «Про державний бюджет Ук-
раїни на 2019 рік» (план – 99,6 млрд грн, факт – 
81 млрд грн), а державний борг по відношенню до 
ВВП було знижено (за попередніми оцінками нижче 
50% до ВВП) [4]. 

Уряд України в 2019 році забезпечив фінансу-
вання захищених статей видатків, а також ряду ін-
ших видатків, які сприяють розвитку економіки та 
добробуту громадян. Серед них: 46,7 млрд грн – 
пільги та житлові субсидії населенню на оплату  
житлово-комунальних послуг, придбання твердого 
палива і скрапленого газу; 182,3 млрд грн – транс-
ферти Пенсійному фонду (включно з 7,1 млрд грн, 
отриманих від пільгового розмитнення автомобілів 
з іноземною реєстрацією); 122,1 млрд грн – на освіту 
(включно з трансфертами місцевим бюджетам);  
94,7 млрд грн – на медицину (включно з трансфер-
тами місцевим бюджетам). Видатки на посилення 
обороноздатності держави склали 218 млрд грн, що 
на 13,7% більше 2018 року [4]. 

Як засвідчує міжнародний досвід, у міру того, 
як країна економічно розвивається, можливості для 
використання грошових трансфертів як одного із за-
ходів соціального захисту збільшуються. З еконо- 
мічним розвитком країни все більша частка робочої 
сили залучається до діяльності в офіційному секторі 
економіки, а фінансова інфраструктура стає доступ-
ною для дедалі більшої кількості людей, що дає дер-
жаві можливість простіше відстежувати рівень до-
ходів своїх громадян та оцінювати рівень бідності як 
окремих домогосподарств, так і країни загалом. Со-
ціальні потреби найбільш незахищених прошарків 
населення задовольняються недостатньою мірою. 
Високий рівень бідності в Україні, особливо серед 
сімей із дітьми або непрацездатними особами пра-
цездатного віку та сімей, де один із членів має інва-
лідність, свідчить про недостатню ефективність під-
тримки найбільш соціально незахищених категорій 
населення. Про те, що система соціального захисту 
в Україні не відповідає європейським стандартам, 
свідчить аналіз таких соціальних стандартів та нор-
мативів, як прожитковий мінімум, мінімальна заро-
бітна плата та мінімальна пенсія. Державні соціальні 
стандарти і нормативи встановлюються для визна-
чення механізму реалізації соціальних прав та дер-
жавних соціальних гарантій громадян, установле-
них Конституцією України. На основі соціальних 
стандартів визначаються розміри основних соціаль- 

них гарантій: мінімальна заробітна плата, мініма-
льна пенсія за віком, інші види соціальних та ком- 
пенсаційних виплат. Вони використовуються для 
визначення та обґрунтування розмірів видатків дер-
жавного бюджету України, місцевих бюджетів та 
державних цільових позабюджетних фондів. Соці- 
альні гарантії на рівні Європейського Союзу – це пи-
тома вага оплати праці у ВВП на рівні 55-65%, спів-
відношення мінімальної заробітної плати і середньої 
заробітної плати не нижче 55%, а також зростання 
мінімальної заробітної плати відносно прожитко-
вого мінімуму на працездатну особу більш як у три 
рази, середньої заробітної плати – у п'ять-шість ра-
зів, середньої пенсії відносно прожиткового міні-
муму на особу, яка втратила працездатність, – бли-
зько чотирьох разів [7].	

Серед основних проблем у сфері соціального 
захисту населення України, які вимагають негай-
ного вирішення, можна виділити такі: надзвичайно 
високий рівень участі держави у сфері соціального 
захисту, надзвичайно слабка участь в її функціону-
ванні населення; надзвичайно стрімке зростання  
вартості послуг, які надають заклади охорони здоро-
в'я, освіти, культури, що не відповідає їхній якості;  
неефективність бюджетного управління наявними 
фінансовими ресурсами як головними розпорядни-
ками, так і окремими соціальними установами; не-
достатність коштів для фінансування заходів у сфері 
соціального захисту населення. Фінансове забезпе-
чення соціального захисту також слід аналізувати з 
точки зору досягнення його цілей. Слід відзначити, 
що кожна окрема соціальна програма передбачає до-
сягнення своїх конкретних цілей, що дає змогу оці-
нити ефективність їх фінансування не лише в цілому 
по країні, а й по окремих регіонах. Водночас всі цілі 
окремих соціальних програм передбачають досяг-
нення основних цілей системи соціального захисту 
населення: зменшення рівня бідності, зростання до-
ходів населення, скорочення нерівності та підви-
щення тривалості життя. У цілому сучасні тенденції 
фінансового забезпечення соціального захисту в Ук-
раїні не відповідають тим викликам, які ставить пе-
ред суспільством нинішнє соціально-економічне та 
демографічне становище, що негативно познача-
ється як на рівні фінансування так і на його ефек- 
тивності. Подальший розвиток соціального захисту 
в Україні можливий лише за умови глибокої струк-
турної перебудови як самої системи соціального за-
хисту (скорочення соціальних допомог та пільг; під-
вищення адресності; зменшення кількості натураль-
них трансфертів тощо), так і основних умов та прин-
ципів фінансування (розширення частки приватних 
коштів; зростання фінансування соціальних про-
грам на основі накопичувального принципу; підви-
щення монетизації та адресності соціальних допо-
мог тощо). 

Висновки. Отже, головною проблемою фінан-
сового забезпечення соціального захисту в Україні є 
недостатність коштів, передусім, бюджетних, для 
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реалізації в повному обсязі вимог чинного законо-
давства. В Україні діяльність держави із приводу фі-
нансування соціальної сфери має надзвичайно важ-
ливе значення для життя суспільства. Це, у першу 
чергу, зумовлено різким падінням доходів більшості 
населення й орієнтацією громадян на отримання до-
помоги саме від держави. Значний рівень фінансо-
вого забезпечення соціальних видатків в Україні не 

є показником, що система соціального захисту й за-
безпечення населення є ефективною з точки зору до-
ступності та якості надання соціальних послуг і со-
ціальної допомоги. Тому створення ефективної сис-
теми фінансового забезпечення соціального захисту 
та забезпечення населення є домінуючим завданням 
на сучасному етапі в Україні й потребує її подаль-
шого вдосконалення та реформування. 
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Волошина О. О., Ковальова М. Ю., Боженко В. Є. Стан і тенденції розвитку фінансового забезпечення соціаль-

ного захисту в Україні 
У статті  розглянуто стан і тенденції розвитку фінансового забезпечення соціального захисту в Україні. Виявлено су-

часні проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні. Обґрунтовано важливість розуміння соціаль-
ного захисту населення як системи фінансових відносин необхідної для компенсації соціальних ризиків і забезпечення соці-
альної безпеки. Розкрито сутність та особливості фінансового забезпечення соціального захисту населення. Проведено до- 
слідження напрямів бюджетного фінансування соціальної сфери на державному рівні. Досліджено фінансовий механізм реа-
лізації соціального захисту, який передбачає формування джерел фінансових ресурсів, що направляються на виконання від-
повідних програм і заходів, а також обґрунтований вибір методів, форм та важелів їх використання. Доведено, що однією із 
вагомих перешкод на шляху ефективної реалізації в нашій країні соціальної політики є недостатній рівень її фінансового 
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забезпечення у поєднанні з нераціональним плануванням, розподілом і неефективним використанням наявних фінансових 
ресурсів. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, соціальний захист, державний бюджет, видатки бюджетів, місцевий бюджет, 
бюджетне фінансування, соціальні послуги. 

Voloshуna O., Kovaleva M., Bozhenko V. Status and Trends in the Development of Financial Support for Social Protec-
tion in Ukraine 

The article considers the state and tendencies of development of financial provision of social protection in Ukraine. Modern 
problems of financing the sphere of social protection of the population in Ukraine are revealed. The importance of understanding the 
social protection of the population as a system of financial relations necessary to compensate for social risks and ensure social security 
is substantiated. The essence and features of financial provision of social protection of the population are revealed. The research of 
directions of budgetary financing of social sphere at the state level is carried out. The financial mechanism of realization of social 
protection which provides formation of the sources of the financial resources directed on performance of the corresponding programs 
and actions, and also the substantiated choice of methods, forms and levers of their use is investigated. It is proved that one of the 
significant obstacles to the effective implementation of social policy in our country is the insufficient level of its financial security in 
combination with irrational planning, distribution and inefficient use of available financial resources. 

Keywords: financial provision, social protection, state budget, budget expenditures, local budget, budget financing, social ser-
vices. 

Волошина Е. А., Ковалева М. Ю., Боженко В. Е. Состояние и тенденции развития финансового обеспечения со-
циальной защиты в Украине 

В статье рассмотрено состояние и тенденции развития финансового обеспечения социальной защиты в Украине. Выяв-
лены современные проблемы финансирования сферы социальной защиты населения в Украине. Обоснована важность пони-
мания социальной защиты населения как системы финансовых отношений необходимой для компенсации социальных рисков 
и обеспечения социальной безопасности. Раскрыта сущность и особенности финансового обеспечения социальной защиты 
населения. Проведено исследование направлений бюджетного финансирования социальной сферы на государственном  
уровне. Исследован финансовый механизм реализации социальной защиты, который предусматривает формирование источ-
ников финансовых ресурсов, которые направляются на выполнение соответствующих программ и мероприятий, а также обос-
нован выбор методов, форм и рычагов их использования. Доказано, что одним из весомых препятствий на пути эффективной 
реализации в нашей стране социальной политики является недостаточный уровень ее финансового обеспечения в сочетании 
с нерациональным планированием, распределением и неэффективным использованием имеющихся финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, социальная защита, государственный бюджет, расходы бюджетов, местный 
бюджет, бюджетное финансирование, социальные услуги. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:  

СТАН І ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ1 
 
Постановка проблеми. Процес поглиблення 

інтеграції в світове економічне співтовариство пе-
редбачає багато істотних змін у системі управління 
державою, складовою якої є соціально-економічна 
система, на основі ідеї сполучення економічної  
ефективності як результату дієвості ринкових сил та 
соціального компромісу. Отже, пошук ефективних 
механізмів та дієвих методів функціонування сис-
теми соціального захисту є нагальним напрямком 
наукових досліджень та актуальним практичним  
завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження проблем соціального захисту населення 
представлено у працях таких провідних науковців, 
як: Ю. Качуренко, В. Скуратівський, В. Трощин- 
ський, П. Ситник, Н. Борецька, П. Бригадін, В. Баки-
ров, І. Даниленко, О. Насібова, К. Кизилова, І. Ку-
зина, А. Чечель, Д. Тарасенко, О. Куценко та ін. 
Вклад учених у вивченні актуальних питань функці-
онування соціальної сфери є дуже вагомим, але не 
слід недооцінювати необхідність розвитку та ви-
вчення питань, які стосуються подальшого розвитку 
соціальної сфери на шляху євроінтеграційних про-
цесів. 

Метою статті є дослідження сучасного рівня 
соціального захисту населення в Україні, визна-
чення проблем фінансування соціального захисту 
населення в умовах ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу. В умовах розбу-
дови української державності та розвитку ринкових 
відносин потребують гарантій соціального захисту 
усі прошарки населення України особливо пільгові 
категорії громадян. Виникає зростання потреби в 
ефективному соціальному захисті викликане погір-
шенням добробуту населення в умовах економічних 
і соціальних перетворень при переході до ринкового 
розвитку суспільства, коли значна кількість людей 
поставлена на межу виживання. Поглиблюється со-
ціальне та майнове розшарування, що призводить до 
розбалансування можливостей вдоволення основ- 
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них соціальних потреб населення. Продовжують за-
лишатись низькими рівень та якість життя. 

За останні роки збільшилася майже вдвічі кіль-
кість пенсіонерів за віком, безпритульних і нужден- 
них, що вимагає від держави забезпечення соціаль-
них гарантій та організації ефективної соціальної 
підтримки цих верств. Важливе місце у системі дер-
жавного соціального захисту займає соціальна допо-
мога. Це турбота держави про громадян, які потре-
бують підтримки, сприяння у зв’язку з віком, станом 
здоров’я, спеціальним станом та малозабезпечені-
стю. Отже, завданням соціальної допомоги є полег-
шення матеріального стану людей незалежно від їх 
трудової діяльності.  

Соціальний захист в Україні реалізується через 
матеріальне забезпечення економічно активного на-
селення (шляхом соціального страхування); пен-
сійне забезпечення; соціальну допомогу найбільш 
вразливим категоріям; матеріальну допомогу сім'ям 
з дітьми; компенсації, індексації та пільги насе-
ленню; соціальне обслуговування тощо. Таким чи-
ном, соціальний захист здійснюється за допомогою 
соціального забезпечення та соціальної допомоги. 
Інституційно-функціональна система фінансового 
забезпечення соціального захисту населення в Укра-
їні представлена на рис. 1 [1, с. 39]. 

Фінансове забезпечення соціального захисту 
громадян має багатоканальну структуру, яка склада-
ється з коштів державного та місцевих бюджетів, 
державних та недержавних соціальних фондів,  
суб'єктів господарювання різних форм власності та 
доброчинних (благодійних) фондів і здійснюється 
шляхом перерозподілу частини вартості валового 
внутрішнього продукту на основі соціальної со- 
лідарності, що передбачає взаємну допомогу всіх 
учасників системи соціального захисту. Така взає-
модопомога реалізується у вигляді перерозподілу 
коштів між різними соціально-економічними та со-
ціально-демографічними групами населення. Мож-
на виділити три складові соціальної солідарності: 
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по-перше, забезпечується об'єднанням різних ризи-
ків при однакових страхових внесках (саме тут при-
сутній зв'язок із правилом перерозподілу принципу 
соціального страхування); по-друге, передбачається 
інтертемпоральний (міжчасовий) перерозподіл. Мо-
ва йде про так званий договір поколінь, згідно з яким 
відбувається перерозподіл прибутків від працездат-
них молодих до непрацездатних старих членів сус- 

пільства; по-третє, соціальна солідарність є основою 
інтерперсонального (міжособистісного) перерозпо-
ділу. У цьому разі перерозподіл прибутків здійсню-
ється: між найбагатшими й найбіднішими соціаль-
ними групами; безпосередньо між застрахованими 
суб'єктами; між застрахованими й незастрахова-
ними учасниками системи соціального захисту [1, 
с. 38].  

Система соціального захисту населення 

Недержавна Державна 
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бюджети 

Бюджети 
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Рис. 1. Інституційно-функціональна система фінансового забезпечення 
соціального захисту населення в Україні 

(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [1, с. 39]) 

Слід відмітити, що в більшості країн світу по- 
ступово переходять до системи перерозподілу, яка 
відбувається не від багатих бідним чи не від однієї 
групи іншим, а від однієї фази життєвого циклу ін-
дивіда до іншої. Тобто все більшого значення набу-
вають розподільчі відносини, що базуються на само-
забезпеченні свого особистого захисту кожним ін-
дивідом шляхом формування різноманітних фондів 
фінансових ресурсів [1, с. 38]. 

На думку Т. Стеценко, поняття «фінансове за-
безпечення соціального захисту населення» можна 
використовувати залежно від мети та змісту дослід-
ження у різних варіантах. Так, за змістом воно є су-
купністю цільових грошових фондів (бюджетного, 
пенсійного, страхових, благодійних тощо), призна-
чених для задоволення суспільних потреб соціаль-
ного захисту населення, а за формою – це відобра-
ження комплексу фінансових планів окремих ланок 
соціального захисту населення, де чітко визначені 
джерела та обсяги коштів, їх цільове спрямування на 
заходи соціального захисту населення. З іншого 
боку, під «фінансовим забезпеченням соціального 
захисту населення» можна розуміти діяльність дер- 

жави та інших юридичних осіб, яка стосується вирі-
шення фінансових питань, пов'язаних з наданням 
соціальних послуг населенню, що належать до 
сфери соціального страхування та соціального за-
безпечення [2, с. 131]. 

Основний перелік підстав для виникнення 
права на соціальний захист закладено в Конституції 
України, зокрема ст. 46 гарантує громадянам «право 
на соціальний захист, що включає право на забезпе-
чення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безро-
біття з незалежних від них обставин, а також у ста-
рості та в інших випадках, передбачених законом. 
Це право гарантується загальнообов'язковим дер- 
жавним соціальним страхуванням за рахунок внес-
ків громадян, підприємств, установ і організацій, а 
також бюджетних і інших джерел соціального забез-
печення; створенням мережі державних, комуналь-
них, приватних закладів для догляду за непрацезда-
тними» [1, с. 38]. 

В умовах ринкової економіки основними фор-
мами розвитку інституту соціального захисту насе-
лення, кожна з яких передбачає власні методи та 
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джерела фінансового забезпечення, є: соціальне за-
безпечення, соціальне страхування, соціальна допо-
мога. Соціальне забезпечення передбачає надання 
соціального захисту певним категоріям населення 
(державні службовці, військові, діти-сироти тощо). 
Фінансове забезпечення таких соціальних видатків 
здійснюється за рахунок податкових надходжень у 
бюджет. На основі цього відбувається фінансування 
державної соціальної політики, в тому числі про-
грам у галузі охорони здоров'я, середньої та вищої 
освіти. Соціальне страхування передбачає матері- 
альне забезпечення економічно активного населен-
ня та пенсійне забезпечення. Фінансове забезпе-
чення механізмів соціального захисту у системі со-
ціального страхування здійснюється за рахунок 
страхових внесків членів страхового об'єднання, які 
при настанні страхового випадку отримують стра-
хові виплати. Фінансове забезпечення виплат по со-
ціальному страхуванню також може частково здійс-
нюватися за рахунок державних дотацій або креди-
тів. Соціальний захист і соціальна справедливість 
забезпечуються тим, що громадяни мають вільний 
доступ до системи соціального страхування (на від-
міну від добровільного страхування), незалежно від 
наявності у них соціальних ризиків (похилий вік, 
хронічна хвороба, інвалідність тощо) і ступеня ймо-
вірності цих ризиків. Це надає соціальному страху-
ванню суспільної значимості й обумовлює обов'яз-
ковість участі громадян у цій системі. Соціальна до-
помога передбачає різні види соціальних виплат, до-
тацій, пільг, субсидій для покращення стану певних 
соціальних прошарків населення шляхом соціаль-
них програм та забезпечення діяльності мережі від-
повідних соціальних закладів. Людина, яка потра-
пила в скрутне становище і не може самостійно з 
нього вийти, може звернутись по допомогу до від-
повідних інстанцій і розраховувати на соціальний 
захист (соціальні виплати, соціальні послуги) в об-
сязі, достатньому для подолання проблем, що зумо-
вили звернення по допомогу. Так само, як і у разі 
здійснення соціального забезпечення, соціальна до-
помога передбачає фінансове забезпечення соціаль-
них видатків за рахунок податкових надходжень до 
бюджету. Слід зазначити, що питання про надання 
соціальної допомоги розглядається індивідуально, 
згідно з чинним законодавством і стосовно людей, 
що в силу різних обставин суттєво знизили свій рі-
вень життя [1, с. 38-39]. 

Безпосередньо методи фінансового забезпе-
чення в Україні реалізуються через три основні  
форми соціального захисту: соціальне страхування, 
соціальне забезпечення та соціальну допомогу. Сам 
процес фінансового забезпечення можна умовно по-
ділити на два етапи: 1) формування фінансових ре-
сурсів; 2) використання фінансових ресурсів. Кожен 
з етапів характеризується набором певних елемен-
тів. Основним джерелом фінансових ресурсів у со-
ціальному захисті є ВВП, у процесі розподілу та пе-
рерозподілу якого формуються первинні та вторин- 

ні доходи інституційних секторів економіки, час-
тина яких через сплату податків та соціальних внес-
ків (обов’язкових чи добровільних) спрямовується 
на формування централізованих та децентралізова-
них фондів фінансових ресурсів. Ці джерела можна 
об’єднати у три великі групи: 1) державні централі-
зовані фонди (до них відносяться державний та міс-
цеві бюджети, а також усі соціальні фонди, які вхо-
дять до їх складу); 2) державні децентралізовані  
фонди (до даної групи входять фонди загально- 
обов’язкового державного соціального страхуван-
ня); 3) недержавні соціальні фонди (які формуються 
за рахунок добровільних внесків підприємств, насе-
лення та держави). Однією з головних умов успіш-
ного функціонування системи соціального захисту є 
збалансування потреби у фінансових ресурсах з на-
явними доходами. Основні фактори, які впливають 
на потребу у фінансових ресурсах для соціального 
захисту населення, представлені на рис. 2. Незважа-
ючи на значну кількість чинників, які прямо чи опо-
середковано впливають на фінансове забезпечення, 
все-таки найбільший вплив на потребу у фінансових 
ресурсах має кількість та розмір соціальних транс-
фертів, які існують у системі соціального захисту. 

Соціальні трансферти надаються через різні 
програми соціального захисту населення. Остан-
німи роками в багатьох країнах світу, зокрема і в Ук-
раїні, спостерігається послаблення соціальної ролі 
держави, що викликано, насамперед, кризою дер- 
жавних фінансів. Відбувається скорочення держав-
них соціальних програм або зменшення їх фінансу-
вання. Більшу вагу починає відігравати соціальне 
страхування, зокрема недержавне. За таких умов, 
оптимального фінансового забезпечення соціаль-
ного захисту можна досягнути лише за гармоній-
ного розвитку усіх форм соціального захисту, що ні-
яким чином не повинно позначитися на соціальній 
захищеності громадян України. Тому, на нашу дум-
ку, пошук шляхів вирішення проблеми фінансу-
вання соціального захисту повинен бути направле-
ний, насамперед, на оптимальний перерозподіл фі-
нансових ресурсів у системі соціального захисту, а 
не на подальше скорочення його програм.  

Стратегія соціально-економічного розвитку 
України чітко декларує європейський вибір дер-
жави, що передбачає створення умов для набуття 
членства в Європейському Союзі шляхом масштаб-
ного впровадження загальноєвропейських норм  
і стандартів до законодавства та системи держав-
ного управління.  

Досягнення стратегічних і тактичних пріорите-
тів соціального захисту населення не можливе без 
розбудови відповідного механізму їхньої реалізації 
у розрізі трьох складових: правової, організаційної 
та фінансової підсистем. Правова підсистема меха-
нізму реалізації соціального захисту населення має 
передбачати розробку і затвердження комплексу  
нормативно-правових актів, що формують юри- 
дичне підґрунтя для прийняття практичних рішень,  
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Економічні Політичні Демографічні 

Фактори 

Визначають рівень 
соціального захисту 

населення, що проявляється 
через законодавче 

визначення тих осіб, які 
мають право на отримання 
соціальних виплат та їх 

розмір 

Впливають на формування 
різних джерел фінансових 
ресурсів (безпосередньо 

залежить від рівня 
економічного розвитку) 

Впливають на чисельність 
активного (платників 
податків та страхових 
внесків) і неактивного 

(одержувачі різного роду 
соціальних виплат та 
допомог) покоління 

Рис. 2. Основні фактори, які впливають на потребу у фінансових ресурсах  
для соціального захисту населення 

(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [3]) 

а саме: визначають коло осіб, на яких поширюються 
заходи соціального захисту та принципи його на-
дання; врегульовують сфери відповідальності самих 
індивідів, суб'єктів господарювання і держави (в 
тому числі центральних органів влади, місцевого са-
моврядування) у царині соціального захисту; за- 
кріплюють види та форми матеріальної, фінансової 
та інших видів допомоги, які надаються в рамках  
реалізації заходів соціального захисту та ін. Органі-
заційна підсистема механізму реалізації соціального 
захисту має передбачати формування системи його 
організаційного забезпечення, а саме: мережі орга-
нів загальної та спеціальної компетенції у сфері со-
ціального захисту населення, розподіл повноважень 
і відповідальності між органами управління соціаль-
ним захистом на різних рівнях адміністративно- 
територіального устрою та ін. [4].  

Фінансовий механізм реалізації соціального за-
хисту населення передбачає формування джерел фі-
нансових ресурсів, що направляються на виконання 
відповідних програм і заходів, а також обґрунтова-
ний вибір методів, форм та важелів їх використання. 
У ринковій економіці соціальний захист населення 
реалізується за допомогою фінансових ресурсів усіх 
економічних агентів: домашніх господарств, суб'єк-
тів господарювання і держави. Незважаючи на до-
волі диверсифіковану структуру джерел фінансу-
вання соціального захисту населення, головну роль 
серед них все ж відіграють кошти, акумульовані у 
централізованих і децентралізованих фондах фінан-
сових ресурсів держави. Поряд зі коштами бюджетів 
усіх рівнів, важливим джерелом фінансування соці-
ального захисту населення виступають кошти соці-
ального страхування, в першу чергу Пенсійного  
фонду України. За рахунок коштів системи соціаль-
ного страхування формується добробут більшості 

громадян після завершення ними активної трудової 
діяльності, а також у випадку реалізації соціальних 
ризиків, що призвели до тимчасової чи постійної 
втрати працездатності.  

Найпершим видом соціального захисту, вста-
новленим законодавством України, є мінімальний 
розмір заробітної плати. На практиці її величина 
ніяк не може досягти прожиткового мінімуму  
і ледве забезпечує виживання людини [5, c. 586]. 

Динаміку зміни мінімальної заробітної плати у 
2011-2019 рр. наведено на рис. 3. 

Очевидно, що встановлений нині розмір міні-
мальної заробітної плати аж ніяк не може задоволь-
нити потреби працівника та його родини. За таких 
умов заробітна плата втрачає свою мотиваційну  
функцію щодо забезпечення відтворення робочої 
сили і стимулу до праці [5, c. 586]. 

Також зі зростання мінімальної заробітної 
плати населення України відбулися зміни в соціаль-
ному забезпеченні пенсіонерів, для більше деталь-
ного аналізу розглянуто динаміку за 2013-2019 рр. 
(рис. 4). 

Отже, проаналізувавши рис. 3 та 4, можна ба-
чити, що спостерігається тенденція до збільшення 
як мінімальної заробітної плати, так і мінімальної 
пенсії. Мінімальна заробітна плата у 2019 р. порів-
няно з 2011 р. збільшилась на 3232 грн (на 343,4%), 
основний скачок якої відбувся у 2017 р. з 1450 грн 
аж до 3200 (на 120,7%). Мінімальна пенсія за віком 
у 2019 р. порівняно з 2013 р. збільшилась на 689 грн 
(на 72,6%). 

Однією з найбільших проблеми системи соці- 
ального забезпечення є неефективність вітчизняної 
системи соціальних пільг. Так, в Україні згідно з 
чинним законодавством пільги надаються за катего-
ріальним принципом, тобто громадяни отримують  
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Рис. 3. Динаміка мінімальної заробітної плати у 2011-2019 рр., грн 

(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [5]) 
 

 
Рис. 4. Динаміка мінімальної пенсії за віком у 2013-2019 рр., грн 

(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [5]) 
 

їх в результаті приналежності до тієї чи іншої піль-
гової категорії громадян. При цьому не врахову-
ються доходи і матеріальний добробут пільговика та 
його родини, оскільки пільги цим категоріям нада-
ються без попередньої перевірки рівня їх доходів чи 
засобів існування, а розмір пільг встановлюється за-
лежно від категорії отримувача.  

Як наслідок, частка осіб, які отримують соці- 
альну допомогу, серед тих, хто не належить до числа 
бідних за критерієм поточних доходів, навіть пере-
вищує кількість отримувачів серед бідних. 2/3 за- 
гальної суми пільг та допомоги припадають на  
частку домогосподарств із середнім доходом, біль-
шим за прожитковий мінімум. Окремі категорії гро-
мадян отримують пільги за багатьма підставами 
протягом тривалого періоду часу без оцінки потреби 
в них. Розміри допомоги, яку отримують «бідні»  
та «небідні», практично не різняться між собою. 
Оскільки пільги переважно надаються незалежно 
від доходу та потреби в них (від чого потерпають 

найбідніші), вони неспроможні забезпечити бідним 
прожитковий мінімум. Загострює проблему ще й те, 
що доступ до пільг по країні вкрай нерівномірний: 
так, частка міських сімей, що користуються піль-
гами на оплату транспортних послуг, втричі переви-
щує аналогічний показник для сільського населення 
(12,6 та 30,9%). Значна кількість пільгових категорій 
осіб привела до того, що майже третина населення 
України охоплена системою пільг. Згідно з 83 зако-
нодавчими актами право на пільги мають 19,5 млн 
громадян, що складає понад третину населення Ук-
раїни. До основних категорій громадян, які мають 
право на пільги, належать: ветерани праці (близько 
4,9 млн осіб), з яких осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед батьківщиною (1,1 тис.); ветерани 
війни (близько 3,3 млн осіб); особи які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (близько  
2,1 млн); діти війни (6,7 млн); особи які мають право 
на пільги за професійною (службовою) ознакою 
(близько 1,3 млн); учасники АТО та Революції Гід- 
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ності (5,4 млн); пенсіонери за віком (10,6 млн) [6]. 
Крім того, одна особа може отримати декілька ста-
тусів, що дають їй право на пільги, доплати, префе-
ренції, допомоги тощо. Усього в населення нині 
близько 36 млн таких посвідчень [7]. Також серед 
проблем у системі пільг слід назвати відсутність 

єдиного законодавства, що регулювало б сферу на-
дання та отримання пільг – ця сфера регулюється ба-
гатьма законодавчими актами. Найгострішими про-
блемами соціального страхування є низький рівень 
охоплення бідного населення соціальною підтрим-
кою і низька адресність при наданні соціальної під-
тримки тощо (рис. 5). 

Основні проблеми фінансування соціального 
захисту населення України 

Перманентний дефіцит 
Пенсійного фонду, 
збільшення кількості 
пенсіонерів, велика 

частка пенсійних видатків 
у ВВП (18%) 

Незадовільний стан 
медичного 

забезпечення, 
неспроможність 

бюджету забезпечити 
надання якісних 
медичних послуг 

Низька адресність соціальних пільг, 
відсутність єдиного законодавчого акту, 
який би регулював систему надання 
соціальних пільг, невідповідність між 

розмірами пільг та реальними 
можливостями їх забезпечити 

Рис. 5. Основні проблеми фінансування соціального захисту населення в Україні  
(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [6]) 

Однією з проблем сьогодні незавершеність со-
ціальної реформи, відсутність політичної волі та по-
літичного розуміння необхідності поглиблення та 
завершення соціальної, в першу чергу, пенсійної ре-
форми. Це зумовлено хронічною нестачею коштів у 
пенсійних та інших фондах, та не ефективне або не 
цільове використання їх. Також в системі соціаль-

ного забезпечення є велика низка проблем наступ-
ного характеру: низька адресність соціальних пільг; 
невідповідність між розмірами пільг та реальними 
можливостями їх забезпечити; залишкове фінансу-
вання медичного забезпечення, що не дозволяє під-
тримувати систем медичного захисту на належному 
рівні (див. таблицю). 

Таблиця 
Шляхи вирішення проблем соціального захисту населення України 

Проблеми соціального захисту  
населення в Україні 

Пропозиції щодо вирішення 

Низька адресність соціальних пільг Відхід від категоріального принципу надання пільг і орієнтація пільг на 
конкретну людину. З'ясування рівня доходів людини, яка претендує на 
пільгу, і надання пільги тільки у разі, якщо її дохід є нижчім за середній 

Невідповідність між розмірами пільг та 
реальними можливостями їх забезпе-
чити  

Заборона на введення нових пільг, законодавче встановлення конкрет-
ного джерела фінансування для кожного виду пільг, введення обме-
ження «одна людина – одна пільга» 

Дефіцитність Пенсійного фонду З метою зменшення видаткової частини Пенсійного Фонду ввести мак-
симальний розмір пенсії за віком, детінізація заробітної плати, що до-
зволить збільшити базу для нарахування пенсійних внесків  

Залишкове фінансування медичного за-
безпечення  

Запровадження обов’язкового медичного страхування, що дозволить 
зменшити навантаження на державний бюджет та водночас обмежити 
можливість покривати інші бюджетні видатки за рахунок видатків на 
охорону здоров`я 

Сьогодні в Україні визначено такі стратегічні 
напрями розвитку соціальної політики:  

– збільшення уваги на демографічну політику
держави, яка виконуватиме функцію регулювання 
психологічної схильності людей до тієї чи іншої де-
мографічної поведінки, яка водночас потребуватиме 
соціального захисту і допоможе розв’язати низку 
питань соціальної політики;  

– створення екологічно та соціально безпечних
умов життя;  

– захист громадян від інфляції за допомогою
своєчасної індексації доходів;  

– обмеження безробіття та стимулювання зай-
нятості населення;  

– погашення заборгованості із заробітної плати
та соціальних виплат;  
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– розвиток соціальної інфраструктури, ство-
рення умов для виховання, освіти, духовного роз- 
витку дітей, молоді тощо [8].  

Таким чином, поступальний та динамічний  
розвиток України сьогодні повинен орієнтуватися 
на соціалізацію економічної системи з найповнішим 
урахуванням потреб, інтересів населення, його сти-
мулів до продуктивної трудової діяльності для реа-
лізації власного професійно-кваліфікаційного по- 
тенціалу, всебічного розвитку, одержання гідної ви-
нагороди за результати праці. Пріоритетність вирі-
шення соціальних завдань логічно випливає з об'єк-
тивної необхідності створення умов для динаміч-
ного, збалансованого соціально-економічного роз-
витку регіонів України, їх оптимальної інтеграції до 
світового економічного простору, який висуває нові 
вимоги до процесу відтворення населення, форму-
вання соціально-трудових відносин, розвитку всіх 
сфер життєзабезпечення населення та його основ-
ного складника – робочої сили. У зв'язку із цим не-
обхідно трансформувати функції держави в управ-
лінні соціальним розвитком; еволюція сучасних ме-
тодів державного регулювання повинна відбуватися 

у напрямі зростання їх гнучкості, зміщення акцентів 
із регламентуючих та обмежуючих заходів на суто 
стимулюючі.  

Висновки. Отже, в умовах економічної неста-
більності та катастрофічної нестачі коштів, зрос-
тання числа осіб, що потребують державної допо-
моги, фінансування соціальної сфери залишається 
актуальною проблемою, для вирішення якої до- 
цільно залучати не лише державу, а й пересічних 
громадян та господарюючі структури. Основними 
напрямами вдосконалення механізму фінансового 
забезпечення соціальної сфери повинні стати: поси-
лення відповідальності за нецільове використання 
коштів; оптимальне розмежування повноважень 
щодо здійснення видатків між органами влади всіх 
рівнів; залучення неурядових організацій до на-
дання соціальних послуг із метою підвищення  
їх якості тощо. Лише комплексне впровадження 
окреслених заходів дозволить досягти підвищення 
ефективності фінансування соціальної сфери та  
поліпшення якості життя населення як основної 
мети реалізації соціально-економічної політики дер-
жави. 
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АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ  
АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Постановка проблеми. Широке впровадження 

сучасних технологій у практику ведення бухгалтер-
ського обліку виправдане реалізацією у його системі 
процедур збирання, обробки, зберігання та переда-
вання інформації про господарську діяльність під- 
приємства, що потребує автоматизації цих процедур 
для підвищення ефективності їх здійснення. Сьо- 
годні для українських підприємств найбільш акту- 
альними є такі концепції інформаційних систем, як 
ERP-системи (Enterprise Resource Planning), які фак-
тично стали світовими стандартами та являють со-
бою інформаційні системи планування та керування 
усіма ресурсами підприємства. Ці системи сполуча-
ють у собі функції обліку, управління, контролю й 
аналізу одночасно і реалізують найкращі світові 
практики ведення сучасного бізнесу, дають змогу 
організаціям інтегрувати всі бізнес-процеси, швид-
ше обробляти звітність та аналіз інформації, а також 
надавати інформацію в реальному часі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам застосування інформаційних технологій 
у бухгалтерському обліку присвячено роботи Ф. Бу-
тинця, В. Гужви, В. Завгороднього, С. Івахненкова, 
В. Ісакова, Ю. Кузьмінського, П. Куцика, В. Шквіра, 
О. Волота, N. Dechow, J. Mouritsen, T. Davenport та 
ін. Аналіз останньої літератури та періодичних ма-
теріалів дав змогу зробити висновки, що питання 
впровадження та використання сучасних інформа-
ційних систем та технологій у бухгалтерському об-
ліку вітчизняних підприємств стоїть дуже гостро. 

Метою статті є дослідження переваг та роз- 
криття особливостей автоматизованої форми обліку 
вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 
розвитком новітніх інформаційних технологій зрос-
тає роль автоматизації як одного з основних факто-
рів підвищення ефективності фінансово-господар-
ської діяльності суб’єктів господарювання. Так, ре-
алізація облікових процедур в умовах раціонально 
автоматизованого облікового середовища суттєво 
впливає на процес бухгалтерського обліку, який за- 
безпечує повноту задоволення інформаційних по- 
треб користувачів та ефективність управлінських рі- 

шень у системі досягнення економічного розвитку 
вітчизняних підприємств. Зауважимо, що суб’єкт 
господарської діяльності, менеджмент якого вирі-
шив перейти від ручного способу обробки облікової 
інформації до автоматизованого, може здійснити та-
кий перехід одним із трьох можливих способів:  
1) створити програмне забезпечення для автомати-
зації бухгалтерського обліку самостійно; 2) замо-
вити проєкт у спеціалізованій фірмі; 3) придбати 
універсальне програмне забезпечення. Зокрема про-
грама «1С: Підприємство» є найбільш розпов- 
сюдженою у використанні на промислових підпри-
ємствах. Вона має низку переваг: можливість гнуч-
кого налаштування конфігурації та наявність вбудо-
ваної мови, простоту інсталяції й використання,  
можливість швидкого виконання різноманітних 
операцій, сприйнятну ціну тощо. Програма має ком-
понентну структуру. Одні операції, що виконуються 
системою в процесі автоматизованого розв’язання 
завдань, є типовими та пов’язані з довідниками й до-
кументами. Інші операції реалізуються в компонен-
тах системи «Бухгалтерський облік для України», 
«Оперативний облік» і «Розрахунок». Кожна компо-
нента має свій механізм обробки інформації. Алго-
ритм визначення доходів і витрат у програмі «1С: 
Підприємство» доволі простий, зокрема передба-
чено документ «Фінансові результати», що міс-
титься у головному меню, підменю «Інші доку- 
менти». Це регламентований документ, який приз-
начено для закриття рахунків доходів і витрат на  
відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові ре-
зультати» [1, с. 95]. 

Вітчизняний ринок програмних продуктів про-
понує сьогодні десятки пакетів програм для комп’ю-
теризації бухгалтерського обліку. Слід зазначити, 
що комп’ютерні програми суттєво спрощують ве-
дення бухгалтерського обліку і складання звітності. 
Разом із тим деякі програми є дуже дорогими і  
складними в користуванні, потребують додаткових 
витрат на сервісне обслуговування висококваліфіко-
ваними програмістами. Актуальним залишається 
питання, яка з програм, запропонованих на ринку, є 
найбільш потужною, універсальною і здатною за- 
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безпечити весь процес обліку підприємств. Вітчиз-
няний ринок сьогодні пропонує програмні продукти 
для малого, середнього і великого бізнесу. Втім, 
якщо програмний продукт для малого бізнесу 
розв’язує переважно облікові завдання й автомати-
зує бухгалтерський облік, то для середніх і великих 

підприємств програмний продукт має передбачити 
забезпечення процесу управління підприємством, 
чіткий розподіл функцій та обов’язків, а також кон-
троль і консолідацію інформації, орієнтацію на  
паралельну роботу великої кількості працівників  
(рис. 1) [2]. 

Великий бізнес Середній бізнес Малий бізнес 

1С: Бухгалтерія 8.х для України 

ІС-ПРО (БЕСТ) 

Парус, Галактика, Нова бухгалтерія, Фрегат-Бухгалтерія, 
Megapolis TM. Підприємство, GrosseBee XXI, Finexpert, BS 
Integrator Бізнес Комплект, Keeper, Maconomy та ін.  

MASTER:Бухгалтерія, Хепі-Бух, 
Дебет-Плюс, Діловод, M.E.Doc IS 
та ін.  

Рис. 1. Програмні продукти, які використовують вітчизняні підприємства  
різних організаційно-правових форм господарювання  

(сформовано авторами на основі джерела [2]) 

Ринок інформаційних систем репрезентований 
великою кількістю бухгалтерських програм. Кожне 
підприємство вибирає певний програмний продукт 
відповідно до власної структури та особливостей  
господарської діяльності. Для того щоб не помили-
тися у виборі програми, необхідно зробити порів- 
няльний аналіз тих, які є на ринку. Інформаційні си-
стеми «1С: Підприємство» та «1С: Бухгалтерія» – це 
універсальні програми масового призначення для 
автоматизації бухгалтерського обліку, які мають  
певні характерні риси і можуть використовуватися 
на підприємствах різних напрямів діяльності й форм 
власності.  

Програмний продукт «MASTER: Бухгалтерія» 
призначений для ведення бухгалтерського та подат-
кового обліку на підприємствах малого та серед-

нього бізнесу, відповідає вимогам чинного законо-
давства України та повністю адаптований до україн-
ського ринку. Він доступний у хмарному та стаціо-
нарному рішеннях і складається з функціональних 
модулів, що охоплюють усі ділянки бухгалтер-
ського та податкового обліку: «Банк і каса», «Про-
дажі», «Покупки», «Склад», «Виробництво», «ОЗ  
і НМА», «Податковий облік», «Зарплата», «Кадри», 
«Операції», «Звіти», та базових модулів «Довід-
ники» та «Адміністрування» [3]. 

Автоматизація системи бухгалтерського обліку 
направлена на вирішення проблеми точності та опе-
ративності облікових даних. Застосування бухгал-
терських програмних продуктів дозволяє суттєво 
прискорити процес формування звітності, адже змі-
нюється технологія обробки облікових даних, схему 
якої розглянемо за допомогою рис. 2. 
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Рис. 2. Система бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризованої системи обліку 
(сформовано авторами на основі джерела [2]) 

Разово фіксуючи вхідну інформацію, що авто-
матично обробляється через систему технологіч-
ного забезпечення можна в будь-який час та в лічені 

хвилини отримати звітні облікові дані. Автоматизо-
вана інформаційна система забезпечує безперерв-
ний зв’язок між інформацією та її користувачем. 
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Зазначимо, що у сучасних умовах наповнення 
ринку досить різноманітними програмними продук-
тами для автоматизації процедур бухгалтерського 
обліку на вітчизняних підприємствах, завдання за-
безпечення раціонального вибору для конкретного 
підприємства програмного забезпечення набуває 
принципової важливості. На наш погляд, для забез-

печення правильного вибору адекватного для конк-
ретного підприємства програмного забезпечення 
для автоматизації облікових процедур, необхідно 
обов’язково враховувати результати порівняльного 
аналізу переваг та недоліків практичного викорис-
тання і результатів апробації бухгалтерських про-
грамних продуктів, які представлені на ринку (див. 
таблицю).  

 
Таблиця 

Порівняльний аналіз програмного забезпечення для автоматизації процедур  
бухгалтерського обліку на підприємствах України (побудовано на підставі [4, с. 63]) 

Комп'ютерні 
програми 

Напрями порівняльного аналізу 

Призначення Група споживачів Облікові автоматизації процедур бухгалтерського обліку 
на підприємстві 

1 2 3 4 
«Парус» Для ведення 

бухгалтерського обліку 
на малих і середніх 
підприємствах різних 
видів діяльності 

Бухгалтерія, яка
розподілена на 
підрозділи 
відповідно до 
функцій 
працівників 

Введення операцій за відповідними шаблонами. Основні можли-
вості системи: облік основних засобів, матеріалів і МШП; облік 
фінансово-розрахункових операцій; нарахування заробітної 
плати; звіти; введений новий механізм, який дозволяє користу-
вачеві самостійно налаштовувати форми усіх документів щодо 
реалізації, додавати в систему документи, розроблені користува-
чем 

«Бухкомплекс» Для ведення 
бухгалтерського обліку 
на малих і середніх 
підприємствах 

Невелика кількість
працівників 
бухгалтерії 

Одночасність оформлення документа і господарської операції. 
Можливість використовувати генератор аналітичних звітів, в 
якому самостійно можна визначити рівень необхідної аналітики. 
Відсутність у програмі модуля «Фінансовий аналіз» 

«Інфобухгал-
тер» 

Для ведення 
бухгалтерського обліку 
на малих і середніх 
підприємствах різних 
видів діяльності 

Невелика кількість
працівників 
бухгалтерії 

Ручне введення господарських операцій та за допомогою доку-
ментів. Програма здійснює такі операції: формування балансу, 
оборотної відомості, Головної книги, відомостей аналітичного 
обліку по рахунках, журналів-ордерів і відомостей до них, шахо-
вого балансу, різноманітних відомостей і довідок; аналіз фінан-
сової діяльності з можливістю побудови графіків і діаграм 

«Кіп Expert 4.1» Для ведення обліку  
на великих підприємствах  
з великими обсягами 

Бухгалтерія
розподілена на 
підрозділи 

Вихідними даними для програми є господарські операції, що 
вносяться до Журналу господарських операцій 

«1С: Бухгалте-
рія 7.7» 

Для ведення 
бухгалтерського обліку 
на малих і середніх 
підприємствах різних 
видів діяльності 

Невелика кількість
працівників 
бухгалтерії 

Універсальна бухгалтерська програма, яка призначена для ве-
дення синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку. До-
зволяє вводити господарські операції декількома способами: 
ручне введення господарських операцій; використання типових 
операцій; використання режиму «Документи і розрахунки» 

«1С: Бухгалте-
рія 8.0» 

Для ведення обліку  
в організаціях, що 
здійснюють будь-які 
види комерційної 
діяльності 

Невелика кількість
працівників 
бухгалтерії 

Автоматизовані процедури бухгалтерського обліку забезпечу-
ють одночасну реєстрацію кожного запису господарської опера-
ції, як на рахунках бухгалтерського обліку, так і в необхідних 
розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. 
Користувачі можуть самостійно управляти деякими методич-
ними параметрами системи бухгалтерського обліку в рамках на-
лаштування облікової політики, створювати нові субрахунки в 
розрізі аналітичного обліку 

«Офіс 2000 PRO 
2.3» 

Дія ведення 
бухгалтерського обліку  
на малих і середніх підпри-
ємствах 

Невелика кількість
працівників 
бухгалтерії 

До складу професійної версії входить: модуль «Бухгалтерія 
2000», набір інструментарію для ведення маркетингової діяль-
ності та організації довідкової інформації, організації докумен-
тообігу, підтримуються багатовалютність, наявність декількох 
складів. Програма включає також щоденник для аналізу інфор-
мації про розклади і плани, довідник для обліку контактів пра-
цівників підприємства, дозволяє створити базу даних усіх доку-
ментів підприємства, що прискорює їх пошук і роботу з ними 

«SoNct 
Бухгалтерський 
облік» 

Для ведення обліку 
торговельних, 
виробничих, будівельних 
підприємств 

Робота великого
колективу 
бухгалтерів, 
менеджерів, 
економістів 

Дозволяє автоматизувати такі сфери бухгалтерського обліку на 
підприємстві: гуртова і роздрібна торгівля, склад, виробництво, 
калькуляція собівартості, будівництво. Можливості програми: 
отримання інформації про будь-який елемент аналітичного 
обліку у реальному режимі часу, формування звітів у довільній 
формі за різними об'єктами обліку і з різним рівнем деталізації, 
усі документи формуються і зберігаються у форматі Microsoft 
Exсel 

«Office Tools, 
400» 

Для ведення обліку та 
аналізу різних видів 
діяльності малих та серед-
ніх підприємств  
(у т.ч. корпоративних) 

Невелика кількість
працівників 
бухгалтерії 

Система складається з декількох програм, кожна з яких може 
працювати незалежно, але використовує спільні дані. Можли-
вості програми: складський облік, облік фінансових потоків, 
бухгалтерський облік для торгівельних підприємств, наявність 
додатка «Аналізатор» (звіти з використанням функцій прогнозу-
вання і статистики, графіки, діаграми) 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4

«ІНФІН- 
Бухгалтерія»  

Орієнтована на середні 
та великі підприємства  
зі складним обліком  
і не вимагає 
впровадження та 
навчання 

Велика кількість
працівників 
бухгалтерії 

Забезпечується автоматизований процес ведення балансового та 
позабалансового обліку. Можлива робота з декількома підпри-
ємствами на одному робочому місці. 
Робота можлива в будь-якому періоді, що корисно для опера-
тивного введення первинних документів. Програма «Бухгалте-
рія» розроблена у таких варіантах: «Міні», «Максі», «Супер» та 
«Пліт», які відрізняються за функціональними можливостями та 
за вартістю 

«ABACUS 
Professional» 

Призначена для ведення 
бухгалтерії, фінансового 
планування та управління 
на середніх підприємствах 

Чисельність
працівників 
бухгалтерії  
і планово- 
фінансових служб 
до 50-60 чоловік 

Повний комплекс бухгалтерського обліку, обробка проведень з 
детальною аналітичною інформацією; облік витрат на вироб-
ництво і калькулювання собівартості продукції, у т.ч. формуван-
ням відповідних записів у Головній книзі; елементи фінансовою 
аналізу; автоматичне нарахування відсотків і відрахування по-
датків; мультивалютні операції, генератор звітних форм; система 
апаратного та програмною захисту інформації; зручний інтер-
фейс 

Зауважимо, що програмне забезпечення по-
винно повністю відповідати діючій на підприємстві 
системі бухгалтерського обліку, задовольняти су-
часні вимоги методології бухгалтерської обліку та 
забезпечувати отримання необхідної інформації для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на 
підприємстві. Результати проведеного порівняль-
ного аналізу програмного забезпечення для автома-
тизації процедур бухгалтерського обліку на підпри-
ємствах України свідчать про наявність значного 
ряду переваг використання програмного продукту 
«1С: Бухгалтерія 8.0», який дає змогу забезпечити 
вирішення переважно усіх задач, що стоять перед 
бухгалтерською службою підприємства. Так, дане 
програмне забезпечення для автоматизації бухгал-
терського обліку відповідає комерційним вимогам 
щодо вартості програмного продукту, його впро- 
вадження та супроводу. Важливою перевагою про-
грамного продукту «1С: Бухгалтерія 8.0» є можли-
вість одночасного ведення бухгалтерського обліку 
для декількох організацій в єдиній інформаційній 
базі, а також налаштування типових операцій – за-
соби групового введення часто використовуваних 
бухгалтерських проведень. Програму «1С: Бухгал-
терія 8.0» бухгалтер, як користувач може налашту-
вати самостійно з урахуванням особливостей госпо-
дарської діяльності конкретного підприємства. По-
зитивною характеристикою програмного забезпе-
чення «1С: Бухгалтерія 8.0» є можливість здійс-
нення автоматизованих розрахунків з контраген-
тами (постачальниками, замовниками), підзвітними 
особами, а також нарахування заробітної плати пра-
цівникам, здійснення різних взаєморозрахунків з 
працівниками, перерахування заробітної плати на 
особові рахунки працівників та депонування заро- 
бітної плати. У програмі «1С: Бухгалтерія 8.0» під- 
тримується облік діяльності індивідуальних підпри-
ємців, які використовують спрощену систему опо- 
даткування [4, с. 62]. 

Отже, здійснення ефективного процесу автома-
тизації процедур бухгалтерського обліку підпри-
ємств України є пріоритетним напрямом підви-
щення прибутковості діяльності та забезпечення 
економічного зростання вітчизняних суб’єктів гос- 

подарювання, що дає змогу реалізувати комплекс 
таких важливих переваг: 1) скорочення паперового 
документообігу та зменшення витрат часу на ство-
рення і пошук документів; 2) посилення контролю 
за виконанням доручень за рахунок наявності пов-
ної інформації щодо виданих кожному виконавцеві 
завдань з урахуванням термінів виконання та ре-
зультатів виконання робіт і, як наслідок, підвищення 
виконавчої дисципліни; 3) забезпечення раціональ-
ного розподілу навантаження на співробітників  
і прозорості їх роботи за рахунок аналізу виданих  
завдань та своєчасного їх виконання; 4) приско-
рення документообігу шляхом автоматичного пере-
міщення документів між співробітниками, відсутно-
сті необхідності фізичного розмноження і перемі-
щення паперових копій документів, можливості па-
ралельної розсилки документів; 5) скорочення втрат 
документів за рахунок їх зберігання в єдиному  
електронному архіві, ведення реєстраційних карток 
на існуючі паперові документи і зменшення руху па-
перових документів; 6) забезпечення безпеки доку-
ментів за рахунок виключення несанкціонованого 
доступу; 7) зниження матеріальних витрат на папір 
і оргтехніку за рахунок скорочення паперового до-
кументообігу та зниження тимчасових витрат на об-
робку документів; 8) накопичення корпоративних 
знань (зберігання історії листування, обґрунтування 
прийнятих рішень та інших документів), що дає  
можливість швидко навчати нових працівників під-
приємства, приймати ефективні управлінські рі-
шення, які ґрунтуються на досвіді та уникнути по-
вторення помилок [5, с. 84]. 

Облік і аудит операцій із нематеріальними ак-
тивами мають певні особливості. Вони реалізуються 
на основі відповідної облікової інформації та за до-
помогою численних облікових механізмів. Автома-
тизація відповідних облікових ділянок дасть змогу 
автоматизувати відповідні операції (рис. 3).  

Розглянемо автоматизацію обліку й аудиту не-
матеріальних активів із використанням системи 
«1С: Підприємство». Основним принципом обліку 
нематеріальних активів є використання спеціаль-
ного документообігу підсистем. Інформація про не-
оборотні активи зберігається в регістрах відомостей.  
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Рис. 3. Автоматизація операцій з обліку й аудиту нематеріальних активів  
у підсистемі управління необоротними активами (сформовано авторами на основі джерела [2]) 
 

Облік циклу використання необоротних активів по-
трібно описувати за допомогою спеціальних доку-
ментів.  

Облік нематеріальних активів у конфігурації 
ведеться тільки за допомогою спеціалізованого до-
кументообігу й тільки пооб’єктно через підсистему 
основних засобів. Для відображення прийняття не-
матеріальних активів до управлінського та регла- 
ментованого обліку у програмі призначений доку-
мент «Прийняття до обліку НМА».  

Під час прийняття до обліку об'єкта нематері- 
альних активів визначають первинну ціну і деякі до-
поміжні параметри: період корисного використання 
НМА; метод нарахування амортизації; метод відо-
браження витрат за нарахованою амортизацією; ра-
хунок обліку амортизації, яка була нарахована; ма-
теріально відповідальна особа; підрозділ. 

Прийняття нематеріальних активів означає, що 
формування вартості об’єкта завершено. Вартість, 
яка буде вказана в документі, списується з рахунку 
обліку інвестицій та з регістра «Надходження 
НМА». Документ «Прийняття до обліку НМА» зна-
ходиться в Розділі «Нематеріальні активи». Отже, 
автоматизоване вирішення завдань із бухгалтер-
ського обліку нематеріальних активів базується на 
створенні та веденні інформаційної бази про наяв-
ність нематеріальних активів, які формуються на ос-
нові інвентарної картотеки аналітичного обліку не-
матеріальних активів та регістрів їх обліку.  

Функція автоматизованого робочого місця бух-
галтера нематеріальних активів на базі програмного 
продукту «1С: Підприємство 8.х» полягає у вико-
нанні таких системних обліково-контрольних опе-
рацій:  

– упорядкування бухгалтерського обліку за ра-
хунок запровадження електронного документо- 
обігу;  

– підвищення оперативності обліку шляхом за-
безпечення швидкого доступу до документів, мож-
ливості оперативно їх обробляти та надійно збері-
гати в електронних архівах (на сервері організації 
або в «хмарі», тобто на сервері спецоператора);  

– облік і контроль об'єктів нематеріальних ак-
тивів за місцями зберігання та класифікаційними 
групами;  

– облік і контроль над правильністю та своє- 
часністю відображення руху основних засобів (над-
ходження, вибуття, переміщення);  

– облік амортизації основних засобів і контроль 
над правильністю її нарахування й відображення;  

– облік переоцінки нематеріальних активів  
(дооцінка, уцінка).  

Інтенсивний розвиток комп’ютерної техніки  
і технологій, використання прикладних бухгалтер-
ських програм забезпечили значний позитивний 
вплив на ефективність аудиту й удосконалення його 
методів. Комп’ютерна обробка бухгалтерських да-
них забезпечує автоматизоване збирання й обробку 
інформації, необхідної для оптимізації управління в 
різних сферах діяльності. Вдосконалення аудитор-
ської роботи відповідно до вимог ринку певним чи-
ном залежить від комп’ютеризації облікових і аналі-
тичних систем, автоматизованого видавання доку-
ментів та їх збереження. Найбільш ефективним шля-
хом вирішення проблеми є чітка, своєчасна і досто-
вірна методика перевірки будь-якого об’єкта бухга-
лтерського обліку [6]. 

Автоматизація та осучаснення системи бухгал-
терського обліку в Україні дає можливість підпри-
ємствам виходити на міжнародний рівень, залучати 
більше іноземних інвестицій, особливо зараз, коли 
Україна знаходиться в стані переходу на міжнародні 
стандарти обліку, оскільки підприємства будуть в 
змозі задовольнити зовнішніх користувачів повною, 
узагальненою, якісною інформацією, що буде най-
більш точною та достовірною. Запровадження но-
вих технологій в обліку показує, що підприємство 
ефективно функціонує, та керівництво впроваджує 
нові технології для того, щоб підвищити конкурен-
тоспроможність підприємства та вивести на вищий 
рівень. Одним із недоліків автоматизації є висока  
вартість, але вони можуть вільно замінювати робочу 
силу. А оскільки вартість інформаційних систем па-
дає з часом, вони заміняють робочу силу, яка істо-
рично має зростаючу вартість. Інформаційні сис-
теми також змінюють розміри контрактів фірм, тому 
що вони можуть зменшувати операційні витрати. З 
часом підприємство може компенсувати витрати на 
переоснащення, зменшити витрати на оплату праці  
 
та, очевидно, збільшити прибуток. Малі підприєм- 
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ства можуть використовувати інформаційні сис-
теми, щоб отримати частину сил і можливостей ве-
ликих підприємств. Вони можуть координувати об-
ліковий процес, маючи невеликий кадровий склад 
працівників. Великі підприємства можуть викорис-
товувати інформаційні технології, щоб досягти час-
тини маневреності й чутливості маленьких [7]. 

Повна автоматизація обліку дасть змогу вивіль-
нити робочий час від виконання рутинних ділянок 
облікової роботи. Відбудеться заміна власне обліко-
вих функцій персоналу на контрольні. Облікові про-
цедури будуть виконуватися без прямої участі пра-
цівників підприємства, а лише під їхнім контролем. 
У фахівців з обліку і управління з’явиться більше 
можливостей для вдосконалення облікової системи. 

Висновки. Інформаційні системи можуть стати 
потужними інструментами для створення конкурен-
тоспроможніших і ефективніших організацій. Вони 
можуть використовуватися, щоб перепроєктувати 
організації, трансформуючи їх структуру, облікову 

політику, механізми управління роботою, трудо-
вими процесами. Бухгалтерський облік є одною з 
найважливіших складових управління підприєм- 
ства, тому модернізація, автоматизація його є нероз-
ривними з процесом розвитку підприємницької дія-
льності України в цілому. Тому процес автоматиза-
ції бухгалтерського обліку повинен бути організова-
ним і регульованим науковцями, а кожне підприєм-
ство у цих питаннях повинно спиратися на наукові 
знання, здобутки та досвід великих міжнародних  
організацій. Саме автоматизуючи діяльність всіх 
структурних підрозділів підприємства, можна до- 
сягти максимального ефекту від автоматизації. За-
провадження автоматизації обліку сприятиме, в  
першу чергу, скороченню процесу введення та об- 
робки облікової інформації, прискорить процес об-
міну обліковою інформацією, практично зведе до 
нуля неточності за рахунок заокруглень, приписів та 
арифметичних помилок. Тобто сприятиме своєчас-
ному та достовірному наданню інформації зовніш-
нім та внутрішнім користувачам. 
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Сімаков К. І., Рудман В. І. Аналіз впровадження та використання систем автоматизації бухгалтерського обліку 

на вітчизняних підприємствах  
У статті досліджено особливості класифікаційної характеристики програмного забезпечення для автоматизації системи 

бухгалтерського обліку вітчизняних підприємств, а також систематизовано основні вимоги для забезпечення раціонального 
вибору даного програмного забезпечення з урахуванням особливостей діяльності конкретного підприємства. Проведено по-
рівняльний аналіз основних програмних продуктів для автоматизації процедур бухгалтерського обліку на вітчизняних під- 
приємствах. Представлено характеристику особливостей використання різних програмних продуктів автоматизації бухгал-
терського обліку на вітчизняних підприємствах різних галузей економіки. Розкрито ряд основних переваг від здійснення  
ефективного процесу автоматизації процедур бухгалтерського обліку для забезпечення підвищення прибутковості та еконо-
мічного зростання підприємств України. Виділено найбільш популярні програмні продукти для проведення аудиту нематері-
альних активів. Окреслено обліковий механізм в автоматизованому середовищі з формування інформаційної бази про наяв-
ність нематеріальних активів. 

Ключові слова: облік, аудит, програмний продукт, програмне забезпечення, автоматизація системи бухгалтерського об-
ліку, промислове підприємство, нематеріальні активи. 

 
Simakov K., Rudman V. Analysis of the Introduction and Use of Accounting Automation Systems in Domestic Enterprises  
The article examines the features of the classification characteristics of software for automation of the accounting system of 

domestic enterprises, as well as systematizes the basic requirements for ensuring the rational choice of this software, taking into account 
the characteristics of a particular enterprise. The comparative analysis of the main software products for automation of accounting 
procedures at domestic enterprises is carried out. The characteristic of features of use of various software products of automation of 
accounting at the domestic enterprises of various branches of economy is presented. A number of main advantages from the imple-
mentation of an effective process of automation of accounting procedures to ensure increased profitability and economic growth of 
Ukrainian enterprises are revealed. The most popular software products for auditing intangible assets are highlighted. The accounting 
mechanism in the automated environment for the formation of the information base on the presence of intangible assets is outlined. 

Keywords: accounting, audit, software product, software, accounting system automation, industrial enterprise, intangible assets. 
 
Симаков К. И., Рудман В. И. Анализ внедрения и использования систем автоматизации бухгалтерского учета на 

отечественных предприятиях 
В статье исследованы особенности классификационной характеристики программного обеспечения для автоматизации 

системы бухгалтерского учета отечественных предприятий, а также систематизированы основные требования для обеспече-
ния рационального выбора данного программного обеспечения с учетом особенностей деятельности конкретного предпри- 
ятия. Проведен сравнительный анализ основных программных продуктов для автоматизации процедур бухгалтерского учета 
на отечественных предприятиях. Представлена характеристика особенностей использования различных программных про- 
дуктов автоматизации бухгалтерского учета на отечественных предприятиях разных отраслей экономики. Раскрыт ряд ос- 
новных преимуществ от осуществления эффективного процесса автоматизации процедур бухгалтерского учета для обеспе-
чения повышения прибыльности и экономического роста предприятий Украины. Выделены наиболее популярные про- 
граммные продукты для проведения аудита нематериальных активов. Очерчен учетный механизм в автоматизированной 
среде по формированию информационной базы о наличии нематериальных активов. 

Ключевые слова: учет, аудит, программный продукт, программное обеспечение, автоматизация системы бухгалтерского 
учета, промышленное предприятие, нематериальные активы. 
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МОТИВАЦІЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК  
ТА КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Вступ. Стрімке впровадження цифрових техно-
логій у виробництво та повсякденне життя істотно 
змінює ринок праці, співвідношення на ньому віко-
вих груп, сфер діяльності, форм організації вироб-
ництва та зайнятості, що потребує випереджаючого 
формування нових навичок та компетенцій праців-
ників, яких вимагають нові технології. Цифрові на-
вички стають критично важливими як для працівни-
ків, так і для роботодавців. Для менеджерів і фахів-
ців обов'язковими стають навички та вміння в галузі 
пошуку, систематизації, фільтрації, оцінки та ана-
лізу великих масивів даних, цифрового контенту та 
інформації. 

У даний час у світі та Україні активно відбува-
ються процеси цифровізації економіки. На автома-
тизованих виробництвах управління процесами 
здійснюється в режимі реального часу. Впроваджені 
кіберфізичні системи здатні створювати віртуальні 
копії об'єктів фізичного світу, контролюють вироб-
ничі процеси, приймають централізовані та децент-
ралізовані рішення. Вони можуть об'єднуватися в 
одну мережу, взаємодіяти в режимі реального часу, 
самоналагоджуватися і самонавчатися. Важливу 
роль відіграють інтернет-технології, що забезпечу-
ють комунікації між працівниками та машинами [1]. 
Все це потребує відповідної та завчасної підготовки 
персоналу. 

Трудова професійна діяльність сучасного пра-
цівника набуває все більш вираженої специфіки: 
змінюються традиційні межі трудової діяльності, 
посилюється роль індивідуальних якостей та компе-
тенцій працівників, що формуються ще на стадії 
проєктування і впровадження технологій у вироб- 
ництво. 

Широкого розповсюдження набувають нові 
форми промислово-трудових відносин та нестан- 
дартні форми зайнятості (інсорсинг, аутсорсинг, 
фрілансинг, краудсорсинг). Їх формування здійсню-
ється за новими бізнес-моделями. В даних формах 
зайняті переважно люди молодих поколінь Y та Z, 
що народилися відповідно у 1981-1996 рр. (Y) та  
після 1996 р. (Z), та мають характерні ознаки участі 
у процесах виробництва, а тому потребують спеціа-
лізованих підходів до мотивації працівників. 

Процес мотивації працівників до освоєння ци-
фрових навичок та компетенцій будується відпо-
відно до потреб і цінностей людини, виявлення і  
формулювання потреб і цінностей працівників є ос- 

новним напрямом впливу менеджменту підпри-
ємств на спонукання персоналу до активних дій у 
бажаному напряму.  

Мотивація являє собою процес створення умов, 
за яких працівники можуть реалізувати свої цінно-
сті, потреби, потенціал та які чинять суттєвий вплив 
на цілеспрямовану зміну людиною своєї поведінки. 
У зв'язку з тим, що процеси цифровізації є принци-
пово складними і абсолютно новими, особливого 
значення набувають методи мотивації персоналу до 
завчасного отримання цифрових навичок і компе- 
тенцій.  

Мета дослідження – на основі розуміння особ-
ливостей цифровізації економіки та можливостей 
участі працівників у виробничих процесах на під- 
приємствах обґрунтувати заходи мотивації виперед-
жаючого формування та розвитку цифрових нави-
чок і компетенцій працівників молодих поколінь. 

Матеріали та методи. Основними джерелами 
для підготовки даної статті стали останні публікації 
вітчизняних та зарубіжних вчених з питань мотива-
ції, цифровізації, теорії поколінь. 

Належна аргументація теоретичних висновків 
досягнута застосуванням загальнонаукових методів 
аналізу, синтезу, дедукції та індукції, порівнянь, іс-
торичного методу, наукової абстракції та конкрети-
зації.  

Обговорення. Національна академія наук Ук-
раїни (НАН України) як стратегічно важливий на-
прям реформування своєї діяльності використовує 
активне залучення до свого складу наукової молоді, 
створення та вдосконалення нових форм підтримки 
талановитих молодих учених (розширення мережі 
молодіжних дослідницьких лабораторій, започатку-
вання нових програм забезпечення житлом тощо), 
вирішення соціальних проблем співробітників НАН 
України [2], що визначено окремою постановою від 
23.10.2020 р. Президії НАН України. Проводиться 
аналіз кадрового резерву в установах відділення та 
вжиття заходів щодо його омолодження, створення 
умов для кар’єрного зростання молодих науковців 
шляхом призначення їх на науково-керівні посади. 
програм надання молодим науковцям грантів на 
проведення наукових досліджень, у тому числі кан-
дидатам наук у віці до 35 років («пост-док» гранти). 

Одним із основних завдань Національної акаде-
мії наук України на теперішній час визначено ак- 
тивне омолодження кадрового складу та попов- 
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нення наукових установ молоддю, створення для неї 
умов для професійного та кар’єрного зростання за 
рахунок нових та вдосконалення наявних форм під-
тримки молодих учених [3].  

Особливості мотивації персоналу в умовах 
цифровізації 

Значна кількість вітчизняних досліджень при- 
свячена питанням мотивації та цифровізації еконо-
міки. Фахівці Інституту економіки промисловості 
НАН України досліджують проблеми трансформа-
ції підходів до формування людського капіталу в 
сфері освіти і на підприємствах в умовах цифровіза-
ції економіки [4-7], пошуку ефективних моделей мо-
тивації та стимулювання персоналу підприємств в 
умовах цифровізації виробництва та інтелектуаліза-
ції праці [8-11]. 

У сучасних соціально-економічних умовах, як 
відзначають окремі дослідники [12], більш актуаль-
ним є поняття не просто «мотивації», а «іннова-
ційно-орієнтованої мотивації» як цілеспрямованого 
та динамічного процесу спонукання працівників до 
інноваційної діяльності для досягнення цілей та за-
дач організації в інноваційному розвитку.  

У даний час виділяють такі особливості моти-
вації персоналу в умовах активізації інноваційних 
процесів у рамках цифровізації [13]:  

1. Фундаментом системи мотивації стає вихо-
вання творчої активності та креативності робітників 
у сфері інновацій: працівникам повинні бути забез-
печені такі умови, при яких вони отримують можли-
вість реалізовувати в повному обсязі особистий по-
тенціал в інтересах економічного розвитку підпри-
ємства.  

2. Суттєвим мотивом працівника стає «відчуття 
свого місця» в промисловій компанії: усвідомлення 
своєї значимості, статусності та приналежності до  
підприємства.  

3. Значення нематеріальних стимулів на сучас-
них підприємствах промисловості значно підвищу-
ється, актуальним стає забезпечення можливості 
кар’єрного росту.  

Вимоги до кваліфікації та компетенцій пер-
соналу 

Світовий практичний досвід цифрових пере-
творень відпрацював системи та послідовність рево-
люційних змін технологій виробництва, склад  
необхідних компетенцій персоналу [14]. Відповідно 
до глобального тренду цифровізації економіки осо-
бливо затребуваними стають такі специфічні на- 
вички та вміння [15]: 

1. Цифрові і технічні вміння і навички:  
– грамотність в галузі оргтехніки та комп'юте-

рів;  
– грамотне користування офісним програмним 

забезпеченням;  
– розробка та впровадження спеціальних кор-

поративних або галузевих програм;  
– цифровий зв'язок з керівництвом та спільна 

робота в проєктах;  
– робота з IT-технологіями;  
– орієнтація на клієнтів і навички комунікації. 
2. Інформаційні вміння і навички: 
– вміння в галузі цифрової обробки інформації; 
– пошук, обробка, архівування та зберігання ве-

ликої кількості даних, а також проміжна аналітика; 
– інформаційна безпека і конфіденційність;  
– дотримання вимог мережевого етикету;  
– активна участь у громадському житті та житті 

компанії, активна взаємодія за допомогою викорис-
тання цифрових технологій;  

– управління увагою й емоціями. 
До цього слід додати високотехнічний профе- 

сіоналізм, вміння працювати у стресових умовах, в 
умовах постійних змін, розвиток емоційного інте- 
лекту, мотивованість. 

Впливові міжнародні консультативні компанії 
вже в даний час опікуються питаннями специфіки 
цифрових навичок та вмінь, що вимагають сучасні 
виробничі процеси (табл. 1). Так, аналітиками Все- 
світнього економічного форуму виділено топ-10 
ключових навичок персоналу епохи четвертої про-
мислової революції [16]. 

Таблиця 1 
Навички персоналу в епоху четвертої промислової революції у визначеннях деяких інститутів 

Інститут Перелік навичок
Всесвітній економічний  
форум 

Критичне мислення, комплексне вирішення проблем, креативність, управління 
людьми, вміння працювати з людьми, навички координації, взаємодії, емоційний ін-
телект, швидкість прийняття рішень, клієнтоорієнтованість 

Проєкт «Атлас нових  
професій» 

«Надпрофесійні» навички та вміння: 
системне мислення, міжгалузева комунікація, управління проєктами і процесами, 
програмування і робота зі штучним інтелектом, клієнтоорієнтованість, багатомов-
ність і мультикультурність, вміння працювати з людьми, робота в режимі невизна-
ченості і багатозадачності, здатність до художньої творчості, наявність естетичного 
смаку, ощадливе виробництво 

Доповідь Світового банку 
«Цифрові дивіденди» 

Три групи навичок: 
когнітивні (математичні, вміння вирішувати проблеми, пам'ять і швидкість мис-
лення); 
соціально-поведінкові (готовність до навчання і отримання нового досвіду, екстра-
версія, емоційна стабільність, навички міжособистісного спілкування);  
технічні (знання методів, технік, технологій, навички для певної професії) 
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У рамках проєкту «Атлас нових професій» ви-
явлено специфічні так звані «надпрофесійні» на- 
вички та вміння, серед яких: системне мислення,  
міжгалузева комунікація, управління проєктами  
і процесами, програмування і робота зі штучним ін-
телектом, мультикультурність, вміння працювати з 
людьми, робота в режимі невизначеності і багатоза-
дачності, здатність до художньої творчості, ощад-
ливе виробництво тощо [17].  

У доповіді Світового банку про світовий розви-
ток «Цифрові дивіденди» виділено три групи нави-
чок (компетенцій) працівників майбутнього: когні-
тивні (математичні, вміння вирішувати проблеми, 
пам'ять і швидкість мислення); соціально-поведін-
кові (готовність до навчання і отримання нового 
досвіду, екстраверсія, емоційна стабільність, на- 
вички міжособистісного спілкування); технічні 
(знання методів, технік, технологій, навички для пе-
вної професії) [18]. 

Викладені заходи актуальні для молодих поко-
лінь. Вказані навички доцільно виховувати у пра- 
цівників у процесі впровадження цифрових техно-
логій та створювати для цього належні умови роз-
ширення цифрових компетенцій співробітників,  
підкріплення  емоційного інтелекту, інтелектуаль-
ного і соціального капіталу. 

Професійне навчання та освоєння цифрових 
компетенцій 

В умовах цифровізації економіки трансформу-
ються концептуальні підходи до розуміння сутності 
професійного навчання. Зростання навченості пер-
соналу відбувається через випереджаюче набуття 
унікальних професійних знань, вмінь і навичок,  
переосмислення досвіду, зміни цінностей, мотива-
цій та установок [19]. 

Кадрова стабільність, висококваліфікований 
персонал та сильне лідерство на підприємствах – 
«прихованих чемпіонах» [20] 

Окремого дослідження потребують такі форми 
організації бізнесу, яких називають прихованими  

чемпіонами, оскільки вони мають потужні ринкові 
позиції, але відкрито про себе не заявляють. Це, як 
правило, невеликі за чисельністю компанії. В них 
працюють висококваліфіковані спеціалісти, вклада-
ються суттєві кошти у професійне навчання та утри-
мання фахівців. У Німеччині, наприклад, такі ви-
трати  на 50% більше, ніж у середній за розміром ні-
мецькій компанії. Плинність кадрів дуже низька – 
2,7% на рік порівняно з німецьким середнім показ-
ником 7,3%, або показником для США, де компанії 
щороку залишають близько 20% співробітників, а це 
інтелектуальний і соціальний капітал – оригінальні 
методи роботи, досвід і зв'язки з клієнтами.  

Набуття надзвичайного успіху прихованих че-
мпіонів пов'язане з лідерами. Вони в першу чергу 
креативні, вольові, сильні люди, які чітко бачать  
і розуміють стратегічні завдання. Їх стиль керів- 
ництва амбівалентний: авторитарний, коли мова йде 
про принципи і цінності компанії та надання співро-
бітникам свободи дій при деталях виконання ро-
боти. Середній термін перебуванням на посаді гене-
рального директора становить 20 років. У великих 
компаніях це у середньому 6,2 року. 

Результати. Завдання менеджменту у моти-
вації нового покоління персоналу 

Менеджмент підприємств повинен активно  
реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, за-
безпечувати прозорість та структурованість всіх  
бізнес-процесів, розуміти та враховувати особли- 
вості управління підприємством в умовах цифрові-
зації, застосовувати дієву систему мотивації персо-
налу поколінь Y та Z, які виросли в специфічних 
умовах суспільних трансформацій, отримали освіту, 
легко засвоюють сучасні цифрові технології, але в 
силу цього мають складнощі процесу мислення, 
сприйняття, аналізу, самооцінки і самоствердження. 
На прикладі виявлених деяких ознак покоління Z за-
пропоновано перелік заходів щодо мотивації його 
представників до активного освоєння та викорис-
тання цифрових навичок у виробничих процесах 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Ознаки покоління Z та заходи щодо мотивації і стимулювання  у малому та середньому бізнесі 

Ознака 
Заходи з мотивації освоєння і використання 

цифрових навичок 
1 2

Важке сприйняття рутинної роботи, регламентів, необ-
хідності узгоджень 

Обмежений обсяг завдань з рутини 

Відчутність досвіду тривалих роздумів на складні теми Постановка конкретних завдань 
Обмеженість глибокої аналітики довгих причинно-
наслідкових зв’язків 

Недоцільність постановки завдань, що потребують стра-
тегічного мислення 

Вузьке смислове сприйняття. Формування загального об-
разу, картини світу, явищ, нехтування і нерозуміння їх гли-
боких основ 

Доцільність додаткових пояснень в образах, нагадувань 
про події тощо 

Висока довіра пошуковим системам.  
Занижений рівень критичного мислення 

Необхідність перевірки фактів та цифр 

«Життя з телефоном», спілкування через месенджери. 
Важливість процесів договорів 

Роз’яснювальна робота щодо інших вербальних способів 
спілкування та роботи з клієнтами 
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Закінчення табл. 2 
1 2

Покоління Z – індивідуалісти, робота в команді недостат-
ньо ефективна 

Вивчення особливостей особистості та використання їх у 
робочому процесі. Ставлення за приклад інших – не ефек-
тивне. Управлінські дії, що спираються на унікальність 
особистості 

Бажання бути особливим Використання змагання, матеріальне та моральне заохо-
чення (Ти можеш все). Публічна подяка 

Превалювання кліпового мислення над лінійним. «Файєр-
волл» – сприйняття інформації за перші 8 секунд; виокрем-
лення «корисного та цікавого» 

Перебудова внутрішньокорпоративних та професійних 
відносин 

Можливість одночасного виконання кількох завдань. Ро-
зуміння виконання переліку дій відповідно до швидкості 
доступного інтернету, визначення пріоритетів виконання.
Розвинута пам’ять, зокрема яскравих образів. Короткий 
час згадування інформації 

Окреслення перспектив кар’єрного просування. Забезпе-
чення зростання заробітної плати 

Проблеми ідентифікації поколінь, їх участі у 
виробничих процесах дуже складні і потребують ок-
ремих наукових пошуків. 

Етапи впровадження цифрових навичок та ком-
петенцій на підприємствах (див. рисунок) дають  

можливість  виявити перелік цифрових навичок пра-
цівників, оцінити витрати, доходи, методи і ризики 
впровадження цифрових методів та підготувати від-
повідну систему мотивації. 

Рисунок. Етапи впровадження цифрових навичок та компетенцій на підприємствах  
(складено за джерелом [21]) 

З метою більш повного використання іннова-
ційного потенціалу, посилення активності та резуль-
тативності робітників доцільно застосовувати різні 
інструменти мотиваційного характеру [12]:  

• матеріальне та моральне заохочення новатор-
ства та інноваторства;  

• створення необхідних умов у вигляді достат-
ньої свободи професійних дій; 

• забезпечення підтримки ефективних комуні-
кацій з колегами як всередині фірми, так і за її ме-
жами;  

• забезпечення можливості кар’єрного розвит-
ку працівників з високим рівнем сформованості не-
обхідних компетенцій.  

Кінцевою метою процесу мотивації є виперед-
жаюче освоєння нових компетенцій та їх ефективне 
застосування в роботі. Це можливо за тієї умови, 
якщо з самого початку навчання орієнтоване на ви-
робництво і оптимізацію кожної стадії операційного 
циклу, а також заздалегідь визначено відповідність 
нових компетенцій потребам споживачів і вимогам 
виробництва [22]. 

Створення умов адаптації персоналу до нової роботи в цифровому форматі 

Етапи впровадження цифрових навичок та компетенцій на підприємствах 

Виявлення переліку інформаційних технологій, необхідних для росту рівня ефективності бізнес-про-
цесів, складання набору робітників IT-сервісів для кожного з підрозділів 

Оцінка витрат, доходів, методів і  ризиків впровадження цифрових методів 

Створення центру навчання та підтримки належного функціонування IT-сервісів 

Визначення нових посадових повноважень, зони відповідальності та обсяг обов'язків працівників 

Розробка плану та напрямів освоєння цифрових навичок, підвищення кваліфікації та додаткової освіти 
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Гейміфікація як метод формування цифро-
вих компетенцій працівників  

Вітчизняні фахівці підкреслюють результатив-
ність створення на підприємствах умов розвитку 
творчого потенціалу персоналу молодих поколінь 
шляхом психолого-діагностичних тренінгів, вико-
ристання мозкового штурму (brainstorm), методу 
«шести капелюхів» Едварда де Боно, методу конт-
рольних запитань, синектичних штурмів, щотижне-
вого проведення HR-відділом ділових ігор [23], ви-
користання ігрових прийомів – гейміфікації.  

У 2002 році термін «Гейміфікація» вперше за-
стосував Нік Пелинг (США). Він дослідив процес 
використання ігрового мислення та динаміки ігор 
для залучення аудиторії у діяльність і процес вирі-
шення задач [24]. Ураховуючи ознаки поколінь, які 
зформовані під впливом інформаційних технологій, 
можна стверджувати, що застосування елементів 
гри (гейміфікації) у діяльності компанії дає можли-
вість співробітникам поколінь Y та Z оперативно ба-
чити свої досягнення. Завдяки зворотному зв'язку 
працівники не витрачають свою енергію на сумніви 
та переживання, а просто виконують те, що зараз  

необхідно підприємству. Гра дозволяє переключити 
вектор уваги працівника з рутини на кінцеву мету, 
перемогу, задіяти змагальні мотиви та бажання до-
сягнення успіху. У результаті співробітники відчу-
вають себе необхідними, їх чують, об’єктивно оці-
нюють [25]. Все це є потужним стимулом ефектив-
ної, результативної роботи підприємства. 

Висновки. Таким чином, перехід до цифрової 
економіки та поширення інформаційних технологій 
потребують випереджаючого надбання нових нави-
чок та компетенцій працівників. Цифровізація еко-
номіки приводить до того, що відбувається розвиток 
нового покоління персоналу в сучасних компаніях, 
що функціонує за системно новими законами і має 
власну систему цінностей. Сучасний персонал має 
специфічні запити і потреби, що і зумовлює високий 
рівень необхідності їх мотивації до розвитку нових 
компетенцій в галузі цифрових технологій. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у визначенні ризиків цифровізації для молодих 
та старших поколінь, розвитку внутрішнього ринку 
та збереження і розвитку інтелектуального капіталу 
молоді підприємств, організацій та країни в цілому. 
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Брюховецький Я. С. Мотивація розвитку цифрових навичок та компетенцій працівників підприємств 
Впровадження цифрових технологій у виробництво та повсякденне життя істотно змінює ринок праці, співвідношення 

на ньому вікових груп, сфер діяльності, форм організації виробництва та зайнятості, що потребує нових навичок та компе- 
тенцій працівників. Цифрові навички стають критично важливими як для працівників, так і для роботодавців. Для менеджерів 
і фахівців обов'язковим стає наявність знань в галузі пошуку, фільтрації, систематизації, оцінки та аналізу великої кількості 
даних, цифрового контенту та інформації. 

Особливістю сучасної праці є зміна традиційних меж трудової діяльності, посилення ролі індивідуальних професійних 
якостей працівників, їх компетенцій. Тому трудова діяльність сучасного працівника набуває все більш вираженої специфіки, 
враховувати яку необхідно при впровадженні нових форм мотивації. 

Мотивація до освоєння цифрових компетенцій персоналу являє собою процес створення умов, за яких працівники мо-
жуть реалізувати свої цінності, потреби, потенціал та які чинять активний вплив на цілеспрямовану зміну людиною своєї 
поведінки. В умовах цифровізації економіки особливого значення набувають  методи мотивації персоналу до отримання ци-
фрових навичок і компетенцій, їх реалізації у цифрових технологіях. 

Окреслено перелік цифрових навичок і компетенцій, обґрунтовано доцільність застосування гейміфікації для активізації 
персоналу, розроблено заходи мотивації покоління Z до освоєння та використання цифрових навичок для результативності 
праці. Акцентовано увагу на якостях менеджменту та працівників на підприємствах – «прихованих чемпіонах».   

Ключові слова: мотивація праці, менеджмент підприємств, цифровізація економіки, працівники різних поколінь, циф-
рові навички та компетенції, підприємства – «приховані чемпіони», гейміфікація. 

Bryukhovetsky Ya. Motivation for the Development of Digital Skills and Competencies of Employees 
The introduction of digital technologies in production and everyday life significantly changes the labor market, the ratio of age 

groups, areas of activity, forms of organization of production and employment, which requires new skills and competencies of workers. 
Digital skills become critical for both employees and employers. Knowledge in the field of search, filtering, systematization, evaluation 
and analysis of a large amount of data, digital content and information becomes mandatory for managers and professionals. 

The peculiarity of modern work is the change of traditional boundaries of labor activity, strengthening the role of individual 
professional qualities of employees, their competencies. Therefore, the work of a modern worker becomes more pronounced. This fact 
should be taken into account when implementing new forms of motivation. 

Motivation to mastering the digital competencies of staff is a process of creating conditions under which employees can realize 
their values, needs, potential and which have an active influence on the purposeful change of human behavior. In the conditions of 
economy digitalization the staff motivation methods to digital skills and competences reception, their realization in digital technologies 
acquire special value. 

The list of digital skills and competencies is outlined, the expediency of using gamification to activate staff is substantiated, 
measures of motivation the generation Z to master and use digital skills for work efficiency are developed. Emphasis is placed on the 
qualities of management and employees in enterprises – "hidden champions". 

Keywords: work motivation, enterprise management, digitalization of economy, workers of different generations, digital skills 
and competencies, enterprises – "hidden champions", gamification. 

Брюховецкий Я. С. Мотивация развития цифровых навыков и компетенций работников предприятий  
Внедрение цифровых технологий в производство и повседневную жизнь существенно меняет рынок труда, соотношение 

в нем возрастных групп, сфер деятельности, форм организации производства и занятости, требует новых навыков и компе-
тенций работников. Цифровые навыки становятся критически важными как для работников, так и для работодателей. Для 
менеджеров и специалистов обязательным является наличие знаний в области поиска, фильтрации, систематизации, оценки 
и анализа большого количества данных, цифрового контента и информации.  

Особенностью современного труда является изменение традиционных границ трудовой деятельности, усиление роли 
индивидуальных профессиональных качеств работников, их компетенций. Поэтому трудовая деятельность современного ра-
ботника приобретает все более выраженную специфику, учитывать которую необходимо при внедрении новых форм моти-
вации.  

Мотивация к освоению цифровых компетенций персонала представляет собой процесс создания условий, при которых 
работники могут реализовать свои ценности, потребности, потенциал и которые оказывают активное влияние на целенаправ-
ленное изменение человеком своего поведения. В условиях цифровизации экономики особое значение приобретают методы 
мотивации персонала к получению цифровых навыков и компетенций, их реализации в цифровых технологиях.  

Определен перечень цифровых навыков и компетенций, обоснована целесообразность применения геймификации для 
активизации персонала, разработаны мероприятия мотивации поколения Z к освоению и использованию цифровых навыков 
для результативности труда. Акцентировано внимание на качествах менеджмента и работников на предприятиях – «скрытых 
чемпионах».  

Ключевые слова: мотивация труда, менеджмент предприятий, цифровизация экономики, работники разных поколений, 
цифровые навыки и компетенции, предприятия – «скрытые чемпионы», геймификация. 
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ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КОМФОРТНОСТИ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КРУПНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ИЖЕВСКА) 

В 2018 г. в Российской Федерации были при-
няты парламентом и подписаны президентом на- 
циональные проекты (нацпроекты). Нацпроекты – 
это целая совокупность программ, которые направ-
лены на разные сферы экономики, промышленности 
и социальной политики государства. К 12 нацпроек-
там были добавлены еще пункты, касающиеся мо-
дернизации и расширения инфраструктуры. Перво-
начально реализация нацпроектов предполагалась в 
период с 2019 по 2024 г. В июле 2020 г. сроки испол-
нения были сдвинуты на 2030 г.  

Среди нацпроектов Российской Федерации на 
реализацию пяти из них могут оказать существен-
ное влияние пространственные факторы. В свою 
очередь, один из таких нацпроектов ориентирован 
на обеспечение важнейшей базовой потребности че-
ловека в жилье, а также на развитие важнейшего 
элемента территориальной структуры любой стра-
ны – городов. Это национальный проект «Жилье и 
городская среда» [1].  

Жилье, наличие личного жизненного простран-
ства – одна из важнейших базовых потребностей че-
ловека. За весь советский и ранний постсоветский 
периоды истории России рядового обывателя 
вполне устраивал сам факт получения или приобре-
тения квартиры. Ее качество в перечне приоритетов 
стояло на втором месте, а качество окружающего 
дом пространства – на третьем. В наши дни развитие 
технологий строительства, появление более совер-
шенных конструкционных материалов и строитель-
ных механизмов существенно ускорили сам процесс 
сооружения зданий. Развитая система ипотечного 
кредитования стимулирует рост покупательной спо-
собности населения. В результате практически во 
всех крупных российских городах развернулся про-
цесс массового жилищного строительства, весьма 
быстрыми темпами меняющий географию расселе- 

ния населения в крупных городах. Проблема дефи- 
цита жилого фонда постепенно ослабляется и заме-
няется проблемой превышения предложения жилья 
над спросом на него. В новых условиях потенциаль-
ного покупателя квартиры интересует уже не только 
и не столько ее размеры и цена, но и среда, окружа-
ющая выбранный дом. С другой стороны, коммер-
ческий интерес застройщика традиционно прояв-
лялся в желании скорой продажи квартиры. Про-
блема комфортности городской среды отодвигалась 
на второй план. В данном случае под комфорт- 
ностью городского пространства авторы понимают 
не только уровень благоустроенности придомовых 
территорий, которые застройщики создают на высо-
ком эстетическом и практическом уровнях. Имеется 
в виду комфортность получения социальных услуг 
и их транспортная доступность. Поэтому, успешно 
продав квартиры первой очереди, застройщик мо-
жет столкнуться и сталкивается с проблемой реали-
зации квартир второй и последующих очередей 
строительства [2]. При равном качестве предлага- 
емых квартир выиграет тот застройщик, которой в 
одном пакете с квартирой предлагает и комфортную 
окружающую дом среду. Но как ее оценить? В пол-
ный голос о необходимости оценки комфортности 
городской среды в России заговорили в последние  
5–6 лет. В том числе на самом высоком уровне: в 
Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ от 1 марта 2018 г. указано на то, что: «...нужно 
создать современную среду для жизни, преобразить 
наши города и посёлки. ... Обновление городской 
среды должно базироваться на широком внедрении 
передовых технологий...» [3; 4]. 

Предполагалось, что выполнение пожеланий 
Президента должна была обеспечить реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018-2022 гг., утвержден- 
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ного приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 06.04.2017 г. №691 [5], в рамках которого 
должна выполняться муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город 
Ижевск» на 2018-2022 гг.», утвержденная постанов-
лением Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 г. 
№ 428 [6]. Цель муниципальной программы – повы-
шение качества, комфорта, функциональности и эс-
тетики городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Город Ижевск» на 2018-2022 гг. 

Однако скорость реакции соответствующих 
властных органов была существенно снижена сла-
бым на первоначальном этапе методических обеспе-
чением, как вышеуказанного проекта, так и муници-
пальной программы, что и обусловило выбор темы 
предлагаемого исследования. 

Первоначально документы [5; 6] предусматри-
вали использовать для оценки комфортности/ка- 
чества городской среды 4 показателя (индикатора): 
количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий; долю благоустроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов от общего количе-
ства дворовых территорий; количество благоустро-
енных общественных территорий в рамках реализа-
ции приоритетного проекта; площадь благоустроен-
ных общественных территорий в рамках реализации 
приоритетного проекта в рамках реализации прио-
ритетного проекта. Однако вышеперечисленные по-
казатели позволяют оценить лишь благоустроен-
ность городских дворов, но не комфортность город-
ской среды. Да и то весьма условно, поскольку не 
конкретизировано содержание понятия «благо-
устроенность».   

Применение вышеуказанных показателей ком-
фортности, первоначально предложенных Мин-
строем, было заранее обречено на неудачу из-за 
большой емкости самого понятия «комфортность 
городской среды». Комфортность – это оптималь-
ное для человека состояние окружающей социаль-
ной, экономической, природной, инфраструктурной 
среды, обеспечивающее здоровье и работоспособ-
ность отдельных людей или их сообществ [7]. Ее 
уровень оценивается целой группой разноразмер-
ных, разнонаправленных показателей, часть из кото-
рых не имеют количественной формы. Для их 
успешного совместного использования необходимо 
применять агрегированный, интегральный, то есть, 
составной показатель.  

Одним из первых использовать интегральные 
показатели для оценки качества городской среды 
стал Институт территориального планирования 
«Урбаника» из Санкт-Петербурга [8], который пред-
ложил «Рейтинг качества жилой среды» жилых ком-
плексов, основанный на математическом и визуаль-
ном анализе 30 критериев, объединенных в 6 групп. 
А именно: расстояние от объекта до границы центра 
Санкт-Петербурга, до ближайшего городского под- 

центра, наличие культурно-исторических и рекреа-
ционных аттракторов, экологическая напряжен-
ность, социотип района, плотность застройки, ка- 
чество средового окружения, пешеходная доступ-
ность остановок общественного транспорта, уч- 
реждений образования и здравоохранения, коммер-
ческих сервисов, планировка квартала, наличие пар-
ковок, организация дорожного и пешеходного дви-
жения, благоустройство квартала, артикуляция пер-
вых этажей, качество и стиль фасада, качество и раз-
нообразие коммерческих и социальных функций в 
рамках первых этажей, качество, благоустройство и 
доступность придворовой территории, безопасность 
и организация открытых территорий, типология жи-
лых домов, уровень самоорганизации жителей, 
обособленность домохозяйств [8]. При своих оче-
видных достоинствах методика имеет такие су- 
щественные недостатки, как: 

– использование балльного метода, который не
позволяет полностью учитывать различия в абсо-
лютных значениях показателей, «огрубляя», таким 
образом, итоговый результат; 

– спорное распределение весов по группам по-
казателей; 

– доминирование показателей архитектурно-
планировочного компонента – в ущерб показателям 
обеспеченности объектами социальной инфраструк-
туры. 

В настоящее время монополистом-поставщи-
ком методики для подобных оценок Минстроем 
России была выбрана московская компания «КБ 
Стрелка». 

В конце 2019 г. Минстрой России обнародовал 
первый (по мнению чиновников Министерства) ин-
декс качества городской среды для более чем 1110 
населенных пунктов России [9]. В основу расчетов 
была взята методика, предложенная именно Кон-
структорским бюро «Стрелка» (г. Москва) [10]. Ин-
декс качества городской среды – это агрегирован-
ный показатель, включающий 36 индикаторов, оце-
нивающихся по десятибалльной шкале. Сумма зна-
чений индикаторов показывает уровень качества го-
родской среды (максимум – 360 баллов). Показатель 
утвержден на федеральном министерском уровне и 
рекомендован к использованию и уже используется.  

По мнению авторов статьи, вышеупомянутый 
индекс далек от совершенства. Если к перечню ин-
дикаторов серьезных претензий нет. Но балльная (от 
0 до 10) методика оценки каждого индикатора вы-
глядит излишне простой. Показатели не нормиру-
ются, не взвешиваются, что недопустимо. А итого-
вое деление населенных пунктов лишь на две 
группы: с благоприятной городской средой и небла-
гоприятной – и вовсе не выдерживает критики. То 
есть, населенный пункт, набравший более 180 бал-
лов, обладает благоприятной городской средой, а 
набравший 179 баллов – уже неблагоприятен для 
проживания. Кроме того, методика пригодна лишь 
для точечных объектов, но не для площадных. 
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Авторы статьи предлагают использовать для 
подобных целей оригинальный агрегированный по-
казатель – индекс комфортности городской среды 
(ИКГС) (с уже успешно апробированной в других 
исследованиях формой [10]), складывающийся из  
35 частных показателей, объединенных в 7 разде-
лов: географическое положение, уровень развития 

общественного транспорта, состояние окружающей 
среды, уровень развития социальной инфраструк-
туры (объединенных в 3 раздела), обустроенность 
придомового пространства.  

Частные показатели комфортности городской 
среды, методика их расчета и источники информа-
ции представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Частные показатели комфортности городской среды 

1. Показатель
(географическое положение) 

Методика расчета Источник данных 

1 2 3
1.1. Доступность транспортного общего-
родского Центра по сети городского об-
щественного транспорта, мин. (обратное 
значение 1/х) 

За основы были взяты изохроны 10, 20, 30, 40 и 40 
и более минут. Расположение жилого комплекса 
между изохронами определялось путем замеров 
на карте  

Фондовые материалы 

1.2. Доступность общественно-полити-
ческого общегородского Центра по 
улично-дорожной сети, мин. (обратное 
значение 1/х) 

От общественно-политического центра были по-
строены километровые зоны доступности по 
улично-дорожной сети. Каждый объект (МКД) 
определялся в одну из зон 

https://maps.openrouteservice.
org/ 

1.3. Пешеходная близость крупных хо-
зяйственных объектов, как источников 
рабочих мест 

Полевые и картографические измерения.
Да  – 1 балл, нет – 0 баллов 

https://2gis.ru/izhevsk

1.4. Здание расположено в жилищном 
комплексе или одиночно 

Здание считалось расположенным в комплексе, 
если:  
1. По информации застройщика предполагалось
создание стилобатов. Стилобат – это двор между 
многоэтажными домами, который находится на 
возвышении второго этажа и расположен на бе-
тонной плите, которая стоит на колонах. 
2. По проекту несколько зданий возводились вме-
сте с объектами придворовой инфраструктуры. 
Да  – 1 балл, нет – 0 баллов 

Официальные сайты застрой-
щиков 

1.5. Средняя доступность объектов об-
щереспубликанского и общегородского 
значения (железнодорожный вокзал, ав-
товокзал, театры, Вузы, цирк, зоопарк), 
километров (обратное значение 1/х) 

От каждого из объектов (железнодорожный вок-
зал, автовокзал, цирк, зоопарк, театры (Государ-
ственный Русский драматический театр Удмуртии 
и Государственный национальный театр Удмурт-
ской Республики), ВУЗы (УдГУ, ИГМА, 
ИжГСХА, ИжГТУ)) были построены километро-
вые зоны доступности по улично-дорожной сети. 
Каждый объект (МКД) определялся в одну из зон. 
В расчет включался средний показатель 

https://maps.openrouteservice.
org/ 

2. Показатель
(уровень развития общественного 

транспорта) 
Методика расчета Источник данных 

2.1. Количество маршрутов городского 
общественного транспорта (по 1 баллу за 
каждый вид) 

Суммировались внутригородские и пригородные 
маршруты всех видов городского общественного 
транспорта на остановочных пунктах, ближайших 
к оцениваемому жилому комплексу 

https://igis.ru/gortrans/bus/izh;
https://wikiroutes.info/izhevsk 
http://www.maxikarta.ru/ 
izhevsk/transport 

2.2. Доля прилегающего квартала в об-
щегородском потенциале общественного 
транспорта, в % 

Были использованы расчеты, произведенные в 
ранних работах 

Фондовые материалы

2.3. Пешеходная доступность остановок 
городского общественного транспорта, 
минут (обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены отрезки по пря-
мой до ближайшей остановки. Средняя скорость 
пешехода до остановки – 76 м/мин, 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap.or
g/copyright) 

2.4. Средняя загруженность главных от-
резков улично-дорожной сети, % (обрат-
ное значение 1/х) 

Полевые измерения и камеральные расчеты. 
Определялась загруженность периферийных и 
главных трансквартальных отрезков улично- 
дорожной сети, а также средний показатель за- 
груженности. Транспортные потоки измерялись  
в приведенных к легковым автомобилям единицах 

Методические рекомендации 
по оценке пропускной спо-
собности автомобильных до-
рог 

2.5. Близость крупных (4 полосы и бо-
лее) отрезков улично-дорожной сети 

Полевые и картографические измерения.
Да  – 1 балл, нет – 0 баллов 

https://2gis.ru/izhevsk
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Продолжение табл. 1 
1 2 3

3. Состояние окружающей среды Методика расчета Источник данных 

3.1. Комплексный индекс загрязнения 
атмосферного воздуха (КИЗА) (5 – очень 
высокий; 4 – высокий; 3 – средний; 2 – 
низкий; 1 – очень низкий) (обратное зна-
чение 1/х) 

Жилому комплексу присваивался балл при значе-
нии КИЗА: 
5 – 0,2; 
4 – 0,25; 
3 – 0,33; 
4 – 0,5; 
5 – 1 

Малькова И. Л.,  
Семакина А. В. [12] 

3.2. Пешеходная близость крупных хо-
зяйственных объектов, как источников 
атмосферного, шумового и других видов 
загрязнения 

Полевые и картографические измерения.
Да  – 0 баллов, нет – 1 балл 

https://2gis.ru/izhevsk

3.3. Близость крупных (4 полосы и бо-
лее) отрезков улично-дорожной сети 

Полевые и картографические измерения.
Да  – 0 баллов, нет – 1 балл 

https://2gis.ru/izhevsk

3.4. Расстояние до ближайших «зелё-
ных» зон, км (обратное значение 1/х) 

По данным спутниковых снимков были выделены 
наиболее крупные лесные массивы на территории 
города. От каждого МКД были построены отрезки 
по прямой до ближайшей «зеленой» зоны 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap. 
org/copyright), Яндекс.Карты 

4. Уровень развития инфраструктуры
(образование, здравоохранение) 

Методика расчета Источник данных 

4.1. Пешеходная доступность школ, ми-
нут (обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены отрезки по пря-
мой до ближайшей школы. Средняя скорость пе-
шехода до школы – 80 м/мин. 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap. 
org/copyright), 
https://2gis.ru/izhevsk  

4.2. Пешеходная доступность дошколь-
ных образовательных учреждений, цен-
тров раннего развития детей, мин. (об-
ратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены отрезки по пря-
мой до 3 ближайших детских садов. В расчет 
включался средний показатель. Средняя скорость 
пешехода до остановки – 68 м/мин. 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap. 
org/copyright), 
https://2gis.ru/izhevsk 

4.3. Пешеходно-транспортная доступ-
ность районной поликлиники для взрос-
лых, мин. (обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены отрезки по пря-
мой до ближайшей взрослой поликлиники. Сред-
няя скорость пешехода до поликлиники –  
80 м/мин. 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap. 
org/copyright), 
https://2gis.ru/izhevsk, 
https://igis.ru/ 

4.4. Пешеходно-транспортная доступ-
ность детской районной поликлиники,  
мин. (обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены
маршруты до ближайшей взрослой 
поликлиники по наикратчайшему 
временному пути, учитывая передвижения 
пешком и на маршрутном транспорте. 
Средняя скорость пешехода – 80 м/мин. 
Время передвижения на маршрутном 
транспорте – по данным igis.ru 

https://2gis.ru/izhevsk, 
https://igis.ru/ 

4.5. Количество аптек в радиусе 10- 
минутной пешеходной доступности, 
единиц 

Для каждого МКД была построена буферная зона 
радиусом 850 метров (10 минутная доступность). 
Подсчитывалось количество аптек, попадающих в 
буферную зону 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap. 
org/copyright), 
https://2gis.ru/izhevsk 

5. Уровень развития инфраструктуры
(торговля, общественное питание,

бытовое обслуживание) 
Методика расчета Источник данных 

5.1. Количество супермаркетов в ради-
усе 10-минутной пешеходной доступно-
сти, единиц 

Для расчета использовались супермаркеты фор-
мата «у дома» наиболее популярных сетей: «Маг-
нит», «Пятерочка», «Ижтрейдинг», «Spar». Для 
каждого МКД была построена буферная зона ра-
диусом 850 м (10 минутная доступность). Подсчи-
тывалось количество супермаркетов, попадающих 
в буферную зону 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap. 
org/copyright), 
https://2gis.ru/izhevsk 

5.2. Доступность (близость) гипермарке-
тов, крупных торговых и торгово-развле-
кательных центров, мин. (обратное зна-
чение 1/х) 

От каждого МКД были построены отрезки по пря-
мой до ближайшей крупной торговой точки (ги-
пермаркет, ТЦ, ТРЦ). Средняя скорость пеше-
хода– 76 м/мин. 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap. 
org/copyright), 
https://2gis.ru/izhevsk 

5.3. Доступность (близость) рынков, 
мин. (обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены отрезки по пря-
мой до ближайшего рынка (выборка по данным 
сайта https://2gis.ru/izhevsk). Средняя скорость пе-
шехода– 76 м/мин. 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap. 
org/copyright), 
https://2gis.ru/izhevsk 
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Окончание табл. 1 
1 2 3

5.4. Количество предприятий обще-
ственного питания в радиусе 10-минут-
ной пешеходной доступности, единиц 

Для каждого МКД была построена буферная зона 
радиусом 850 метров (10 минутная доступность). 
Подсчитывалось количество объектов обществен-
ного питания (выборка по данным сайта Ян-
декс.Карты), попадающих в буферную зону 

Набор данных OSM 
(https://www.openstreetmap.or
g/copyright), Яндекс.Карты 

5.5. Количество видов предприятий бы-
тового обслуживания в радиусе 10-ми-
нутной пешеходной доступности, еди-
ниц 

Учитывались химчистки; мастерские по: ремонту 
обуви, изготовлению ключей, ремонту бытовой 
техники, ремонту сотовых телефонов; салоны фо-
тографий на документы; почтовые отделения. За 
каждый из видов предприятий или учреждений 
обслуживания населения жилому комплексу при-
сваивался 1 балл 

https://2gis.ru/izhevsk
Яндекс.Карты 

6. Уровень развития инфраструктуры
(учреждения культуры, спорта,  

библиотеки) 
Методика расчета Источник данных 

6.1. Доступность парков культуры и от-
дыха общегородского значения, кило-
метров (обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены
маршруты до ближайшего парка культуры и 
отдыха по наикратчайшему временному 
пути. Средняя скорость пешехода – 80м/мин. 

https://2gis.ru/izhevsk

6.2. Доступность кинотеатров, километ-
ров (обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены
маршруты до ближайшего кинотеатра по 
наикратчайшему временному пути. Средняя 
скорость пешехода – 80 м/мин. 

https://2gis.ru/izhevsk

6.3. Пешеходная доступность стадионов, 
мин. (обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены
маршруты до ближайшего стадиона по 
наикратчайшему временному пути. Средняя 
скорость пешехода – 80 м/мин. 

https://2gis.ru/izhevsk

6.4. Пешеходная доступность плаватель-
ных бассейнов, фитнесс-центров, трена-
жерных залов 

От каждого МКД были построены
маршруты до ближайшего спортивного 
центра по наикратчайшему временному 
пути. Средняя скорость пешехода – 80 м/мин. 

https://2gis.ru/izhevsk

6.5. Доступность библиотек, километров 
(обратное значение 1/х) 

От каждого МКД были построены
маршруты до ближайшей библиотеки по 
наикратчайшему временному пути. Средняя 
скорость пешехода – 80 м/мин. 

https://2gis.ru/izhevsk

7. Благоустроенность придомовой
территории 

Методика расчета Источник данных 

7.1. Благоустроенный внутренний двор с 
ландшафтным дизайном 

Полевые наблюдения.
Да  – 1 балл, нет – 0 баллов 

Рабочие записи полевых 
наблюдений. Официальные 
сайты застройщиков 

7.2. Наличие детской площадки Полевые наблюдения.
Да  – 1 балл, нет – 0 баллов 

Рабочие записи полевых 
наблюдений. Официальные 
сайты застройщиков 

7.3. Парковка автомобилей При наличии подземного гаража жилой комплекс 
получал 3 балла; при наличии организованной 
парковки около дома – 2 балла; при наличии неор-
ганизованной парковки около дома – 1 балл; при 
отсутствии парковки в любом виде  – 0 баллов 

Рабочие записи полевых 
наблюдений. Официальные 
сайты застройщиков 

7.4. Система безопасности При отгороженности дворовой территории и 
наличии домофона жилой комплекс получат  
2 балла; при наличии только домофона – 1 балл; 
при их отсутствии – 0 баллов 

Рабочие записи полевых 
наблюдений. Официальные 
сайты застройщиков 

7.5. Контрастность архитектурных ланд-
шафтов 

Полевые наблюдения.
Да, контрастны  – 0 баллов, нет, не контрастны –  
1 балл 

Рабочие записи полевых 
наблюдений. Официальные 
сайты застройщиков 

В качестве методического результата прове-
денного исследования можно рассматривать дока-
занную возможность применения интегральных аг-
регированных показателей (того же индекса ком-
фортности городской среды – ИКГС) для оценки 
сложных многокомпонентных явлений. Формула 
расчета ИКГС имеет следующий вид: 

ИКГС = 	, 
где ИКГС  – индекс комфортности городской среды 
i-го микрорайона, жилого комплекса или дома; b  –  нормированное значение j-го показателя ка-
чества городской среды i-го микрорайона, жилого 
комплекса или дома; 
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k  – весовой коэффициент j-го показателя ком-
фортности городской среды;    k = , где Ij – информативность j-го показателя, 

определяемая суммированием всех коэффициентов 
корреляции j-го показателя с другими показателями; 
Imax – максимальное значение информативности 
среди всех используемых показателей. 

Чем больше абсолютное значение ИКГС, чем в 
более комфортных условиях располагается микро-
район, жилой комплекс или дом. 

Разработанный показатель был использован 
для оценки комфортности городской среды у но-
востроек Ижевска. Работы проводились во второй 
половине 2019 г. Комфортность определялась у 2 
47 жилых домов и жилых комплексов, построенных, 
начиная с 2015 по 2019 г., а также строящиеся со 
сроком введения в эксплуатацию в 2020-2021 гг. Ре-
зультаты были сведены в большие графические 
формы Microsoft Excel. Элементы информации та-
ких форм показаны в формате Word в табл. 2 (жилые 
комплексы размещены в порядке убывания ком-
фортности). 

Таблица 2 
Индекс комфортности городской среды новостроек Ижевска 

№  
в рейтинге 

Жилой комплекс Адрес Застройщик 
Величина 
ИКГС 

1 «Республика –1» г. Ижевск, ул. Карла Маркса, стр. КОМОС-строй 13,352
2 Триумф  г. Ижевск, ул. Красноармейская, 121 ГК Атлант (Апрель) 13,348
3 Республика – 2 г. Ижевск, ул. Карла Маркса, стр.1. КОМОС-строй 13,301
4 Ривьера Парк, В Сердце–2 г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 163 Регион-Инвест 13,242
5 Ocean City – 1 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 307стр. УралДомСтрой 13,199
… … … … …
… … … … …

243 Казанский  г. Ижевск, ул. Ленинградская, 101а/
ул. Казанская 104 

Римский квадрат 7,34

244 Московский экспресс  г. Ижевск, ул. Целинная, 75 Литум 7,17
245 Жилой дом г. Ижевск, ул. Тверская, д. 55 а СТиМ 6,82
246 Кислород  г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе,стр Рентек-Строй 6,79
247 Чак–Чак г. Ижевск, Ул. Целинная, 68, стр. Литум 6,23

Были построены несколько десятков карто-
схем, часть из которых представлены ниже. На 

рис. 1 показаны индекс комфортности городской 
среды у новостроек Ижевска. 

Рис. 1. Индекс комфортности городской среды у новостроек Ижевска 
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На рис. 2 показаны частные индексы комфорт-
ности городской среды для отдельных блоков пока-
зателей, для общественного пространства, а также 
итоговый показатель [12].  

На рис. 3 показан уровень комфортности город-
ской среды отдельных микрорайонов Ижевска. 

 
 

 
Рис. 2. Частные индексы комфортности городской среды для отдельных блоков показателей,  

для общественного пространства, а также итоговый показатель 
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Рис. 3. Уровень комфортности городской среды отдельных микрорайонов Ижевска 

На основе результатов исследования был опре-
делен рейтинг застройщиков города Ижевска по ве-
личине ИКГС, построенных или строящихся ими 

объектов: причем как по среднеарифметическому 
значению (см. часть табл. 3), так и по медиане  
(см. часть табл. 4). 

Таблица 3 
Рейтинг застройщиков города Ижевска по величине ИКГС (среднеарифметическое значение) 

Место Застройщик Количество объектов 
Среднее арифметическое 

значение 
1 Регион-Инвест 8 12,656 
2 ГК Атлант (Апрель) 2 11,767 
3 УралДомСтрой 23 11,390 
4 АССО-Строй 8 10,848 
5 ИТС-Сити 3 10,680 

… … … …
… … … …
28 СтройГрупп 3 8,797 
29 Римский квадрат 1 8,562 
30 ООО «Ключ» 1 8,514 
31 Иж-Град 1 8,239 
32 ООО «Холмы 2» («Зардон») 1 7,791 

Выводы. Комфортность городской среды ста-
новится все более монетизированным элементом 
общей стоимости приобретаемого жилья. Грамот-
ное использование информации о нем облегчает за-
стройщику процедуру предложения и продажи кон- 

кретной квартиры. Кроме того, показатель комфорт-
ности городской среды можно активно использо-
вать и в прикладных, например, в геомаркетинговых 
исследованиях [13].  
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Таблица 4. 
Рейтинг застройщиков города Ижевска по величине ИКГС (по медиане) 

Место Застройщик Количество объектов Среднее  значение (медиана)
1 Регион-Инвест 8 12,641 
2 УралДомСтрой 23 11,614 
3 ГК Атлант (Апрель) 2 11,20 
4 АССО-Строй 8 11,188 
5 ИТС-Сити 3 10,654 

… … … … 
… … … … 
28 Римский квадрат 1 8,562 
29 ООО «Ключ» 1 8,514 
30 СТиМ 9 8,422 
31 Иж-Град 1 8,239 
32 ООО «Холмы 2» («Зардон») 1 7,791 

Комфортность городской среды – многокомпо-
нентное по своему составу явление и должна изме-
ряться с помощью интегральных показателей. 

Проведенные авторами расчеты доказали мето-
дическую эффективность предложенного индекса 
комфортности городской среды, показали возмож-

ность использования индекса комфортности приме-
нительно не только к городским условиям, но и к 
сельской местности. 

Построенные на основе расчетов картографи-
ческие изображения позволяют наглядно показать 
территории Ижевска, которые можно считать более 
престижными или не престижными. 
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Сидоров В. П., Ситников П. Ю. Фактори просторової оцінки комфортності міського середовища великого міста 
(на прикладі Іжевська) 

Розглядаються умови і просторові чинники реалізації національних проєктів в Російській Федерації. На прикладі 
м. Іжевськ оцінюються чинники комфортності міського середовища великого міста. Виявляються варіанти ефективного по-
єднання просторових міських комплексів. 

Ключові слова: національні проєкти, просторові чинники, Іжевськ, велике місто, комфортність міського середовища. 

Sidorov V., Sitnikov P. Factors of Spatial Assessment of the Comfort of the Urban Environment of a Large City (on the 
Example of Izhevsk) 

The conditions and spatial factors of the implementation of national projects in the Russian Federation are considered. For 
example, in the city of Factors of comfort of the urban environment of a large city are evaluated in Izhevsk. The variants of effective 
combination of spatial urban complexes are identified. 

Keywords: national projects, spatial factors, Izhevsk, large city, comfort of the urban environment. 

Сидоров В. П., Ситников П. Ю. Факторы пространственной оценки комфортности городской среды крупного 
города (на примере Ижевска) 

Рассматриваются условия и пространственные факторы реализации национальных проектов в Российской Федерации. 
На примере г. Ижевска оцениваются факторы комфортности  городской среды крупного города. Выявляются варианты эф-
фективного сочетания пространственных городских комплексов. 

Ключевые слова: национальные проекты, пространственные факторы, Ижевск, крупный город, комфортность городской 
среды. 
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На изломах времён… Моя летопись полувека1 

Эссе. Часть вторая 
 
Излом второй ... 
Ранее я упоминал, что в годы перестройки к 

нам вернулись из небытия учёные-экономисты – 
своими книгами, статьями, и среди них – Нобелев-
ский лауреат, наш соотечественник, а теперь амери-
канский профессор В. В. Леонтьев, который поки-
нул Союз во второй половине 20-х годов (к нему и 
его научным работам мы ещё вернёмся). Так вот, его 
спросили, как он относится к переменам в наших 
странах с точки зрения экономиста, имея в виду но-
вое образование на месте тоталитарного государ-
ства СССР – СНГ. Василий Васильевич с присущим 
ему юмором ответил, что это (СНГ) напоминает ему 
бассейн, который перегородили решетками, вода 
общая, а плавать нельзя. В общем, вторая половина 
1991 г. и начало 1992 г. проходили в преодолениях 
и не только в делах на работе, в сотрудничестве с 
наукой, вузами, но в житейских делах и заботах: ди-
кая инфляция, отсутствие многих товаров, отключе-
ния электроэнергии, остановка транспорта, много 
сложностей. 

Жизнь и работа в новом государстве 
Однако постепенно происходило формирова-

ние различных государственных структур, в частно-
сти органов статистики, Кабинета министров с ми-
нистерством внешнеэкономических связей и тор-
говли, региональных органов управления, которые 
занимались ВЭС, таможенных органов, а также  
Эксимбанк Украины, негосударственные организа-
ции – ТПП. Нужно было всё это приводить в си-
стему, отлаживать связи и взаимодействие с различ-
ными структурами. Родилась идея опубликовать 
научный труд с практическим применением в жизни 
и деятельности в области ВЭС, тем более что опыт 
Донецкого облстата был самым продолжительным, 
хотя он был наработан в основном в период Союза. 
Так была создана монография «Внешнеэкономиче-

                                                        
1 Начало см.: Макогон Ю. В. На изломах времён… Моя летопись полувека. Эссе. Часть первая. Економічний 

вісник Донбасу. 2021. № 1(63). С. 220-232. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-1(63)-220-232. 
  Авторская редакция сохранена. 

ская деятельность региона», причём она была из-
дана издательством «Донбасс» в 1992 г. Два важных 
события произошли, связанных с выходом моногра-
фии. Во время одной из первых международных 
конференций, в данном случае американо-украин-
ской, которая проходила на территории Донецкой и 
Львовской областей, что символизировало единение 
молодого государства – Восток и Запад вместе, я 
вручил несколько экземпляров монографии участ-
никам. Таким образом, монография попала в руки 
академику НАН Украины, руководителю конферен-
ции и директору ИЭП НАНУ. Когда мы были уже в 
Карпатах, академик подозвал меня и сказал: так это 
же готовая докторская диссертация, только надо  
переформатировать и перейти в «жанр» диссерта-
ции. К этому времени сотрудничество моё и обл-
стата с двумя академическими институтами до-
стигло очень высокого уровня в области аналитиче-
ской и статистической работы. Это сделало меня 
участником ряда научно-исследовательских работ 
академических институтов, прежде всего в области 
ВЭС и разработки предложений по формированию 
в Донбассе СЭЗ. Не откладывая на потом, я немед-
ленно приступил к реализации задачи подготовки к 
защите докторской диссертации. Понятие «внешне-
экономическая деятельность региона» из моногра-
фии получает патент у американо-российской ком-
пании. Ею заинтересовались в только что созданном 
министерстве ВЭС и торговли Украины. По утверж-
дению одного из руководителей министерства, они 
устраивали «громкую читку» монографии для ис-
пользования в практической их деятельности. Это 
принесло удовлетворение ещё одной небольшой по-
бедой и позволило впоследствии обратиться в мини-
стерство и получить от них положительное заклю-
чение при защите докторской диссертации.  

Параллельно шла работа в рамках проекта двух 
донецких академических институтов, которые пред-
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ложили целый ряд разработок. Они были использо-
ваны украинскими законодателями, в результате 
чего был принят Закон «Об общих принципах созда-
ния и функционирования специальных свободных 
экономических зон», который действует до сих пор. 
Главная задача этого Закона в том, что он давал воз-
можность и алгоритм действий по созданию СЭЗ в 
регионах через принятие специальных законов в 
каждом отдельном случае в конкретном адми- 
нистративном субъекте. Но до конца 90-х он не был 
востребован. Мы вернёмся к этому вопросу позднее, 
а пока я был рад и горд своим участием в научной 
разработке ведущих институтов страны. Незадолго 
до принятия Закона по СЭЗ был принят Закон «Об 
иностранных инвестициях». По совокупности этих 
проблем, в 1993 г. вышла в соавторстве монография 
«Иностранные инвестиции в промышленности Дон-
басса: история, статистика, проблемы современного 
развития». Монография давала пищу для размышле-
ний и показывала, что сама история формирования 
Донбасса как промышленного центра обязана ино-
странному присутствию, в хорошем смысле этих 
слов.  

В этом же 1993 г. происходит ещё одно важное 
для меня событие. С 1988 г., после защиты канди-
датской диссертации, которая упрочила моё поло-
жение, я совмещал работу с преподаванием в Донец-
ком госуниверситете. Как-то руководитель кафедры 
мне говорит: подавайте на звание доцента, приго-
дится – жизнь впереди большая. Я даже не задумы-
вался об этом, но выполнил необходимые про- 
цедуры, получил аттестат доцента и спустя почти 10 
лет убедился в правоте завкафедрой и очень ему 
благодарен. В Украине издают ряд экономических 
журналов, и самый известный и ведущий, «Эконо-
мика Украины», берёт к публикации мои статьи, по-
являются новые журналы, например, «Политика и 
время», «Деловой вестник», «Социологические ис-
следования» и др., и там так же выходят мои статьи, 
что позволяет «набирать» библиографию для буду-
щей защиты докторской диссертации. Особое вни-
мание в публикациях уделяется ВЭД малых пред-
приятий, развитию ВЭС со странами содружества, 
СП – оправдались ли надежды, проблемам создания 
зон свободного предпринимательства и др. 

В текучке дел работы в статистике, в вузах, в 
сотрудничестве с академическими институтами я 
подошёл вплотную к защите докторской диссерта-
ции на тему «Механизм регулирования ВЭД пред-
приятий и организаций на региональном уровне». 
Сразу должен сказать, что при защите докторской 
диссертации не было ничего подобного защите кан-
дидатской, в ИЭП НАНУ меня принимали как сво-
его, да так оно и было. Я был участником ряда НИР 
института, замдиректора ИЭП – научный консуль-
тант моей диссертационной работы, предзащита 
проходила практически в родных стенах, все лица 
знакомы – коллеги. На работе в облстате – под-
держка и одобрение. Правда, при этом не брал ника-
ких отпусков либо отгулов, только в день защиты. 
Да и то сказать, институт в пяти минутах хода. Всё 

прошло гладко, предсказуемо. Единственным из от-
рицательных моментов осталось в памяти то, что в 
это время в Украине была гиперинфляция – до 
1000%, а деньги подменяли купоно-карбованцы 
(хотя ещё в 1992 г. в Канаде были напечатаны 
гривны). Зарплаты нищенские, товарный дефицит, а 
затраты на защиту изрядные. И как всегда – вдруг! 
Один из донецких предпринимателей, которого я 
консультировал по вопросам ВЭД, прознав о моих 
событиях и нуждах, вручает мне миллионную 
сумму в карбованцах, т. о. я выхожу из положения. 
Дальше больше, все вузы, где я совмещал, напере-
бой звали меня работать на постоянной основе. Я 
предпочёл ДонГУ, «под меня» создавали кафедру 
МЭ. Да и совмещать с универом я начал с первым из 
всех вузов. Здесь нужно очередное отступление в 
последний год жизни СССР, что позволит более 
чётко представлять дальнейшие события и покажет, 
как бывает в жизни, когда конфликты перерастают 
в сотрудничество и очень хорошие отношения. Как 
указывалось выше, в отделе статистики ВЭС и  
информуслуг облстата проводилась аналитическая 
работа не только по профилю ВЭС, но и по иным 
социально-экономическим проблемам нашего ре- 
гиона в рамках сотрудничества с кафедрой эконо-
мики и социологии труда ДонГУ, где я работал по 
совместительству доцентом. Так вот, беспокойный 
завкафедрой, прошедший в годы ВОВ трудовой 
фронт, один из немногих докторов наук на факуль-
тете, боролся с «мафией» по приёму студентов в 
университет. Он организовал опрос студентов и аби-
туриентов на предмет коррупции, тем более, «прит-
чей во языцех» в Донецке были два вуза – торговый 
и медицинский, а вот о классическом универси-
тете… Наш борец с «мафией» организует опрос, у 
нас в отделе облстата студенты кафедры находятся 
на практике, они же основная рабочая сила, облстат 
предоставил возможность обработать материалы на 
ПК, опубликовать в виде аналитической записки на 
животрепещущую тему. Когда всё подготовили к 
изданию небольшим тиражом, спрашиваю старшего 
товарища, проинформировал ли он руководство 
университета: партком, профком, ректорат … и т.д.? 
Получив утвердительный ответ, объясняю, что по 
рассылке облстата материалы подобного рода ухо-
дят в руководящие органы власти и СМИ. Легко 
было предположить резонансность такого соцо-
проса (как в воду глядел). Погруженный в текущие 
дела государственной и таможенной статистики, 
научное сотрудничество с академическими институ-
тами, стал забывать об этом аналитическом матери-
але. С прессой мы работали регулярно и взаимно, 
ранее я описывал это сотрудничество. И тут смотрю: 
ряд газет разместили материал о коррупции при по-
ступлении в вузы вообще и в ДонГУ в частности. 
Особенно хорош был материал в моём родном 
«Комсомольце Донбасса». И началось… В начале, 
как всегда в таких случаях, – ложь! Опровержение! 
Звонки от руководства университета, факультета. 
Предлагаю прибыть к нам в облстат для ознакомле-
ния с исходными материалами. Прибыл декан, что 
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самое интересное, я уже три года работал по совме-
стительству на факультете, главным образом на ве-
чернем отделении, а встретились мы впервые. По-
вод для знакомства не из лучших, но на то она и  
реальная жизнь. Показали первоисточники, разъяс-
нили схему работы органов госстатистики, расска-
зали о нашем сотрудничестве с факультетом, о чём 
наш гость имел смутное представление. Когда стало 
очевидным, что инициатива была от завкафедрой и 
он взял ответственность на себя (я его предупре-
ждал), напряжение спало, но «правдоруба» было 
жаль. На него ополчились в универе, и кончилось 
это тем, что ему пришлось уйти из университета. Но 
когда спустя несколько лет меня пригласили на за-
ведование кафедрой, ректор долго не давал добро, 
но, как всегда, нашлись люди и разъяснили, что я 
выполнял профессиональный долг. Но об этом я 
узнал не сразу. 

А теперь, как и обещал выше, о том, как мне 
помог Нобелевский лауреат В. В. Леонтьев. Ко-
нечно, мы не встречались, но одна из важнейших его 
работ, где описывалась мировая экономика как си-
стема взаимосвязанных процессов в форме двойной 
таблицы «затраты-выпуск» для определения «чи-
стого экспорта», помогла мне в диссертационной ра-
боте обосновать свои теоретические выводы о вклю-
чении Украины в систему международного разделе-
ния труда. Хочу обратить внимание на то, что в этом 
спецсовете была впервые представлена диссертация 
с использованием компьютерной графики и таблиц, 
выполненных на ПК. Кроме того, если кандидат-
скую работу 6 лет тому назад я защитил поздно-
вато – в 40 лет, то докторскую в 46 лет здесь защи-
щали впервые (обычно после пятидесяти). В этом же 
году публикую статьи о выходе в мировую эконо-
мику, о валютном союзе в рамках СНГ, о концепции 
и зарубежном опыте «народной» приватизации, об 
особенностях ВЭС шахтерских городов, о пробле-
мах ВЭС с приграничными и прибрежными регио-
нами РФ, развитии ВЭС в рамках зоны свободного 
предпринимательства. В конце 1994 года перехожу 
в ДонГУ работать на постоянной основе, сохраняя в 
облстате, теперь по совместительству, должность 
консультанта по аналитической работе. Продол-
жаем выпускать аналитические сборники, публи-
куем статьи в научных журналах и СМИ. Такое со-
трудничество продлилось более года.  

 
Донецкий государственный университет 
В середине 1995 г. принимается решение об от-

крытии в ДонГУ специальности «Международная 
экономика», затем создаётся кафедра, и меня назна-
чают заведующим кафедрой. Для меня это был 
очень серьёзный поворот всей моей жизни. Сразу 
навалилось много организационной, методической 
и хозяйственной работы. С «чистого» листа создава-
лась кафедра, формировался коллектив, определя-
лось размещение в здании экономического факуль-
тета, шёл первый набор студентов – абсолютно но-
вая работа. Со времён собственной учёбы я должен 

был иметь дело со студентами – вчерашними вы-
пускниками школы. До этого я руководил практи-
кой на заводах, руководил дипломными работами, 
читал по совместительству лекции, но это кто-то ор-
ганизовывал, обеспечивал, а теперь всё это мне надо 
было создать и обеспечить его функционирование. 
Параллельно в вузе менялись структура и формы 
обучения. Уходило в прошлое вечернее обучение, 
набирало силу ускоренное (второе высшее) образо-
вание, востребованное условиями, – формирование 
многоукладной экономики молодого государства с 
элементами рынка востребовало к жизни много эко-
номистов, финансистов, бухгалтеров и юристов. В 
реальности преобладали «технари», которым был 
сам. Такая форма обучения велась только на плат-
ной основе. Практика организации ускоренной 
формы обучения подсказала необходимость созда-
ния в крупных городах образовательных центров: 
Мариуполь, Горловка, Енакиево, Константиновка. 
Одновременно и на дневной форме обучения стали 
формироваться, кроме бюджетных, группы с плат-
ным обучением. Я был мало осведомлён в работе по 
организации, методическому обеспечению высшего 
образования, и, конечно, только благодаря под-
держке и помощи проректора и декана, а также дру-
гих коллег я постепенно входил в круг новых обя-
занностей и начинал созидательную деятельность. 
И если в учебном процессе я был ведомым, то в 
научно-исследовательской работе я стал ведущим – 
и не только в рамках вновь созданной кафедры, но, 
осмелюсь утверждать, всего факультета. Все мои 
связи в двух академических институтах (ИЭП и 
ИЭПИ), в областной власти, прессе, на предприя-
тиях и в организациях, имеющих отношение к ВЭД, 
прежде всего ТПП, были включены в круг партнё-
ров кафедры, читай – факультета и университета.  

Сотрудничая с двумя академическими институ-
тами более 10 лет и 5 лет – с ТПП, я приобрел 
навыки и опыт проведения конференций, а также из-
дательско-публикационной деятельности. Были и 
достаточно широкие связи с СМИ, кроме того, в 
комсомольской молодости было немало опыта про-
ведения различных близких по духу мероприятий. 
Поэтому как-то сразу нашлись единомышленники 
на факультете по организации и проведению науч-
ных конференций и изданию научных сборников. И 
мы решили проводить первый международный 
научно-практический семинар «Проблемы развития 
ВЭС» в рамках РФ–Украина. Ещё занимаясь в тех-
нической аспирантуре, да и потом, уже в аспиран-
туре экономической, я был очень близок к промыш-
ленности. В СССР лидерами естественных наук 
были физики, на их открытия работало тяжелое ма-
шиностроение, прежде всего НКМЗ, это и атомный 
проект, и космос. А лидером физиков был П. Л. Ка-
пица, который избрал формой работы, прежде всего 
с молодёжью, – научный семинар, а поскольку Ка-
пица – экспериментатор, то и семинары были 
научно-практические. Их, эти семинары, называли 
«капишники». По итогам обсуждения на «капишни-
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ках» присваивались учёные степени, институт «за-
крытый», темы – секретные, что позволяло опреде-
ленные упрощения в научной бюрократии. И вот это 
всё хранила моя память, и наступило время реализа-
ции. Таким образом название определилось и при-
няты были объяснения в необходимости формиро-
вания научной школы на факультете. К моменту  
моего прихода в университет на факультете «ушли» 
борца с «мафией». Он – доморощенный доктор эко-
номических наук с большим стажем практической 
деятельности. Работать на факультет пригласили 
ещё троих докторов наук, одного из соседнего вуза, 
но ненадолго, так что когда я пришёл, их, докторов, 
осталось всего двое, и они до этого, как и я, не рабо-
тали в высшем образовании. Вскоре один из них пе-
реходит в очень успешную фирму советником (с 
этой фирмой в более скромном объёме работал и я), 
в итоге – двое со мной, а дальше кадровая «яма». 
Кадровый голод образовался по трём причинам и 
повсюду на завершающем этапе существования 
СССР и первых лет СНГ на бывшем пространстве 
Союза. Первая причина – зарплата, вторая – невос-
требованность научных разработок практически по 
всем направлениям теоретических и прикладных за-
дач в условиях появления огромного количества 
фирм, банков и прочих организаций экономиче-
ского, финансового, юридического направления де-
ятельности с учётом спроса и предложения много-
укладной экономики и почти рынка на постсовет-
ский лад. В вузах образовался некий возрастной 
«разрыв» в 20–25 лет, это произошло повсеместно. 
Так вот, моё предложение именно о семинарах, а не 
конференциях, как раз и ставило задачу в кратчай-
ший срок разрешить проблему устранения кадро-
вого «разрыва» через регулярные проведения 
научно-практических семинаров (капишников), с 
публикацией материалов и приглашением на эти се-
минары ведущих ученых, специалистов, предприни-
мателей. И здесь сработали мои связи – и комсо-
мольских лет, и производственной деятельности, и 
периода облстата. Но и ещё к этому надо добавить 
сотрудничество с академическими институтами, а 
также совместительство с новыми частными вузами, 
появившимися как грибы после тёплого осеннего 
дождя. При этом случилось так, что я оказался чуть 
ли не единственным специалистом ВЭД по публика-
циям и теме защиты докторской диссертации, а с 
1996 г. – и профессором по международной эконо-
мике.     

Первый семинар состоялся в декабре 1995 г., 
благодаря контактам смогли пригласить не только 
местных специалистов, но и из Москвы, из Инсти-
тута мировой экономики. Это стало возможным по-
тому, что до прихода в ДонГУ я работал в одном из 
частных вузов, где ректором и совладельцем был 
специалист-международник, который и помог орга-
низовать такой контакт. И, что интересно, среди сту-
дентов-иностранцев с Ближнего Востока в этом 
частном институте мы впоследствии нашли аспи-
рантов-иностранцев, которые в ДонГУ успешно  
защитили диссертации и стали на своей родине,  

воюющей до сих пор, специалистами высокого гос-
ударственного уровня. Важно отметить, что мы 
были в поиске не только формы проведения (т.е. се-
минар), но и времени проведения. Оказалось, что де-
кабрь не подходит как минимум по трём причинам: 
для иностранцев «крисмасс» – рождество, для биз-
несменов – конец финансового года – платежи, кре-
диты…, а для коллег – зачётная сессия – итог осен-
него семестра учебного года. Следующая попытка 
по срокам проведения состоялась в апреле 1996 г. и 
тоже оказалась неудачной. Здесь надо обратить вни-
мание на то, что я был ещё не очень осведомлён о 
некоторых особенностях организации учебных про-
цессов в вузах, тем более зарубежных. Кроме того, 
как в первом случае, так и во втором варианте, ска-
залась моя атеистичность, не учитывающая связь 
сроков проведения, например, с рождеством или с 
пасхой. 

Таким образом, мы пришли к срокам проведе-
ния международных научно-практических семина-
ров в период зимних каникул, сразу после Татьяни-
ного дня, срок существовал почти 20 лет. И их ход 
прервал «третий излом», о чём речь впереди. Тогда 
же определилась тема семинара на весь этот период: 
«Проблемы развития внешнеэкономических связей 
и привлечения иностранных инвестиций: регио-
нальный аспект», тема актуальна до сих пор. Но се-
минаров больше нет с 2015 года – об этом речь 
также впереди. Чуть позже, после определения сро-
ков проведения международного семинара, стало 
ясно, что почти одновременно с нашим семинаром 
проходит Всемирный экономический форум в Да-
восе (Швейцария). Сработала ассоциация места про-
ведения семинара. Для проведения международного 
семинара был избран г. Святогорск, который зимой 
очень напоминает Альпы. Ещё в период Российской 
империи эти места называли донецкой Швейцарией. 
Поэтому выбор Святогорска не был случайным, мы 
повторили его ещё раз для другого важного меро-
приятия, но об этом повествование будет далее. Вы-
бор Святогорска как места проведения «зимних» 
международных научно-практических семинаров и 
международных летних экономических школ опре-
делился тем, что многие наши зарубежные коллеги, 
встречаясь с нами, всегда вольно и невольно в том 
или ином случаях подчёркивали вековые традиции 
их известных университетов, городов и стран. При 
этом в беседах чувствовалось, что для них мы суще-
ствуем лишь с 1917 г. Вот эти ощущения подсказали 
мне, что лучшей иллюстрацией нашего «древнего» 
цивилизационного происхождения может стать мо-
настырь (впоследствии лавра). И это сработало. Кто 
бы к нам ни приезжал, всегда стремился попасть 
туда на экскурсию, а после посещения наши гости с 
восхищением делились впечатлениями об увиден-
ном, при этом упоминая XV век, время основания 
монастыря и заселения этих земель. Среди гостей 
часто были американцы, они особо реагировали, 
ведь к этому периоду истории человечества их кон-
тинент был едва открыт европейцами, которые тол-
ком сами не знали, что за океаном «нашёл» Колумб. 
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Теперь на кафедре, а значит – на факультете и 
в университете, на постоянной основе проводились 
в зимние каникулы научно-практический семинар 
для профессорско-преподавательского состава и  
аспирантов, а в летние каникулы – международная 
экономическая школа для студентов. Стали изда-
вать сборник научных трудов, который прошёл не-
обходимые регистрации и сертификации, а значит, 
опубликованные в нём статьи принимались в учё-
ных спецсоветах по защите докторских (кандидат-
ских) диссертаций. На завершающем этапе наш 
сборник был в перечне международных наукомет-
рических изданий. С годами это позволило сформи-
ровать научную школу не только на факультете, но 
и в ряде вузов. Конечно, осуществить это без под-
держки руководства факультета и университета 
было бы невозможно. Важно подчеркнуть, что под-
держка со временем нарастала – и, видимо, это пра-
вильно, нужно было доказать делом, чего всё это 
стоит. Однако только этой поддержки было недоста-
точно, нужны были финансовая и научная. С по-
следней было проще, ещё до создания кафедры 
были серьёзные связи с двумя академическими ин-
ститутами – ИЭП и ИЭПИ, целым рядом вузов До-
нецка, Мариуполя, Краматорска, Макеевки, и они с 
удовольствием участвовали в этих научных меро-
приятиях.    

В период организации и становления кафедры 
мы объехали вузы Украины, которые уже имели по-
добные специальности или кафедры. Прежде всего, 
это столичные вузы, КНЭУ, КИМО КНУ им. Т. Г. 
Шевченко, Львовский университет им. И. Франко, 
Тернопольская академия народного хозяйства, 
Одесский экономический университет. Их опыт 
очень нам помог в организации и становлении спе-
циальности и кафедры. Коллеги из этих, а впослед-
ствии и других вузов стали нашими многолетними 
партнёрами и участниками семинаров, летних школ 
и конференций, которые мы проводили. Были и дру-
гие формы сотрудничества, например, участие в 
редколлегиях издаваемых научных сборников и 
журналов, защиты докторских (кандидатских) дис-
сертаций, особенно на начальном этапе становления 
и развития специальности и кафедры. Однако мы 
сразу заложили своё особое место и роль в подго-
товке специалистов для нашего региона. Предпри- 
ятия и организации Донецкой области обеспечивали 
почти четверть экспорта страны. Спрос на специаль-
ность был очень высок. И на дневную, и на заочную, 
и ускоренную (второе высшее образование) формы 
обучения.  

Всё, что организовывалось и проводилось, тре-
бовало определённых финансовых затрат. Центр – 
Киев и западные регионы были поддерживаемы раз-
личными грантами, Восток – в очень ограниченном 
объёме. Поэтому были включены все связи и кон-
такты, обретенные в Донецке, Мариуполе, Крама-
торске со времён работы в комсомоле, производ-
стве, статистике, а также установлены новые в си-
стеме Донецкой ТПП. Имелся интерес к нашим не-
стандартным подходам подготовки специалистов 

новой формации и новой специальности. Я начал 
возрождать отношения с теми, кто мог помочь спон-
сорской помощью, и не только деньгами, но и обо-
рудованием, полиграфией, транспортом, канцеляр-
щиной и прочая и прочая. В Донецкой области дей-
ствовали международные проекты и представитель-
ства Корпуса мира США, Бритиш Кансел, фонды 
Аденауэра и Сороса. И вот мы стали сотрудничать 
со всеми в той или иной степени. Мне, уже немоло-
дому человеку, прошедшему политическую закалку 
в «холодной» войне, были предельно понятны цели 
и задачи этих фондов и других подобных организа-
ций. Научной молодёжи я пояснял, перефразируя 
известное изречение «деньги не пахнут» в том 
смысле, что мы будем пользоваться возможностями 
наших доброжелателей, а учить студентов, аспиран-
тов и вести научные исследования так, как решим 
сами.  

События, связанные с открытием, становле-
нием и развитием кафедры и специальности во всех 
видах и формах деятельности, происходили с конца 
1994 г. до середины 1996 г. В самом конце летних 
отпусков меня находят из ректората университета 
(это до эпохи мобильной связи). Не буду детально 
повествовать, как всё происходило, но важна суть 
самого события. На университет пришло приглаше-
ние на учёбу в Италию в рамках сотрудничества ЕС 
и Украины по формированию новых подходов в эко-
номическом образовании и науки. Поскольку ещё 
идут летние отпуска, найти кого-либо непросто, а 
времени на оформление документов мало, да и ещё 
важное условие для кандидата на поездку – наличие 
загранпаспорта. Здесь нужно прерваться и пояснить, 
почему у меня образовался этот паспорт. Для этого 
мы вернёмся в 1973 г. В самом начале эссе я упомя-
нул о том, что ранее были изданы две книги, в соав-
торстве, и одна из них была посвящена периоду ра-
боты в Донецком обкоме комсомола. В ней не 
нашлось места для освещения небольшой части ра-
боты, связанной с поездками за рубеж. В те годы ко-
мандировка за рубеж расценивалась как награда. 
Прежде всего, тебе доверяли, в т. ч. органы госбез-
опасности, для меня это было очень важно, т. к. ещё 
2 года тому назад меня не оформили на работу в за-
крытый цех НКМЗ. Так же важно было и то, что 
твои данные находятся на глазах руководства и ты 
востребован. Ну и сама по себе командировка (хочу 
подчеркнуть это слово – командировка, а не турпо-
ездка), увидеть мир за рубежами родины – хорошая 
перспектива и, чего греха таить, приобрести какой-
то дефицит. Одним словом, по решению ЦК 
ВЛКСМ я был включен в группу, которую возгла-
вил один из секретарей ЦК и ответ-организатор ЦК. 
До сих пор не знаю точно, при каких обстоятель-
ствах я оказался в составе группы, могу предпола-
гать, что соединилось в одной точке: завотделом ра-
бочей молодёжи крупнейшего обкома, служба в ар-
мии, работа на заводе.  

Задачу нам ставили в Москве, в ЦК, где форми-
ровался поезд Дружбы на Чехословакию. Как из-
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вестно, в 1968 г. там происходили события, полу-
чившие впоследствии название «Пражская весна», а 
в Чехословакию ввели войска стран Варшавского 
договора. Основные силы были советские войска, и 
весь протест и в Чехословакии, и в мире против ак-
ции СССР был очень масштабным. В то же время 
примеров плодотворного сотрудничества было 
много, приведу лишь один из них, который касался 
непосредственно Донецкой области, более того, об-
ластной комсомольской организации. У нас в Ма- 
риуполе на заводе «Азовсталь» велась Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка «Стан 3600», кото-
рый нам поставляли чехословаки. В Харцызске – 
трубный завод, тоже ударная комсомольская 
стройка республиканского масштаба. Может быть, 
обстоятельство наличия в Донецкой области таких 
ударных комсомольских строек и предопределило 
моё участие в поездке в Чехословакию, ведь удар-
ными стройками занимался отдел, который я воз-
главлял. Эти крупнейшие объекты Советского Со-
юза были востребованы жизнью. В разгаре было 
строительство нефтегазопровода «Дружба», кото-
рый шёл через Чехословакию и для Чехословакии, а 
трубы большого диаметра поставляла ФРГ. И во-
круг нефтегазопровода, а главное – вокруг поставок 
труб и другого оборудования возникли страсти о 
прекращении их поставок СССР. Сценарий практи-
чески из нынешнего времени – «Северный поток». 
Две этих стройки как раз и связывала задача достой-
ного ответа западным политиканам: создать у нас в 
стране технологическую цепочку по производству 
труб диаметром 1420 мм. 

Трудно передать ощущения 25-летнего парня, 
кем я был тогда, накануне отъезда в столице Союза 
Москве (да и лет прошло почти пятьдесят): впервые 
в жизни – командировка за границу. Однако о деле. 
На фоне геополитических событий, которые я не 
буду анализировать или как-то комментировать, по-
скольку написаны статьи, книги, сняты и докумен-
тальные, и художественные фильмы, наша история 
ставит скромную задачу: как командировка 1973 г. 
помогла спустя почти четверть века оформить до- 
кументы для поездки в Италию. Итак, поезд 
«Дружба» – это около 100 парней и девушек со всего 
Союза, комсомольцев, ударников и вообще краса-
виц и крепких ребят, у которых была достаточно 
обычная для таких поездок традиционная про-
грамма из встреч, экскурсий и прочих развлека-
тельно-познавательных событий. Наша небольшая 
группа, иногда пересекаясь с общими мероприяти-
ями, имела особые, чисто рабочие планы. Дело в 
том, что почти за пять лет, прошедших после собы-
тий ввода войск и создания группировки советских 
войск в Чехословакии, теперь Чехословацкой соци-
алистической республике (ЧССР), острота противо-
речий пошла на убыль, хотя во всём ощущалось 
напряжение.   

Это не могло не коснуться и взаимоотношений 
в молодёжной среде, которую у нас представлял 
ВЛКСМ, а у них – Чехословацкий союз молодёжи 
(ЧСМ), деятельность которого была оценена у нас в 

Союзе как оппортунистическая и не выполнившая 
задач по воспитанию молодежи в духе социалисти-
ческого интернационализма. Перед нашей группой 
стояла задача при встречах с руководителями но-
вого молодёжного образования, ССМЧ – социали-
стический союз молодёжи Чехословакии, поста-
раться придать ему форму и структуру, подобные 
ВЛКСМ. На фоне братских мероприятий поезда 
«Дружба» мы встречались с функционерами нарож-
дающейся организации чехословацкой молодёжи, 
на мне были обеспечение встреч сувенирами, харак-
терными для нашей страны напитками и деликате-
сами. Звучали тосты и лозунги: «За нашу и вашу 
свободу в 1948 и 1968 гг.!» (дело в том, что в 1948 г. 
в Чехословакии левые силы, во главе с компартией, 
пришли к власти, конечно, с помощью Советского 
Союза). Никогда потом за границей у меня в распо-
ряжении не было ни столько инвалюты (в данном 
случае, чешских крон), ни такого количества суве-
ниров и различных деликатесов. При обмене презен-
тами один раз мне вручили нечто, то, что я сохранил 
до сих пор: портрет Юлиуса Фучика и его книгу «Ре-
портаж с петлёй на шее», в которой было послание-
завещание нам: «Люди, я любил вас! Будьте бди-
тельны!» Портрет всегда висел в кабинете на работе, 
черно-белый, и по облику человека и одежде было 
видно, что снимок из далёкого прошлого, и мои по-
сетители спрашивали: это кто-то из моих родствен-
ников? и с удивлением выслушивали мой рассказ. 
Сейчас и книга, и портрет у меня дома. И ещё так 
получилось, что 9 мая мы оказались в Праге, я пред-
полагал, что это большой праздник для чехов – день 
Победы и день освобождения Праги… но я ошибся. 
Город был пуст – все на природе, никаких офици-
альных мероприятий. Правда, в обычном ресторан-
чике, куда мы заглянули, оказались за одним столи-
ком с пожилым чехом, который по нашей речи по-
нял, что мы советские, и в разговоре он поделился 
теми невзгодами, которые случились бы, не приди 
мы в 1968 г.  

Закончилась заграничная командировка, пер-
вая в моей жизни, как первая юношеская любовь, а 
загранпаспорта тогда оформляли на каждую по-
ездку тем, у кого это не было профессиональной де-
ятельностью. Поскольку на Чехословакию всё 
оформлялось в Москве, у меня не забрали паспорт. 
Ещё дважды, работая в обкоме комсомола, я ездил в 
командировки за границу: ГДР и Югославию (но это 
уже другие истории). Те паспорта оформлялись на 
месте, в Донецке, и я их сдал по завершении коман-
дировок, а первый сослужил мне добрую службу. До 
1996 г. в Украине продолжали действовать паспорта 
СССР, в т. ч. заграничные; так решился вопрос о ко-
мандировке в Италию, которая сыграла немалую 
роль в развитии кафедры и положила начало новым 
зарубежным командировкам, в результате которых 
я посетил более 30 стран на всех континентах, кроме 
Антарктиды. В итоге я «сносил» 3 загранпаспорта, 
которые заканчивались из-за «заполненности» стра-
ниц, а не по сроку действия. Все заграничные по-
ездки расширяли контакты с зарубежными партнё- 
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рами, укрепляли позиции кафедры в научном и об-
разовательном направлениях деятельности. В слу-
чае более детального интереса можно обратиться к 
тексту Библиографических указателей, изданных к 
60- и 70-летнему юбилеям, упомянутых в начале 
эссе.  

Когда писались эти строки, пришла печальная 
весть. Ушёл из жизни человек, с именем которого 
связаны события, только что описанные мною. Пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников. Чи-
татель мог заметить, что я избегаю называть имена 
людей, пытаясь тем самым не обидеть память о тех 
или иных людях из моего (нашего) непростого про-
шлого, в т. ч. которые не упомянуты. Мой скромный 
вклад в молодёжное движение на Донбассе доста-
точно подробно описан в указанной в начале эссе 
книжке о комсомоле. Но здесь случай особый. Весь 
период работы в комсомоле и в Краматорске, и в ар-
мии, и в Донецке связан с этим человеком. Он дол-
гожитель и по продолжительности работы во главе 
ЦК комсомола, и продолжительности активной по-
литической жизни вообще. Конечно, он представ-
ляет ту эпоху, которую оболгали и незаслуженно 
назвали «застоем», но лёд неумолимо тает – и будут 
звучать всё больше и чаще истинные оценки. Так 
случилось, что 2 года тому назад совпали его лич-
ный юбилей – 90 лет и ВЛКСМ – 100. Нам с сестрой 
посчастливилось быть во Дворце съездов в Кремле, 
где Е. М. выступал с прекрасной речью по поводу 
юбилея и вручения ему высокой государственной 
награды – ордена Александра Невского. Светлая 
ему память! Эссе пишется непросто. И только помя-
нули добрым словом Тяжельникова, как ушёл Борис 
Пастухов. Он был замечательным человеком. Борис 
Пастухов занимал пост первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ в 1977-1982 годах. После работы в комсо-
моле он занял должность председателя Госкомитета 
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной 
торговли. Затем перешел на дипломатическую 
службу: посол СССР в Дании, в Афганистане, за- 
меститель, первый заместитель министра иностран-
ных дел России, министр РФ по делам СНГ. Судьба 
подарила мне встречи с ним не только на комсо-
мольских мероприятиях, но доводилось видеть и 
слушать его в Киеве на мероприятиях ТПП Украины 
по проблемам развития ВЭС Украина–СНГ. Спа-
сибо, Борис Николаевич, что Вы были в НАШЕЙ 
жизни! 

Однако возвратимся к повествованию. Есть 
проект, о котором стоит рассказать особо, ни-
сколько не умаляя значения других зарубежных по-
ездок и контактов, таких, как Великобритания и Ки-
тай, например. Чтобы не возвращаться к упомяну-
тым странам, кратко укажу на те проекты, которые 
их коснулись. И если в Китае был один партнёр мно-
голетний – наши выпускники аспирантуры, полу-
чившие у нас учёные степени кандидатов экономи-
ческих наук, а у себя на родине – профессорские зва-
ния и должности директора института и декана фа-
культета, то в Великобритании это несколько проек-
тов и различные партнёры. Но зато это было «окно 

в Европу», продолжившее и углубившее знакомство 
с европейской экономической наукой и образова-
нием. Первый проект был посвящен устойчивому 
развитию и проходил в рамках сотрудничества с 
Бредфордским университетом, я был приглашен как 
один из партнёров. Тогда удалось познакомиться с 
принципиально новым видением соцально-эконо-
мического развития, тесно связанного с экологией, 
таким важным аспектом для Украины в целом и 
Донбасса особенно. Другой проект проводился уже 
с нашим руководящим участием от Донецкой об- 
ласти, вначале в Ньюкаслском Институте угля и 
стали, а потом на нашей донецкой земле с очень  
серьёзным участием и интересом со стороны об-
ластной власти. Вопросы, которые рассматрива-
лись, были связаны с реструктуризацией угольной 
промышленности и проблемами модернизации ме-
таллургии в Украине. Британцы делились своим 
опытом в этом направлении, который они приоб-
рели в период премьерства М. Тэтчер. А мы, в свою 
очередь, показали наши особенности и отличия от 
британской ситуации. Всё проходило на двух пло-
щадках – британской и украинской, состоялась се-
рьёзная научная дискуссия о путях выхода из кри-
зиса старо-промышленных регионов. Даны опреде-
лённые рекомендации и угольщикам, и металлур-
гам. Почти одновременно со вторым развивался са-
мый долговременный и объёмный проект с Сандер-
лендским университетом по прикладной экономике. 
В проекте были образовательная и научная состав-
ляющие. Все три проекта позволили нам сделать 
очень серьезные шаги в развитии специальности и 
кафедры как научного подразделения Универси-
тета, укрепить позиции наших публикаций, сборни-
ков научных трудов, удалось выпустить нескольких 
аспирантов. Партнёры по проектам и из Великобри-
тании, и Китая стали активными участниками 
наших зимних семинаров и летних школ, что повы- 
сило их значимость и известность в научном мире у 
нас в стране и за рубежом. 

Мы ещё вернёмся к этим проектам и странам по 
мере продвижения в нашем повествовании, не свя-
зывая себя календарём и последовательностью со-
бытий. К концу 90-х мы стали уделять всё больше 
внимания региональным особенностям экономики, 
специальным экономическим зонам (СЭЗ), евро- 
регионам, что нашло отражение в образовательной 
деятельности кафедры. Направление это проявля-
лось в сотрудничестве с обоими академическими 
институтами – ИЭП и ИЭПИ, а также с ТПП. Кроме 
этого, в этот же период мы стали развивать наши от-
ношения в научном консультировании и сопровож-
дении, а также и в плане повышения квалификации 
руководящих работников с целым рядом предприя-
тий Донецкой области в отрасли машиностроения (в 
т. ч. с родным НКМЗ), металлургии, химии, мор-
ского транспорта. В рамках перечисленных направ-
лений мы выходим на новое для себя поле научной 
работы – Черноморское экономическое сотрудниче-
ство (ЧЭС). Этому способствовало установление 
нами прямых отношений с учёными таких стран, как 
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Болгария, Сербия, Греция, Россия, несколько позже 
к ним добавились Турция, Молдова, Азербайджан, 
Грузия, Армения. Все эти страны входили в Органи-
зацию ЧЭС (ОЧЭС) и Парламентскую Ассамблею 
(ПАЧЭС). Кроме этого, одной из предпосылок раз-
вёртывания нового сектора нашей деятельности 
служило то, что на донецкой земле находились са-
мый крупный морской порт Азовского бассейна и 
Азовское морское пароходство. 

Организация черноморского экономического 
сотрудничества – межправительственная организа-
ция, объединяющая 12 государств Причерноморья и 
Южных Балкан, созданная для развития сотрудни-
чества, мира, стабильности и процветания в бас-
сейне Чёрного моря. 

В 1992 г. одиннадцать стран подписали Дого-
вор о черноморском экономическом сотрудниче-
стве, а организация появилась 1 мая 1999 г., когда 
в Стамбуле стороны подписали «Босфорское заяв-
ление».  

За почти 30-летний срок своего существования 
ОЧЭС показала не только действенность, но и край-
нюю свою востребованность у стран Черноморского 
региона. Это особенно проявилось в непростые вре-
мена, когда у нескольких стран, входящих в состав, 
были прерваны не только политические, но и дипло-
матические отношения. ОЧЭС стала единственной 
платформой диалога между ними. Любого рода по-
литические моменты исключаются категорически, 
концентрируясь только на экономических вопросах. 
Если в работе ОЧЭС будет присутствовать поли-
тика, то эта уникальная платформа перестанет суще-
ствовать. Всё основывается на консенсусе. 

С 1999 года организация получила статус ре- 
гиональной международной организации, занима- 
ющейся преимущественно экономическим сотруд-
ничеством. 

В апреле 2004 г. в ОЧЭС была принята Сербия, 
после чего количество государств-членов возросло 
до 12. 

Участники 
 Азербайджан (Азербайджанская Республика) 
 Албания (Республика Албания) 
 Болгария (Республика Болгария) 
 Греция (Греческая Республика) 
 Грузия 
 Молдавия (Республика Молдова) 
 Россия (Российская Федерация) 
 Румыния 
 Сербия (Республика Сербия) 
 Турция (Турецкая Республика) 
 Украина 

Как видно из представленной таблицы, в работе 
организации принимают участие в том числе и 
страны, не имеющие выхода к Чёрному морю: Ал-
бания, Армения, Азербайджан, Греция, Молдова и 
Сербия (связана Дунайским коридором). Заявка Рес- 

публики Македония была отклонена Грецией после 
того, как заявка Республики Кипр была отклонена 
Турцией. Это создало прецедент по участию в ра-
боте организации и использование права вето. 

Со временем мне посчастливилось побывать во 
всех странах ОЧЭС, в некоторых – неоднократно.  

Парламентская ассамблея Черноморского эко-
номического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 
1993 г. по инициативе России и Турции. В ее состав 
входят делегации парламентов 12 государств-чле-
нов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Ар-
мения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румы-
ния, Россия, Сербия, Турция, Украина. Деятель-
ность ПАЧЭС направлена на обеспечение под-
держки парламентского измерения в решении задач 
Организации ЧЭС и содействие укреплению право-
вой основы многостороннего экономического, тор-
гового, социального, культурного и политического 
сотрудничества в Черноморском регионе. ПАЧЭС 
состоит из 76 парламентариев, назначаемых нацио-
нальными парламентами на срок не менее одного 
года, в зависимости от количества населения 
страны. Довелось участвовать во многих заседаниях 
ПАЧЭС, в Украине, Румынии, России, Албании, а 
также выступать на заседаниях в Бухаресте, Киеве, 
Москве и Донецке. 

Учитывая, что через территорию Украины про-
ходит ряд международных транспортных коридо-
ров, наша страна весьма привлекательна для перево-
зок транзитных грузов в направлении Европа–Азия 
и Север–Юг. Таким образом, стремительный рост 
мирового внешнеторгового оборота в значительной 
степени определяет главные направления развития  

и украинского транспортно-логистического рынка. 
В первую очередь это касается мультимодальных 
контейнерных и контрейлерных маршрутов в рам-
ках международных транспортных коридоров, та-
ких как Северное море, Балтика – Черное море, 
ТРАСЕКА, Европа–Азия, «Шёлковый путь». Для 
этого Украине нужно перейти к практике работы 
блок-трейнов по направлениям Балтика – Черное 
море, Северное море – Черное море, украинские 
черноморские порты – Москва и другие регионы 
РФ. По своим возможностям железнодорожный 
транспорт уступает морскому, но перегруженность 
традиционных маршрутов, когда возникают новые 
регионы, генерирующие грузопотоки, такие как За-
падный Китай, Северная Индия и другие, обуслав-
ливает необходимость развития существующих и 
формирования новых логистических маршрутов. 

На основе такой организационно-экономиче-
ской базы, как ОЧЭС и ПАЧЭС, в начале нулевых 
годов мы создаём, кроме проводимых на регулярной 
основе зимнего семинара и летней школы, ежегод-
ную международную конференцию – «Проблемы и 
перспективы развития сотрудничества между стра-
нами Юго-Восточной Европы в рамках ОЧЭС». 
Инициаторами создания и главными нашими парт-
нёрами становятся коллеги из Болгарии и России. В 



Ю. В. Макогон 

241 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

Болгарии это была Хозяйственная Академия им. Це-
нова, а в России – Финансовая Академия при Прави-
тельстве РФ. С болгарскими коллегами мы стали 
выпускать совместный сборник научных трудов, од-
ноименный с названием конференции. Сборник 
прошёл все необходимые регистрации и вошёл в 
наукометрическую базу за рубежом. С первой кон-
ференции определилось время проведения – ранняя 
осень, а места проведения привязаны к приморским 
городам Азово-Черноморского бассейна. Несколько 
раз это были Албена (Болгария), Мариуполь, 
Одесса, Таганрог, Севастополь, Ливадия; одна кон-
ференция проходила на борту круизного лайнера по 
Чёрному морю, на одну из конференций в Болгарии 
мы добирались через Измаил на теплоходе на под-
водных крыльях по Дунаю, посетили город 
Свиштов, где находится Академия. Начиная с одес-
ской конференции, к нам присоединяются турки, да 
и ещё в качестве депутата Европарламента, бывшего 
министра иностранных дел Турецкой Республики. 
Сотрудничество с Турцией получило развитие и 
позволило нам провести свою конференцию в Стам-
буле. Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что во всех случаях, где бы ни проводилась конфе-
ренция, наша руководящая роль была незыблемой. 
Конференция и издаваемые материалы накануне её 
проведения привлекали всё больше внимания – 
прежде всего, руководства факультета и универси-
тета, руководителей экономического блока обл- 
госадминистрации, ВРУ. У нас стали бывать народ-
ные депутаты, в т. ч. и по линии ОЧЭС и ПАЧЭС, а 
однажды нашим гостем был вице-президент Респуб-
лики Болгария, наши материалы стали использовать 
различные госорганы в этих странах. Расширился и 
круг стран-участниц: к Болгарии, России и Тур- 
ции добавились Сербия, Молдова, Грузия, Азер- 
байджан, Армения. В это время я пришел к выводу 
о том, что Крым долго не будет украинским, а  
перейдет под контроль либо России, либо Турции (о 
чём неоднократно слышал в кулуарах различных 
конференций от коллег из обеих стран).  

В этот же период происходят ещё два важных 
события в моей научной жизни и, конечно, кафедры, 
факультета и университета. В самом начале нулевых 
годов, когда мы ставили «на крыло» конференцию 
по ОЧЭС, кафедра начала сотрудничество с Регио-
нальным филиалом Национального института стра-
тегических исследований (НИСИ) при Президенте 
Украины в г. Донецке. Тогда же в университете и 
факультете созрел вопрос об открытии ученого 
Спецсовета по защите кандидатских диссертаций по 
международной экономике (позднее к этой специ-
альности прибавились демография и труд). Не буду 
утомлять деталями; когда в Киеве в ВАКе перешли 
к этапу практического рассмотрения вопроса, выяс-
нилось, что председатель экспертного Совета ВАК 
является вторым лицом в руководстве НИСИ. Ко-
роче, всё закончилось тем, что достаточно быстро и 
гладко утвердили НАШ Спецсовет – и начала рабо-
тать «кузница кадров» (позднее совет перевели в бо-
лее высокий «ранг» – защиты докторских диссерта- 

ций), а меня советник Президента назначил дирек-
тором филиала НИСИ в г. Донецке. Тематика наших 
семинаров, конференций, а также публикаций по 
ВЭС, ЧЭС, СЭЗ оказалась кстати и в НИСИ. Придёт 
время, когда в нешироком кругу академиков и поли-
тиков будет сказано об удачном соединении в 
НАШЕМ случае академической науки (к этому вре-
мени я возглавил сектор в ИЭП НАНУ), кафедры и 
филиала отраслевого НИИ. Это была очередная по-
беда в науке. Молодая кровь науки по «сообщаю-
щимся сосудам» подпитывала и освежала жизнь и 
там и там, а в выигрыше оказались все: и высшее об-
разование, и академическая наука, и отраслевая; а 
главное – молодёжь почувствовала потребность в 
себе и в науке и практике. Быстро проходили аспи-
рантуру, защищались и к 30 годам становились док-
торами экономических наук. 

 

Специальные экономические зоны 
На стыке 90-х и нулевых годов были приняты 

законодательные и нормативные акты относительно 
функционирования специальных экономических 
зон (СЭЗ) и территорий приоритетного развития 
(ТПР). Был здесь и наш вклад, а вот каждый из 
участников видел в СЭЗ и ТПР свои «сны», и они, 
эти «сны», далеко не всегда совпадали с изначаль-
ными идеями, нашими разработками и зарубежным 
опытом, в т. ч. китайским. И после очередной поли-
тической «рокировки» в верхах в Киеве всё, связан-
ное с зонами, выхолостили, несмотря на то, что 
льготы получили на западе страны, в Одессе, Киев- 
ская область. Если бы та колоссальная работа не 
прервалась, а, наоборот, получила бы развитие, то 
уверен, не наступил бы третий излом, о чём речь ещё 
впереди.     

Экономические цели – это привлечение ино-
странного капитала благодаря льготному налогооб-
ложению, льготному таможенному режиму и ста-
бильному законодательству, предоставление до-
ступа к внешнеэкономической деятельности. Их до-
стижение могло позволить эффективно использо-
вать местные ресурсы, достичь роста валютных по-
ступлений в государственные и региональные бюд-
жеты, расширить рынок высококачественной про-
дукции. Научно-технические цели состояли в при-
влечении передовых зарубежных и отечественных 
технологий, активизации инновационных процес-
сов, привлечении научных и инженерных кадров из-
за рубежа, повышении эффективности использова-
ния производственных мощностей и повышении ин-
форматизации общества. 

Цели социального характера – это повышение 
занятости населения путём создания новых рабочих 
мест, преодоление безработицы. СЭЗ при этом спо-
собствуют повышению качества рабочей силы за 
счёт использования инноваций, новых технологий и 
организационных форм, а также насыщению внут-
реннего рынка высококачественными товарами 
народного потребления и достижению равномер-
ного развития различных регионов страны. 
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К предпосылкам создания СЭЗ можно отнести 
следующие: 

– создание СЭЗ способствует интересам как
государства в целом, так и отдельных регионов, от-
крывает возможности выхода на зарубежные рынки, 
расширяет экспортно-импортный потенциал и спо-
собствует созданию конкурентоспособного рынка;  

– СЭЗ создают благоприятные возможности
для свободного перемещения капитала, новейших 
технологий, научно-технических разработок и ин-
новаций, развития производственной и рыночной 
инфраструктуры государства; 

– создание и функционирование СЭЗ способ-
ствует мотивации предпринимательской деятельно-
сти и высокопроизводительного труда, совершен-
ствуя условия жизни населения и улучшая качество 
трудовых ресурсов. 

Предпосылкой создания СЭЗ также является 
то, что они остаются под полной юрисдикцией го- 
сударства как неотъемлемая часть его территории и 
не имеют никакого права на суверенизацию от об-
щегосударственной и региональной власти. Все 
зоны, таким образом, создаются на конкретной тер-
ритории, в границах определённой страны (группы 
стран) и с вполне определёнными предпосылками и 
целями. Специфика этих трёх составляющих и пред-
определяет специфику зоны. При анализе деятель-
ности СЭЗ с точки зрения получения валюты целе-
сообразно рассматривать показатель чистого экс-
порта. При этом разница между валовым и чистым 
экспортом возникает из-за того, что фирмы, разме-
щённые в СЭЗ, значительную часть сырья и полу-
фабрикатов импортируют. К сожалению, в Украине 
не велись исследования существовавших СЭЗ по по-
казателю чистого экспорта. Официальные источ-
ники предоставляли в основном показатели реали-
зованной продукции и предоставленных услуг или 
валового экспорта. Поэтому эффективной выгля-
дела только деятельность СЭЗ «Порто-франко». Не-
замеченной осталась эффективность работы СЭЗ 
«Азов» и «Донецк», где доля продукции, ушедшей 
на экспорт, соответственно 71,8 и 31,9 %, что гово-
рит о значительности привлечённых иностранных 
средств. Эффективность работы СЭЗ «Курортопо-
лис Трускавец» характеризуется увеличением коли-
чества реализованной продукции и оказанных 
услуг: в течение 2003 года увеличилось в 13,7 раз, в 
СЭЗ «Яворов» – в 9 раз, в СЭЗ «Славутич» – в  
4,3 раза. 

Положительный эффект от прямых зарубеж-
ных инвестиций, привлекавшихся в СЭЗ, служил 
наглядным примером для национальных фирм и по-
тенциальных предпринимателей для того, чтобы пе-
ренять иностранный опыт. Хотя в целом эффект ка-
тализатора экономического роста от инвестиций до-
статочно сложно определить. Создание рабочих 
мест является одной из основных и обязательных 
особенностей любой СЭЗ, особенно в стране с боль-
шим уровнем безработицы. В то же время в Украине 
процесс создания новых рабочих мест при введении 

СЭЗ проходил достаточно медленно. Таким обра-
зом, достаточно сложно оценить однозначно дея-
тельность СЭЗ в Украине. Хотя это и не означает, 
что все они были малоэффективны. Отмена закона, 
содействовавшего их созданию и развитию, носи- 
ла скорее политический, нежели экономически 
обоснованный характер потому, что при отмене дей-
ствия СЭЗ не было проведено никаких экономи- 
ческих расчётов и исследований. При анализе их  
эффективности и целесообразности необходимо 
было, скорее, использовать индивидуальный подход 
к каждой из них. 

Быть или не быть СЭЗам в Украине? Вокруг 
этого вопроса сломано немало политических копий. 
Позиция «против» базируется на таких аргументах. 
Результаты деятельности территорий со специаль-
ным режимом налогообложения оказались весьма 
неоднородными и не всегда оправдали ожидания. 
Больше всего инвестиций привлечено в Донбасс – 
53,7 % от общего объёма. Только четверть из них – 
иностранные. Остальные связаны с реинвестирова-
нием прибыли отечественными предприятиями. 
При этом большинство проектов приходилось на 
традиционные для Украины отрасли – металлургию, 
строительство, угольную промышленность. Кроме 
того, свободные экономические зоны часто исполь-
зовались для реализации сомнительных схем им-
порта (например, мяса). Сторонники СЭЗов, наобо-
рот, утверждают, что зоны положительно влияют на 
экономику и инвестиционный климат. В период 
2000–2004 гг. рост инвестиций опережал рост ВВП 
в среднем в 2,5 раза. В 2005 году, с отменой СЭЗ, это 
соотношение снизилось до 0,7. Зафиксирована об-
щая положительная динамика интегрированного 
удельного веса развития СЭЗ в комплексе общена-
циональной экономики. За период с 1994 по 2003 г. 
она увеличилась с 1,9 до 7,31%. Среднее значение 
для регионов, в которых находились СЭЗ, за 1999–
2002 гг. возросло с 5,98 до 9,81%. В лидеры вышли 
Закарпатская, Донецкая, Львовская области, АР 
Крым и Киев. 

У адвокатов СЭЗ даже есть «убийственный» от-
вет тем, кто видит в свободных экономических зо-
нах только инструмент теневой экономики, контра-
банды и «отмывания денег». Например, приватиза-
цию в Украине никоим образом нельзя назвать про-
зрачной, честной, а порой – и законной. Однако ни-
кому не пришло в голову запретить ее на этом осно-
вании. Ведь без приватизации не может быть рыноч-
ной экономики. СЭЗ в их нынешнем виде имеют  
серьезные системные недостатки. Но это означает, 
что эти зоны нужно не запрещать, а совершенство-
вать как апробированный мировой практикой ин-
струмент селективного стимулирования деловой и 
экономической активности. Нельзя не признать, что 
в большинстве стран мира специальные экономи- 
ческие зоны могут эффективно работать на эконо-
мику государства. А проблематика деятельности 
свободных, «полукриминальных», по словам неко-
торых политиков, экономических зон лежит не в 
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плоскости существования СЭЗ как таковых, а в ру-
ководстве и контроле за ними, правильном опреде-
лении приоритетов для каждой из них, а также в 
необходимости постоянного совершенствования за-
конодательной базы. 

Среди прочих можно назвать такие проблемы, 
послужившие поводом к отмене действия СЭЗ: 

– неэффективность действия пяти из двенад-
цати специальных экономических зон; 

– возможность формирования полулегальных 
схем деятельности на территории СЭЗ; 

– несовершенство законодательства Украины 
относительно СЭЗ и отсутствие единой государ-
ственной концепции в этой области; 

– политическая нестабильность в государстве. 
Учитывая мировой опыт, чтобы избежать кри-

минализации СЭЗ, было бы целесообразнее создать 
не руководимые местными государственными ад-
министрациями зоны, не отменять их вообще, а 
предоставлять налоговые и тарифные льготы по 
прогрессивной шкале предприятиям, продукция ко-
торых идёт на экспорт, которые создают значитель-
ное количество рабочих мест, внедряют и исполь-
зуют инновации и т. п. При этом необходимо было 
разработать механизмы надзора и контроля за дея-
тельностью СЭЗ, которые велись в условиях строгой 
отчётности несколькими надзирательными орга-
нами одновременно. В таком случае можно было бы 
избежать многих проблем ещё до того, как встал  
вопрос о закрытии СЭЗ в Украине, что позволило бы 
не терять инвестиционную привлекательность. За 
годы существования СЭЗ в Украине было нарабо-
тано большое количество плановых и программных 
документов, посвящённых повышению эффектив-
ности уже имеющихся зон и привлечению инвесто-
ров для создания новых. Среди таких документов и 
«Программа развития в Украине (специальных) сво-
бодных экономических зон и территорий со специ-
альным режимом инвестиционной деятельности на 
период до 2010 года», которая была призвана спо-
собствовать активизации процесса развития СЭЗ во 
всех регионах Украины. Наша научная школа 
внесла существенный вклад в разработку, внедре-
ние и развитие СЭЗ и ТПР, с учётом непосредствен-
ного наблюдения китайских подходов к этой про-
блеме. Под нашим авторством был издан целый ряд 
статей, монографий, защищены диссертации, из-
даны учебники, проведены круглые столы и т.п. 
научные мероприятия.  Мы ещё вернёмся к СЭЗам в 
другом аспекте, на третьем изломе… – это впереди.  

 
Еврорегионы 
В условиях всеуглубляющейся международной 

специализации получили развитие двусторонние 
межгосударственные отношения между странами 
мира. Наиболее эффективно они происходят в пре-
делах трансграничных объединений. Трансгранич-
ное сотрудничество, являясь фактором интеграци-
онного процесса и предпосылкой инновационного 
развития, направлено на достижение максимального 

сближения социально экономического развития ре-
гионов, т. е. на полную ликвидацию любых ограни-
чений относительно движения товаров, работ, 
услуг, рабочей силы, капитала, технологий через 
границу. Участие в трансграничном сотрудничестве 
является основой для расширения взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества на уровне 
региона, что позволит быстро и эффективно решать 
локальные проблемы на местах. Наиболее распро-
страненной формой трансграничного сотрудниче-
ства является еврорегион. Еврорегион – форма меж-
дународной интеграции, основанная на тесном со-
трудничестве двух или нескольких территориаль-
ных образований, расположенных в приграничных 
районах соседствующих государств Европы. Одно 
из еврорегиональных образований – это Еврорегион 
«Донбасс». В основе идеи создания Еврорегиона – 
объединение приграничных областей – Ростовской 
в России и Луганской в Украине – для реализации 
совместных проектов по ряду направлений. В 
2011 г. было принято решение о присоединении До-
нецкой области к Еврорегиону «Донбасс». В 2014 г. 
к нему присоединилась Воронежская область. Евро-
регион «Донбасс» был принят в состав Ассоциации 
европейских приграничных регионов. Среди общих 
экономических задач создания Еврорегиона «Дон- 
басс» и направлений сотрудничества можно отме-
тить следующие: 

– всестороннее экономическое развитие; 
– коммуникации, транспорт и связь;  
– наука, новые технологии, образование; 
– культура, спорт, развитие побратимских свя-

зей;  
– улучшение состояния окружающей среды; 
– реализация государственной молодежной по-

литики;  
– ликвидация чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 
– содействие расширению контактов между 

жителями приграничных территорий, развитию со-
трудничества между учреждениями и организаци-
ями, а также субъектами хозяйственной деятельно-
сти; 

– содействие в рамках действующего законода-
тельства Российской Федерации и Украины упро-
щению пограничных и таможенных процедур пере-
сечения границы; 

– улучшение качества жизни населения посред-
ством, в том числе, разработки и реализации мер по 
увеличению занятости; 

– развитие региональной экономики Сторон 
посредством улучшения инфраструктуры пригра-
ничных районов. 

Сближение регионов в странах постсоветского 
пространства носит достаточно позитивный харак-
тер ввиду не только этнокультурной и исторической 
близости населения еврорегионов, но и более 
успешного построения экономических связей 
между ними. Ключевые социально-экономические 
проблемы, присущие приграничным территориям 
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субъектов Еврорегиона «Донбасс», обусловлены до-
минированием в структуре региональных экономи-
ческих комплексов предприятий тяжелой промыш-
ленности. Структура агропромышленного комп-
лекса приграничных территорий остается довольно 
разветвленной и многопрофильной. Территории 
имеют потенциал для решения стратегических зада-
ний обеспечения продовольственной безопасности 
не только на уровне региона, но и в масштабах меж-
государственного межрегионального сотрудниче-
ства. Среди преимуществ развития территории Ев-
рорегиона «Донбасс» именно в аграрном секторе – 
природные ресурсы, которые позволяют выращи-
вать базовый перечень сельскохозяйственной про-
дукции, развивать агропромышленный комплекс, 
перерабатывающую и пищевую отрасль. Дальней-
шее развитие экономик регионов потребует исполь-
зования преимуществ Еврорегиона «Донбасс» и бу-
дет стимулировать рост части инновационных пред-
приятий в структуре региональных экономических 
комплексов. Создание Еврорегиона «Донбасс», ак-
тивизация его деятельности, реализация стратегии 
по интеграции и расширению российско-украин-
ских трансграничных контактов полностью отве-
чают интересам населения и бизнес-сообщества 
приграничных территорий. Структура производства 
областей и регионов по большинству важнейших 
для приграничья товарных позиций близка, что, с 
одной стороны, ведет к росту конкуренции, а с дру-
гой – дает возможность развивать технологическую 
кооперацию, повышать качество продукции. В этих 
условиях стратегическим направлением становится 
развитие кооперации, технологического взаимодей-
ствия, реализации совместных инвестиционных 
программ и проектов, что позволит совместно 
успешно осваивать новые рынки сбыта. Среди ос-
новных конкурентных преимуществ трансгранич-
ного сотрудничества – создание совместных пред-
приятий, которые дают возможность активизиро-
вать инвестиционную деятельность и использовать 
более передовые технологии. С момента основания 
Еврорегиона предполагалось, что неполитическая 
организация станет инструментом для содействия 
совместным трансграничным проектам и организа-
цией прямого сотрудничества и развития пригра-
ничных территорий. Начиная с 2014 г., в результате 
политического кризиса и военного конфликта на во-
стоке Украины просматривается резкое замедление 
темпов экономического развития Донецкой и Лу-
ганской областей. В связи с этим проект Еврорегион 
«Донбасс» оказался под угрозой прекращения функ-
ционирования. Донецкая и Луганская области сей-
час экономически слабы, с разрушенной инфра-
структурой; тем не менее существование Еврореги-
она «Донбасс» не прекратилось, по крайней мере, 
документально, хотя украинская сторона отказалась 
от его продолжения. Российская сторона отмечает, 
что дальнейшее положение Еврорегиона будет зави-
сеть от развития ситуации на территории. Ростов-
ская область сохранит стратегический статус для 
Донбасса и выступит непосредственной площадкой, 

благодаря которой и восстановится Донбасс, а сов-
местные проекты Донбасса и Ростовской области 
будут реализованы. На данный момент времени  
для части территории Донецкой и Луганской обла-
стей продолжение функционирования Еврорегиона 
«Донбасс» является практически единственной воз-
можностью восстановления своей экономики. Со-
трудничество в рамках Еврорегиона будет способ-
ствовать расширению торгово-экономических кон-
тактов, улучшит занятость населения, что весьма  
актуально. Однако дальнейшее сотрудничество 
усложняется неопределенным государственным 
статусом данных территорий: Российская Федера-
ция не признала вновь созданные республики как 
отдельные государственные образования, а украин-
ское правительство не предоставляет данным терри-
ториям особый статус, дающий им право легально 
осуществлять хозяйственно-экономическую дея-
тельность. Это направление я и мои коллеги доста-
точно плотно и плодотворно разрабатывали и сопро-
вождали на всех этапах его проявления, исследова-
ния и реализации. Процессу интеграции Украины в 
европейские сети инфраструктуры способствовало 
принятие общих планов действий и осуществление 
конкретных проектов. Особенно следует упомянуть 
о Плане действий в области транспорта, о разрабо-
танной концепции Черноморского кольцевого кори-
дора и включении нескольких стран ОЧЭС в про-
граммы ПЕТрА и ТРАСЕКА. С целью удовлетворе-
ния потребностей региона в связи были завершены 
три проекта: ИТУР (Италия–Турция–Украина–Рос-
сия), КАФОС (Турция–Болгария–Румыния–Мол-
дова), Трансбалканская линия (ТБЛ) (Италия – Быв-
шая Югославская Республика Македония – Алба-
ния–Болгария–Турция). Объединение энергетиче-
ских систем, охватывающих все государства-члены, 
является ещё одним проектом в стадии разработки 
под контролем министров энергетики государств-
членов, в чьи задачи входит содействие рациональ-
ному и более эффективному производству и исполь-
зованию электроэнергии в регионе. 

Изучение мирохозяйственных связей приводит 
к выводу о том, что процессы трансграничного со-
трудничества, начавшиеся с 50-х годов XX века, 
сыграли существенную роль в реализации интегра-
ционных инициатив в Европе. Не меньшее значение 
придается этому сотрудничеству и в начале XXI ве-
ка, в особенности во взаимоотношениях Евросоюза 
со странами Восточной Европы, включая Украину. 

Развитие еврорегионов – один из важнейших 
вопросов политики трансграничного сотрудниче-
ства. В Украине существует 6 еврорегионов: Евро-
регион «Буг», «Карпатский Еврорегион», Евроре-
гион «Днепр», Еврорегион «Слобожанщина», Евро-
регион «Верхний Прут», Еврорегион «Нижний Ду-
най». В стадии формирования находились «Азов – 
Меотида», «Донбасс» и «Ярославна». Высокая кон-
центрация в Донбассе промышленного производ-
ства и транспорта, а также значительная плотность 
населения создали в регионе огромную нагрузку на 
атмосферу. Ежегодные выбросы загрязняющих ве- 
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ществ в атмосферу складывают почти 30 % общего 
их объема по стране. 

Исходя из этих доводов, формируют цели со-
здания еврорегиона «АЗОВ-МЕОТИДА»: 

 активизация социально-экономических, науч-
но-технических, культурных и иных связей между 
территориально-административными единицами 
Украины, России и Греции в процессе совместного 
решения общих проблем; 

 сохранение, приумножение и рациональное 
использование ресурсов Азовского моря; 

 сохранение уникальной природы Приазовья; 
 повышение качества жизни украинцев, рус-

ских, греков и жителей других национальностей, 
населяющих Приазовье. 

Выбор Греции в качестве партнера определя-
ется следующими факторами: 

 европейской практикой допускается создание 
еврорегиона между административно-территори-
альными образованиями, не имеющими общей гра-
ницы, но имеющими выход к морскому побережью 
и возможность морского сообщения; 

 в Донецкой области 9 районов и город Мари-
уполь являются местом компактного проживания 
этнических греков; 

 греческая диаспора хорошо организована и 
структурирована; 

 в Донецкой области находится консульство 
Греции; 

 Мариупольский государственный универси-
тет – единственный в мире за пределами Греции 
центр изучения новогреческого языка; 

 Греция уже много лет оказывает разнообраз-
ную помощь своей диаспоре; 

 Греция – член ЕС и Организации ЧЭС. 

Трансграничное сотрудничество с Россией (ре-
гионы-участники: Донецкая и Луганская области – 
Ростовская область): 

 обустройство пограничных пунктов пере-
хода; 

 улучшение приграничной транспортной ин-
фраструктуры; 

 охрана природной среды; 
 развитие экологического туризма (заповед-

ники, ландшафтные парки); 
 развитие инфраструктуры вдоль транзитных 

магистралей Ростов–Одесса и Ростов–Харьков; 
 строительство объездной дороги вокруг Ма-

риуполя на транзитной автомагистрали Ростов–
Одесса; 

 строительство железнодорожной ветки Та-
ганрог–Мариуполь; 

 разработка программы совместных действий 
и взаимопомощи в случае чрезвычайных ситуаций, 
в частности – техногенных катастроф. 

В перспективе планировалось увеличение  
количества участников (Донецкая, Запорожская, 
Херсонская области, АРК, Ростовская область, 
Краснодарский Край) и расширение круга вопросов: 

 сохранение и рациональное использование 
ресурсов Азовского моря и прилегающих террито-
рий; 

 развитие транспортной, коммунальной, теле-
коммуникационной инфраструктуры Азовского по-
бережья; 

 утилизация бытовых и промышленных отхо-
дов; 

 экологический мониторинг бассейна Азов-
ского моря; 
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 развитие морского туризма, морских видов
спорта, строительство сети яхт-клубов и акваполи-
сов. 

Правовые основы трансграничного сотрудни-
чества: 

 Европейская рамочная конвенция о трансгра-
ничном сотрудничестве между территориальными 
общинами или властями (ратифицирована Украи-
ной); 

 Закон Украины «О трансграничном сотрудни-
честве»; 

Положение о порядке проведения конкурс-
ного отбора проектов (программ) трансграничного 
сотрудничества, которые могут быть включены в 
государственную программу трансграничного со-
трудничества;  

Порядок подготовки проектов (программ)
трансграничного сотрудничества. 

Межрегиональная интеграция в Украине была 
и остается важным индикатором общей социально-
экономической ситуации в стране и, одновременно, 
важнейшим механизмом улучшения этой ситуации. 
Межрегиональное сотрудничество должно стать 
важнейшим объектом целенаправленной и скоорди-
нированной политики центра и регионов с целью 
как оздоровления социально-экономической ситуа-
ции, так и создания институциональной основы но-
вой украинской государственности. Однако об этом 
речь пойдёт позднее, когда перейдём к третьему из-
лому… 

В нашей научной школе очень тесно перепле-
лись целый ряд проблем и направлений: ЧЭС и Ев-
рорегион «Добасс»; оказалось, есть ещё что к ним 
добавить. Это деятельность Международной обще-
ственной организации «Платформа "Диалог Евра-
зии"» (Diyalog Avrasya – «ДА»), созданная на съезде 
писательских и журналистских организаций Евра-
зии в 1998 году. Ее цель – развитие и усиление гу-
манитарных связей между народами и странами 
Евразийского континента. Штаб-квартира Плат-
формы «ДА» расположена в Стамбуле. Это непра-
вительственное движение охватывает такие госу-
дарства, как Азербайджан, Беларусь, Грузия, Эсто-
ния, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Монголия, 
Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Укра-
ина. Раз в два года проходят общие собрания орга-
низации, во время которых работают секции (по 
проблемам глобализации и развития культур, моло-
дежи, семьи, СМИ). Платформа «ДА» проводит кон-
ференции, симпозиумы, форумы, круглые столы, се-
минары, занимается издательской деятельностью 
(визиткой организации стал ежеквартальный меж-
дународный культурно-интеллектуальный журнал 
«ДА»). Первым председателем Платформы «Диалог 
Евразии» был выдающийся сын киргизского народа, 
всемирно известный писатель Чингиз Айтматов 
(1928–2008). Он нашел очень удачную и красноре-
чивую формулу-характеристику деятельности Плат-
формы «ДА»: «миссия евразийского самопозна-
ния» – миссия, которая поможет сохранить культур-

ную и духовную значимость Человека в глобализи-
рованном мире, когда актуален вопрос выживания 
цивилизации. Войны, конфликты на национальной 
и религиозной почве, нетерпимость к обычаям. Упа-
док морали, проблемы наркомании, алкоголизма; 
сотни миллионов людей в мире – за гранью бедно-
сти… Всё это проблемы, которые появились не сей-
час, но решать их нам… Почему именно Евразия, и 
почему Стамбул стал тем городом, где началось 
мощное интеллектуальное движение? На этом суб-
континенте родились первые мировые религии (как 
и первые города), оттуда – истоки современной ци-
вилизации. А Византия – (Константинополь) Стам-
бул – перекресток дорог, город, где происходило и 
сегодня происходит едва ли не самое мощное взаи-
мопроникновение, взаимообогащение культур, ре-
лигий. На берегах Босфора оживают картины про- 
шлого, воспоминания, возникают многочисленные 
ассоциации… 

Проблемы, которые возникли на постсоветском 
пространстве, повсеместно вызывали экономи- 
ческие и социальные вопросы. Народы спрашивали 
у своих интеллектуалов, наивысших авторитетов: 
что делать? Украину не минули гражданские кон-
фликты, горит Кавказ, не решен вопрос Нагорного 
Карабаха, нестабильная ситуация в Таджикистане. 
В такой ситуации нужно было объединять усилия. И 
Айтматов стал одним из основателей Платформы. С 
одной стороны, он родом из СССР, где преобладала 
российская или славянская идеология, а с другой – 
мусульманин, сын киргизского народа. Единомыш-
ленниками Айтматова стали азербайджанец Анар, 
казах Олжас Сулейменов, украинец Павло Загре-
бельный, русский Ростислав Рыбаков, который  
15 лет был директором Института востоковедения 
РАН (с ним мне посчастливилось встречаться не-
сколько раз), представитель Турции Ильбер Ор-
тайлы, директор всемирно известного музея Топ-
капы в Стамбуле. И именно в Стамбуле, где в каж-
дом камне история многих наций, где перекрещива-
ются цивилизационные процессы современности, 
родилась идея положить начало диалогу между 
культурами и религиями. 

С первых дней существования «ДА» ставит 
себе цель углублять согласие между народами, вза-
имодействие различных религий и культур через 
международные конференции, круглые столы, вы-
ставки, которые уже состоялись в Турции, Россий-
ской Федерации, Казахстане, Киргизии, Украине, 
Грузии, других странах, объединенных под эгидой 
Платформы. Международные форумы, на которых 
рассматриваются актуальные проблемы отношений 
в современном мире, способствуют диалогу между 
народами и культурами. Именно в таком взаимообо-
гащении и мирных дискуссиях о жгучих проблемах 
современности, когда одинаково принимаются во 
внимание мудрые установки таджика Руми, укра-
инца Сковороды и турка Гюлена, можно надеяться 
на успех диалога. Не остались незамеченными наши 
разработки по ЧЭС, особенно после конференции в 
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Стамбуле, а также работа в НИСИ, и я был пригла-
шен к сотрудничеству с «ДА». Мне посчастливи-
лось участвовать в работе нескольких конференций 
в Турции, выступать с сообщениями, давать интер-
вью журналу «ДА». Так наша кафедра сделала оче-
редной шаг по расширению своей деятельности и 
известности, в данном случае в Турции и на Ближ-
нем Востоке. Мы провели предварительные перего-
воры с отделением «Турецких авиалиний» в До-
нецке по вопросу проведения с их помощью и за их 
счёт профориентации среди выпускников школ 
стран, которые находятся в регионе, где работает эта 
авиакомпания. Но увы… третий излом поглотил и 
это. 

 
Украина – держава морская 
Наши исследования и публикации по Азово-

Черноморскому региону заинтересовали азовских 
моряков – Мариупольский государственный мор-
ской торговый порт и Азовский морской институт 
Одесской национальной морской академии. Тезис 
«Украина – держава морская» воспринимается как 
аксиома. Из причерноморских государств Украина 
имеет самую большую протяженность приморской 
полосы, развитый морехозяйственный комплекс.  
У Украины самое большое число морских портов 
среди всех стран на Черном и Азовском морях.  
19 морских торговых, 3 морских рыбных, работаю-
щих ныне с теми же грузами, что и торговые порты, 
и изрядное число терминалов различных форм соб-
ственности. Это второе место в регионе после рос-
сийских черноморско-азовских портов и термина-
лов. На третьем месте порты румынские (Констанца 
с Мидией и Мангалией). Вместе с тем тенденции 
развития морской отрасли свидетельствуют о дру-
гом – постепенном превращении Украины из мор-
ской державы в «страну у моря». От некогда самого 
большого в мире Черноморского пароходства оста-
лись одни воспоминания, такая же судьба постигла 
и Азовское морское пароходство (г. Мариуполь). 
Сложные времена переживают и другие националь-
ные судоходные компании. Экономический кризис 
повлиял также на работу портов. Конечно, проще 
всего было бы свалить всё на кризис, если бы за это 
же время грузооборот российских портов не увели-
чился. 

Причину стоит искать в очевидном невнимании 
украинской власти к морской отрасли страны. Вер-
нее, даже не в невнимании, а в отношении к ней как 
к своего рода дойной корове. За последние годы во 
главе Минтранссвязи не было ни одного руководи-
теля, которого можно было бы назвать профессио-
налом в транспортной сфере. Все они были полити-
ческими назначенцами, что во многом и определяло 
их поведение. Как результат на смену профессиона-
лам приходят люди, которые запах моря знают 
только по отдыху в заморских странах. Министер-
ская чехарда, управленческий хаос, когда одни 
структуры (наподобие того же «Укрморпорта») со-
здаются, потом ликвидируются, затем вновь созда- 

ются, привели к процветанию рейдерства в государ-
ственных морских предприятиях, в частности в пор-
тах. До кризиса морехозяйственный комплекс раз-
вивался стихийно, осваивая новые грузопотоки, 
вводя в строй новые мощности. В принципе, в этих 
условиях можно было бы и не принимать во внима-
ние отсутствие слаженной системы управления от-
раслью. Однако кризис потребовал как раз активной 
роли государства. Основной целью экономического 
развития любой страны является обеспечение внут-
ренних потребностей и эффективность участия в 
мировых хозяйственных связях. Эти факторы и 
определили задачи развития морского транспорта. 
Период 1991–2005 гг. отличался относительной 
устойчивостью мирового экономического роста. 
При этом усилилось значение внешних факторов в 
глобальном экономическом росте, что привело к 
опережению темпов роста провозной способности 
флота. Формирование международной экономики в 
условиях глобализации и на основе принципов Все-
мирной торговой организации (ВТО) ставит задачи 
национальным экономическим системам, нацелен-
ным на устойчивость формирования активного пла-
тежного баланса или получение сравнительных пре-
имуществ. Эта тенденция предопределяет пара-
метры производства, инвестиционного процесса и, 
как следствие, развитие морского транспорта. При 
этом последний становится важнейшим условием 
защиты экономических интересов и оптимизации 
экспорта транспортных услуг.  

В процессе развития национального морского 
транспорта в условиях жесткого внешнего влияния 
и ограниченности инвестиционных ресурсов высве-
тился ряд проблем, которые ранее сдерживали раз-
витие экономической самостоятельности предприя-
тий, но не были решающими в процессе управления 
экономическим ростом. В настоящее время четко 
прослеживается ряд негативных явлений в меха-
низме управления становлением новых стран как 
морских держав. Важнейшей закономерностью эко-
номического развития является неравномерность 
роста выпуска по годам исследуемого периода и су-
щественное различие темпов экономического роста 
по отдельным группам стран. Эта особенность 
усложняет планирование развития судоходного 
комплекса, обслуживающего соответствующие 
транспортно-экономические связи. При этом сле-
дует иметь в виду, что темпы роста морской тор-
говли превышают прирост промышленной продук-
ции. В этих условиях принципиальной задачей су-
довладельцев становится использование интенсив-
ных форм наращивания провозной способности с 
целью сохранения приемлемой эффективности 
функциональной деятельности флота. Существен-
ной проблемой следует считать недостаточность 
темпов обновления объектов производственной ин-
фраструктуры, что отрицательно отражается на 
обеспечении непрерывности производства и обра-
щения товаров. Оптимизация темпов развития тор-
говых портов влияет на ускорение прироста эффек-
тивности производственного сектора страны. 
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Важнейшими средствами повышения эффек-
тивности функциональной деятельности являются 
активное использование макроэкономических рыча-
гов и создание региональных источников финанси-
рования инвестиционных программ морских транс-
портных предприятий. О приоритетности оптимиза-
ции времени и сохранности доставки товаров мор-
скими путями свидетельствует характер развития 
контейнерных перевозок. Контейнерные техноло-
гии доставки грузов, несмотря на их высокую капи-
талоемкость, интенсивно развиваются. При форми-
ровании стратегии государственной поддержки 
предприятий национального морского транспорта 
следует учитывать, что результаты их деятельности 
зависят от максимума участия в обслуживании еди-
ных грузопотоков. При этом грузооборот флота и 
портов отражает лишь степень развития производ-
ственного потенциала и его конкурентоспособ-
ность. Транспортная составляющая в стоимости то-
вара формируется всей совокупностью флота, пор-
тов и сервисных организаций. Этим обусловлива-
ется потенциальное различие эффективности раз-
ных подразделений морского транспорта в зависи-
мости от уровня капиталоемкости работ. Следова-
тельно, необходим механизм, обеспечивающий от-
носительно равноценное использование производ-
ственного потенциала всех структурных подразде-
лений морского транспорта страны. При его разра-
ботке важно иметь в виду важнейшую роль пред-
приятий морского транспорта в формировании пла-
тежного баланса независимо от организационно-
правовых форм собственности. Для достижения 
адекватности состояния транспортной системы и 
грузопотоков необходимо привлечение инвестиций 
грузовладельцев в развитие флота и портов, расши-
рение их участия в формировании корпоративного 
капитала предприятий. При развитии националь-
ного морского транспорта необходимо учитывать не 
только макроэкономические задачи и потребности, 
но и условия, и параметры развития конкуриру- 
ющих подразделений.  

В условиях глобализации экономических отно-
шений и усиления интеграционных процессов необ-
ходимо определить перспективные совокупные ре-
зультаты изолированного и взаимоувязанного раз-
вития на основе мегапроектов. Они, в конечном 
счете, должны представлять целевые программы, 
которые включают локальные проекты достижения 
соответствия отдельных звеньев и всей логистиче-
ской цепи главным требованиям. Высокая стои-
мость и капиталоемкость требуют концентрации ре-
сурсов и управления денежными потоками. Инте-
грационные процессы с позиции грузовладельцев 
должны обеспечивать четкость отношений с транс-
портными предприятиями через специализирован-
ные экспедиторские, брокерские и агентские орга-
низации. Для флота, торговых портов главным ста-
новится оптимизация обработки грузопотоков и ра-
циональность использования потенциала. Значение 
в системе приоритетов морского государства при-

надлежит возможности разрабатывать проекты тор-
говых судов в соответствии со стандартами миро-
вого судоходства. На Украине сохранился потен-
циал судостроительного комплекса, однако необхо-
дим механизм его использования для строительства 
флота отечественных судовладельцев. Главной за-
дачей безопасного функционирования мирового 
торгового судоходства является не только техниче-
ское совершенство флота, но и обеспечение нор-
мальных условий работы экипажей судов незави-
симо от флага регистрации. В системе мероприятий 
по обеспечению эффективности и экономической 
устойчивости морских транспортных предприятий 
определенное значение приобретает организаци-
онно-правовая форма управления и собственности 
основного капитала.  

Вопросы развития украинского судостроения 
волнуют не только большое количество людей, ко-
торые работают в этой сфере, но и широкий круг лю-
дей, небезразличных к доле одной из наиболее раз-
витых отраслей народного хозяйства, что досталась 
Украине в наследство от СССР. Сегодня состояние 
этой отрасли в Украине очень тяжелое, и говорить о 
сильных конкурентных позициях Украины как мор-
ского государства в мире нецелесообразно. За по-
следние десять лет позиции судоходных компаний 
Украины были потеряны не только на международ-
ных, но и на внутренних линиях. Сам же морской 
флот значительно устарел – большинство судов уже 
не отвечают требованиям международных конвен-
ций. Более 92% грузов, которые обрабатываются в 
украинских портах, транспортируются иностран-
ными судами. Отечественные верфи в основном 
простаивают или работают на заграничного заказ-
чика. Среди сравнительных преимуществ, имею-
щихся в Украине для активного развития судостро-
ения и выхода на одни из первых позиций на миро-
вом рынке, можно назвать высокий научный потен-
циал судостроительного комплекса Украины, нали-
чие собственной сырьевой базы, необходимых про-
изводственных мощностей и квалифицированных 
кадров. Многопрофильность производства, ориен-
тация на мировой рынок, возможность изготовлять 
конкурентоспособную на мировом рынке продук-
цию говорят о том, что сегодня (при благоприятной 
конъюнктуре мирового судостроительного рынка) 
Украина должна не потерять шанс сохранить и раз-
вить накопленный судостроительный потенциал. 
Судостроительная промышленность Украины после 
образования независимого государства унаследо-
вала мощный промышленный потенциал: восемь 
прекрасно оснащенных, высокоприбыльных судо-
строительных заводов, которые составляли около 
30 % судостроения бывшего СССР. На этих заводах 
в предыдущие годы за счет механизации технологи-
ческих процессов повышалась производительность 
труда, снижалась себестоимость судов, росла чистая 
прибыль. Однако необходимо отметить, что 65% 
продукции судостроительных предприятий состав-
ляли военные корабли, которые строились по госза-
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казам. Потому вопросы финансирования строитель-
ства судов перед судостроительными заводами не 
стояли вообще. После 1992 г., когда строительство 
кораблей было практически остановлено, выясни-
лось, что большинство украинских судовладельцев 
не имеют средств для строительства необходимых 
им судов на отечественных судостроительных заво-
дах, которые одновременно потеряли и военные, и 
гражданские заказы. Выход из такого положения ви-
делся в строительстве судов на экспорт, тем более 
что украинские судостроительные предприятия 
строили экспортные суда на 10–12% дешевле, чем 
некоторые заграничные фирмы, и заказчиков было 
достаточно. Невзирая на то, что заграничные заказ-
чики занижали контрактную цену судов на 15–20% 
от мировых цен, объясняя это риском вложения 
средств в промышленность Украины, строительство 
судов на экспорт всё равно оставалось достаточно 
рентабельным. Риск инвестирования в украинскую 
экономику был результатом непоследовательной 
налоговой политики (ставки, которые часто изменя-
ются, механизмы начисления и уплаты налогов, от-
сутствие стабильных налоговых льгот для иностран-
ного инвестора); многочисленных бюрократических 
препятствий на пути реализации инвестиционных 
проектов; неподготовленности большинства пред-
приятий к инвестированию; отсутствия грамотного 
инвестиционного планирования; хронической убы-
точности большинства отечественных судострои-
тельных заводов.  

Состояние морского и речного украинского 
торгового флота характеризуется целым рядом нега-
тивных тенденций: 

• сокращение количества торговых судов, в том 
числе под национальным флагом, а более 150 тыс. 
офицеров торгового флота служат под чужими фла-
гами; 

• уменьшение валютных поступлений, полу-
ченных от работы флота, и, соответственно, сокра-
щение налоговых отчислений; 

• активное старение флота. 
Потенциальные возможности украинского су-

достроения позволяют ему занять, по крайней мере, 
седьмое место в рейтинге судостроительных держав 
мира. Следует отметить, что морской комплекс 
Украины не является безнадежно развалившимся – 
потенциал отрасли, который сохранен, вселяет 
надежду. Сейчас всё зависит от руководства госу-
дарства, которое должно провести реформирование 
и реструктуризацию судостроительных предприя-
тий, а также принять законодательные акты, направ-
ленные на поддержку отечественного судостроения.  

Во-первых, в Украине находятся 11 предпри- 
ятий, 25 конструкторско-технологических и науч-
ных организаций, где работало около 65 тыс. чело-
век. Из них хотелось бы выделить Черноморский и 
Херсонский судостроительные заводы.  

Во-вторых, в СССР все заводы, которые нахо-
дились на территории современной Украины, вхо-
дили в целый комплекс. После приобретения Укра-

иной независимости судостроительная отрасль по-
шла на спад. Некоторые заводы были приватизиро-
ваны, а в некоторых случаях – реприватизированы, 
поскольку инвесторы, мягко говоря, не выполняли 
своих обязательств, а иногда открыто «загоняли» 
предприятия в убыточное состояние.  

Фактическое пренебрежение развитием мор-
ского транспорта предопределило потерю Украиной 
статуса морской державы с последующим нараста- 
нием проблем и экономических потерь. При этом 
темпы пополнения флота не отвечали не только по-
требностям расширения участия в морских перевоз-
ках, но и простой замене базисного тоннажа. Однако 
благодаря предпринимательской инициативе флот 
украинских судовладельцев за последние годы уве-
личился. К сожалению, этот флот для повышения 
конкурентоспособности зарегистрирован под удоб-
ными флагами и фактически не обеспечивает фрах-
товую безопасность внешней торговли Украины. 
Основная же часть флота оказалась неадекватной 
относительно требований конкуренции, не соответ-
ствует безопасности мореплавания, возникают не-
допустимые параметры экологической безопасно-
сти. Вообще, характер развития мирового торгового 
флота и его распределение по флагам обусловлива-
ется динамикой внешнеторговых операций ведущих 
стран мира. Ежегодно на внешний рынок вывозится 
четверть промышленной продукции. Одновременно 
крупные промышленные концерны расширяют ка-
питальные вложения на территории всех развитых и 
большинства развивающихся стран. Таким образом, 
формируется сложный фактор, корректирующий 
тенденцию роста провозной способности мирового 
торгового флота. В этом же аспекте морской флот 
Европейского союза, после его расширения, превра-
тился в лидера Международной морской организа-
ции, как по тоннажу, так и по степени влияния на 
мировом фрахтовом рынке. Приведенные факты и 
условия отражают необходимость более строгого 
подхода к выбору альтернативных вариантов разви-
тия производственного потенциала морского транс-
порта Украины, необходимость перехода к актив-
ной морской политике, предусматривающей си-
стему мер эффективного развития торгового флота. 

Существующие министерства (ведомства) – 
осколки прошлого морского проекта – были не в со-
стоянии обеспечить разработку и реализацию но-
вого Морского проекта на протяжении последних 
лет. Также необходимыми звеньями в структуре 
управления должны быть Комитет ВР по морским 
делам и Морская коллегия при Президенте Укра-
ины. Самые широкие полномочия при реализации 
Морского проекта следует предоставить самоуправ-
ляющимся объединениям субъектов национальной 
морской индустрии вплоть до организации процесса 
лицензирования отдельных видов морехозяйствен-
ной деятельности. Сегодняшнее состояние морского 
и речного украинского торгового флота характери-
зуется целым рядом негативных тенденций: 

• сокращение количества торговых судов, в том 
числе под национальным флагом; 
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• уменьшение валютных поступлений, полу-
ченных от работы флота, и, соответственно, сокра-
щение налоговых отчислений; 

• активное старение флота.
Снижение объемов участия украинского флота 

в перевозках внешнеторговых грузов приводит, 
кроме потери прибылей, к усилению зависимости 
Украины от мирового фрахтового рынка и увеличе-
ния импорта транспортных услуг. Инфраструктура 
морехозяйственного комплекса страны пока в боль-
шей мере находится в государственной собственно-
сти. Это – реальность и очень значимый фактор, ко-
торый следует учитывать при разработке и реализа-
ции нового Морского проекта. С точки зрения наци-
ональной безопасности, наверное, логично было бы 
говорить не только о государственной собственно-
сти, но и о государственном контроле над инфра-
структурой. А госсобственность и госконтроль – это 
разные вещи, которые предполагают разный набор 
правовых инструментов для государственного 
управления. Сейчас, когда на повестку дня вышел 
вопрос модернизации инфраструктуры, то, естест-
венно, возникает вопрос о возможном участии част-
ного капитала в такой модернизации. Поэтому сразу 
же после вопроса об имеющихся в распоряжении 
государственных средствах встаёт вопрос о возмож-
ности привлечения внешнего финансирования, при-
влечении частного капитала для модернизации ин-
фраструктуры. Однако инвесторы (национальные 
или иностранные) ещё десять раз подумают, прежде 
чем вкладывать средства в активы, которые нахо-
дятся вне сферы их контроля. Вопрос привлечения 
частного капитала к управлению государственными 
активами находится в компетенции высшего руко-
водства страны. И здесь нужна чётко обозначенная 
государственная позиция. Пока же разговоры сво-
дятся к возможности приватизации портов. В то 
время как в Европе успешно развивается внутрен-
ний водный транспорт, Украина до сих пор не при-
соединилась к важнейшему для речного транспорта 
Европейскому соглашению (1996 г.). По судоход-
ным каналам Рейн – Майн – Дунай и разветвленной 
системе внутренних водных путей и устьевых пор-
тов Амстердам, Роттердам, Антверпен, Констанца 
груз может быть доставлен внутренним водным 
транспортом практически по всей Европе. Для 
Украины перспективны внутренние водные марш-
руты Одер – Висла – Припять – Днепр и Западная 
Двина – Припять – Днепр с устьевыми портами  
Рига – Херсон.  

Руководители Мариупольского порта и мор-
ского института (АМИ) стали нашими постоянными 
партнёрами, участниками семинаров, круглых сто-
лов и конференции по ЧЭС, публиковали статьи и 
материалы в научных сборниках ДонНУ. Здесь бу-
дет уместным упомянуть, что ещё в период своей ра-
боты в областных органах статистики в конце 80-х  
я опубликовал небольшой экономический доклад, 
посвящённый 100-летию Азовского морского паро-
ходства (АМП). Нужно признаться, я всегда был не-
равнодушен к МОРЮ, занимался в морском клубе г. 

Бердянска, второй малой родины нашей семьи. За-
читывался книгами о МОРЕ, как художественными, 
так и специальной литературой. В конце 90-х полу-
чил удостоверение капитана маломерного флота, 
имею катер на Азовском море и моторную лодку на 
Северском Донце. Более того, тогда, в юности,  
в начале 60-х, получил вызов для поступления в 
Херсонскую мореходку, но семейные обстоятель-
ства не позволили мне осуществить мечту. Даже по 
литературе русской и украинской написал сочине-
ния, посвященные морякам, – «Заветный камень» и 
«Загибель ескадри», которые преподаватели попро-
сили перенести в их тетради, где они хранили луч-
шие работы учеников. Интересно и то, что мне уда-
валось неоднократно вставлять «морскую» про-
грамму в различных мероприятиях, которые органи-
зовывал. Например, ещё при организации походов и 
военных учениях КЭК (см. начало повествования) 
мы провели с моими друзьями из Мариуполя пере-
ход под парусами и на вёслах на легендарных мор-
ских ялах к месту высадки морского десанта в Ши-
рокой балке – решающей военной операции при 
освобождении города у моря – Мариуполя. Именно 
на таких ялах в юности я занимался в морском клубе 
Бердянска. Во второй раз я разнообразил морской 
романтикой программу МЛЭШ – прогулкой на теп-
лоходе по Бердянскому заливу и высадкой с ночев-
кой в палатках на Бердянской косе, купанием в от-
крытом море (правда, до сих пор мне сдаётся, не 
всем тогда это пришлось по душе, включая моих мо-
лодых коллег). А в третий раз море вошло в про-
грамму международной конференции по ЧЭС, когда 
вся программа прошла на круизном лайнере. И вот, 
когда наше сотрудничество с АМИ вышло на доста-
точно высокий уровень и я встретился с руководи-
телем института, выяснилось, что когда-то мы с ним 
пересекались в АМП в период подготовки мною 
экономического доклада – почти 20 лет тому назад. 
Теперешняя встреча была иного характера и быстро 
перешла в обсуждение вопросов, изложенных выше, 
о торговом флоте Украины. А ещё был эпизод в ком-
сомольской молодости, во время одного из приездов 
в Мариуполь сблизился с моряками, был посвящён 
в международном клубе моряков в мореманы под 
кличкой «Дельфин», о чём до сих пор храню офици-
альное свидетельство. Более того, эта дружба позво-
лила мне побывать на Всесоюзном совещании моря-
ков в Таллинне. Началось наше десятилетнее тесное 
сотрудничество. Я стал по совместительству про-
фессором АМИ (сбылась мечта юности), мы издали 
в соавторстве три коллективные монографии, посвя-
щённые изложенным выше проблемам флота и мо-
рехозяйственного комплекса Украины, причём пер-
вая так и называлась – «Украина – держава мор-
ская». Эта тематика была поддержана в рамках 
НИСИ при Президенте Украины. Год тому назад из-
дательство одного из морских восточно-европей-
ских государств предложило мне издать мою моно-
графию по вопросам морехозяйственного ком-
плекса (видимо, они мониторят издаваемые статьи 
по определённым темам и им попались на глаза и 
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мои публикации). Однако я увидел её лишь в элек-
тронном виде, спасибо и на том. Ну а сотрудниче-
ство с моряками прервалось опять же на третьем из- 
ломе, о чём речь впереди… Напоминаю, что все пуб-
ликации отражены в юбилейных библиографиче-
ских Указателях, на которые есть ссылка в начале 
повествования. 

 
Великий шёлковый путь 
Вполне логично, что теперь мы добрались до 

очередного достаточно существенного направления 
в наших научных исследованиях. Символом связей 
между Востоком и Западом, уходящих в глубь ве-
ков, можно назвать Великий шёлковый путь. Воз-
никновение этой трансконтинентальной дороги 
стало логическим продолжением торговых, куль-
турных и духовных контактов, существовавших ты-
сячелетиями ранее. Ещё первые цивилизации и ран-
ние государственные объединения, возникавшие в 
эпоху неолита и бронзы, стремились к расширению 
занимаемого ими пространства. В их состав включа-
ются крито-микенская, египетская, месопотамская, 
луристанская территории, культуры Закавказья и 
Северного Кавказа, намазгинская – на юге Средней 
Азии, хараппские долины Инда, иньская цивилиза-
ция Китая. Торговые  операции в это время осу-
ществлялись на территориях протяженностью в не-
сколько тыс. км. Об этом свидетельствуют много-
численные исследования ученых. Впервые в исто-
рии человечества на гигантских просторах от Сре-
диземноморья до Тихого океана он соединил раз-
личные страны и народы, связал их материальную, 
художественную и духовную культуры. Многие 
века по этому пути осуществлялся обмен идеями, 
технологиями, ремеслами, верованиями. В хрониках 
запечатлен подвиг отважных первопроходцев, пре-
одолевавших пустыни и горы в поиске неведомых 
стран, сокровищ и приключений. Путешественни-
ков не пугало ничто – ни многотрудный путь, зани-
мавший долгие годы, ни грозные, воинственные ко-
чевники, нападавшие на караваны, ни безводные 
азиатские пустыни. 

Шёлковый путь имел несколько маршрутов, 
которые проходили через разные перевалы в горных 
хребтах и обходили пустыни, но наиболее извест-
ным было «северное направление», оно начиналось 
в древней столице Китая – Чанъане, шло через Лань-
чжоу в Дуньхуан, где дорога разделялась на два 
направления. Очевидно, что к рубежу эр был нара-
ботан, через посредство ближневосточных и перед-
неазиатских торговцев, значительный опыт куль-
турно-экономического сотрудничества представи-
телей западного античного общества с народами 
Центральной, Средней и Юго-Восточной Азии. Ис-
торически Шёлковым путем назывался трансконти-
нентальный торговый маршрут из Азии в Европу, 
ещё в 200 году до н. э. соединявший Римскую импе-
рию на Западе и Китай на Востоке. На протяжении 
нескольких веков основной участок Шёлкового 
пути проходил из Чанъаня (современный Сиань)  

до Константинополя. Страны Шёлкового пути пре-
вратились в регион с высокой динамикой роста . 
и огромным потенциалом для инвестирования.  
Вместе с тем, для того чтобы использовать широкий 
спектр возможностей, государственный и частный 
секторы этих стран должны углубить сотрудниче-
ство, показав свою решимость улучшить ситуацию 
в регионе. Дело не только в том, чтобы сделать  
Восток и Запад ближе друг к другу. История любой 
нации определяется не только ее собственными ма-
териальными и духовными ресурсами, но также и ее 
внешним окружением. Ни одна нация никогда не яв-
лялась и не является полностью изолированной. 
Сейчас уже совершенно ясно, что даже в ранние пе-
риоды, задолго до революции в средствах связи, 
определенные виды взаимодействия между наро-
дами были неизбежны.  

Процветание Киевского государства основыва-
лось на внешней торговле. Необходимо подчерк-
нуть, что во времена раннего средневековья дина-
мика международных отношений была совсем не та-
кой, как в наши дни. Основные европейские нации 
уже находились в процессе формирования, но центр 
притяжения, и политический, и культурный, распо-
лагался не в Европе, Западной или Центральной, а в 
Византии. Византийская империя значительно пре-
восходила империю Каролингов в области эконо-
мики, так же как и в дипломатии. Фактически она 
являлась одной из двух мировых держав того вре-
мени, второй был Арабский Халифат. В то время За-
падная Европа никоим образом не могла претендо-
вать на сколько-нибудь значительную роль в разви-
тии науки и техники. Украина – самое протяженное 
государство Европы и «фактор географии», она иг-
рает своеобразную роль индикатора, определяю-
щего социальное развитие через конфликт Севера и 
Юга, Запада и Востока. «Географическую судьбу» 
державы задает её месторазвитие в многомерном 
(геополитическом, мифологическом, религиозном, 
геоэкономическом, социокультурном и др.) комму-
никационном пространстве, на раскаленных рубе-
жах которого образуется созидательная или разру-
шительная энергетика. 

Обратимся к истории формирования геоэконо-
мического кода Украины, без которой невозможно 
понять природу его современной трансформации. В 
прошлом «географический фактор» сыграл важную 
роль в стремительном восхождении Киевской Руси 
на политической карте Европы. Экономический 
подъем Византии вызвал необходимость формиро-
вания нового пути – «из варяг в греки». Географи- 
ческое разделение труда усиливало не только специ-
ализацию на производстве тех или иных товаров, 
предназначенных для внешнего рынка, но и обеспе-
чивало функционирование торговых коммуника-
ций. Для этого требовалась консолидация местных 
племен вокруг единого центра. Так началось станов-
ление великого Киева, ставшего «матерью городов 
русских». Географическое положение Киева на ру-
бежах леса и степи в месте сходимости речных тор-
говых путей с Верхнего Днепра, Припяти, Бере- 
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зины, Сожа, Десны, Тетерева, где, кроме днепров-
ского направления на Царьград (торговый мировой 
центр), начинались ответвления на Волгу и Дон, 
превратило город в стратегический центр, контро-
лирующий торговлю обширного региона. Этнопри-
родные рубежи явились важным фактором объеди-
нения восточнославянских племен и консолидации 
Киевской Руси вдоль торговой коммуникации «из 
варяг в греки», которая в Черноморье пересекалась 
с Великим шёлковым путем. В период наивысшего 
расцвета Киев считался третьим по величине евро-
пейским городом. 

Высокий коэффициент транзитности террито-
рии и выход к морям создают благоприятные усло-
вия для мирохозяйственной интеграции. Важным 
направлением стратегии экономического развития 
Украины является интеграция ее национальных 
транспортно-коммуникационных коридоров в 
транспортную евразийскую магистраль междуна-
родного сообщества. Актуальность этого процесса 
усиливается в связи с необходимостью оптимизации 
условий реализации общего экспортно-импортного 
потенциала Украины, с учетом выгодной геополи-
тической позиции страны, позволяющей рассматри-
вать ее территорию в качестве региональной евро-
пейской макротранзитной транспортно-коммуника-
ционной зоны. Геостратегическое расположение 
Украины позволяет ей быть выгодным мостом для 
транзитных перевозок товаров и пассажиров между 
государствами Европы, Азии и Ближнего Востока. 
Сегодня в Украине отсутствует стратегия дальней-
шего развития отношений с Китаем, практической 
реализации документов, которые уже заключены. 
Украинский бизнес активно ищет новые возможно-
сти в Китае, но без государственной поддержки это 
будет сделать очень сложно, потому что нужно кон-
курировать с ведущими иностранными кампаниями, 
которые такуюподдержку имеют. По объему това-
рооборота Украина является третьей страной – тор-
говым партнером для КНР в СНГ (после Российской 
Федерации и Казахстана). Китайская Народная Рес-
публика занимает первое место среди торговых 
партнеров Украины в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Украина заинтересована в активном участии 
в расширении географии этого транспортного кори-
дора. Этому способствуют геоэкономическое распо-
ложение нашей страны, развитая транспортная ин-
фраструктура, активные торгово-экономические 
связи с соседними странами и КНР, широкие потре-
бительские возможности внутреннего украинского 
рынка. 

Сейчас Украина не использует опыт Китая и не 
учитывает те идеи, которые сделали бы использова-
ние потенциала Украины для реализации концепту-
альных положений проекта «Один пояс, один путь» 
в смысле реиндустриализации, модернизации и по-
вышения эффективности производства, защиты 
природной среды, использования логистических 
возможностей. Инициатива «Один пояс, один путь» 
нацелена прежде всего на установление тесных эко-
номических связей Китая с западной частью Евра- 

зии. В случае непринятия Украиной проекта «Один 
пояс, один путь» и отсутствия практических шагов 
по его реализации на территории Украины Китай 
будет вынужден искать для его реализации альтер-
нативные маршруты через Россию или Турцию.  

В геополитическом плане Китай является со-
знательным сторонником украинской евроинтегра-
ции и всегда определял Украину как «важное госу-
дарство в Европе». Руководство КНР приветство-
вало подписание Украиной Соглашения об ассоциа-
ции с ЕС и рассматривает привлечение Украины к 
развитию «Нового экономического пояса – Великий 
шёлковый путь», которое является личной инициа-
тивой председателя КНР Си Цзиньпина. В случае 
успешной реализации амбициозного китайского 
плана (который предполагает прямой выход Китая в 
Европу через Центральную Азию и Кавказ) – Укра-
ина будет иметь принципиально новое геополитиче-
ское место «первой европейской страны на Шёлко-
вом пути». Следует отметить, что в Европе доста-
точно благосклонно относятся к китайским планам 
и, учитывая неограниченные финансовые возмож-
ности Европейского союза, не отрицают возможную 
китайскую экономическую активность в отношении 
Украины. Более того, ЕС прямо заинтересован в 
том, чтобы осуществить модернизацию Украины на 
китайские средства. 

Таким образом, Украина имеет уникальную 
возможность стать центром развития «Нового эко-
номического пояса – Великий шёлковый путь» в 
Черноморско-Балтийском регионе с привлечением 
стран Балтии, Вышеградской четверки, Румынии, 
Болгарии, Беларуси, Грузии. Отсутствие в Украине 
собственного видения себя как важного фактора в 
связях Европы и Азии, слабые попытки делать опре-
деленные шаги отдельно в направлении сотрудни- 
чества с Европой и Азией создают ситуацию, когда 
Украина будет зависима от своих торговых партне-
ров и станет ареной для конкурирующих геоэконо-
мических проектов. Вероятность этого сценария бу-
дет зависеть не только от действий Китая, но также 
от успехов переговоров ЕС и США по созданию 
трансатлантической зоны свободной торговли. В 
любом случае существует большая вероятность для 
Украины превратиться в объект, который может 
быть включен (или не включен) в чужие геоэконо-
мические проекты, без права определять в таких 
проектах свое место и приоритеты.  

Важно отметить, что проект «Нового экономи-
ческого пояса – Великий шёлковый путь» является 
не столько инфраструктурно-транспортным, 
сколько новым прорывным шагом в деле интегра-
ции Китая в мировую экономику и завоевания в ней 
доминирующих позиций. Экономический пояс 
Шёлкового пути включает в себя страны, через ко-
торые проходил исторический шёлковый путь в 
Центральной, Западной Азии, на Ближнем Востоке 
и в Европе и подразумевает развитие региона в свя-
занное экономическое пространство с помощью раз-
вития инфраструктуры, расширения культурных и 
экономических связей. В 2015 г. КНР вышел на пер- 
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вое место в мире по объему ВВП по ППС, при этом 
являясь крупнейшим в мире экспортером товаров, 
занимая с 2013 г. первое место по товарообороту 
и обладая гигантскими золотовалютными резер-
вами. Этим вопросам была посвящена моя моногра-
фия в соавторстве, которая имела немалый успех в 
научно-образовательной среде, и не только Укра-
ины. Она была принята китайскими коллегами, 
были изданы статьи в украинских сборниках и в 
КНР (это можно найти в библиографическом Указа-
теле – о нём речь в начале эссе). Я неоднократно по-
бывал в Китае в период 1999–2015 гг. Даже когда у 
нас стало худо – третий излом, они пригласили ра-
ботать и жить у них меня с женой… но увы… Ки-
тайские коллеги не только публиковались у нас, но 
неоднократно приезжали и делали научные до-
клады, принимали участие в различных научных ме-
роприятиях и зимних семинарах и МЛЭШ, конфе-
ренциях по ЧЭС, а также, благодаря нам, устано-
вили прямые контакты с академической наукой 
Украины и Донбасса. Наши научные разработки 
этого направления получили хорошее признание и 
спрос в научно-образовательной среде Китая и 
Украины. 

 
Альтернативная энергетика 
Выше в нашем повествовании мы касались 

угольной отрасли, теперь есть необходимость обра-
титься к смежной с ней отрасли – энергетике. Но 
сначала небольшой рассказ о том, как эта проблема 
вошла в поле наших научных интересов. При доста-
точно большом количестве публикаций и активном 
участии в различных зарубежных и отечественных 
конференциях, симпозиумах, семинарах и круглых 
столах, а также телеинтервью и передачах моё имя с 
указанием данных о профессиональной и обще-
ственной деятельности прописалось в Интернете. 
Естественно, я периодически их просматривал и ча-
сто видел однофамильцев – учёных, политиков  
и даже актеров, но рядом чаще всего «высвечива-
лось» имя однофамильца и тёзки, отличие только  
в отчестве и сфере деятельности. Однажды от  
Ю. Ф. Макогона приходит e-mail с просьбой отве-
тить на предмет знакомства, так как мой однофами-
лец ищет возможных родственников. Он давно жи-
вёт в США, старше меня почти на 20 лет. Посте-
пенно наша переписка прояснила отсутствие род-
ственных связей и после перешла в выяснение науч-
ных интересов. Мой «родственник» объявил о том, 
что его давние украинские коллеги – ученые-гео-
логи (именно в этой области он доктор наук) пригла-
сили его на Международный геофорум в Судак. Он 
попросил их послать приглашение и мне. Очень за-
хотелось ему на родину, заодно и познакомиться во-
очию со мной. А поскольку я работал по совмести- 
тельству директором Регионального филиала НИСИ 
при Президенте в Донецке, то приглашение передал 
в Киев. На удивление их заинтересовала тематика 
форума по вопросу альтернативных и возобновляе-
мых источников энергии. Самое интересное было 

дальше – мой тёзка не приехал, а его статья со мной 
в соавторстве была опубликована, хотя я просил не 
делать этого, но ему казалось, что это будет некоей 
гарантией моего участия. Ведь я подготовил и опуб-
ликовал свою статью. Кончилось тем, что пришлось 
выступать с его материалом и своей презентацией. 
Проблемы, которые мы подняли с ним в статьях, 
следуют ниже. А переписка у нас с несостоявшимся 
родственником продолжилась, но прервалась сразу 
после обмена мнениями об оценке третьего из-
лома… упомянутого уже не раз, но о нём слова впе-
реди. А геологам я понравился, и они несколько раз 
меня приглашали, но ввиду событий на Донбассе 
(третий излом) и отсутствия финансирования при-
шлось отказаться от участия и публикаций, нарабо-
танный материал вошёл в курс университета по 
стратегии устойчивого развития; это есть в юбилей-
ных библиографиях.  

Так о чем же мы писали и докладывали с моим 
старшим коллегой на геофоруме? Уровень развития 
каждой страны в современном мире во многом опре-
деляется удельной величиной и качеством потреб-
ляемой энергии на душу населения. Прошедшие  
200 лет современной цивилизации характеризуются 
активным приростом народонаселения, высокой 
степенью индустриализации и резким ростом по-
требления энергии. За этот период население земли 
возросло в 7 раз, потребление энергии – в 50 раз. 
Важно подчеркнуть, что если в 1800 г. доля угля в 
мировом балансе энергопотребления не превышала 
5%, то в 1880 г. она составила 50%. В 1924 г. до-
стигла максимума, превысив 74%. К настоящему 
времени доля угля в энергобалансе мира составляет 
около 30 %. Нефть и природный газ 200 лет тому 
назад вообще не использовались как источник энер-
гии, ещё не было «потребителя». В начале ХХ века 
доля нефти и природного газа не превышала 3% в 
энергобалансе мира, в 1950 г. достигла 40%, а в  
2012 г. превысила 57%. Украина – развивающаяся 
страна, имеет показатель удельного потребления 
энергии на душу населения выше среднемирового. 
Кроме того, современные технологии его освоения 
дороги и экологично опасны. В настоящее время це-
лесообразно сосредоточить внимание на разведке и 
освоении двух источников минеральной энергии: 
гидрат-газ и газ углей. Эти источники доступны и 
помогут решить проблемы обеспечения потребите-
лей собственным сырьем вместо импортного, обез-
опасить разработчиков, укрепить стратегическую и 
экономическую независимость.  

Современная энергетика дорога, но будет ещё 
дороже. Время необратимо. Науке и бизнесу Укра-
ины есть над чем работать. Главное – есть ресурсы, 
которые можно добыть. Украине необходима само- 
стоятельная государственная Программа по иссле-
дованиям и освоению газа в гидратном состоянии, 
сосредоточенным в недрах Чёрного моря. Целесооб-
разно создать Международный консорциум приле-
гающих государств, что скоординирует работы и со-
кратит время исследований и необходимые сред- 
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ства. К сожалению, многие относят газ в гидратном 
состоянии к категории aльтернативных, нетрадици-
онных ресурсов углеводородов, в то время как гид-
рат-газ после его перевода в свободное состояние 
обладает всеми стандартными свойствами, но его 
поиски, разведка и разработка требуют нетрадици-
онных технологий. Особенность разработки ГГЗ вы-
звана необходимостью трансформации газа в пласте 
из твердого кристаллического в свободное состоя-
ние с последующим отбором традиционными техно-
логиями. Первые экспериментальные исследования 
условий образования и разложения гидратов в ре-
альных пористых средах позволили сформулиро-
вать три базовых принципа разработки ГГЗ. Опреде-
лить особенности использования каждой из техно-
логий в зависимости от исходной геологической ин-
формации о залежах, дать методику определения за-
пасов газа, предложить методику определения ин-
тервалов глубин существования ГГЗ, определить 
критерии выбора наиболее перспективных террито-
рий для поисков ГГЗ. Предложена первая карта пер-
спективных территорий для выявления гидратных 
залежей.  

Акватория Чёрного моря по многим парамет-
рам уникальна – это замкнутая, практически не про-
точная система. Минерализация воды в Чёрном 
море низкая, возрастающая с глубиной от 17 до 23%. 
Уникальным фактом является постоянство темпера-
туры воды в Чёрном море в интервале глубин от 100 
до 2200 м. Термодинамические условия образования 
и стабильного существования гидрата метана в при-
донных породах имеют место начиная с глубин по 
воде около 780 м. Важной особенностью Чёрного 
моря является наличие осадочных пород перемен-
ной толщи в зоне образования гидратов – от 3–4 до 
17 км. Пластовая температура в разрезе пород воз-
растает с глубиной и, согласно термоградиенту в 
данном регионе, на границе с отложениями базальта 
превышает  500 оС. Черное море – подарок Природы 
странам, к нему прилегающим: это идеальная зона 
отдыха, промысла морепродуктов, транспорта, хра-
нилище углеводородов – источник минеральной, 
экологически чистой энергии, в том числе газа в 
гидратном состоянии. Конкретные решения по 
определению запасов и технологиям разработки ГГЗ 
опираются на комплексную геологическую инфор-
мацию сейсмики и геофизики. Украине Природа по-
дарила два крупных месторождения: Шебелинское, 
которое уже почти выработано, и соизмеримое с 
ним газогидратное, расположенное южнее Крыма, 
которое может быть освоено в ближайшее время. 
Наука и производство Украины располагают опыт-
ными специалистами, готовыми к выявлению и ком- 
мерческому освоению залежей гидрата в Чёрном 
море. Наиболее перспективным план освоения ГГЗ 
Черного моря может быть на основе Международ-
ного консорциума прилегающих государств. Такое 
сотрудничество будет благотворно как экономиче-
ски, так и политически, стабилизируя ситуацию в 
регионе. 

А вот в краткосрочной перспективе для реше-
ния проблемы энергообеспечения и энергосбереже-
ния предприятий старопромышленных регионов 
нами рассмотрены несколько путей получения аль-
тернативной энергии. Однако наибольшего внима-
ния из них заслуживают два последних, так как пер-
вый путь хоть и перспективный, но очень затрат-
ный, а со вторым нужно быть очень осторожным, 
так как импорт всегда означает зависимость от дру-
гого государства. Учитывая актуальность вопроса 
энергетической безопасности стран Евросоюза и са-
мой Украины, следует ещё раз обратить внимание 
на проблему согласованности действий всех заинте-
ресованных сторон. Данные топливно-энергетиче-
ских балансов большинства индустриальных регио-
нов стран ЕС показывают, что новые и альтернатив-
ные источники энергии пока ещё не могут составить 
достойной конкуренции традиционным топливно-
энергетическим ресурсам. В настоящее время в 
мире до 70% энергии вырабатывается из углеводо-
родов: нефти, газа и угля. Однако есть страны, кото-
рые удовлетворяют свои потребности в топливно-
энергетических ресурсах не за счет увеличения им-
порта нефти и газа, а за счет использования других 
альтернативных ресурсов (Япония, Германия, 
США). При очень низких объемах запасов нефти, 
газа и угля они имеют высокие объемы использова-
ния атомной энергии, гидроэнергии и новых возоб-
новляемых источников энергии.  

Основные выводы, которые можно сделать из 
этого утверждения: 

 В Украине неоправданно высокая доля при-
родного газа в энергетическом балансе – почти в  
2 раза выше, чем в мире и ЕС. 

 В Украине неоправданно низкая доля ВИЭ –
в 4 раза ниже, чем в мире, и в 3 раза ниже, чем в ЕС.  

Для решения проблем энергообеспечения и 
энергосбережения в Украине есть ряд путей: 

1. Повышение потенциальных возможностей
разведки, добычи и переработки нефти и газа, вклю-
чая «сланцевый». 

2. Диверсификация импорта энергоносителей.
3. Повышение эффективности использования

альтернативных источников энергии. 
4. Максимальное использование вторичных

энергоресурсов. 
Украина также располагает богатыми потенци-

альными возможностями использования альтерна-
тивных энергетических ресурсов, таких как солнце, 
ветер, торф, отходы древесины, угольные шламы, 
биоотходы, биогаз, сельхозотходы и др.  

Но из-за отсутствия достаточного финансиро-
вания уровень использования альтернативных энер-
горесурсов в пересчете на 1000 жителей в Украине 
примерно в 100 раз ниже, чем в странах ЕС. 

Получение энергии из биомассы (древесных и 
сельскохозяйственных отходов, соломы, навоза, ор-
ганической части твердых бытовых отходов) явля-
ется одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей во многих странах мира. Этому способ-
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ствуют такие ее свойства, как большой энергетиче-
ский потенциал и возобновляемый характер. Кроме 
того, деньги, выплаченные энергогенерирующими 
предприятиями за местное сырье, остаются в реги-
оне и способствуют его экономическому развитию. 
То есть можно считать, что биомасса – это неисся-
каемый источник оборотных средств. Из всех ВИЭ 
доля биомассы является наибольшей после большой 
гидроэнергетики – около 18%. В обоих случаях ос-
новную часть потенциала составляют отходы сель-
ского хозяйства (солома, стебли, лузга и т. п.). Био-
масса (без доли, используемой другими секторами 
экономики) может обеспечить 5,3–8,8% общей по-
требности Украины в первичной энергии (с учетом 
различных оценок энергетического потенциала био-
массы). При разработке концепции развития био-
энергетики в Украине за основу были приняты кон-
цепция Дании и вероятная оценка энергетического 
потенциала биомассы в Украине. Обе страны имеют 
относительно малую территорию, покрытую лесом 
(около 14 %), и высокоразвитый сельскохозяйствен-
ный сектор, что подводит к подобной структуре по-
тенциала биомассы в них. Привлечение потенциала 
биомассы, не используемой другими секторами эко-
номики, к энергетическому балансу Украины есть 
первоочередная задача, выполнение которой ре-
ально на протяжении ближайших 5–10 лет. Среди 
факторов, которые могут увеличить количество био-
массы, доступной для энергетического использова-
ния в ближайшем будущем, следует отметить повы-
шение урожайности зерновых культур (и, соответ-
ственно, общего сбора соломы) и уменьшение доли 
соломы, используемой как грубый корм и подстилка 
для скота. По предварительным оценкам, эти фак-
торы приведут к двукратному увеличению количе-
ства биомассы, доступной для энергетического ис-
пользования. Кроме того, для Украины с ее боль-
шим потенциалом сельскохозяйственных земель 
очень перспективной является организация специ-
альных энергетических плантаций быстрого обо-
рота (ива, тополь, и др.). Привлечение биомассы, 
специально выращенной на землях, которые сейчас 
не используются или используются неэффективно в 
Украине, приведет к повышению доли биомассы в 
энергетическом балансе страны до 20–25%. Приори-
тетного развития в Украине требуют технологии 
прямого сжигания древесины, в первую очередь для 
производства теплоты и технологического пара. 

Технологии сжигания соломы также являются 
очень перспективными для Украины. Но широкое 
распространение этих технологий требует решения 
ряда вопросов организации сбора, прессования тю-
ков, транспортировки и хранения соломы. Крупные 
биогазовые установки также играют важную роль в 
концепции. Их широкое внедрение возможно на 
свинофермах с поголовьем более 5 тыс., фермах 
крупного рогатого скота (КРС) с поголовьем более 
600 голов, птицефабриках и предприятиях пищевой 
промышленности. Развитие биоэнергетических тех-
нологий уменьшит зависимость Украины от импор-

тированных энергоносителей, повысит ее энергети-
ческую безопасность за счет организации энерго-
снабжения на базе местных возобновляемых ресур-
сов, создаст значительное количество новых рабо-
чих мест (преимущественно в сельских районах), 
внесет большой вклад в улучшение экологической 
ситуации.  

В Украине образуется ежегодно 2,6 млрд м3 от-
ходов, в их числе твердых бытовых отходов (ТБО) – 
30 млн т. Определенный энергетический потенциал 
для теплоснабжения можно получить сжиганием 
бытовых отходов. Особенностью установки, кото-
рая сжигает ТБО, являются постоянные затраты 
сжигаемого топлива, так как количество ТБО – по-
стоянное на протяжении всего года и мало изменя-
ется в зависимости от сезона. Это вызовет необхо-
димость использования установки, которая сжигает 
ТБО в виде базового источника тепла, в соединении 
с пиковой водонагревательной котельной или как 
источник для покрытия потребностей технологиче-
ского теплопотребления. 

В настоящее время разработаны и промыш-
ленно реализуются следующие технологии их ис-
пользования:  

– различные технологии прямого сжигания 
ТБО на специальных мусоросжигательных заводах 
для комбинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии и использования полученных 
шлакозольных отходов в качестве сырья для изго-
товления строительных материалов и изделий;  

– брикетирование отходов путем прессования с 
последующим сжиганием в котлах ТЭЦ в качестве 
добавки к используемому топливу; 

– производство биогаза из захоронений ТБО на 
полигонах для сжигания в котлах или двигателях 
внутреннего сгорания для заправки спецавтотранс-
порта, обеспечения привода теплового насоса, при-
вода электрогенератора для выработки электроэнер-
гии и использования охлаждающей воды для тепло-
снабжения.  

Ветер – один из нетрадиционных источников 
энергии. Ветер рассматривается специалистами как 
один из наиболее перспективных источников энер-
гии, способных заменить не только традиционные 
источники, но и ядерную энергетику. 

Выработка электроэнергии с помощью ветра 
имеет ряд преимуществ: экологически чистое про-
изводство без вредных отходов; экономия дефицит-
ного дорогостоящего топлива (традиционного и для 
атомных станций); доступность; практическая неис-
черпаемость. В Украине взят курс на ускоренное 
развитие производства ветроэнергетических устано-
вок (ВЭУ) и строительство ветроэлектростанций 
(ВЭС) общей мощностью 500 МВт и более, для  
чего в ветроэнергетику направляются большие гос-
ударственные инвестиции. По данным исследова-
ния Украинской ветроэнергетической ассоциации 
(УВЭА), за годы независимости в стране установ-
лено около 1170 ветроагрегатов мощностью до  
10 кВт, в том числе на Донбассе – Новоазовская вет-
роэлектростанция. Украинская ветроэнергетика 
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представляется перспективным вложением инвести-
ций в силу природно-климатических факторов, а 
также по причине мер государственного регулиро-
вания. В самом деле, условия для сооружения ветро-
электростанций на территории северного Причерно-
морья и Карпат считаются одними из самых лучших 
в мире. 

Украина имеет хорошее географическое распо-
ложение для развития гелиоэнергетики. С помощью 
наиболее распространённых солнечных батарей се-
годня можно преобразовать солнечную энергию в 
электричество с эффективностью до 24%. Украин-
ская стратегия развития солнечной энергетики за-
ключается в следующем: 

 промышленное производство фотоэлектриче-
ской продукции (поликристаллический кремний, 
монокристаллический кремний, солнечные эле-
менты, солнечные батареи, солнечные фотоэлектри-
ческие станции и установки); 

 экспорт фотоэлектрической продукции;
 использование солнечных электрических

установок в народном хозяйстве. 
На данный момент в Украине осуществлено бо-

лее пятидесяти экспериментальных проектов по 
солнечному теплоснабжению, используемых в раз-
ных областях народного хозяйства. Стратегия раз-
вития тепловой солнечной энергетики в Украине 
предполагает следующее: 

 производство качественного оборудования с
использованием передовых технологий; 

 масштабное производство оборудования для
тепловой солнечной энергетики; 

 подготовка нормативных документов для спе-
циалистов; 

 создание системы информации об отечествен-
ных и зарубежных разработках в области гелиотех-
ники, рекламы и маркетинга передовых достиже-
ний; 

 создание государственных, отраслевых и ре-
гиональных структур развития и внедрения соответ-
ствующих технологий и оборудования. 

Гелиоэнергетический потенциал Украины до-
вольно перспективный. Наша страна имеет доста-
точно высокий уровень поступления солнечного 
света. Наибольшее число часов солнечного света, 
2300–2400 часов в год, наблюдается на побережье 
Черного и Азовского морей. 

В странах ЕС, как и в большинстве других 
стран мира, для стимулирования производства ВИЭ, 
как правило, применяется 4 основных экономи- 
ческих механизма: 

1. Рыночные, а часто даже сверхрыночные, за-
вышенные за счет дополнительного налога, стоимо-
сти традиционных энергоресурсов (природного 
газа, нефтепродуктов, угля). 

2. Специальные повышенные тарифы на выра-
ботку электроэнергии из возобновляемых источни-
ков – так называемые «зеленые тарифы». 

3. Субсидирование конечному потребителю от
20 до 40 % общей стоимости покупки энергосбере- 

гающего оборудования и оборудования для произ-
водства энергии из ВИЭ. 

4. Четкие действующие государственные про-
граммы по использованию ВИЭ. 

Украина имеет огромный потенциал практи- 
чески всех видов возобновляемых источников энер-
гии. При желании в ближайшие десятилетия можно 
решить вопросы электро- и теплоснабжения страны 
за счет энергии солнца, ветра, биоэнергетических 
отходов, тепла земли и гидроэнергетических ресур-
сов. Что касается особенностей реализации про-
грамм энергосбережения на предприятиях Дон-
басса, то сложившаяся здесь экологическая ситу- 
ация, как и в любом индустриальном регионе, явля-
ется основным ограничивающим фактором, опреде-
ляющим специфическое развитие предприятий ста-
ропромышленного региона. Техногенная нагрузка в 
Донецком регионе – самая высокая в Украине. По-
этому важнейшими целями решения проблем энер-
гоэффективности промышленных предприятий 
нами видятся понижение техногенной нагрузки на 
природную среду и создание условий для самовос-
создания экологических ресурсов. Это будет дости-
гаться путем применения экономически обоснован-
ных и технически совершенных ресурсо- и энерго-
сберегающих малоотходных технологий, введения в 
эксплуатацию высокоэффективных очистных со-
оружений на предприятиях. 

Рассматривая вопрос альтернативных источни-
ков энергоносителей, в данном случае – ГСМ, необ-
ходимо в нашем повествовании возвратиться в пе-
риод моей работы в органах статистики. Это было 
накануне защиты мною докторской диссертации. 
Вызывает меня руководитель облстата и даёт зада-
ние срочно подготовить материал о зарубежном и 
отечественном опыте получения бензина и других 
ГСМ для и.о. премьер-министра Украины. Меня не-
сколько озадачило это поручение, т.к. премьер был 
очень знающий и опытный угольщик и не мог не 
знать эту область применения угля. Видимо, он хо-
тел иметь под рукой материалы с выкладками, но не 
поручая этого никому в своём аппарате. Часть того 
материала приведу ниже. При подготовке записки, 
зная отчасти проблему, побывал в Донецком фи-
зико-техническом институте АНУ и посмотрел 
опытную установку, на которой не только прово-
дили эксперименты, но и реально производили бен-
зин для нужд института. Не знаю судьбы нашего ма-
териала, хотя потом многократно встречался с этим 
уникальным человеком и участвовал в различных 
дискуссиях по вопросам угольного машиностро- 
ения, общаясь непосредственно, но ситуации спро-
сить о том эпизоде не представилось.  

Наука и прогресс позволяют создавать неви-
данные ранее вещи, о которых многие и помыслить 
не могли. Взять, к примеру, такую относительно но-
вую разработку, как синтетический бензин. Многим 
известно, что это топливо получается путем пере-
гонки из нефти. Но ведь его можно синтезировать 
ещё из угля, дерева, природного газа. Производство 
синтетического бензина хотя и не может в полном 
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объеме заменить обычный путь получения, но всё 
же заслуживает того, чтобы изучить тему. Поэтому 
будет рассмотрена его история, а также способы по-
лучения. 

Сложно представить современную цивилиза-
цию без моторного топлива – дизеля, керосина, бен-
зина. На них работают автомобили, самолеты, ра-
кеты, водный транспорт. Но количество нефти в 
недрах ограничено. Ещё не так давно считалось, что 
человечество скоро неизбежно столкнется с нехват-
кой горючего. Но оказалось, что не всё так печально. 
Разрабатываются новые технологии, позволяющие 
добывать трудноизвлекаемые запасы, появляются 
альтернативные варианты. Можно упомянуть и о зе-
леной энергетике, и о повышении эффективности 
использования ресурсов. Да и высококачественное 
топливо, как оказалось, можно получать из различ-
ного не нефтяного сырья. Необходимо начать с со-
бытий, происходивших больше чем 150 лет назад. 
Именно тогда началась промышленная добыча 
нефти. С тех пор человечество израсходовало 
больше половины так называемого легкого сырья. 
Первоначально нефть использовалась как источник 
тепловой энергии. В наше время такой подход эко-
номически невыгоден. Когда наступила автомо-
бильная эра, то продукты фракционирования нефти 
получили распространение в роли моторного топ-
лива. При этом чем больше истощались запасы сы-
рья, тем более активно искали альтернативу при-
меси. И если ее правильно обработать, то можно по-
лучить множество различных материалов. Эта за-
дача была решена химиками ещё в 1926 году. Тогда 
ученые Фишер и Тропш открыли реакцию восста-
новления монооксида углерода в условиях атмо-
сферного давления. Результат химических изыска-
ний получил название «синтез-газ». Получался он 
довольно легко. Отличилась в этом плане нацист-
ская Германия. Во время Второй мировой войны у 
нее были существенные проблемы в плане снабже-
ния топливом. Поэтому были созданы целые ком-
плексы, которые перерабатывали уголь в жидкое 
топливо. И синтетический бензин Третьего рейха 
внес свой существенный вклад, довольно сильно от-
срочив падение этого ужасного государства. Ис-
пользование угля является целесообразным благо-
даря его близкому химическому составу. Синтети-
ческий бензин в Германии производят и сейчас. По-
сле Второй мировой войны ее примеру последовала 
Южно-Африканская республика. Затем начали под-
ключаться Китай, Австралия и США. Следует отме-
тить, что и у нас есть потенциал для развития данной 
области. В Советском Союзе ещё до начала Второй 
мировой войны шли поиски возможной добычи бен-
зина из бурого угля. Но, увы, получить результаты, 
пригодные для промышленного производства, не 
получилось. Производство синтетического бензина 
становится всё более распространенным, часто 
встречает поддержку со стороны государства. К 
примеру, в США производители подобного топлива 
могут рассчитывать на государственные субсидии. 

Несмотря на все предпосылки, жидкое топливо про-
изводят в ограниченном масштабе. Дело в том, что 
расширение существующих мощностей ограничено 
высокой стоимостью, которая значительно превы-
шает то, что получается из обычного сырья. И всё 
из-за дороговизны установки. Главное направление 
работы – это поиск экономических технических ре-
шений.  

Бурые угли уже давно перерабатывают по до-
статочно эффективным технологиям, в том числе с 
получением синтетического и водоугольного, о ко-
тором было упомянуто выше, топлива. К сожале-
нию, это происходит во всем мире, но не у нас. Во-
семь проектов на различных стадиях реализации 
осуществляются в Китае, и все они предназначены 
для полной замены традиционных видов топлива.  

У нас же, как водится, на это нет денег. Боле 
того, согласно приказу Минуглепрома процесс лик-
видации буроугольной промышленности в Украине 
практически закончен – на сегодняшний день в 
Украине предприятие полного цикла ОАО ГХК 
«Александрияуголь» ликвидировано и разграблено. 
В обозримом будущем отказ от угольной отрасли 
невозможен вследствие слишком большой доли 
угля в мировом производстве энергии. И не только 
энергии. В последние годы цена, как и потребление 
нефти и нефтепродуктов, серьезно снизилась, осо-
бенно в период пандемии коронавируса, и, как ре-
зультат, снизился интерес к этой проблеме, не го-
воря уже о финансировании. Материалы по этому 
вопросу в собственных публикациях не нашли более 
глубокого отражения. 

Теперь в рамках вопроса об альтернативных ис-
точниках первичных энергоресурсов обратимся к 
истории со сланцевым газом; правда, отечественные 
геологи, в т. ч. и мои новые друзья-коллеги, призы-
вают называть его «нетрадиционным газом». В Да-
восе украинское правительство подписало с нефте-
газовым концерном «Shell» соглашение о добыче 
сланцевого газа в Донецкой области. Что оно прине-
сёт: экономические блага или экологические беды? 
В швейцарском Давосе прошёл только заключитель-
ный этап сделки. Наибольшую бурю в стране в це-
лом и нашем регионе в частности вызвал ряд собы-
тий, предшествовавших подписанию соглашения. 
Лицензию на разведку сланцевого газа Украина вы-
дала компаниям «Shell» и «Exxon Mobil» ещё в  
2010 году. Тогда же исследователями был сделан 
прогноз, согласно которому наша страна занимает 
второе место в Европе по залежам этого источника 
альтернативного топлива. Находятся они на терри-
тории Донецкой, Харьковской, Львовской и Ивано-
Франковской областей и после проведения тендера 
компании «Shell» и «Shevron» получили право на ве-
дение разработок.  

Буровые вышки могли появиться сразу в семи 
районах Донецкой области: Александровском, Ар-
тёмовском, Добропольском, Константиновском, 
Краснолиманском, Славянском, Ясиноватском. Со-
гласие донецких депутатов открывало перед регио-
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ном широчайшие возможности: в случае успеха по-
исковых работ на Юзовском участке мы уже через 
5–6 лет смогли бы выйти на объёмы добычи газа в 
несколько миллиардов кубометров в год, а через  
10 лет – на 8–10 и более миллиардов. Это, как тогда 
казалось сторонникам проекта, не только усилило 
бы нашу энергетическую независимость, но и при-
вело бы к существенному снижению цен на газ… А 
размер инвестиций в зависимости от результатов 
разработки будет составлять от нескольких десятков 
миллиардов долларов до более 50 миллиардов дол-
ларов. В Донецкой области добычу предполагалось 
вести совместно компаниям «Shell» и «Надра Юзов-
ская», которой владеет государственная компания 
«Надра Украины». 

В донецких СМИ звучали сентеции о том, как 
видят этот проект сами инвесторы: не приступим к 
работам до тех пор, пока не убедимся, что это без-
опасно для окружающей среды и людей. Будут ис-
пользованы наилучшие международные стандарты. 
По всему миру «Shell» работает в строгом соответ-
ствии с местным законодательством. В Украине во-
просы защиты окружающей среды строго регулиру-
ются, и Украине не стоит волноваться из-за химиче-
ского состава, который применяется для процедуры 
гидроразрыва. А вот о чём руководство «Shell» мол-
чало, так это о том, откуда планируется брать воду 
для процедуры гидроразрыва и куда потом будет по-
падать эта загрязнённая жидкость. Ограничивались 
общими фразами, мол, пока об этом говорить ещё 
рано. Вполне оптимистично звучали заявления из-
вестных киевских экспертов, технология «гидрораз-
рыва» не нова – она использовалась на протяжении 
десятков лет «для интенсификации добычи нефти». 
Международный газовый союз даже подготовил 
специальный документ о том, что ничего общего со 
значительными землетрясениями гидроразрыв не 
имеет. В этом контексте напоминали и о техноло-
гиях, применяемых при добыче угля. Там произво-
дятся взрывные работы, и никто не выступает про-
тив этого. Более того, шахты затапливаются подзем-
ными водами. В отношении вероятности попадания 
химических реагентов в подземные воды было заяв-
лено, что теоретически это возможно, однако суще-
ствуют традиционные методы цементирования 
скважин и другие методы, позволяющие обезопа-
сить их. Говоря об экономическом эффекте от до-
бычи сланцевого газа, эксперты подчеркивали: вы-
воды об этом можно будет сделать не раньше, чем 
через 3–4 года, когда будут проведены необходимые 
геологические исследования и экономические рас-
четы.  

Другие эксперты предупреждали, что техноло-
гия добычи сланцевого газа на сегодняшний день 
нова и мало изучена. Эксперты призвали компании, 
занимающиеся изучением этого вопроса, «быть бо-
лее открытыми» и предоставлять необходимую ин-
формацию о безопасности новых технологий и их 
эффективности. В частности, традиционные газовые 
скважины с целью экономии средств зачастую не 
бетонируют, несмотря на то, что этого требуют тех- 

нические условия. Если точно так же не будут бето-
нироваться и скважины сланцевого газа, это может 
привести к попаданию химических реагентов в под-
земные воды. Поэтому главное требование к компа-
ниям, которые будут заниматься добычей сланце-
вого газа, – придерживаться правил безопасности, а 
со стороны государства должен быть жесткий кон-
троль – в таком случае эти проекты будут давать ре-
зультат. Но местные экологи мгновенно забили тре-
вогу. Вот что представляет собой технология до-
бычи сланцевого газа, самая опасная экологическая 
проблема в этом случае – процедура гидроразрыва. 
Бурятся вертикальные скважины, а потом возле тех 
пластов, где собираются добывать газ, они перехо-
дят в горизонтальные. Далее под большим давле-
нием, до семисот атмосфер, туда накачивают жид-
кость. Это вода, песок и, самое главное, химические 
реагенты. Раствор закачивается, чтобы под давле-
нием разрушить пласт, поскольку сланцевый газ 
находится в сорбированном состоянии в микропо-
рах в породе, их надо разорвать и дать общий канал 
для его выхода на поверхность, где стоит установка. 
В момент закачки происходит его частичное про-
никновение в окружающие породы. И в случае по-
падания в водоносные горизонты, что очень трудно 
прогнозируемо, поскольку мы знаем, что сейчас в 
Донбассе уже есть проблема подтопления шахт, пи-
тьевой ресурс будет загрязнён. А инвесторы хотели 
это сделать на Юзовской площади, которая нахо-
дится между Харьковской и Донецкой областями. 
Там же Святогорье, истоки Северского Донца, кото-
рый питает питьевой водой всю область. У нас и без 
того существует проблема с питьевыми источни-
ками, а если будут загрязнены подземные воды, это 
повлечёт за собой настоящую катастрофу. 

Вокруг газовой темы вскоре развернулись жар-
кие споры; так, например, в Центральном бюро 
научно-технической информации (Донецк) состо- 
ялись общественные слушания на тему экологиче-
ских последствий добычи сланцевого газа в Укра-
ине, собравшие защитников окружающей среды из 
разных уголков страны. По словам организаторов, 
несмотря на рассылку официальных приглашений, 
никто из представителей власти к обсуждению так и 
не присоединился. Однозначно губительное для 
природы производство собираются развернуть на 
заповедных землях Национального природного 
парка «Святые горы». Это изуродует курорт, по су-
ществу превратит его в промзону. Но кроме уродо-
вания природного ландшафта есть ещё опасность 
отравления воды. В области будут тысячи скважин, 
это потребует огромного количества воды – в каж-
дую надо закачать тысячу тонн воды, она нужна для 
гидроразрыва (подача воды под большим давле-
нием). Но куда после отправится эта грязная вода, 
которая выйдет из скважины? Её будет так много, 
что она гарантированно попадёт и в водоёмы, и в 
наши краны. Миллионы литров воды при аварии мо-
гут быть заражены, и гарантий того, что этого не 
произойдет, «Shell» не давала никаких. По оценкам 
донецких экологов-активистов, объём воды, кото- 
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рый будет использован ежегодно для работ на сква-
жинах, равен годовому расходу воды всего Донецка. 
Кроме того, эксперты сделали довольно неожидан-
ный вывод о том, что инвесторам нужен вовсе даже 
и не сланцевый газ. Для чего компания «Shell» за-
ключила это соглашение? Её интересует не столько 
наш газ, сколько капитализация собственной компа-
нии. Она превысит все возможные выгоды, которые 
получит «Shell» при добыче газа. Cейчас, согласно 
договору по Юзовской площади, депутаты и Каб-
мин отдали инвесторам право распоряжаться землёй 
примерно в восемь тысяч квадратных километров. 
Теперь они смогут указывать, где и какие участки 
хотят получить, и построить там свои объекты – бу-
ровые станции, дороги, строения, трубопроводы. 
Инвестор «Shell» сможет торговать этой землей под 
видом добычи газа.  

Кроме того, экологи напомнили о минувших 
авариях компании «Shell» при добыче полезных ис-
копаемых. В Нигерии произошла авария при добыче 
нефти, которая принесла ущерб 5 млрд долларов. 
Подобные аварии могут приводить к климатиче-
ским изменениям. Во многих странах мира суще-
ствует мораторий или запрет на эту технологию. В 
США и Европе на смену сланцевой эйфории при-
шло разочарование. Чехия, Болгария, Франция, 
Швейцария, Германия отказались от добычи слан-
цевого газа на своих землях. Говорят, в местах до-
бычи образуется мертвая зона. Водоемы, заражен-
ные токсическими отходами, погибающий скот, го-
рящая водопроводная вода, опасность заболевания 
раком, болезни легких – такие последствия «сланце-
вой» газодобычи постигли США. В Брюсселе был 
опубликован отчёт последних исследований 
Агентства по охране окружающей среды США. В 
результате приведены неоспоримые факты, что вы-
бросы парниковых газов при добыче сланцевого 
газа больше, чем у угля, нефти и обычного газа. Об-
щий объем потерь метана при добыче газа состав-
ляет 3,6–7,9%. Исследования подчеркивают необхо-
димость дальнейшего усовершенствования техно-
логии добычи сланцевого газа с целью контроля вы-
бросов метана, загрязнения почвы и грунтовых вод, 
учитывая высокий уровень неопределенности в оце-
ночных цифрах. К сожалению, на фоне картины ис-
тощения традиционных запасов газа сланцевый газ 
не сможет стать в ближайшее время достойной аль-
тернативой природному газу, так как не соответ-
ствует современным экологическим требованиям к 
энергоресурсу. Перспективы крупной добычи слан-
цевого газа в настоящее время имеются только в 
слабозаселенных районах и в странах, которые со-
гласны на снижение экологической безопасности. 
Эта острая проблема нашла своё отражение не 
только в моих публикациях, но стала предметом 
научных дискуссий на круглых столах, которые мы 
проводили на площадке донецкого филиала НИСИ 
при президенте, а также стала темой университет-
ского учебного курса «Стратегия устойчивого раз-
вития» для экологов. А среди моих интересов укре-
пился интерес к устойчивому развитию, экологии и 

альтернативным и возобновляемым источникам 
энергии. Более того, есть серьёзные указания на то, 
что это стало одной из причин гражданского кон-
фликта на Востоке Украины – опять же третий из-
лом, и он становился всё ближе…  

 
Украина и Всемирная торговая организация. 

Зона свободной торговли с ЕС 
Занимаясь ещё со времени работы в органах 

статистики ВЭС и ведя научную и образовательную 
работу в этой области, я не мог по определению 
остаться в стороне от процесса вступления Украины 
в ВТО. Поэтому мы рассмотрим,  как развивались 
события, которые стали частью нашей жизни, а мы 
внесли посильный вклад в их развитие. Украина 
вела переговоры о вступлении в ВТО более 14 лет. 
Перспектива членства в ВТО стала реальной в конце 
2007 года. Европейский союз выдвинул последнее 
требование относительно вступления Украины в 
ВТО. Для того чтобы стать 152-м членом этой орга-
низации, Киеву необходимо было выполнить требо-
вание относительно пересмотра регуляции по экс-
портной пошлине. В ходе переговоров сторонам 
удалось достичь компромисса: Украина, в частно-
сти, согласилась ограничить количество существу-
ющих экспортных пошлин и не повышать их в бу-
дущем. На мой взгляд, мы очень долго, с 1993 года, 
вступали в ВТО и в этом отношении побили все ре-
корды. Даже Китай вступал в ВТО быстрее. К чему 
приведет вступление Украины в ВТО? Власти наде-
ялись, что теперь ускорятся процессы евроинтегра-
ции. Ведь, по мнению представителей Евросоюза, 
интеграции Украины в ЕС препятствовало то, что 
она не являлась членом ВТО. Европейцы требовали, 
чтобы страна привела свое законодательство в соот-
ветствие с требованиями ВТО. Следующий шаг – 
активизация деятельности в отношении создания 
зоны свободной торговли с Евросоюзом. Кроме 
того, следует иметь в виду, что сразу после вступле-
ния Украины в ВТО начался переходный период, 
который как раз и регламентируется недавно приня-
тым пакетом законов, и это не вступление Украины 
в ВТО, а ее принятие. Ведь страна провела очень 
сложные переговоры с 40 странами, при этом перед 
ней стояли жесткие условия. Украина не вступила в 
ВТО, ее туда приняли; вступали же в эту организа-
цию когда-то, раньше, и совсем другие страны. 

Что же касается создания зоны свободной тор-
говли с ЕС, то здесь следует отметить, что Украина 
фактически является буфером между ЕС и Россией. 
Был открытым и вопрос, как поведут наши предпри-
ниматели в сложившейся новой ситуации, в том 
числе и на российском рынке? В свою очередь, Рос-
сия, наверное, также будет как-то реагировать на эти 
изменения. Я являюсь сторонником двухвекторного 
направления, чтобы экономическое сотрудничество 
Украины успешно осуществлялось и с Западом, и с 
Востоком. В целях реализации этого принципа, я ду-
маю, можно было бы допустить наличие одновре-
менно двух равнозначных зон свободной торговли – 
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и с ЕС, и со странами СНГ. Но случилось всё 
иначе… Да и вообще, никакой стратегии развития 
украинской экономики у нас не было тогда и пока 
нет: на протяжении многих лет лишь ведутся бес-
плодные разговоры, а никаких реальных решений 
пока нет. Вступив в ВТО, Украина получила воз-
можность развивать свою внешнюю торговлю и уве-
личить товарооборот с государствами-партнерами. 
Начался диалог с ЕС относительно создания зоны 
свободной торговли. Сейчас экономисты и поли-
тики часто говорят, что нужно пересматривать усло-
вия членства, потому что отечественная промыш-
ленность не справляется с конкуренцией. Однако 
для простых людей вступление в ВТО принесло 
больше плюсов, чем минусов: цены на многие то-
вары и услуги в долларовом эквиваленте снизились. 
Кроме того, доступ на рынок получили мелкие про-
изводители из-за отмены обязательной сертифика-
ции. Вступление в ВТО существенным образом по-
влияло на промышленность Украины. Самый боль-
шой положительный эффект получали экспортоори-
ентированные производства: металлургическая, хи-
мическая и текстильная отрасли промышленности. 
Отрицательное влияние испытают отдельные от-
расли машиностроения, мебельная и деревообраба-
тывающая промышленность. 

Говоря о возможных преимуществах и недо-
статках вступления Украины в ВТО, нужно также 
остановиться на рынке услуг. Учитывая инфра-
структурную целенаправленность большинства сек-
торов услуг, можно утверждать, что реформы, осу-
ществляемые в контексте правил и норм ВТО, могли 
бы содействовать повышению конкурентоспособно-
сти большинства видов деятельности и таким обра-
зом улучшить функционирование экономики Укра-
ины в целом. Процесс вступления в ВТО носил про-
тиворечивый характер. В нем можно выделить ряд 
достоинств и недостатков. Открывающиеся перед 
Украиной перспективы и то, что присоединение к 
странам Всемирной торговой организации – необхо-
димость, без которой довольно сложно развиваться, 
и стало решающим фактором в вопросе принятия 
решения о вступлении в ВТО. Соблюдение правил 
ВТО всё в большей степени становится необходи-
мым условием для выхода на мировой рынок. Эти 
правила всё больше унифицируются на глобальном 
уровне и устанавливаются, в значительной степени, 
мощными группами влияния в межправительствен-
ных организациях, а не самими суверенными стра-
нами, хотя применяются эти правила, в основном, 
именно на национальном уровне. Для стран, вступа-
ющих в эту организацию (в их числе и Украина), 
важно понять, какую роль играет ВТО в организа-
ции глобальной экономики, в выстраивании иерар-
хических отношений между странами, в перераспре-
делении добавленной стоимости (технологической, 
интеллектуальной и природной ренты), в консерва-
ции отсталости одних и ускоренном развитии дру-
гих. Для определения роли ВТО в мировой экономи-
ческой системе необходимо знать её цели и прин- 

ципы, что уже рассматривалось в настоящей работе. 
Суммируя сведения, можно отметить, что основная 
цель ВТО заключается в том, чтобы, в конечном 
счете, все страны-члены организации открыли свои 
границы, ликвидировав таможни, пошлины, квоты и 
иные барьеры, предохраняющие национальную эко-
номику от напора иностранной конкуренции. 

 Делая общий вывод о вступлении Украины 
в ВТО, следует отметить, что единого мнения по 
данному вопросу не существует и сегодня. Однако, 
анализируя оценки большинства экспертов, можно 
сказать, что отраслями, которые получили наиболь-
шие преимущества от факта вступления, являются 
химическая, текстильная и металлургическая, а 
наибольшие проблемы – в области агропромышлен-
ного комплекса и автомобильной продукции. Вме-
сте с тем всё чаще звучат мнения, что Украина не 
сможет вечно закрывать свою экономику от между-
народного влияния – и в данном случае вступление 
в ВТО является своего рода вызовом для молодого 
государства, которым является в настоящий момент 
Украина. Так или иначе, в каждой без исключения 
отрасли национальной экономики наблюдаются как 
отрицательные, так и положительные моменты, вы-
званные присоединением к мощной международной 
организации – ВТО. И от того, чего, плюсов или ми-
нусов, в итоге окажется больше, будет напрямую за-
висеть дальнейшая судьба экономики нашей 
страны. Конечно, вступив в ВТО, украинское прави-
тельство не в последнюю очередь преследовало по-
литические цели, решение которых зависит от отно-
шений с США и Евросоюзом. Поэтому некоторые 
вопросы по доступу иностранных компаний на 
украинский рынок были решены не совсем так, как 
хотелось бы отечественным участникам соответ-
ствующих рынков. Хотя холодный душ, который 
обрушился на отдельные сегменты и отрасли эконо-
мики, повлек за собой временный рост социальной 
напряженности, участие Украины в ВТО обеспечи-
вает экономический рост, повышение эффективно-
сти всех отраслей, увеличение предложения товаров 
и услуг, в особенности для потребительского сек-
тора. 

В то же время понятно, что большинство граж-
дан волнует не политическая сторона дела. Им 
важны вопросы потребительские: не монополизи-
руют ли рынок отдельные игроки, не заполнят ли 
прилавки генетически модифицированные про-
дукты, как изменятся цены на автомобили, улуч-
шатся ли условия кредитования, насколько каче-
ственными будут банковские и страховые услуги. 
Следует также отметить, что для того, чтобы на рав-
ных с другими членами ВТО использовать торгово-
политический инструментарий, Украине пришлось 
форсировать проведение следующих мероприятий: 

• приложить максимум усилий к созданию пол-
ноценного рынка факторов производства, включая 
рынки капиталов, труда и земли, а также развитых 
систем кредитования, страхования, лизинга, нацио-
нальной инновационной системы; 
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• постоянно работать над улучшением делового 
климата в стране, повышением ее инвестиционной 
привлекательности; 

• создать максимально доступную систему ин-
формации о положении на украинском и мировом 
товарных рынках, о соблюдении нормативов ВТО в 
других странах – членах; 

• восстановить практику системного и долго-
срочного прогнозирования национальной эконо-
мики, основанную на постоянном мониторинге и пе-
риодической корректировке отраслевых и макро-
экономических прогнозов; 

• обеспечить подготовку специалистов, способ-
ных использовать правовые нормы ВТО и действу-
ющую в ней систему разрешения споров для отста-
ивания интересов Украины. 

Сам факт членства не гарантирует автоматиче-
ского получения выгод, их реализация зависит от 
целого ряда условий, на многие из которых государ-
ство не может оказать заметного влияния. От того, в 
какой мере Украина сумеет проводить эффектив-
ную экономическую политику, в максимальной сте-
пени использующую механизмы ВТО, будет зави-
сеть результат последствий присоединения. К ос-
новным из положительных последствий присоеди-
нения Украины к ВТО можно отнести рост объемов 
экспорта и оживление производства в определенных 
отраслях экономики. Это было следствием умень-
шения тарифных и нетарифных ограничений для 
украинских товаров на мировых рынках и расходов 
на транспортировку товаров национального проис-
хождения, учитывая свободу транзита товаров по 
территории стран – членов ВТО. Другим положи-
тельным моментом является то, что отечественные 
предприятия стали участниками международной 
торговли на более стабильных и предсказуемых 
условиях, имея при этом доступную информацию 
относительно законодательства и правил в области 
торговли в других странах. Создание таких условий 
будет следствием распространения на отечествен-
ные предприятия принципов, норм и стандартов 
ВТО. Кроме того, отечественные производители по-
лучили облегченный доступ к мировым рынкам то-
варов, услуг, технологий и капиталов, а иностран-
ные компании – к рынкам сбыта в Украине. Всё это 
будет дополнительным стимулом для повышения 
конкурентоспособности отечественных предприя-
тий и внедрения ими новых технологий. Правитель-
ство Украины имеет возможность использования 
международных мер защиты внутреннего рынка. 
Это, в частности, применение антидемпинговых и 
компенсационных мер защиты внутреннего рынка 
от субсидируемого экспорта и введение временных 
ограничений импорта с целью выравнивания пла-
тежного баланса. 

Со вступлением Украины в ВТО связаны также 
негативные последствия. Так, с целью вступления в 
ВТО Украина должна уменьшить тарифные и нета-
рифные ограничения, применяемые для защиты 
внутреннего рынка, с одновременным сокращением 

государственной поддержки для отдельных отрас-
лей национальной экономики (сельское хозяйство, 
автомобилестроение). Вследствие этого отечествен-
ные предприятия во многих случаях вынуждены бу-
дут действовать в условиях жесткой конкуренции. 
Кроме того, либерализация торгового режима Укра-
ины увеличит зависимость национальной эконо-
мики от состояния мировой экономики. Таким обра-
зом, по количеству и значимости для Украины пре-
обладают положительные последствия присоедине-
ния к ВТО. Вместе с тем следует обратить внимание 
на то, что в отдельных отраслях и секторах эконо-
мики может состоять разное соотношение позитив-
ных и негативных последствий вступления в ВТО. 

Буквально одновременно с созданием кафедры 
мы оказались в самой гуще событий по подготовке 
бизнес-сообщества и госструктур в вопросах вступ-
ления и работы в рамках ВТО. Не только на регио-
нальном и отраслевом уровнях, но и на националь-
ном. Шли жаркие дискуссии на различных площад-
ках. Первая – это научная академическая и образо-
вательная среда (ИЭП, ИЭПИ, ДонНУ). Причём 
сразу в работе над материалами приняли участие, 
кроме экономистов, и юристы. Позже к этому при-
соединилась ТПП. Тема вступления в ВТО была 
предметом многочисленных публикаций (см. биб-
лиографический Указатель) в монографиях, сборни-
ках научных трудов в стране и за рубежом. Тема об-
суждалась на круглых столах, нашем зимнем семи-
наре, конференции по ЧЭС, кстати, на них почти 
всегда присутствовали зарубежные партнёры. 
Позже в орбиту наших исследований по ВТО вошёл 
донецкий региональный филиал НИСИ при прези-
денте. По мере возрастания интереса к проблеме 
вступления в ВТО, а главным образом – к ожида- 
емым последствиям вступления, уровень мероприя-
тий возрастал, и я неоднократно был приглашен (и 
выступал в обсуждении) для участия в работе коми-
тетов ВРУ и на пленарные заседания. Но одно из 
международных заседаний было знаковым. По ли-
нии ТПП нас пригласили в Хорватию (Дубровник), 
где проходила видеоконференция со штаб-кварти-
рой ВТО в Швейцарии, и на связи с нами был генсек 
ВТО. Состоялась интересная дискуссия о послед-
ствиях вступления в ВТО для стран с переходной 
экономикой. Но, что интересно, год принятия Укра-
ины в ВТО ознаменовался началом глубокого эко-
номического кризиса, из которого все страны вы-
шли с потерями, а Украина так и не смогла, её 
накрыла волна внутреннего, и не только экономиче-
ского, кризиса – об этом подробнее далее, третий из-
лом… 

Страны сразу увидели, что из кризиса надо вы-
бираться поодиночке, и глобализация не срабаты-
вает, появились инструменты регулирования торго-
вых отношений не из арсенала ВТО, появились про-
текционизм, квотирование, антидемпинговые про-
цедуры, ну и санкции. Около половины стран-участ-
ников мировой торговли – членов ВТО находятся 
взаимно в санкциях (!). Из Женевы, из штаб-квар-
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тиры ВТО, прозвучал призыв к странам возвра-
титься в торговых отношениях к принципам ВТО, 
но, увы, призыв не сработал. Однако – не только 
экономические факторы: последняя администрация 
США вообще заявила о ненужности  такого формата 
ВТО, заявила о прекращении своего участия в ряде 
интеграционных объединений, переходе на двухсто-
ронние отношения, где всегда США выступают с 
позиции силы и даже рейдерства. Зашаталась кон-
струкция ЕС – вышла Великобритания. Ну и куда 
тогда вступила Украина, да и ещё такой ценой? А 
пандемия коронавируса завершила процесс разру-
шения мировой системы хозяйствования, по край-
ней мере, сложившейся за последние десятилетия.    

Ну а теперь о ЕС, и как нам с ним, и были ли 
альтернативы? Я с самого начала, с самого рожде-
ния идеи Таможенного союза был его сторонником 
и горячим проводником среди коллег-ученых и 
среди органов власти, как региональной, так и цен-
тральной, для которых я готовил соответствующие 
материалы. При президенте Кучме реализация идеи 
Таможенного союза с Украиной была более возмож-
ной, также ставилась задача синхронизированного 
входа России, Украины, Белоруссии и Казахстана во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Тогда же 
было парафировано соглашение о создании единого 
экономического пространства (ЕЭП) с участием 
всех четырех стран. Украинское руководство могло 
вполне реализовать эту идею – несмотря на то, что 
Украина уже входит в ВТО и ей потребуется менять 
Конституцию. Выгоды для Украины при этом оче-
видны. Однако нельзя развивать один вектор в отно-
шениях в ущерб другим. Особенно это касается та-
кой мощной транзитной державы на евразийском 
пространстве, как Украина. Украина имеет треть 
внешнеторгового оборота с Россией, Белоруссией и 
Казахстаном, треть – с двадцатью семью государ-
ствами – членами ЕС, а остальная треть приходится 
на остальной мир. Цифры показывают, что, по край-
ней мере, один вектор не должен развиваться в 
ущерб другому. И я по-прежнему являюсь сторон-
ником идеи вхождения Украины в единое экономи-
ческое пространство. Мы, как члены ВТО, теперь 
можем создавать зону свободной торговли, и здесь 
важно то, что такая формула возможна и при реали-
зации идеи ЕЭП. Однако механизмы реализации 
этой идеи должны быть четко прописаны и базиро-
ваться на унифицированных положениях ВТО, то 
есть, иными словами, мы не можем иметь, как члены 
ВТО, свою таможенную политику, не согласовав ее 
с ВТО. Но ведь Россия, Казахстан и Белоруссия сов-
местно также вступили в ВТО и соответствующим 
образом унифицируют свои законодательные меха-
низмы. Так что я не видел особых препятствий для 
создания такого формата Таможенного союза. Мы, 
правда, в большей степени употребляем в данном 
случае понятие «зона свободной торговли», потому 
что Таможенный союз уже создан с участием трех 
государств, а в дальнейшем они ставят перед собой 
задачу перейти к формуле зоны свободной торговли. 

Тем более граница с Белоруссией и Россией у Укра-
ины самая протяженная, хотя при этом вся западная 
граница – это граница с Евросоюзом. Однако мы 
усматривали в этом только возможности для совер-
шенствования, но не препятствия к реализации идеи 
зоны свободной торговли. Во-первых, следует отме-
тить, что Европа сейчас предприняла ряд мер с тем, 
чтобы в принципе уменьшить потребление газа. Во-
вторых, Европа пытается найти новые варианты по-
ставок газа из других стран, в частности, из стран 
Северной Африки. В-третьих, Россия разрабатывает 
новые проекты, связанные с поставками газа в Ев-
ропу, – «Северный поток» и «Южный поток». В-
четвертых, в Западной Европе стали активнее ис-
пользовать механизм транспортировки сжиженного 
газа морем. Иными словами, Европа просто-напро-
сто резко уменьшила транзит газа через Украину. 

Украина находится на стыке двух крупных ин-
теграционных группировок – ЕС и РФ (СНГ) – и на 
протяжении всей нашей истории вынуждена искать 
баланс влияющих на нее политсил, чтобы сохранить 
свою историческую субъектность. Мы и так разде-
лены на правобережную и левобережную части. А 
есть ещё со времен Оттоманской империи и Крым-
ского ханства, казачьей вольницы и завоеваний Ека-
терины Великой чрезвычайно для нас важное Юж-
ное направление, Черноморское экономическое со-
трудничество: это Турция и прилегающие к ней 
страны, влияние которых на нашу политику и эко-
номику с каждым годом становится всё более весо-
мым. Поэтому мы не вхожи в Организацию дого-
вора о коллективной безопасности, так как по Кон-
ституции являемся внеблоковым государством, не 
входим в Таможенный союз (ТС), не входим в Евро-
ЗЭС. Поэтому в формуле «3+1» нет ничего неожи-
данного: президент, как и все его предшественники, 
вплоть до Богдана Хмельницкого, обречён на баланс 
отношений. Украина в этом смысле подобна двули-
кому Янусу, но если у него с одной стороны – 
улыбка, а с другой – скорбь, то мы должны и на Во-
сток и на Запад смотреть с улыбкой. 

Формула эта расшифровывается так: два век-
тора должны дополнять друг друга. Кроме того, упо-
мянутое мной Черноморское экономическое сотруд-
ничество, где мы фактически являемся государ-
ством-соорганизатором вместе с Турцией и Россией, 
будучи самым мощным игроком по протяженности 
береговой линии, количеству портов. При этом три 
из пяти стран-участников ЧЭС – Греция, Румыния, 
Болгария – члены ЕС, а Турция – официально ассо-
циированный член и давнишний участник НАТО. И 
этот третий вектор дополняет два рассмотренных 
вектора, и в принципе неверно их друг другу проти-
вопоставлять. И в то же время постоянная торговля 
в узкоэкономической сфере – вне стратегического 
геополитического контекста приносит сиюминут-
ные выгоды, оборачиваясь поражением в стратеги-
ческом аспекте. События в современном мире раз-
виваются стремительно, у нашей страны нет больше 
времени тянуть с выбором, метаясь в неопределен-
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ности между тремя векторами развития, пора опре-
делиться со стратегическим партнером. Богдан 
Хмельницкий в конце концов принял решение, на 
чьей нам быть стороне, подписав Переяславское со-
глашение… После Хмельницкого были другие гет-
маны и другие решения… Были. Но мы в любом 
случае – с Европой или с Россией – могли бы что-то 
терять, согласовывая свои военно-политические, 
пограничные, таможенные, торговые отношения со 
всеми странами обозначенного треугольника, но 
определяющими были бы отношения с тем, кого мы 
выберем реальным стратегическим партнером. Не 
может быть двух стратегических партнеров. Как бы 
тем или иным политическим силам внутри Украины 
ни были притягательны ЕС или СНГ, эта неопреде-
ленность наносит стране огромный урон, поскольку 
в этом случае ни ЕС, ни СНГ не заключают с нами 
долгосрочных соглашений. 

Что касается ЕС, то выиграет только потреби-
тель, он получает ассортимент товаров, услуг, более 
свободное пересечение границ. Именно это мотиви-
ровало 12 последних членов ЕС. Но сразу их произ-
водители, по многим направлениям, которые не 
нужны Европе, были попросту задавлены. В Болга-
рии, Румынии, странах Балтии я всё это видел во-
очию. Мы слишком многое можем потерять. В 
первую очередь многие культуры в сельском хозяй-
стве и значительную часть машиностроения. По-
нятно, как это скажется на количестве рабочих мест. 
Производства будут – в лучшем случае – включены 
в вертикально интегрированные компании европей-
ского уровня, в худшем – будут ликвидированы. То 
есть товары у нас будут, а рабочие места мы поте-
ряем. Есть такое понятие, как человеческая специа-
лизация, занятость в традиционных для нашего ре-
гиона отраслях, под которые выстроено наше обра-
зование – среднее, специальное, высшее. Неоинду-
стрализм, внедрение новых, экологичных, ресурсо-
сберегающих технологий в традиционные для нас 
отрасли будет невозможен. Мы должны продолжать 
добывать уголь, делать металл, совершенствовать 
машиностроение, особенно сложное. ЗСТ затормо-
зит эти процессы, а евроинтеграция, как свидетель-
ствует опыт восточноевропейских стран, приведет к 
деиндустриализации. И что тогда? Мы будем 
изобильно отоварены, но где и на чем заработаем 
деньги для их приобретения? 

Тот же опыт восточноевропейских стран пока-
зал: вся молодежь уходит в страны западные, не 
останавливают ее даже колоссальные гранты ЕС. И 
когда у нас было свободное общение до введения 
Шенгенского барьера, то наши молодые специали-
сты активно уезжали. Уже сейчас 7 млн наших граж-
дан – заробитчане, и многие уже осели там оконча-
тельно. Причем большая часть из них именно в ЕС. 
Некоторые виды производств, сегменты образова-
ния и науки перетекут в ЕС, ведь у них с демогра-
фией тоже проблемы. Это значит, что мы будем под-
питывать Европу за счет украинцев, мы устраним 
тамошний дефицит белого населения и образован-
ных работников, усугубив дефицит у нас. Кто же 

останется жить и работать в свободной Украине? 
Членство в ЕС имеет последствия и военно-полити-
ческие. Чехия, Румыния, Польша разместили на 
своих территориях системы ПРО. Страна, на терри-
тории которой размещены военные объекты, неиз-
бежно будет переводиться в разряд враждебных  
соседей, то есть – России. А ведь мы энергетически 
зависимое государство. Самостоятельно мы обеспе-
чиваем себя нефтью на 10%, газом – на 20%. Мы 
столкнемся с жестким отношением к нам на восточ-
ной границе. Я в свое время служил в Тирасполе в 
Молдове (см. книгу КЭК), наша часть стояла в суво-
ровских казармах, где поколениями оседали русские 
военные. Как они могли воспринять намерение 
Молдавии перевести всё образование на румынский 
язык, а их сделать гражданами второго сорта? По-
нятно, началась война. Об этом не стоит забывать, 
учитывая настроения в Крыму и на востоке нашей 
страны. Нельзя, принимая стратегические решения, 
исходить из расчетов только сегодняшнего дня, не-
обходим исторический анализ, предвидение всех 
долговременных последствий. 

Научно обоснованной программы экономиче-
ской евроинтеграции и её последствий нет – именно 
потому, что все расчеты показывают её невыгод-
ность для Украины в долговременной перспективе. 
А вот расчеты позитивного эффекта для нашей эко-
номики при вступлении в ТС есть. Установление об-
щих правил поведения и увеличение рынка дадут 
странам – членам союза возможность зарабатывать 
более $400 млрд за счёт прироста ВВП на 1–2%. Мы 
как представители Национального института стра-
тегических исследований при президенте и как уче-
ные кафедры ДонНУ проводили исследования, по-
священные последствиям интеграции Украины и 
России. Мы подсчитали, что в сельхозпроизводстве 
наши страны друг друга дополняют – и во взаимо-
действии с Росагропромом мы можем обеспечить 
себе лидерство по целому ряду сельхозкультур в 
мире. А приток российских денег в нашу агросферу 
поможет воссоздать ныне заброшенное поливное 
земледелие и ещё на порядок повысить нашу конку-
рентоспособность в сельхозсфере, создать дополни-
тельные рабочие места и обеспечить продуктовую 
безопасность державы. Мы сможем восстановить 
целые производства и создать авиалинии своими са-
молетами, а не летать на «боингах» и «аэробусах». 
Только в Азовском пароходстве на момент краха 
СССР насчитывалось более 100 судов со средним 
возрастом 15 лет. Сегодня у нас осталось 33% судо-
строения бывшего Советского Союза, когда он был 
мировой морской державой. Всё это открывает ко-
лоссальные возможности. Мы сможем не гнать ме-
талл-полуфабрикат по $300 за тонну, а развивать 
экспортное судостроение. 100 тыс. наших моряков 
работают под чужими флагами, и в случае евроин-
теграции так и будут работать… 

Представьте себе, что мы возродили наш, укра-
инский флот океанского действия – и рыболовец-
кий, и научный, и круизный, и танкерный, и сухо-
грузный, – все эти моряки работают на наших судах, 
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загружены наши порты, множатся сопутствующие 
производства, загружены наши заводы, КБ, НИИ, 
вузы… А ведь европейцам в этом смысле мы конку-
ренты, они заинтересованы в поэтапной ликвидации 
наших высокотехнологичных производств. Мы же, 
самостоятельно, без кооперации с РФ, возродить их 
и развивать не можем. Производственные и техно-
логические цепочки советских времен обеспечи-
вают взаимовыгодное сотрудничество с Россией. А 
ЕС от нас нужен лишь металл первичной перера-
ботки и некоторые агрокультуры – кукуруза, под-
солнечник, рапс. Всё! Вот и ответ, кто наш страте-
гический партнер – тот, у кого плюсов больше. 
Чтобы простые граждане почувствовали положи-
тельный эффект от сближения с Россией, нужно 
взять два-три приоритетных направления. В каждом 
сделать проект и реализовать его с демонстрацией 
эффекта прямой, ощутимой выгоды этих проектов 
для рядовых граждан. Возьмем экологию. У нас 
одно Азовское море на двоих. Спасите это море, воз-
родите рыбные запасы, очистите для курортно-сана-
торного лечения, сделайте реальной рекреационной 
зоной – и всесторонний позитивный эффект ощутит 
каждый украинец. Соответственно, изменится и его 
отношение к соседней стране. Нужен совместный 
проект. Это же касается Крыма, из которого сов-
местно можно сделать игрушку. Более благодатного 
края даже с учетом Черноморского побережья Кав-
каза не существует. Основа инфраструктуры есть, её 
только надо модернизировать. Ещё проект – авиаци-
онный. Эффект его реализации могли бы почувство-
вать простые люди: это и свои самолеты не только 
над Украиной, и более низкие цены на авиапере-
возки, и расширение сферы услуг в авиасекторе, то 
есть новые рабочие места. Третье направление – 
судостроение. Все эти проекты реализуемы и упира-
ются только в политическую волю элит. 

Жители западных регионов с молоком матери 
впитали представление о России как о чем-то одно-
значно враждебном. Но всё это относится к сфере 
психологии, влияние которой на политику и эконо-
мику, для блага Украины, необходимо минимизиро-
вать. Мы живем в эпоху жесткого прагматизма, и 
если для экономического подъема нашей страны 
необходимо сотрудничество с Россией, эмоции, сте-
реотипы, психология не должны заслонять глав-
ного – экономической составляющей. Сотрудничать 
с соседом и жить по его правилам – не одно и то же. 
У нас достаточно возможностей отстаивать нашу 
культурно-историческую идентичность в отноше-
ниях с северным соседом, как ни странно, этих воз-
можностей гораздо больше, чем в случае с ЕС. 
Напомню, французы с немцами веками враждовали, 
и они же – основатели Евросоюза. Во Второй миро-
вой войне в процентном отношении наибольшие по-
тери понесли поляки, югославы, беларусы. Каза-
лось, у поляков на генетическом уровне должно 
быть отторжение от Германии, тем не менее 
наибольший приток белых иммигрантов в Герма-
нию – из Польши. Даже страны Балтии, несмотря на 
раздуваемые политиками моменты в прошлой исто- 

рии, перешли на нормальные прагматические отно-
шения в экономике. Идет колоссальный транзит че-
рез эти страны, построенные в советское время 
порты совместно используются. С моей точки зре-
ния, как экономиста, в перспективе наш стратегиче-
ский партнер – Россия. Но на очень прагматичной 
основе. Для этого есть экономические предпосылки. 
Но есть ещё психологические ожидания людей – 
многим интересна Европа. Поэтому власти должны 
были сделать комплексный выбор стратегического 
партнера, в том числе на ожиданиях психологиче-
ских, с главной целью – улучшить качество жизни 
народа. Стране нужен лидер уровня Аденауэра,  
Рузвельта, де Голля, который внутриполитические 
противоречия сумеет синтезировать в энергию раз-
вития, переплавляющую предрассудки и стерео-
типы как запада, так и востока страны, объединить 
нацию… Когда названные мною политики начинали 
преобразование своих стран, они не могли матема-
тически просчитать все последствия и гарантиро-
вать согражданам обещанный позитивный резуль-
тат. Но у них была политическая воля и вера в пра-
вильность своего выбора, и их народы им поверили. 

Мне думается, нынешнее «болтание» между 
Европой и Россией затянулось – оно выгодно ны-
нешней украинской власти, точнее, бизнесу во вла-
сти, который «ловит рыбку в мутной воде». Спрос в 
еврозоне падает, а долги в некоторых странах растут 
быстрее, чем их правительства принимают решения 
по спасению экономики. Это заставляет евробюро-
кратию перекладывать часть своих проблем на дру-
гих, в данном случае на нас. Зона свободной тор-
говли – это словосочетание-уловка, на самом деле 
речь идёт о так называемом ассоциированном член-
стве. Но такого понятия, «ассоциированное член-
ство», в ЕС просто нет. Суть: готовится исключи-
тельно торговый договор, который предполагает 
упрощенный (по большому счёту для европейских 
производителей) режим торговли. Для европейцев – 
это анитикризисная мера, для нас – усиление кри-
зиса. Турция – так называемый ассоциированный 
член ЕС, она безукоризненно выполняет все его тре-
бования – и что? До сих пор турки не получили даже 
начала переговоров о постоянном членстве. Исполь-
зуют их так же, как давно уже используют нас – в 
качестве резервуара дешевой рабсилы и рынка 
сбыта залежалых товаров. А бесконечные обещания 
вступления в Евросоюз – инструмент манипулиро-
вания и поддержания полуколониального статуса, и 
только. Цель евробюрократов понятна: принудить к 
неравноправному обмену, сделать нас территорией, 
специализирующейся на видах деятельности, кото-
рые, по словам исследователя капитализма как мир-
системы Валлерстайна, «находятся на самом низу 
иерархии товарных цепей». А соглашение о «Зоне 
свободной торговли» – дымовая завеса. 

Последствия дальнейшего открытия нашего 
рынка для продукции из Европы будут для украин-
ской экономики разрушительными. Более того, если 
рассматриваемое соглашение будет подписано, это 
сразу породит массу проблем в отношениях с Рос- 
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сией, Казахстаном, Беларусью. Они не допустят 
превращения нашей страны в перевалочную базу 
для беспошлинного ввоза европейских товаров. 
Напомню, по чисто политическим причинам, при 
отсутствии стратегии развития реального сектора 
экономики, Украина вступила во Всемирную торго-
вую организацию. Результат? В 2009 году наш ВВП 
уменьшился на 15 % (экономика Европы за это же 
время «просела» всего на 3–4 %). Тогда же отрица-
тельное сальдо торгового баланса впервые в исто-
рии Украины выросло более чем в два раза. Речь в 
основном о высокотехнологичном импорте. А уро-
вень конкурентоспособности наших товаров на не-
сколько пунктов снизился. За три года многие укра-
инские предприятия понесли значительные убытки, 
снизили объемы производства или просто закры-
лись, десятки тысяч человек потеряли работу. По 
подсчетам Федерации работодателей Украины, 
только в двух отраслях сельского хозяйства – в са-
харной отрасли и в свиноводстве – рабочие места 
потеряли около 500 тыс. человек. После переформа-
тирования отечественного агропроизводства под ев-
роквоты лишними окажутся ещё минимум полмил-
лиона селян. Им останется лишь вернуться «назад, к 
сохе и мотыге» и кормиться со своих огородов.  
Это – их европейский выбор?.. На авто-, авиа-, судо- 
и большей части машиностроения можно будет по-
ставить крест. Наши авиатяжеловозы «Мрии» не 
имеют аналогов, по всем параметрам превосходят 
натовские транспортники, но – кто нас пустит на ев-
рорынок, корпорация «Аэробус»?.. Наши строи-
тели, к примеру, ФПГ «Альтком», давно работают 
на лучшей мировой технике с соблюдением всех ев-
ростандартов, но – что украинским строителям даст 
открытие нашего рынка, кроме разрушения смеж-
ных импортозамещающих производств, строймате-
риалов из ЕС? На европейский рынок нас не пустят, 
да и узок он. Поэтому тот же «Альтком» строит 
крупнейший путепровод через Амударью в Туркме-
нистане, готовит проекты для участников СНГ. 
Наши машиностроители: Краматорские заводы 
(оборудование для ж/д, космических запусков, тур-
бины для электростанций), Мариупольский «Азов-
маш» (цистерны), Луганский (тепловозы), Новочер-
касский (электоровозы) и другие предприятия полу-
чают заказы из России. Европе их продукция не 
нужна. А вот примеров высокотехнологичного со-
трудничества с Европой – нет. Только в кооперации 
с Россией и другими странами ТС мы сможем мо-
дернизировать нашу промышленность, сохранить и 
развить высокотехнологичные производства, обес-
печить сбыт нашей продукции. Необходимо воссо-
здавать единый внутренний рынок, который ком-
пенсирует падение внешнего спроса, сделает воз-
можным инновационное развитие. 

Именно поэтому нам, как члену ВТО, Европа 
заблокировала экономическое присутствие на её 
территории. Предлогов достаточно – в первую оче-
редь несоответствие наших товаров экологическим 
и иным стандартам ЕС. При этом отказ от Таможен- 
 

ного союза и углубление сотрудничества с ЕврАзЭС 
не позволяет решить газовую проблему, порождает 
сложности со сбытом украинской продукции. То 
есть позиция «между» – это безвылазная стагфля-
ция, стагнация производства при инфляции, дыря-
вый бюджет и неизбежность дальнейших заимство-
ваний, а самые большие долговые выплаты МВФ. 
Следует отметить: в условиях кризиса еврозоны 
кредиты МВФ пойдут туда, займы нам готовы 
предоставлять российские банки, и на условиях го-
раздо более выгодных. Американцы также не хотят 
сближения Украины ни с ЕС, ни с РФ. Их устраивает 
наше барахтанье в геополитическом зазоре. Осталь-
ное зависит от нас. Исторически мы – часть Россий-
ской империи, и никуда от этого не уйти. Даже за-
падные регионы нашей страны Европе чужды, чего 
она не скрывает. Многие украинские власть имущие 
тешили себя иллюзиями, что уступки ЕС, гипотети-
ческая евроинтеграция, заигрывания с НАТО обес-
печат неприкосновенность выведенных ими из 
страны капиталов и личную безопасность. Но, играя 
по диктуемым евробюрократией правилам, Украина 
экономически и политически будет всё слабее. А ка-
кая гарантия сохранения может быть у слабых, осо-
бенно в условиях кризиса и войны всех против всех? 
В России, Беларуси и Казахстане уже поняли: участь 
Ливии им покажется завидной без объединения в 
Евроазиатский Экономический Союз и Организа-
ции договора о коллективной безопасности. 

Украинская элита сейчас перед тем же выбо-
ром, который стоял перед Богданом Хмельницким: 
Польша, то есть Европа, Крымское ханство, то есть 
Восток, и Московия – Россия. Эта геополитическая 
головоломка не имеет решения на уровне «2+2 все-
гда 4»: раз мы географически – европейцы, значит, 
и политически должны повиноваться... Путь Укра-
ины в Европу (к технологическому уровню и каче-
ству жизни ведущих её стран) лежит через Таможен-
ный союз с Россией, Беларусью, Казахстаном. Это 
более 168 млн населения (с Украиной будет более 
200 млн). Это единые цены на энергоносители, еди-
ные транспортные тарифы, выход на равные усло-
вия хозяйствования, а также безбарьерная внутрен-
няя торговля, свободное перемещение рабочей силы 
и капиталов. Люди получили бы возможность ква-
лифицированной высокооплачиваемой работы в мо-
дернизируемой промышленности. Это позволило 
бы укрепить национальную валюту, приблизиться к 
решению главных социальных проблем Украины – 
безработицы и бедности. Выпускники наших техни-
ческих вузов востребованы не в Европе – в России. 
Из неё же идёт почти треть денежных переводов 
простых «заробитчан». Будем мы сильны экономи-
чески – и Евросоюз заговорил бы с нами по-дру-
гому, пошел бы на уступки. Опыт Беларуси тому 
убедительное подтверждение. Благодаря ТС, мы 
также смогли бы развивать Черноморское экономи-
ческое сотрудничество, полноценно сотрудничать с 
ШОС и БРИКС. Это колоссальные рынки, огромные 
возможности. Только доля БРИКС в мировом ВВП  
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с 2000 г. увеличилась в 2016 г. до 22%, участники 
этой организации лучше, чем остальные, справля-
ются с глобальной рецессией. 

Украина теряет не только отдельные промыш-
ленные предприятия, но и целые отрасли экономики 
после создания зоны свободной торговли (ЗСТ) 
с Европейским союзом. Сегодня Украина стано-
вится сырьевым придатком для европейской эконо-
мики. При создании ЗСТ мы ожидаем борьбу с кор-
рупцией, снижение административных издержек. 
Но при этом произошло снижение доходной части 
бюджета из-за потери значительных объемов тамо-
женных платежей, существенные затраты на гармо-
низацию украинского законодательства с европей-
скими нормами. С другой стороны, отечественные 
экспортеры вроде бы получили преимущества в ор-
ганизационно-правовом аспекте, но преимущества 
производителей, в первую очередь, зависят от кон-
курентоспособности производимого продукта. Ро-
ста качества украинской продукции не произошло. 
При создании ЗСТ с Евросоюзом есть проблемы с 
реализацией продукции отечественной экономики. 
В ЕС товары и услуги более конкурентоспособны по 
качеству и по цене, поэтому украинской продукции 
тяжело найти сбыт. Также после создания ЗСТ с ЕС 
в Украине произошло подорожание ресурсов, кото-
рые на внутреннем рынке стоят дешевле для укра-
инских предприятий. Наши потребители получают 
более дешевый и качественный товар из ЕС. Но если 
мы теряем конкурентоспособность отечественного 
товаропроизводителя, то как и где мы будем зараба-
тывать деньги для покупки товаров и услуг? Рост 
конкуренции с европейскими производителями, в 
частности с транснациональными корпорациями 
(ТНК), в отдельных случаях приведет к полному 
уничтожению украинских предприятий и целых от-
раслей производства. Активно развивается инвести-
ционное сотрудничество между Украиной и стра-
нами Европейского союза. ЕС является наибольшим 
иностранным инвестором в Украине. Общий объем 
иностранных инвестиций из стран – членов ЕС со-
ставляет около 50 % общего объема ПИИ в Укра-
ину. Одним из основных инструментов ЕС для фи-
нансирования сотрудничества является программа 
ТАСИС, разработанная Европейским союзом для 
государств бывшего Советского Союза и Монголии 
с целью ускорения развития гармоничных и крепких 
политических и экономических связей между ЕС и 
этими странами-партнерами. Целью программы яв-
ляется поддержка инициатив стран-партнеров по-
строить развитое общество, основанное на полити-
ческих свободах и экономическом процветании. 
Приоритетные направления, по которым ТАСИС 
финансирует проекты в Украине: реструктуризация 
предприятий и развитие частного сектора; произ-
водство, переработка и распределение продуктов 
питания; основные коммуникации (транспорт, теле-
коммуникации, энергетика); развитие людских ре-
сурсов; атомная безопасность. 

Однако, кроме тарифов, в значительной мере 
доступ к европейским рынкам украинским товарам 

ограничивают нетарифные инструменты. К слож-
ным относятся вопросы: имплементации европей-
ских стандартов качества, унификации фитосани-
тарных норм, защиты прав интеллектуальной соб-
ственности (включая географические обозначения, 
услуги и учреждение предприятий), технических ре-
гламентов, госзакупки, соответствия украинских за-
конов законодательству ЕС. В мировой практике 
наработан значительный опыт развития интеграци-
онного процесса, который показывает, что эффек-
тивное развитие интеграционного сотрудничества 
возможно при наличии определенных предпосылок, 
которые во взаимоотношениях Украины и ЕС в 
большей степени отсутствуют.  

Вот такие непростые вопросы поставила жизнь 
перед молодым государством Украина, вернее, пе-
ред её политической элитой и бизнес-элитами. Од-
нако идём далее по главным составляющим нашей 
экономики, и прежде всего – ВЭД. Мы много уде-
лили внимания различным аспектам развития эко-
номики, некоторым отраслям и направлениям, но 
оценка ВЭС Украины и Донбасса без металлургии 
невозможна. В статистику я пришел из машиностро-
ения и, конечно, сохранял к нему особое отношение 
всегда. Но, начав исследование ВЭС Донецкой об-
ласти, пришел к пониманию лидирующей роли Дон-
басса в ВЭД страны, а металлургии и Украины в це-
лом и Донецкой области в частности. В своё время я 
окончил металлургический факультет, на всех заво-
дах, где работал, был металлургический цикл, по-
этому в достаточной степени и технологически, и 
организационно представлял эту отрасль тяжелой 
промышленности. Однако в нашем повествовании 
речь о не лучшем периоде из жизни отрасли.   

Горно-металлургический комплекс и химиче-
ская отрасль Украины 

Объемы и динамика внешней торговли за по-
следние годы были зеркальным отражением влия-
ния глобальной экономической динамики на Укра-
ину. Ухудшение показателей внешнеторговой ак-
тивности оказало негативное давление на экономи-
ческое развитие Украины из-за роста отрицатель-
ного сальдо текущего счета платежного баланса 
страны и сокращения объемов выпуска и стоимости 
предложения национальных производителей това-
ров и услуг. Основным фактором влияния на форми-
рование текущей внешнеэкономической позиции 
Украины были условия мировой торговли, которые 
ухудшились по сравнению с 2011 г. Стагнация экс-
портной активности украинских поставщиков про-
исходила на фоне снижения курсов валют торговых 
партнеров из стран ЕС и СНГ. Неблагоприятная 
внешнеэкономическая конъюнктура для многих 
экспортных товаров Украины была основным фак-
тором уменьшения объемов производства, в частно-
сти в металлургии и в некоторых экспортоориенти-
рованных сегментах машиностроения. Отрицатель-
ное сальдо во внешней торговле товарами определя-
ется удешевлением экспорта и ростом импортных 
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цен. Снижение стоимости украинского экспорта 
сдерживало возможности роста доходов, получен-
ных от увеличения его физических объемов. 
Наибольший рост достигнут в экспорте сельскохо-
зяйственных товаров (52,5%), транспортного обору-
дования (21,5%) и пищевых продуктов (17,6%). 
Вместе с этим постепенно растут объемы экспорта 
товаров с высокой степенью обработки. В сфере 
торговли товарами машиностроительной отрасли 
присутствие в технологических цепях компаний 
СНГ позволило отечественным производителям 
увеличить экспорт на 5,6%. Благодаря сохранению 
высокого спроса на продовольственные ресурсы в 
мире, удалось обеспечить рост производства в хи-
мической и нефтехимической промышленности на 
уровне 9,3%. Постоянно существующая потреб-
ность в азотных удобрениях позволяет производите-
лям этого вида продукции экспортировать ее в зна-
чительных объемах. Украина увеличила экспорт 
этого вида продукции на 15,2%. Это позволило 
сформировать прирост экспорта химической про-
мышленности на уровне 5,0%, так было перед вой-
ной. 

Замедление экономической динамики боль-
шинства стран – торговых партнеров, в частности в 
еврозоне, привели к снижению спроса на продук-
цию черной металлургии. Поскольку отечественные 
производители черных металлов не смогли напра-
вить свои товары на другие рынки, экспорт черных 
металлов из Украины сократился. Вместе с тем ак-
тивная работа Российской Федерации и Казахстана 
по строительству новых трубопроводов способство-
вала незначительному наращиванию экспорта труб 
в эти страны. В целом экспорт металлопродукции в 
2012 г. сократился на 12,3% по отношению к 2011 г. 
Спад экспорта минеральных продуктов связан, 
прежде всего, с проблемами обеспечения нефтепе-
рерабатывающих производств импортированными 
ресурсами – экспорт нефти и нефтепродуктов в  
2012 г. уменьшился более чем вдвое. Зато потреб-
ность стран Восточной Европы в электроэнергии, 
интегрирование системы энергоснабжения Укра-
ины со стандартами, принятыми Европейским энер-
гетическим объединением, способствовали увели-
чению экспорта электроэнергии в страны ЕС, 
прежде всего Венгрии, Польши, Словакии и Румы-
нии. Всего в 2012 г. Украина увеличила экспорт 
электроэнергии на 35%. В течение последних лет 
динамика мировых цен на металлургическую про-
дукцию имела нисходящий характер, что является 
определенным подтверждением наличия кризисных 
явлений в мире, которые в первую очередь приводят 
к прекращению строительства, а значит – и потреб-
ления металла. Снижение продаж металлургической 
отрасли происходило из-за слабеющего спроса и со-
провождалось падением как объемов, так и цен.  

Горно-металлургический комплекс (ГМК) 
Украины занимал второе место среди стран СНГ по 
производству черных металлов. Удельный вес Укра-
ины в объеме производства стран СНГ в последние 
несколько лет составлял: чугуна – 35-39%, стали – 

30-34%, проката – 25–28%. В 2010 г. все государства 
СНГ, в том числе Украина, увеличили выпуск чер-
ных металлов по сравнению с кризисным 2009 г. По-
зитивные изменения происходили и в 2011 г., когда 
Украина, как и Россия, нарастила выпуск черных 
металлов, в том числе чугуна, стали и проката. Более 
сложным оказался 2012 г.: Украина, которая в боль-
шей степени зависит от экспорта металлопродук-
ции, была вынуждена снизить выпуск чугуна, стали 
и готового проката. В то же время Россия увеличила 
выпуск черных металлов. В последние годы пред-
приятия ГМК страны поставляли на мировой рынок 
до 75–80% произведенной продукции. Предприятия 
ГМК Украины поставляют на мировой рынок: желе-
зорудное сырье, в том числе концентрат, окатыши и 
кусковую руду, ферросплавы, чугун, полуфабри-
каты (квадратную заготовку, слябы, трубную заго-
товку), готовый прокат, в том числе плоский, горя-
чекатаный и холоднокатаный прокат в рулонах и ли-
стах, рельсы, арматурную сталь и катанку, профиль-
ный прокат, а также изделия дальнейшего пере-
дела – стальные трубы, метизы, прокат с покрыти-
ями и др. Наличие в стране целого ряда крупных ме-
таллургических предприятий позволяет ей занимать 
серьезные позиции среди мировых производителей 
черных металлов. Свои позиции среди мировых 
производителей черных металлов по производству 
чугуна и стали страна в последние годы утрачивает. 
В 2012 году Украина снизила объемы реализации 
металлургической продукции на 14,27%. Продукция 
металлургической отрасли, в которой работают не-
сколько десятков предприятий, занимает важную 
часть в экспорте Украины и формирует для страны 
значительную часть валютной выручки. 

Импорт металлопродукции в Украину свиде-
тельствует об отсутствии конкурентных преиму-
ществ у отрасли в сегменте высококачественной ме-
таллопродукции. Большая часть импортируемой 
Украиной металлопродукции составляет плоский 
прокат с покрытием, изделия из легированной 
стали, продукты прямого восстановления железа, не 
говоря уже о продукции машиностроительной от-
расли. При этом, например, основное ограничение 
на металлургических рынках развитых стран со-
стоит в отсутствии спроса на украинскую готовую 
металлургическую продукцию, они предпочитают 
закупать полуфабрикаты (заготовку, слябы) и про-
изводить из них готовые высококачественные изде-
лия. Таким образом, наши металлургические пред-
приятия продолжают обеспечивать сырьем соб-
ственных конкурентов за пределами Украины. При 
нынешней структуре промышленности Украины 
спрос на продукцию высококачественной металло-
продукции практически отсутствует. Экономически 
более выгодно импортировать небольшое количе-
ство высококачественной металлопродукции из-за 
рубежа, чем инвестировать в производство таких 
продуктов внутри страны. Такое положение вещей 
обусловлено тем, что потребность в данной продук-
ции для Украины очень невелика, а мировые рынки 
отличаются высокой степенью конкуренции в дан- 
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ном сегменте. Решением данной проблемы для 
Украины может стать расширение внутреннего 
спроса на высококачественную металлопродукцию 
за счет реальной реструктуризации промышленно-
сти страны (освоение в промышленном масштабе 
использования технологического восстановления 
железных руд и металлолома; формирование верти-
кально и горизонтально интегрированных корпора-
ций ГМК, конечной продукцией которых являются 
метизы (канаты, трубы, тонкий холоднокатанный 
прокат, уголок, фасонные заготовки и т.д.)). 

Еще сравнительно недавно о металлургии в 
Украине говорили как о «центральном нападаю-
щем» национальной экономики. Экономические по-
казатели отрасли полностью подтверждали такое 
определение ее роли: около 20% в объеме промыш-
ленного производства, 12–14% в основных фондах, 
10 % от числа занятых, примерно треть в объеме 
экспорта промышленной продукции, 30–40% ва-
лютных поступлений. Но мировой кризис, начав-
шийся в 2008 г., резко изменил ситуацию. Объемы 
выпуска продукции сократились примерно на 40% – 
к уровню 2007 г., и ныне его показатели ещё не до-
стигнуты. Из рентабельного металлургическое про-
изводство стало убыточным – минус 3,1% (2012 г.), 
что даже хуже показателей первых посткризисных 
лет (2008–2009 гг.). Сокращаются экспорт, валют-
ная выручка, налоговые поступления в бюджет. Вы-
ведены из эксплуатации или приостановлены метал-
лургические мощности, сокращается персонал, за-
медлились инвестиционно-инновационные про-
цессы. Как и экономика в целом, металлургическая 
отрасль требует незаангажированных оценок проис-
ходящего и прогнозов будущего. Перераспределе-
ние структуры мирового производства и рынков ме-
таллопродукции между отдельными странами и ре-
гионами оказалось явно не в пользу украинских ме-
таллургов. Хотя они и сохраняют за собой место 
(последнее) в первой десятке мировых производите-
лей стали. Но самое опасное для отрасли – это ее вы-
сокая ресурсоемкость, включая все виды ресурсов – 
энергетические (газ, кокс), материально-сырьевые 
(руда, лом), трудовые. Проигрыш в энергопотребле-
нии составляет примерно 30% от среднемировых 
показателей. Отсюда – высокая себестоимость, а 
значит, и стремление повышать цену, что снижает 
конкурентоспособность. Выход – в новых энерго-
сберегающих технологиях, прежде всего в самых за-
тратных – доменном и сталеплавильном переделах. 

Отрасли нужны серьезные комплексные преоб-
разования – начиная от технологического переосна-
щения и заканчивая целенаправленной работой по 
подготовке инженерно-технических и рабочих кад-
ров при непосредственном участии и поддержке 
бизнеса. Нет разногласий и в том, что только техно-
логическая и продуктовая модернизация сможет 
стать фундаментом эффективного развития отрасли 
в будущем, ее конкурентоспособности. И этому 
должна способствовать инвестиционно-кредитная 
политика государства. Особое внимание должно 
быть уделено проблемам ресурсного обеспечения 

металлургического производства, прежде всего кок-
сом и металлоломом. Продукция металлургической 
отрасли обеспечивает около 50 % объема промыш-
ленного производства Донецкой области, причем  
80 предприятий металлургического комплекса про-
изводят полный ассортимент изделий из металла с 
последующим экспортом в более чем 50 стран мира. 
Например, в 2012 году наша страна опустилась на  
9 место среди мировых производителей стали, про-
пустив вперед Турцию. Таким образом, наши метал-
лургические предприятия продолжают обеспечи-
вать сырьем собственных конкурентов за пределами 
Украины. Высокая ориентация отечественной ме-
таллургии на зарубежные рынки делает отрасль чув-
ствительной к колебаниям экономики стран-импор-
теров украинского металла. При этом имеет место 
существенное технологическое отставание, высокая 
энергоемкость производства. С учетом того, что ме-
талл является одной из базовых статей дохода укра-
инской промышленности, подобный сценарий раз-
вития событий может привести к краху всей эконо-
мики страны. В результате для Украины единствен-
ным стратегически правильным решением будет 
снижение зависимости экономики от экспорта ме-
талла. Развитие внутреннего рынка металлопродук-
ции сегодня является одной из наиболее приоритет-
ных задач развития отрасли. Внутренний рынок по-
требления металла обладает огромным потенциа-
лом расширения спроса на продукцию украинской 
металлургии, что в последнее время отмечается до-
вольно часто. Но импорт металлопродукции в Укра-
ину продолжает расти.  

Несмотря на все неблагоприятные тенденции, 
внутренний рынок потребления металла обладает 
огромным потенциалом роста. Но для его реализа-
ции необходимы решительные действия правитель-
ства, направленные на проведение глубоких реформ 
и преобразований всей экономической и промыш-
ленной инфраструктуры государства. Таким обра-
зом, стратегически более оптимальным для Укра-
ины было бы снижение зависимости металлургиче-
ской отрасли от экспорта за счет расширения внут-
реннего рынка потребления. Хотя спрос на мировом 
рынке оставался сжатым из-за слабости потребле-
ния, и цены падали, однако в последнее время сме-
нились подъемом из-за пуска программы широко-
масштабного инфраструктурного строительства в 
КНР. В последние годы ситуация принципиально не 
изменилась и китайские ожидания сохраняются. Это 
снова сужает возможности на рынках сбыта и уже-
сточает конкуренцию. И всё же КНР остается важ-
ным вектором развития украинского железорудного 
экспорта. Растет внутренний железорудный спрос и 
в Индии, уже в последние годы индийские метал-
лурги вынуждены наращивать импорт ЖРС. А это 
означает, что и в Индии у отечественных металлур-
гов есть определенные перспективы. Что касается 
Турции, экспорт в эту страну действительно разви-
вался и вырос на 11,2%. Украина уже почти вытес-
нила с этого рынка Россию, а теперь Анкара ещё и 
оптимизирует структуру рудного импорта в пользу 



Ю. В. Макогон 

269 
Економічний вісник Донбасу № 2(64), 2021 

источников более оперативной поставки (не говоря 
уже о развитии металлопроизводства).  

Актуальным для Украины остается и европей-
ский рынок, куда уходит половина украинского же-
лезорудного экспорта. В обозримой перспективе ев-
ропейское направление останется привлекательным 
ввиду малого транспортного плеча. В свою очередь, 
такие традиционные потребители, как Польша, Че-
хия, Словакия, Австрия, пока что не собираются ди-
версифицировать своих поставщиков. Развитие 
внутреннего рынка металлопродукции сегодня яв-
ляется одной из наиболее приоритетных задач раз-
вития отрасли. В настоящий момент Украина вхо-
дит в десятку наибольших производителей стали в 
мире. 75 % украинского металла отправляется на 
экспорт, в результате чего металлургическая от-
расль обеспечивает 50 % валютных поступлений от 
экспорта в государственный бюджет. Таким обра-
зом, эффективность работы металлургии Украины 
главным образом связана со спросом на металлопро-
дукцию на внешних рынках, что делает её очень 
чувствительной к изменениям в экономиках мира и, 
соответственно, нестабильной. При этом ситуация 
на мировых рынках складывается таким образом, 
что есть реальная угроза потерять рынки сбыта. 
Кроме того, цены на металл постоянно падают.  

Таким образом, расширение внутреннего 
спроса на продукцию металлургической отрасли яв-
ляется одним из наиболее приоритетных направле-
ний развития экономики страны. Главными потре-
бителями металлопроката выступают сегодня пред-
приятия машиностроения для угольной промыш-
ленности, металлургии, энергетики (замена изно-
шенных электрических сетей), вагоностроения. Рас-
ширение внутреннего рынка потребления в кратко- 
и среднесрочной перспективе возможно также за 
счет замены изношенных нефтегазопроводов и тру-
бопроводов жилищно-коммунального хозяйства. В 
долгосрочной – грамотная политика модернизации 
и реструктуризации экономики и промышленности 
Украины могла бы позволить авиастроительным за-
водам, заводам сельскохозяйственного машино-
строения стать активными потребителями отече-
ственного металла. Также судостроение как одна из 
наиболее металлоемких отраслей украинской про-
мышленности практически не функционирует. 
Украинские заводы, способные строить суда, по-
требляя при этом десятки тысяч тонн проката, сей-
час нерентабельны. Украинский торговый флот в 
настоящее время почти не активен, хотя мог бы 
обеспечить работой судостроителей и обеспечить 
заказ на украинский металл. Более 70 % метфонда 
Украины нуждается в модернизации – только про-
изводство оборудования для обновления технологи-
ческой базы потребовало бы 200 млн тонн украин-
ского проката. А значит, внутренний рынок потреб-
ления металла обладает огромным потенциалом ро-
ста. Но для его реализации необходимы решитель-
ные действия правительства, направленные на про-
ведение глубоких реформ и преобразований всей 

экономической и промышленной инфраструктуры 
государства. 

Все вышеприведенные проблемы были посто-
янно предметом наших исследований, начиная с пе-
риода работы в статистике, в рамках сотрудничества 
с ИЭП НАНУ, на кафедре и позже в региональном 
филиале НИСИ при президенте. Не было года, 
чтобы не выходила публикация по проблемам ГМК 
и химической отрасли, на каждом зимнем семинаре 
мы заслушивали сообщения  о ВЭД в этих базовых 
секторах экономики страны и региона (обратитесь к 
библиографическим юбилейным Указателям). Про-
водились специальные круглые столы, и нас пригла-
шали на обсуждения, на предприятия, в исследова-
тельские институты и в органы власти, вплоть до 
ВРУ. А из-за горизонта надвигалась гроза, которая 
уже висела в воздухе, но масштабы её не были оце-
нены…  

 
Торгово-промышленная палата и малый биз-

нес 
В повествовании мы неоднократно упоминали 

о стратегически важном сотрудничестве с ТПП по 
всем направлениям деятельности. Всё, о чём выше 
мы говорили, в той или иной степени связано с 
нашей совместной деятельностью. Но есть особый 
сегмент экономики, не упомянув который, мы упу-
стим очень важную сферу деятельности ТПП. Ма-
лое предпринимательство – составная часть бизнеса 
и неотъемлемая часть экономики. Поэтому задача 
государства – создать нормальные условия для 
функционирования всех субъектов предпринима-
тельской деятельности. А ТПП – единственная него-
сударственная организация с уникальными возмож-
ностями и имеющая международный статус. 

Ход мирового экономического развития вы-
явил два принципиально важных обстоятельства: 

 решающим инновационным фактором мате-
риального производства становятся научные зна-
ния; 

 непрерывно растет доля малых форм пред-
приятий в предпринимательском секторе эконо-
мики, отражая тенденцию к расширению и децен-
трализации как наиболее соответствующим потреб-
ностям человека в его творческой самореализации, 
о чем свидетельствует следующее: сегодня в малом 
секторе мировой экономики заняты 65–70% всех ра-
ботающих, а число малых и средних предприятий 
превышает 80 % общего числа предприятий. 

Место и роль малого предпринимательства в 
цивилизованной рыночной экономике определяют 
его функции. Сегодня во многих промышленно раз-
витых странах малое и среднее предприниматель-
ство проявляет себя следующим образом: 

• производство основной части ВВП (до 70% в 
среднем по странам ЕС, 61% в Японии, 40% в 
США) – в Украине 4–5%; 

• создание рабочих мест для большинства тру-
доспособного населения (72% в среднем по странам 
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ЕС, 78% в Японии, 75,3% в Южной Корее, 54% в 
США) – в Украине 15–20%; 

• осуществление большей части всех иннова-
ций, содействующих развитию научно-техниче-
ского прогресса; 

• непосредственное воздействие на формирова-
ние «среднего класса», который представляет собой 
важнейший фактор социальной и политической ста-
бильности общества. 

В Украине использование указанных выше воз-
можностей МСП пока ещё не является реальным 
приоритетом государственной политики, которая не 
делает ставку на наращивание предприниматель-
ского ресурса как одного из средств, определяющих 
ускорение экономического роста и улучшение соци-
ального климата в стране. Однако по количеству за-
нятых в МСП Украина значительно отстает от боль-
шинства развитых стран, да и отраслевая структура 
занятости малого предпринимательства приходится 
в основном на непроизводственный сектор. Это свя-
зано с ограниченностью в доступе к финансовым ре-
сурсам, поскольку предоставление услуг для начала 
и успешного развития предпринимательской дея-
тельности требует от предпринимателя высокого 
профессионализма и знания своего дела. 

Структура реализованной продукции указы-
вает на более результативную работу предприятий 
непроизводственной сферы. Наиболее эффектив-
ными по этому показателю оказались предприятия 
оптовой и розничной торговли, строительные 
фирмы и те, которые специализируются на опера-
циях с недвижимостью и юридических услугах. 
Наибольший удельный вес малые предприятия 
имеют в сфере предоставления услуг другим пред-
принимателям — 96,6 % от общего числа предпри- 
ятий. Можно предположить, что это как раз и гово-
рит о том, что огромное количество украинцев ис-
пользуют упрощенную систему налогообложения и 
как способ укрытия доходов, и как механизм мини-
мизации платежей в фонды социального страхова-
ния. Особенно если учесть, что в денежном выраже-
нии малые предприятия обеспечивают лишь 32% 
рынка услуг. В главной степени это и объясняет тот 
факт, что вклад малых предприятий Украины в ВВП 
очень низок. Даже в странах-соседях, которые не 
принадлежат к наиболее экономически развитым 
государствам, состояние малого бизнеса за послед-
ние годы существенно изменилось. Например, доля 
малых предприятий в ВВП таких стран, как Польша, 
Венгрия, Чехия, достигает 50%, а в России этот по-
казатель составляет более 10%. Основная же про-
блема малого бизнеса заключается в том, что офи-
циально он работает, но не зарабатывает. И в данном 
случае речь идет как о личном доходе, так и о вкладе 
в экономику. Следует подчеркнуть, что эта тенден-
ция имеет место при уменьшении населения Укра-
ины и свидетельствует о непривлекательности этого 
вида занятости и падении эффективности социаль-
ной функции малых предприятий. Анализ динамики 
заработной платы, которую получали нанимаемые 
работники малых предприятий, в сопоставлении со 

средним показателем по Украине и повышением ми-
нимальной заработной платы убедительно свиде-
тельствует о причинах возникновения этой тенден-
ции. По нашим оценкам, малые предприятия, с од-
ной стороны, не всегда имеют возможность оплачи-
вать работу наемников даже на уровне минималь-
ного размера, а с другой – должны тенезировать ее 
часть. В этом случае уменьшается социальная защи-
щенность работников, которая не каждого может 
устроить.  

Итак, в настоящее время в Украине существует 
ряд проблем, весьма актуальных с точки зрения раз-
вития малого и среднего бизнеса. Первый комплекс 
проблем связан со спецификой экономического раз-
вития Украины, традиционно сложившимися прио-
ритетами хозяйствования. Так, во-первых, следует 
отметить утяжеленную отраслевую структуру эко-
номики, в которой абсолютно доминирующую роль 
играют базовые отрасли промышленности, а в по-
следнее время – ещё более узкая группа капиталоем-
ких сырьевых отраслей и отраслей первого передела 
с низкой добавленной стоимостью, что порождает 
инвестиционный барьер для формирования новых 
предпринимательских структур. При этом власть 
вынуждена ориентироваться на сотрудничество и 
поддержку со стороны наиболее сильных хозяй-
ственных агентов, преимущественно крупных госу-
дарственных структур и объединений, финансово-
промышленных групп, банковских группировок, 
оставляя тем самым малое предпринимательство 
вне рамок реальной государственной экономиче-
ской политики. Во-вторых, серьезным препятствием 
для развития малого бизнеса является жесткая мо-
дель финансовой стабилизации, которая опирается 
на приоритет наполнения государственного бюд-
жета. Она концептуально основана на регулирова-
нии спроса путем ограничения роста денежной 
массы, включая минимизацию личных доходов в 
виде заработной платы и вообще доходов домашних 
хозяйств, а также ужесточения налогового режима. 
В результате возникло серьезное противоречие 
между названными механизмами и декларирован-
ными целями стимулирования конкурентных начал 
в экономике за счет либерализации цен и внешне-
экономических связей, приватизации государствен-
ной собственности и демонополизации. В самой 
теории формирование эффективного конкурентного 
механизма развития рыночного хозяйства предпола-
гает не подавление покупательной способности, а 
наличие достаточно емкого спроса и реальных (в 
том числе налоговых) стимулов предприниматель-
ской деятельности. 

В результате в новой украинской хозяйствен-
ной системе малый бизнес является сателлитом 
крупного капитала и хозяйственных структур. Он 
заполняет в основном ниши, непривлекательные для 
более крупных субъектов экономической жизни. 
Его потенциал используется для выполнения наибо-
лее сложных, тяжелых и наименее выгодных опера-
ций или же для вывода денежных потоков крупных 
предприятий из-под контроля государственных ор- 
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ганов. Кроме того, основы МСП подрывает громозд-
кость и коррумпированность административного 
аппарата. На сегодняшний момент порядка 50 госу-
дарственных и правительственных организаций 
имеют право контролировать те или иные аспекты 
деятельности предпринимателя. Большинство соот-
ветствующих законодательных актов несовер-
шенно, требует подзаконных нормативных доку-
ментов, что создает благоприятные условия для зло-
употреблений бюрократии. Не менее важным пре-
пятствием на пути становления системы малого биз-
неса в Украине является проблема финансирования. 
Для большинства малых предприятий крайне за-
труднен доступ к финансовым источникам. А высо-
кие темпы инфляции и преобладание краткосроч-
ных кредитов практически исключают инвестици-
онную деятельность за счет привлечения средств. 
Страна сталкивается с забюрократизированностью, 
препятствиями для развития малого и среднего биз-
неса и реформирования системы образования, здра-
воохранения и проч. По результатам исследования 
Института демографии и социальных исследований 
НАН Украины, от евроинтеграционных процессов, 
которые усилятся после заключения Соглашения об 
ассоциации Украины с ЕС, выиграют все группы 
населения. В частности, наибольшую выгоду может 
получить средний класс. Соглашение об ассоциации 
как нельзя лучше повлияет на условия для развития 
бизнеса в Украине. В результате приближения укра-
инских регламентов к европейским для малого и 
среднего бизнеса будут отменены целые блоки в 
бухгалтерских отчетах. Исторически наша общая 
большая страна СССР имела опыт привлечения к ре-
шению масштабных задач ускорения развития эко-
номики в среднесрочной перспективе «малых пред-
приятий» в 20-х годах – НЭП, с помощью которого 
была создана экономическая база перехода к кол-
лективизации с/х и индустриализации. 

В настоящее время мировое хозяйство вошло в 
постиндустриальную эпоху, основой которой стано-
вятся принципиально новые информационно-ком-
муникационные, био-, нано- и другие наукоемкие 
технологии. Стремительно совершенствуется тех-
ническая база производства. Осуществляется опти-
мизация отраслевой и территориальной структур 
национальных хозяйств. В ряду этих изменений 
происходит и процесс интенсивного развития ма-
лого бизнеса: расширяются сферы его функциони-
рования и перечень выполняемых им функций. Для 
успешного функционирования в рыночных усло-
виях предприятию необходимо постоянно забо-
титься о повышении своей конкурентоспособности. 
Развитие предприятия и повышение или поддержа-
ние на необходимом уровне его конкурентоспособ-
ности в ситуации непрерывного взаимодействия с 
динамичной внешней средой возможно за счет ак-
тивной инновационной деятельности. Активная ин-
новационная деятельность позволяет предприятию 
занимать лидирующие позиции на рынке и получать 
на определенном отрезке времени соответствую-
щую прибыль. Предприятие, занимающееся иннова- 

ционной деятельностью, сталкивается со значитель-
ным риском, который может привести фирму к не-
бывалым прибылям или банкротству. 

Анализ инновационной активности предприя-
тий за период показал, что исследования и разра-
ботки, внутренний и внешний НИР, приобретение 
новых технологий за весь анализируемый период 
имеют крайне низкие показатели. Это говорит о том, 
что заинтересованности предприятий в развитии ин-
новационной деятельности нет, а поскольку в нашей 
стране инвестирование инновационных процессов в 
основном происходит за счет внутренних резервов, 
то предприятиям выгоднее приобретать машины и 
оборудование, связанное с внедрением инноваций. 
Таким образом, отставание в распространении и ис-
пользовании высоких технологий производства 
сложных продуктов и услуг означает не только сни-
жение конкурентоспособности отечественной эко-
номики на мировом рынке наукоемкой продукции, 
но также отставание в качестве предоставляемых 
государством услуг для общества и граждан, эконо-
мическом росте страны – и, как следствие, представ-
ляет угрозу остаться на периферии инновационной 
экономики. Инновационная экономика, базирующа-
яся на эффективном использовании интеллектуаль-
ных ресурсов, наукоемких и высокотехнологичных 
производствах, является в настоящее время основ-
ной тенденцией формирования современного миро-
вого сообщества. 

События последних лет и достигнутый уровень 
развития отношений Украины с ЕС побуждают нас 
сделать решительный шаг на пути поиска более эф-
фективных форм взаимодействия и сотрудничества, 
действенных механизмов в развитии социально-эко-
номического процесса. Решение вопроса об иннова-
ционной деятельности малых предприятий является 
одним из основных в развитии малого предприни-
мательства. Основой национальной политики Укра-
ины выступает утверждение ее как высокотехноло-
гического государства. Этого можно достичь только 
с помощью постоянного внедрения инновационных 
проектов, перехода на траекторию инновационного 
развития промышленности в целом и малого биз-
неса в частности. Важнейшим преимуществом ма-
лого бизнеса, работающего на нужды большого, яв-
ляется его гибкость, способность быстро перестраи-
ваться с производства одних комплектующих на 
другие. Это необходимая предпосылка для иннова-
ционного развития. В период расцвета индустриаль-
ного общества основным стимулом экономического 
роста являлись безграничные материальные потреб-
ности человека, что заставляло искать новые, более 
совершенные методы ведения хозяйственной дея-
тельности. Чтобы понять, насколько тема МСП 
была в секторе нашего внимания, достаточно обра-
титься к информации, которая содержится в юби-
лейных библиографических Указателях, мы в этом 
вопросе всегда были в гуще событий. Хочу подчерк-
нуть, наша кафедра чуть ли не единственная, кото-
рая включает материалы функционирования ТПП, в 
т. ч. и по МСБ, в свои учебные курсы и учебники, а 
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также мы имели базу практики для выпускников в 
ТПП. 

* * * 
В повествовании мы коснулись лишь отдель-

ных направлений научно-практической деятельно-
сти кафедры и всех организаций, которые вошли в 
ближний круг наших партнёров и друзей. В самом 
начале я оговорился, что не будет в Эссе строгой по-
следовательности во времени, но ещё потом в ходе 
написания старался не упоминать имён. Вот в ранее 

изданных книгах о КЭК и комсомоле, в обоих юби-
лейных библиографических Указателях – там всё по 
датам и с именами, да и писались они в другие вре-
мена и по иным поводам. Трудно полагаться на  
память в этом вопросе: одни уже ушли навсегда, о 
дорогих мне людях память со мной; других просто 
не хочется и вспоминать, но их дела и поступки вли-
яли и на мою жизнь, они тоже мои учителя.  
Несколько раз я упоминал о грядущем, третьем из-
ломе. Первый – «перестройка», второй – ликвида-
ция СССР.  
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РЕКТОРА ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –  
 

СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА САВЧЕНКА 
 
19 квітня 2021 року Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка поніс тяжку 
втрату: передчасно помер його ректор, доктор педаго-
гічних наук, професор, член-кореспондент Національ-
ної академії педагогічних наук України Сергій Вікто-
рович Савченко. Пішов з життя справжній професіо-
нал, природжений лідер, життєлюб, людина прекрас-
ної душі, відкритого й доброго серця. Його щирість, 
оптимізм, почуття гумору, доброта й тонка іронія ство-
рювали в університеті неповторну атмосферу – друж-
ню, неодмінно позитивну, налаштовану на здолання 
нових труднощів і підкорення нових вершин.  

Майже все трудове життя Сергія Вікторовича 
було пов’язане з нашим університетом. У 1981 році він 
закінчив Ворошиловградський державний педагогіч-
ний інститут імені Т. Г. Шевченка й отримав кваліфі-
кацію вчителя історії та суспільствознавства. З 1986 
року – обіймав різні викладацькі й керівні посади, 
пройшовши шлях від асистента кафедри до ректора 
університету. І завжди Сергій Вікторович демонстру-
вав талант яскравого педагога, ефективного менедже-
ра, творчої, різносторонньо обдарованої особистості. 

Сергій Вікторович Савченко був відомою й впли-
вовою постаттю у вітчизняному науковому співтова-
ристві. У період з 1987 по 1990 рік він навчався в аспі-
рантурі Науково-дослідного інституту загальних про-
блем виховання АПН СРСР й блискуче захистив кан-
дидатську дисертацію, присвячену діяльності нефор-  
 
 
 
 
 
 
 
 

мальних об’єднань молоді. В 2005 році після закін-
чення докторантури захистив докторську дисертацію, 
в якій розглядались надзвичайно актуальні проблеми, 
пов’язані з соціалізацією студентської молоді. Глибоко 
й усебічно обґрунтована ним теорія соціалізації сту- 
дентів у позанавчальній діяльності стала орієнтиром 
для науковців, які досліджують соціалізаційну пробле-
матику. Визнанням активної науково-дослідної роботи 
й наукових досягнень Сергія Вікторовича стало об-
рання членом-кореспондентом Національної академії 
педагогічних наук України в жовтні 2016 року.  

Неоцінимим є внесок Сергія Вікторовича у від- 
новлення повноцінної діяльності Луганського на- 
ціонального університету імені Тараса Шевченка в 
2014 році на підконтрольній українській владі терито-
рії – у Старобільську. У складній, багато в чому драма-
тичній і непередбачуваній ситуації йому вдалося 
об’єднати викладачів і студентів, створити колектив 
однодумців, спроможний своєчасно й ефективно реа-
гувати на виклики сьогодення. 

Ми будемо завжди пам’ятати Сергія Вікторовича 
як унікальну й неповторну особистість з високо розви-
неним інтелектом, людину, закохану в життя і в свою 
справу, яка цінувала й поважала студентів, своїх друзів 
і колег, людину, яка давала нам змогу з радістю і на-
дією зустрічати кожний новий день. З нами назавжди 
залишаться його щира чарівна посмішка, неперевер-
шені жарти, бажання дарувати радість і тепло людям. 

Світла пам'ять світлій людині.  
 

Вчена рада та Ректорат  
Луганського національного університету 
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