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міЖНАРОДНИЙ тРАНсФЕР тЕХНОЛОГіЙ  
В УмОВАХ сУЧАсНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦіЇ:  

РЕГУЛЯтИВНИЙ АсПЕКт
У статті досліджено базові чинники формування інституційного сприяння опти-

мізації технологічного розвитку в умовах глобальної конкуренції.

Ключові слова: інноваційна діяльність, технологічний комплекс, міжна-
родна конкуренція, трансфер технологій, світова економіка, національний 
розвиток, інституційна стратегія

Вплив глобального конкурентного середовища на процеси держав-
ного втручання в економіку, і зокрема на передачу технологій, досить 
 суперечливий. З одного боку, починаючи з кінця 70-х років ХХ ст. від-
бувалося значне поширення ліберальних моделей регулювання еконо-
міки, де критеріями економічної доцільності ставали такі позаеконо-
мічні категорії, як демократія і свобода, а з іншого, — поглибився на 
перший погляд малопомітний, але ефективний інституційний контроль 
за ключовими функціями й позиціями в економіці. 

Таке посилення державного втручання виявляється глибшим і три-
валішим явищем, ніж згадані лібералізаційні тенденції, причому цей 
вплив посилюють додаткові чинники. Зауважимо, що на відміну від 
країн первинної моделі капіталізму (Нідерландів, Бельгії, Анг лії, Фран-
ції), де природний процес становлення приватного підприємництва про-
й шов довгий шлях від простої кооперації через мануфактуру і фабрику 
до великих монополістичних і транснаціональних корпорацій, у країнах 
вторинної моделі (Україні, Росії, Італії, Німеччині, Японії) держава 
відігравала вирішальну структуроутворювальну роль у формуванні при-
ватного підприємництва. Ще більшим значення держави стало у країнах 
третинної моделі (Південній Кореї, Гонконгу, Сінгапурі, Тайвані, Ма-
лайзії, Таїланді, Індонезії та Китаї). 

УДК 339.922:001.89+339.137

О.В. Виноградова

Здобувач Інституту світової економіки і міжнародних 
відносин НАН України, м. Київ 

© О.В. Виноградова, 2013
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Методологічно та практично важливою вимогою, особливо в умовах 
глобалізації та часу руйнівних впливів міжнародних ринків на інно-
ваційні системи країн, є системний характер механізмів державної 
інноваційної політики. Адже навіть розвинені та розгалужені системи 
продукування нових знань, освіти та підвищення кваліфікації, комер-
ціалізації та широкого використання наукових результатів у вироб-
ничому процесі не є самодостатніми (це, зокрема, підтверджує нега-
тивний досвід пострадянських країн із потужною науковою базою та 
слабкими механізмами впровадження теоретичних здобутків на прак-
тиці) і постають невід’ємними ланками єдиного комплексного проце-
су. Тому державна інноваційна політика, механізми управління інно-
ваційним розвитком та його регулювання не можуть бути ефектив ни -
ми, якщо підтримку чи стимулювання спрямовано лише на будь-яку 
окрему їх ланку. 

Із ускладненням процесу регулювання господарства, соціально-еко-
номічної сфери уряди багатьох країн почали формулювати коротко-, 
середньо- й довгострокові завдання, визначати черговість їхнього роз-
в’язан ня, а також створювати органи, відповідальні за їхнє виконання, 
надавати необхідні кошти і встановлювати порядок фінансування.

Об’єктами відповідних цільових програм зазвичай є певні галузі 
(наприклад, сільське господарство), регіони, соціальна сфера (зокрема, 
соціально-економічна адаптація переселенців, забезпечення їх роботою 
й житлом), різні напрями наукових досліджень. Проте залежно від 
ступеня розвитку державного програмування в окремих країнах засто-
совуються не тільки програми “слабкого впливу” або виходу з надзви-
чайних ситуацій (подолання кризових явищ, масового безробіття, не-
безпечного рівня інфляції, наслідків стихійних лих), а й цільові про-
грами інформаційного розвитку, сприяння інноваціям. Так, відомими 
є загальнонаціональні програми адміністративного регулювання в США 
(зокрема, регіонально-енергетична цільова програма з освоєння басей-
нів річок), Західній Європі (плани розвитку ядерної енергетики у Фран-
ції, господарського розвитку півдня Італії), надзвичайні програми з 
повоєнного відновлення економіки Південної Кореї та зі структурної 
перебудови і приватизації нових земель Східної Німеччини у ФРН після 
колапсу НДР.

В умовах ринкової економіки основну масу досліджень і розробок 
здійснюють комерційні фірми, а оскільки інноваційна діяльність — до-
статньо капіталомісткий процес, то таким фірмам неминуче доводиться 
шукати оптимальну структуру джерел фінансування. Це можуть бути 
власні й залучені кошти, фінансові ресурси бюджетів різних рівнів та 
позабюджетних фондів. Максимальна ефективність створення, освоєн-
ня й розповсюдження інновацій, таким чином, залежить від оптималь-
ності “портфеля” інвестицій, тому фірми часто змушені комбінувати 
різні варіанти фінансування. Держава, у свою чергу, також зацікавлена 
у здійсненні фірмами та організаціями інноваційних проектів, оскільки 
сума революційних інновацій підвищує рівень науково-технічного роз-
витку країни та пришвидшує у ній технологічний прогрес. Отже, суб-
сидуючи створення інновацій у приватному секторі, держава непрямим 
чином вирішує одну з основних макроекономічних проблем — при ско-
рен ня науково-технічного прогресу.
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Мінімальні вимоги до інституційного регулювання економіки перед-
бачають формування правових рамок для ефективного функціонування 
ринкового середовища. Для реалізації цієї основної мети необхідно 
розв’язати кілька завдань, здебільшого у галузях права та найбільш 
загальної діяльності регулятивних інститутів: 

— досягнення економічної ефективності (забезпечення добробуту 
споживача за оптимального розподілу ресурсів), яке базується на спро-
щеному сприйнятті логіки існування та підтримки системи вільної 
кон куренції; 

— захист прав споживачів і малих підприємств від дій великого 
бізнесу (у формі підприємств-монополістів або об’єднань декількох 
підпри ємств на підставі угод про спільну діяльність); 

— сприяння створенню ефективного цілісного національного ринку, 
інтегрованого в міжнародний ринковий простір, і запобігання його 
руйнуванню внаслідок протиправної діяльності юридичних та фізичних 
осіб, резидентів і нерезидентів. 

Центральним пунктом у переліку заходів, спрямованих на зміцнен-
ня геоекономічних позицій національної економіки та захист зовніш-
ньоекономічних інтересів держави у контексті глобальної конкуренції, 
стає пошук такої ефективної ринкової моделі, котра б забезпечувала 
створення сприятливих умов для економічного розвитку та протидію 
деструктивним зовнішнім впливам. Як емпіричні спостереження за 
процесом поглиблення спеціалізації національних відтворювальних 
комплексів, так і аналіз багатофакторних економетричних моделей 
свідчать про те, що внаслідок недостатніх регулятивних дій держави 
вплив небажаних, деструктивних зовнішніх чинників виявляється силь-
нішим, ніж внутрішніх, пов’язаних з інтересами національних вироб-
ників. Тому потрібно розробити та практично реалізувати системно 
узгоджену програму ринкових перетворень, спрямовану на оздоровлен-
ня економіки і поліпшення її структури й конкурентоспроможності та 
здійснювати відповідну економічну політику. 

Інноваційний процес, що в ринковій економіці, як відомо, здебіль-
шого є результатом науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт (НДДКР) на виробництві, спонсованих бізнесом досліджень, за-
лежить від багатьох інших чинників, котрі перебувають поза сферою 
компетенції та впливу окремих компаній. Така обмеженість можливос-
тей бізнесу зумовлена особливостями сучасного науково-технічного 
прогресу, який інколи висуває надто масштабні для підприємців за-
вдання або ставить дуже віддалені цілі, що заважає формуванню ефек-
тивної системи стимулів для впровадження інновацій. Тому дедалі біль-
шим стає вплив на процес комерціалізації технології та появи ново го 
товару або послуги з боку державних інституцій, які вживають прямих 
та опосередкованих заходів щодо сприяння інноваціям, а також забез-
печують загальні соціальні й економічні умови інноваційного проце су. 
У кожній країні ці умови мають національну та історичну специфіку, 
а також спрямовані на розв’язання конкретних завдань. У зв’язку з 
системними відмінностями загальних характеристик та особливостей 
інноваційних систем у кожній окремій державі навіть виникло поняття 
“національна інноваційна система” (НІС).
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Три ключові параметри нової економічної системи: глобалізація, 
виникнення та функціонування в економіці стратегічних альянсів, ін-
новаційність розвитку та перетворення знань в основний виробничий 
ресурс — істотно вплинули на переосмислення економістами ролі ком-
паній (передусім ТНК) і держав, а також процесу взаємодії між ними. 
Зокрема йдеться про інноваційну політику держави, яка є системо-
утворювальною складовою інноваційної моделі розвитку суспільства в 
цілому. Як зазначав В. Новицький, “з метою забезпечення інвестицій-
ного потоку бажаної інтенсивності, а також ефективної реалізації ін-
вестицій урядами країн проводиться цілеспрямована інвестиційна по-
літика, яка включає прямі фінансово-податкові стимули, організаційно-
адміністративну підтримку, податково-амортизаційні преференції, а 
також широкі кон’юнктуроутворювальні заходи” [2]. 

В інституційному відношенні в різних країнах світу помітну роль 
відіграють такі спеціально створені структури, як фонди технологіч-
ного розвитку, сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-
технічній сфері, регіональні фонди та спілки науково-технічного роз-
витку. Як інструменти для виконання інноваційних проектів можуть 
використовуватися пільгові кредити (або безпроцентні, або зі ставкою, 
яка становить половину або іншу частку облікової ставки центрального 
банку). 

Наявний міжнародний досвід об’єктної, а також стадійно-техноло-
гічної диверсифікації в діяльності суб’єктів підтримки технологічного 
розвитку. У першому випадку ці суб’єкти “спеціалізуються” на наданні 
допомоги малим підприємствам, конкретним інноваторам у певних 
сферах господарської діяльності, науково-дослідним організаціям тощо. 
У другому випадку йдеться про можливість підтримання відповідних 
структур або на стадії досліджень і розробок, або на стадії комерційного 
випуску продукції. 

Для оцінювання ефективності і міжнародної конкурентоспроможно-
сті технологічно-інноваційної системи, ступеня реального впроваджен-
ня інновацій та їхнього глобально-конкурентного значення у світовій 
практиці міжнародні рейтингові агентства та національні статистичні 
й експертні інституції використовують низку таких показ ників: 

— кількість комерціалізованих патентів;
— кількість опублікованих наукових досліджень;
— параметри ефективності діяльності науково-дослідних установ;
— доходи від експорту технологій;
— обсяги податків у високотехнологічних секторах економіки; 
— здатність до впровадження інновацій та технологій і ефек тивність 

їхнього впровадження;
— частка інноваційного виробництва в структурі ВВП;
— частка інноваційного виробництва в обсязі експорту продукції. 
Водночас було б помилковим вважати, що зростання ефективності 

інноваційної діяльності відбувається за спрощеною логікою: більша 
участь держави — вища ефективність інноваційного процесу. Це пи-
тання варто розглядати в діалектичному контексті, усвідомлюючи, що 
межа між чинниками, які сприяють і перешкоджають інноваціям, дуже 
тонка. Інколи (за умов завищеної ролі держави та неефективної регу-
лятивної стратегії) державне втручання спочатку стримує інноваційну 
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діяльність, але у певний момент перетворюється на стимул для її роз-
витку. Наприклад, на початку 90-х років ХХ ст. підприємства України 
позитивно оцінювали зниження впливу держави і міністерств на їхню 
діяльність. Однак пізніше пріоритети змінилися і популярнішою стала 
думка про необхідність розумного регулювання інноваційного процесу 
органами центральної та місцевої влади. Отже, хоча участь держави в 
науково-технологічному розвитку країни має ключове значення, це по-
ложення не слід абсолютизувати, у чому переконує досвід багатьох країн 
Заходу. Наприклад, спроби держави запровадити у Силіконовій долині 
жорсткі заходи регулювання призвели до різкого уповільнення розви-
тку венчурного бізнесу. До речі, масштабна робота зі сприяння венчур-
ному підприємництву проводиться нині в Росії. Уряд РФ вважає, що в 
країні діятимуть від 8 до 15 венчурних фондів і близько 150 інвести-
ційних компаній, котрі здійснюватимуть венчурне фінансування. Ка-
пітал такого фонду становитиме 2,5—3 млрд рублів, а управлятиме ним 
одна венчурна компанія, яка щорічно одержуватиме 2,5 % від капіталу 
фонду на поточні витрати; за підсумками роботи фонд має отримати 
20 % чистого прибутку [3]. 

З проблемами залучення інвестицій та дослідженням відповідних 
зарубіжних напрацювань пов’язані й питання підвищення інвестицій-
ного іміджу держави. Водночас, як зазначають економісти, викорис-
тання Україною світового досвіду у формуванні позитивного інвести-
ційного іміджу не має розглядатися як механічне перенесення заходів 
такого формування [3, c. 176]. Технологічну політику держави потрібно 
адаптувати до реальної структури національного бізнесу. 

Підтримка вітчизняних підприємств може здійснюватися й через 
їхню участь у державних цільових програмах. Перевагою цієї форми 
державної регулятивної політики та підтримки є те, що в такому разі 
не потрібно створювати спеціальні механізми. Слід також враховувати, 
що зазвичай доступ малих інноваційних підприємств до отримання 
банківських кредитів на дослідження та НДДКР, а також державних 
замовлень є значно ускладненим. Крім того, малим фірмам дуже не-
легко одержувати інформацію про наявні ринки збуту, перспективи 
розвитку попиту та навіть про тендери із державних замовлень.

Підсумовуючи проведене дослідження, можна зазначити, що реалії 
сучасної інтернаціоналізації, розглянуті в контексті глобальної конку-
рентної боротьби, показують інноваційну орієнтованість інвестицій. 
Такий методологічний підхід дає змогу не тільки якнайефективніше 
використовувати синергетичний інвестиційно-інноваційний потенціал, 
а й максимально сприяти адекватному поєднанню прийомів і методів 
інвестування в інновації. 

Вивчення досвіду зарубіжних країн переконує, що ринковий успіх 
при проведенні технологічної політики (тобто комерційний ефект від 
реалізації нових технологій на ринку) визначається передусім ефектив-
ністю національної політики щодо селекції, адаптації та дифузії техно-
логій. Причому селекція й дифузія технологій можуть відбуватися в 
різних варіантах: це не тільки укладання ліцензійних угод із партне-
рами з інших країн або придбання патентів, а й запрошення високо-
кваліфікованих фахівців з-за кордону, а також купівля сучасного устат-
кування [4].
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В статье исследуются базовые факторы формирования институционального содей-
ствия оптимизации технологического развития в условиях глобальной конкуренции.
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In the article the base terms of forming of institutional assistance of optimization of 

technological development have been investigated in the conditions of global competition.
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РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦіЙ  
іННОВАЦіЙНИХ КЛАстЕРіВ В УКРАЇНі

Проаналізовано можливості використання інноваційних кластерів в економіці 
Укра їни. Показано, що в сучасних умовах функції інноваційних кластерів розширю-
ються, тому їх можна застосовувати для розвитку сільських територій і народних ху-
дожніх промислів. Запропоновано враховувати всі можливості кластерних моделей при 
розробленні національної стратегії та програми кластеризації економіки України.

Ключові слова: інновації, кластери, раднаргоспи, технопарки, функції 
кластерів, інноваційні кластери, сільськогосподарські кластери, кластери 
розвитку народних і художніх промислів

Кластеризація економіки — це складний і дуже динамічний процес, 
в якому неприпустимі зупинки та зволікання. Вагоме місце у кластер-
ному розвитку належить приватному бізнесу. Україна наразі не надто 
активно використовує кластери, хоча у світовій практиці ця модель 
стала вельми популярною. Протягом останніх 20 років масштаби бо-
ротьби держав за підвищення своєї конкурентоспроможності постійно 
зростали. Із цією метою більшість країн світу використовують кластерну 
модель виробництва, розробляючи стратегію і виконуючи програми 
кластеризації економіки. У сучасних умовах функції інноваційних 
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кластерів розширюються і можуть застосовуватися також для розвитку 
сільських територій і народних художніх промислів. Усі ці можливості 
кластерних моделей потрібно врахувати при розробленні національної 
стратегії та програми кластеризації економіки України.

Актуальність теми дослідження. Світова економіка нині переживає 
важкі часи. Особливо негативно криза впливає на країни, орієнтовані 
на експорт природних ресурсів та напівфабрикатів. Україна опинилась 
у групі держав, на експортну сировинну продукцію яких дуже впав 
сукупний світовий попит. Великою проблемою вітчизняної економіки 
є її невисока рентабельність і низький рівень інноваційності вироб-
ництв, що існують. Однак саме тепер Україна має реальний шанс вийти 
з комплексної кризи з найменшими втратами, якщо використає ті по-
зитивні особливості національної економіки, які сприятимуть подолан-
ню кризових явищ.

Треба враховувати, що в умовах глобалізації розпочався активний 
розвиток регіональної спеціалізації, заснованої на геоекономічних і 
системних перевагах, які дають можливість на базі кластерів (тобто 
мережі підприємств) освоювати нові технології та на регіональному рівні 
займатися діяльністю, котра буде помітна у глобальному масштабі. 

Наприклад, у 1991 р. після розпаду СРСР Фінляндія практично 
втратила весь зовнішній ринок. Проте завдяки оперативному (протягом 
року-півтора) реформуванню економіки і створенню 11 виробничих 
кластерів фіни змогли не тільки подолати кризу, а й зробити національ-
ну економіку найбільш конкурентоспроможною у світі [3].

Кластерні об’єднання на сьогодні є однією з найефективніших форм 
організації інноваційних процесів і регіонального розвитку, оскільки 
на ринку конкурують уже не окремі підприємства, а цілі комплекси, 
які скорочують свої витрати завдяки спільній технологічній кооперації 
компаній. Кластери формують специфічний економічний простір із 
метою розширення сфери вільної торгівлі, вільного переміщення капі-
талу та людських ресурсів, а отже, виконують функції структуроутво-
рювальних елементів глобальної системи.

Економіка, що розвивається на основі кластерів, є конкурентоспро-
можною та інвестиційно привабливою і забезпечує високі рівень та якість 
життя населення. Об’єднання у кластери потрібне, бо інноваційні про-
цеси часто вимагають ресурсів і компетенції, яких може не бути в межах 
однієї окремо взятої компанії. У кластерах забезпечується спо лучення 
конкуренції та співробітництва і гнучка спеціалізація, вико ристовуються 
ефекти масштабу та формуються полюси зростання. Отже, кластери — 
це частина ширшої концепції конкурентоспроможності. Кластерні ме-
ханізми, або локальні мережеві те ри торіально-виробничі системи, є 
джерелами та чинниками економічного зростання територій [4].

Аналіз досліджень та публікацій. Кластерний підхід використову-
ють у таких випадках: під час аналізу конкурентоспроможності держа-
ви, регіону, галузі; при формуванні політики економічного розвитку; 
під час розроблення програм регіонального розвитку; для стимулюван-
ня інноваційної діяльності та залучення інвестицій, а також як основу 
взаємодії великого й малого бізнесу. Основна мета кластера — підви-
щити внутрішню та міжнародну конкурентоспроможність його учасни-
ків за рахунок комерційного й некомерційного співробітництва, науко-
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вих досліджень та інновацій, освіти й навчання, заходів політики під-
тримки тощо.

Однак перш ніж проводити дослідження кластерів і робити висновки 
щодо їхнього впливу на економічну політику, потрібно точніше з’ясу-
вати сутність цього поняття та пов’язаних із ним явищ. Наведемо різні 
варіанти поняття “кластер”, що подаються в науковій літературі.

Кластери — це:
1) географічно близькі групи взаємопов’язаних компаній, організа-

цій, асоційованих установ, що належать до певної галузі чи сфери, по-
єднані між собою спільними технологіями та навичками, характеризу-
ються спільністю діяльності та взаємодоповнюють один одного. Зазви-
чай ці об’єднання існують в такій географічній зоні, де комунікації, 
логістика та людські ресурси є легкодоступними. Кластери переважно 
розташовуються в регіонах, іноді — в окремому місті. Їм потрібні ак-
тивні канали для бізнес-транзакцій, діалогу та комунікацій [4];

2) територіальне об’єднання взаємозалежних підприємств та уста-
нов у межах відповідного промислового регіону, що спрямовують свою 
діяльність на виробництво продукції світового рівня [5];

3) географічно локалізована сукупність виробничо-активних суб’єк-
тів економічної діяльності з мотивованими та стійкими коопераційними 
відносинами [6];

4) територіально-галузеве добровільне об’єднання підприємств, які 
тісно співпрацюють із науковими установами та органами місцевої 
влади з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції 
та економічного зростання регіону [3].

Таким чином, хоча поняття “кластер” має багато тлумачень, його 
характерною ознакою залишається об’єднання окремих елементів в 
одне ціле для виконання певної функції або реалізації певної мети.

Отже, кластери — це сконцентровані за географічною ознакою групи 
взаємозалежних компаній, спеціалізованих постачальників, фірм зі 
споріднених галузей, а також пов’язаних з їхньою діяльністю організа-
цій (наприклад, університетів, агентств зі стандартизації, торговельних 
об’єднань), що конкурують між собою, але ведуть спільну роботу [4].

Результатом діяльності високотехнологічних кластерів стає впрова-
дження інноваційних технологій. В Україні нині працює понад дванад-
цять інноваційних кластерів, зокрема “Енергетика сталого розвитку” 
(м. Київ), “Нові машини” (м. Дніпропетровськ), “Нові матеріали” (м. Хар-
ків), “Технології інформаційного суспільства” (м. Київ), “Біотехнології” 
(м. Львів) та ін. [4]. 

Різновидом інноваційних кластерів є технопарки, головною функ-
цією яких в Україні сьогодні є підвищення конкурентоспроможності 
бізнесу незалежно від його галузевої належності. Технопарки, як правило, 
створюють умови для розвитку інновацій у певних регіонах [11].

Уже накопичено досвід роботи транскордонних кластерів, які охо-
плюють суміжні території сусідніх держав і до складу яких входять 
підприємства, розміщені по обидва боки кордону. Такі підприємства 
можуть належати до різних галузей, але об’єднуватися для виконання 
певних проектів та випуску спільних товарів. Наприклад, туристично-
рекреаційний кластер, який охоплює прикордонні території України 
(Закарпатська область), Польщі й Білорусі, екоенергетичний (Україна 
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(Львівська область) і Польща), транспортного машинобудування (Украї-
на (Луганська область) і Росія), будівельний (Україна (Харківська об-
ласть) і Росія) та ін., загалом понад 20 кластерів [7].

Виклад основного матеріалу. Однією з основних умов ефективної 
роботи кластерів є використання інноваційних процесів. В Україні нині 
збільшується інноваційна активність підприємств, проте, як показали 
дослідження (рис. 1), цей процес не є стабільним [9].

Рис. 1. Динаміка зміни кількості інноваційно активних підприємств за ви-
дами економічної діяльності

Кількість підприємств, що використовують інноваційні технології 
й товари, у промисловості знизилась з 14,2 % у 2007 р. до 13,8 у 2010 р., 
а в галузі виробництва та розподілення електроенергії, газу та води 
збільшилась з 6,1 % у 2007 р. до 7,5 у 2010 р. Отже, спостерігається 
нерівномірність розвитку інноваційної активності підприємств, і такі 
тенденції стримують процес кластеризації економіки України.

Однак про наявність перспектив кластеризації вітчизняної економі-
ки свідчить зростання загального обсягу інноваційних витрат у про-
мисловості (рис. 2) [9]. 

Як бачимо, спостерігається збільшення витрат на інноваційні до-
слідження і розробки з 10,6 % у 2005 р. до 12,4 у 2010 р. та витрат на 
придбання машин, обладнання і програмного забезпечення з 54,8 % у 
2005 р. до 62,8 у 2010 р. Такі тенденції дають змогу сподіватися, що 
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передові вітчизняні підприємства усвідомлюють важливість інновацій-
них процесів і можуть стати базою для кластеризації економіки 
України.

Рис. 2. Динаміка зміни загального обсягу інноваційних витрат у промисло-
вості

Великі перспективи для нашої держави відкриває використання 
транскордонних кластерів, які об’єднують технологічні й інноваційні 
ресурси країн-сусідів. Це, зокрема, туристично-рекреаційні, промисло-
ві, інноваційні та будівельні кластери. Потенціал розвитку в зазначе-
ному напрямі необмежений, оскільки збереглися залишки міжнародної 
спеціалізації та кооперації з країнами СНД і колишніми соціалістич-
ними державами Східної Європи.

Новим напрямом використання можливостей кластерів в Україні є 
створення інноваційно-технологічного кластера “Сорочинський ярма-
рок” для сприяння розвитку сільських територій [1]. Із цією метою 
плануються розроблення моделей зазначеного кластера, проведення 
його на базі навчально-наукової роботи, організація консультативно-
навчального центру з питань розвитку сільських територій, а також 
співпраця з виробниками сільськогосподарської продукції, які вико-
ристовують інноваційні технології [10].

Кластерна модель дає змогу забезпечувати інформаційно-просвіт-
ницьку діяльність. У структурних елементах кластера планується ство-
рити нові робочі місця, а також центр традиційного народного мисте-
цтва за участю майстрів народних художніх промислів з інших регіонів 
України. Зусилля буде спрямовано й на залучення до співпраці між-
народних організацій та на розроблення нових туристичних маршрутів 
сільськими територіями із включенням до них с. Великі Сорочинці. 
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Вперше в Україні кластерну модель розвитку народних художніх 
промислів було застосовано в Івано-Франківській області, на території 
якої створено кластер “Сузір’я”, що має стати базовим для впроваджен-
ня зазначеної моделі з наступним поширенням набутого досвіду в інших 
регіонах країни [2]. 

Проведені дослідження показали, що використання кластерів має 
ширші перспективи, ніж вважалось на початку їх створення. Клас-
терні об’єднання можуть виконувати набагато більше функцій, зо-
крема промислові, технологічні, інноваційні, будівельні, сільськогос-
подарські, машинобудівні, туристичні, медичні, рекреаційні, культу-
рологічні та ін.

Україна має значні перспективи розвитку кластерної моделі еконо-
міки ще й тому, що у ХХ ст. вже накопичила досвід організації системи 
рад народного господарства (раднаргоспів). Раднаргоспи — це державні 
органи територіального управління й планування у промисловості УРСР 
і СРСР, які існували у 1918—1931 і 1957—1965 рр. Їхнім недоліком 
виявилась тенденція до “місництва”, тобто інтереси “своїх” районів 
раднаргоспи ставили вище від інтересів інших районів і республік. У 
1965 р. всі раднаргоспи було ліквідовано й відновлено централізовану 
галузеву систему міністерств [7]. А у ХХІ ст. в Україні почали створю-
вати технопарки та індустріальні парки, які дали змогу прискорити 
інноваційні розробки. Технопарки об’єднують наукові центри, вищі 
навчальні заклади, передові підприємства, банки, державні організації, 
що, як правило, розташовані на певній території. Саме технопарки є 
праобразом інноваційних кластерів [12]. 

Таким чином, на основі досвіду роботи вітчизняних раднаргоспів і 
технопарків, а також зарубіжних напрацювань кластерної моделі в 
Україні можна організувати діяльність територіальних кластерів уже 
на сучасному рівні.

Висновки. Отже, кластер — це локалізована територіально-вироб-
нича форма інтеграції суб’єктів господарювання, банківського, при-
ватного секторів, освітніх закладів, органів влади, суміжних, допо-
міжних, конструкторських, інноваційних підприємств та організацій, 
об’єктів інфраструктури, які взаємодіють, що характеризується вироб-
ництвом конкурентоспроможних товарів або послуг, наявністю узго-
дженої стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію інтересів кожного 
з учасників і території локалізації кластера, та має істотну соціально-
економічну значимість для регіону.

Позитивними наслідками кластерної взаємодії є зростання продук-
тивності, підвищена сприйнятливість до можливостей інновацій та 
високої спеціалізації, розширений доступ до ринків збуту, спеціалізо-
ваних постачальників, послуг, кваліфікованої робочої сили, техноло-
гічних знань, вищий рівень формування нових підприємств, більша 
гнучкість та ефект великого масштабу, спільна діяльність, колективна 
ефективність. Проте це не виключає виникнення можливих труднощів: 
недоліків фізичної інфраструктури, нестачі доступного капіталу, слаб-
кої структури технологічних інститутів, регіональної ізольованості та 
замкненості, браку кваліфікованої робочої сили, ієрархії кластерів, що 
ускладнює роботу постачальників “нижчого” рівня, неконкурентоспро-
можності “несвоєчасних” кластерів.
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Використання кластерів має широкі перспективи, оскільки клас-
терні об’єднання можуть виконувати різноманітні функції: промислові, 
технологічні, інноваційні, будівельні, сільськогосподарські, машино-
будівні, туристичні, рекреаційні, культурологічні та ін.

Україна вже має досвід використання деяких форм кластерів, зо-
крема системи раднаргоспів у ХХ ст. і системи технопарків та індустрі-
альних парків у ХХІ ст., що позитивно впливає на перспективи розвитку 
в країні кластерних моделей економіки.

Таким чином, застосування кластерного підходу в Україні нині є необ-
хідною умовою для відродження вітчизняного виробництва, збільшення 
ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня 
економічного розвитку і конкурентоспроможності, підвищення рівня 
туристичних, рекреаційних та культурологічних послуг. Усе це врешті-
решт дасть змогу нашій державі посісти гідне місце у глобальній системі 
економічного та політичного розвитку. Саме тому потенціал застосування 
кластерних моделей потрібно враховувати при розробленні національної 
стратегії та програми кластеризації економіки України.
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Чупайленко А.А., Беро В.Ю. Расширение функций инновационных кластеров в 
Украине.

Проанализированы возможности использования инновационных кластеров в эко-
номике Украины. Показано, что в современных условиях функции инновационных 
кластеров расширяются, поэтому их можно применять для развития сельских терри-
торий и народных художественных промыслов. Предлагается учитывать все возмож-
ности кластерных моделей при разработке национальной стратегии и программы клас-
теризации экономики Украины.

Ключевые слова: инновации, кластеры, совнархозы, технопарки, функции клас-
теров, инновационные кластеры, сельскохозяйственные кластеры, кластеры развития 
народных и художественных промыслов

Chupaylenko O.A., Bero V.Y. Expanding functions of innovation clusters in Ukraine.
The possibility of using innovative clusters in the economy of Ukraine is analyzed. It is 

shown that in today’s situation the functions of innovative clusters are expanded and can 
be used for development of rural territories, and to create the cluster model of folk arts’ 
and crafts’ development. It is proposed to include all possibilities of cluster models into the 
national strategy and program clustering Ukraine’s economy.

Keywords: innovation, clusters, economic councils, technoparks, clusters’ functions, 
innovation clusters, agricultural clusters, clusters of folk arts’ and crafts’ development
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ЯК ПОЛіПШИтИ  
іНВЕстИЦіЙНИЙ КЛімАт В УКРАЇНі

У статті обґрунтовується потреба України в іноземних інвестиціях. Запропонова-
но низку заходів у галузі законодавства, адміністративного управління, промисловос-
ті та будівництва, що мають підвищити ефективність процесу залучення іноземних 
ін вестицій.

Ключові слова: стратегія, поліпшення, інвестиційний клімат, приплив 
інвестиційних пропозицій

Жити в успішній і багатій країні, яка процвітає, якою можна пи-
шатись і яку поважають та визнають у світі, — це мрія кожного з нас. 
Проте для реалізації такого бажання потрібні економічний підйом дер-
жави, зростання обсягів виробництва, збільшення кількості робочих 
місць, причому не на одиниці, а на мільйони. Вирішенню зазначених 
завдань може сприяти створення нових виробництв, передусім тих, що 
випускатимуть нову для України продукцію, зокрема техніку й об- 
ладнання.

Та для цього необхідні інвестиції — як внутрішні, так і зовнішні. 
Якщо у регіони прийдуть інвестори, там з’являться можливості для 
підвищення заробітних плат, пенсій, соціальних виплат. Однак щоб у 
інвесторів виникало бажання працювати в Україні та сміливо вкладати 
кошти в розвиток вітчизняної економіки, потрібно забезпечити їм на-
дійні та комфортні умови для роботи, тобто створити належний інвес-
тиційний бізнес-клімат. 

Колишній віце-прем’єр-міністр України Сергій Тігіпко в одному з 
інтерв’ю зазначав: “Якщо нині ми не зможемо зацікавити інвесторів — 
втратимо можливості розвивати і заново будувати країну. При еконо-
мічному потенціалі України це просто неприпустимо” [1]. 

Для підвищення ефективності процесу залучення інвестицій, на наш 
погляд, потрібно здійснити низку організаційних заходів. 
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По-перше, необхідно об’єднати структури, які вирішують питання 
інвестування в країні (на сьогодні їх дві), в межах створеного відповідно 
до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 Дер-
жавного агентства з інвестицій та управління національними проектами 
України. 

По-друге, потрібно налагоджувати співробітництво з Міжнародним 
трейд-клубом, що працює в Україні, президентом якого є Анджей Гра-
бовський, а також із посольствами, іноземними компаніями, котрі 
діють на території нашої держави.

По-третє, необхідним є діалог між державою та підприємствами 
щодо збільшення обсягу випуску продукції певних категорій. Особливо 
стосовно тих продукції та обладнання, що зазвичай ввозяться з-за кор-
дону, — пропозиції щодо інвестицій, потрібних для їх випуску, слід 
приймати на державному рівні.

По-четверте, на інвестиційний рух суттєво впливають затримки з 
вирішенням питань стосовно виділення та оформлення земельних ді-
лянок під забудову. Згідно з трьома постановами уряду та Законом 
Укра їни “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сприяння будівництву” від 16 вересня 2008 р. № 509-VI виділення 
земельних ділянок інвесторам під забудову здійснюється на основі аук-
ціону шляхом проведення земельних торгів. Організація аукціонів по-
требує тривалого часу та значних витрат коштів у зв’язку з необхідні-
стю підготовки низки супутніх технічних матеріалів та схем, а також 
встановлення термінів оголошень і проведень самих земельних торгів 
(аукціонів). 

Абсолютно нормально, якщо на отримання певної земельної ділянки 
під забудову є два або більше претендентів. А якщо той, хто цього ба-
жає, лише один? Тоді, на нашу думку, немає потреби готувати таку 
значну кількість документів для проведення торгів, витрачаючи на це 
кошти і час, а також ризикуючи, що за період підготовки документів 
інвестори можуть змінити своє рішення і надалі відмовитися від інвес-
тицій у відповідний проект на певній території. Такі випадки у прак-
тиці траплялися. Тобто, наприклад, при будівництві житлового ком-
плексу за наявності лише одного інвестора раціональніше буде не про-
водити аукціонів, а терміново виділити земельну ділянку навіть без 
орендної плати за користування землею на період будівництва. Резуль-
татом таких дій стане зниження вартості квадратного метра житла в 
цьому комплексі. 

Якщо є два і більше претендентів на земельну ділянку, то необхідно 
провести конкурс (земельні торги), але значно скоротити термін під-
готовки відповідних документів та їхню кількість.

Потрібно взагалі суттєво спростити оформлення дозвільних доку-
ментів на будівництво, зменшити кількість рішень сесій місцевих рад, 
що супроводжують етапи підготовки цих документів.

 Дозвільна й погоджувальна системи в Україні потребують негайного 
реформування. Це підтверджує рейтингове дослідження Міжнародної 
фінансової корпорації “Ведення бізнесу”, відповідно до якого за показ-
ником “Дозвільна система у будівництві” Україна посідає одне з остан-
ніх місць серед 183 країн, що досліджувалися [2]. 
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На виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича Мі-
ністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України розробило законопроект “Про регулювання 
містобудівної діяльності, отримання земельної ділянки під забудову”, 
а 17 лютого 2011 р. було прийнято Закон України “Про регулювання 
містобудівної діяльності” № 3038-VI. 

Закон, що дуже важливо, передбачає скорочення дозвільних та по-
годжувальних процедур, і зокрема зменшення часу на їхнє оформлення. 
Якщо раніше вся процедура отримання дозвільних документів тривала 
рік і більше, то в законопроекті було запропоновано скоротити цей про-
цес до двох місяців. Спрощення дозвільних процедур, безумовно, спри-
ятиме припливу інвестицій в Україну. 

По-п’яте, при інвестуванні того чи іншого виробництва важливим 
чинником є банківські кредити. Перед кризою у вітчизняній економіці 
ставки за кредитами підвищилися до рівня 15 % річних у гривні. На 
наш погляд, для економіки країни, яка розвивається, це досить при-
йнятна ставка, що, за висновками економістів, дає змогу забезпечувати 
належні рентабельність виробництва та рівень повернення кредитів. У 
зв’язку з цим необхідно надавати банкам більше можливостей працю-
вати на розвиток економіки держави і використовувати нещодавно на-
бутий досвід кредитування. Зрозумілою є потреба економіки в креди-
туванні, в отриманні фінансових ресурсів за досягнутим або й меншим 
рівнем ставки (до 5 %).

Надзвичайно важливим для залучення внутрішніх і зовнішніх ін-
вестицій є якісний та надійний облік земельних ресурсів у населених 
пунктах, чому, безумовно, сприятиме земельний банк.

Це зовсім не повний перелік чинників, що сприяють залученню 
інвесторів та поліпшенню інвестиційного процесу. Однак їх потрібно 
врахувати, адже дію таких чинників уже перевірено у практичній ді-
яльності. Головне під час залучення фінансових ресурсів — увага до 
інвестора, повага до нього, а також надання всієї можливої допомоги в 
супроводі дозвільної документації.

“Насторожує те, що збільшується обсяг прямих інвестицій, які ви-
ходять із України. Здається, Україні самій би залучати інвестиції, 
однак 700 мільйонів виведено з країни в 2010 році та вкладено в еко-
номіки інших держав. Для порівняння: за минулий 2009 рік ця цифра 
становила лише 100 мільйонів — зростання у сім разів відпливу ко-
штів”, — підкреслив виконавчий директор незалежного Міжнародного 
фонду Блейзера Олег Устенко [3].

Необхідно вжити низку заходів щодо зменшення кредитних ставок 
та збільшення кредитних ресурсів.

Отже, виконання запропонованих кроків дасть змогу підвищити при-
вабливість України для потенційних інвесторів і забезпечити значний 
приплив інвестицій, що сприятиме розвитку вітчизняної економіки. 
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Харчук м.П. Как улучшить инвестиционный климат в Украине.
В статье обосновывается необходимость для Украины иностранных инвестиций. 

Предлагается ряд мер в области законодательства, административного управления, 
промышленности и строительства, которые должны повысить эффективность процес-
са привлечения иностранных инвестиций.

Ключевые слова: стратегия, улучшения, инвестиционный климат, приток ин вес-
тиционных предложений

Kharchuk M.P. How to improve investment climate in Ukraine.
The article emphasizes the need for Ukraine to inflow foreign investments. In order to 

make the process of attracting foreign investments more effective, the author suggests a 
set of measures in the field of legislation, administration, industry and agriculture.

Keywords: strategy, improvement, investment climate, inflow of investment pro posals
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Тенденції  інноваційного  розвиТку

НАПРЯмИ РОЗВИтКУ КОНсАЛтИНГУ  
В сИстЕмі ПіДПРИЄмНИЦЬКОЇ ДіЯЛЬНОсті

Розглянуто напрями розвитку консалтингу в Україні та світі з метою задоволення 
сучасних потреб підприємців. Обґрунтовано важливість роботи консультанта в систе-
мі підприємницької діяльності.

Ключові слова: консалтинг, розвиток консалтингових послуг, управлін-
ський консалтинг, аналітичний консалтинг, консалтингові проекти, “Велика 
четвірка” консалтингових фірм

У сучасних умовах інтеграції України до світового економічного 
середовища розвиток консалтингу підприємницької діяльності набуває 
великого значення. Потреба у консалтингових послугах зумовлена не-
достатнім досвідом вітчизняних управлінців у галузі іноземного інвес-
тування, злиття українських та іноземних капіталів, зміни внутрішньої 
структури підприємств та її перетворення відповідно до світових стан-
дартів тощо. Перед українськими підприємствами постають не менш 
складні проблеми, ніж перед закордонними бізнесовими структурами, 
але наявність розвиненого ринку консалтингових послуг забезпечує 
швидкість та ефективність вирішення основних питань підприємниць-
кої діяльності.

Наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, 
що консалтинг в Україні та в інших країнах неухильно розвивається 
[1—5].

Метою дослідження є аналіз напрямів розвитку консалтингу під-
приємницької діяльності в Україні та світі, а також визначення ролі 
консультанта в системі підприємництва.

Виклад основного матеріалу. В умовах ринку сфера уваги будь-
якого керівника підприємства або бізнесмена надзвичайно розширю-
ється, а прийняття управлінських рішень стає дуже складним проце-
сом, здійснити який один фахівець або невелика група людей не спро-
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можні.  Виникає нагальна потреба в тому, щоб, проаналізувавши і про - 
рахувавши безліч варіантів, вибрати саме той з них, котрий якнайкраще 
сприятиме отриманню очікуваного результату.

Консалтинг — це комплекс знань, пов’язаних з науковим пошуком, 
здійсненням досліджень, проведенням експериментів з метою розши-
рення наявних та здобуття нових знань, перевірки наукових гіпотез, 
встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового об-
ґрунтування проектів для успішного розвитку організації. Це дуже 
складне багатофакторне соціальне явище, значення якого із розвитком 
суспільства ринкових відносин постійно зростає.

Консалтинг полягає в наданні консультаційної допомоги насамперед 
керівникам з різноманітних проблем управління, реорганізації та ак-
ціонування підприємств, проведення маркетингових досліджень, реа-
лізації зовнішньоекономічної діяльності, перебудови загального ме-
неджменту у зв’язку з виходом підприємств на ринок і роботою в умовах 
конкуренції.

Дослідницька функція консалтингових фірм пов’язана з виявлен-
ням тих факторів, закономірностей і тенденцій, що мають вирішальний 
вплив на результати роботи конкретного підприємства чи організації.

У процесі діяльності суб’єктів господарювання виникає безліч про-
блем, суттєву допомогу у вирішенні яких може надати управлінське 
консультування (менеджмент-консалтинг). Управлінське консульту-
вання — це діяльність і професія. Згідно з визначенням Європейської 
федерації асоціацій консультантів з економіки та управління (ФЕАКО), 
менеджмент-консалтинг полягає в наданні незалежних порад і допо-
моги з питань управління, включно зі з’ясуванням та оцінкою проблем 
і (або) можливостей, рекомендуванням відповідних заходів і допомогою 
в їхній реалізації [6].

Управлінське консультування широко застосовується в розвинених 
країнах світу, де ефективно працюють спеціалізовані фірми, і діяль-
ність фахівців у цій галузі стала звичною. Запрошення професійних 
консультантів є однією зі складових ділової культури фірми. Високу 
ефективність процесу консультування забезпечує участь у ньому клі-
єнта, з яким працює консалтингова компанія.

Під процесом консультування розуміють послідовну серію дій, за-
ходів, що виконує консультант для досягнення позитивних змін все-
редині клієнтської організації, розв’язання проблем або створення умов, 
за яких у клієнта з’явиться можливість зробити це самостійно. В основу 
управлінського консультування покладено досягнення економіки, со-
ціології, психології та інших наук. Консалтингові послуги найчастіше 
надаються у формі консалтингових проектів, а не усних одноразових 
порад.

У країнах з ринковою економікою запрошення професіоналів є свід-
ченням того, що фірма має достатню ділову культуру, щоб викори  - 
с товувати запропонований ринком інтелектуальний капітал у галузі 
ме  неджменту.

Незважаючи на досягнуті успіхи, консультуванню необхідний ін-
тенсивніший розвиток, особливо нині, оскільки жодну з тих організа-
цій, котрі працюють у сфері управлінського консультування, не можна 
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визнати такою, що повністю відповідає вимогам щодо їх самостійності, 
ефективності роботи та за цікавленості.

Клієнт може потребувати допомоги консультантів з однієї або кіль-
кох проблем, при описі яких слід враховувати рекомендації стосовно 
віднесення їх до того чи іншого виду консультаційних послуг. Можна 
виокремити такі напрями цих послуг [7]: загальні проблеми бізнесу, 
стратегії розвитку, функції та процеси управління, операційні системи, 
аутсорсинг та інші нові послуги, організаційні зміни й підвищення 
ефективності, управління персоналом, інформаційні технології.

На міжнародному ринку консультаційних послуг існують різнопро-
фільні консалтингові організації. чотири найбільші з них: “Ернст енд 
Янг” (“Ernst & Young”), “Кей-Пі-Ем-Джі” (“KPMG”), “Прайсвотерхаус-
Куперс” (“PricewaterhouseCoopers”) і “Делойт Туш Томацу” (“Deloitte 
Touche Tohmatsu”) — умовно називаються “Великою четвіркою”.

Наведемо детальнішу інформацію щодо історії, напрямів діяльності, 
чисельності персоналу та виручки компаній “Великої четвірки” згідно 
з доступними даними [8].

Раніше найбільших консалтингових фірм було вісім, і вони мали 
відповідну назву “Велика вісімка”. У 1989 р. відбулися злиття “Deloitte, 
Haskins and Sells” і “Touche Ross”, внаслідок чого було утворено ком-
панію “Deloitte & Touche”, та об’єднання “Ernst & Whinney” і “Arthur 
Young” у фірму “Ernst & Young”, тому “вісімка” перетворилася на 
“шістку”. Кількість найбільших компаній знову скоротилася в 1998 р. 
після злиття “Price Waterhouse” із “Coopers & Lybrand” (у результаті 
виникла “PricewaterhouseCoopers”).

“PricewaterhouseCoopers” (“PwC”) — найбільша у світі міжнародна 
мережа компаній, що пропонують професійні послуги в галузі консал-
тингу та аудиту. Кожна з компаній, які входять до цієї мережі, є само-
стійною юридичною особою. Історія “PricewaterhouseCoopers” нарахо-
вує вже понад 158 років.

Мережа “PwC” об’єднує близько 770 офісів в 151 країні, а її штаб-
квартира розташована в Нью-Йорку. У 2006 р. 425 компаній з тих, що 
входять до світового рейтингу корпорацій “FT Global 500”, були клієн-
тами “PricewaterhouseCoopers”. У компанії працює понад 163 тис. осіб, 
і її виручка в 2011 р. становила 29,2 млрд дол. США.

“Deloitte Touche Tohmatsu” — міжнародна компанія, що надає про-
фесійні послуги у сфері аудиту, а також консалтингові послуги провід-
ним компаніям світу. У 2010 р. було оголошено, що за підсумками фі-
нансового року, який завершився 31 травня, “Deloitte Touche Tohmatsu” 
отримала виручку в 26,6 млрд дол. США і стала лідером на світовому 
ринку професійних послуг.

Об’єднання “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” — це мережа ком-
паній-партнерств, котрі є незалежними юридичними особами та про-
вадять діяльність у всьому світі. Станом на 2010 р. “Deloitte” надавала 
аудиторські й консалтингові послуги в 140 країнах. На відміну від 
конкурентів з “четвірки” ця компанія в повному обсязі зберегла кон-
салтинговий бізнес, від якого “PricewaterhouseCoopers”, “KPMG” і 
“Ernst & Young” відмовилися після скандалів з корпораціями “WorldCom” 
і “Enron”. У 2011 р. чисельність персоналу “Deloitte Touche Tohmatsu” 
становила 182 тис. осіб, а її виручка дорівнювала 28,8 млрд дол. США.
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“Ernst & Young” (“E & Y”) — ще одна велика аудиторська компанія. 
У 2007 р. журналом “Forbes” її було визнано сьомою за  величиною при-
ватною компанією США. Клієнтами “Ernst & Young” є  най більші між-
народні корпорації, зокрема “American Airlines”, “Bri tish Airways”, 
“Telefonica”, “TetraPak”, “Porsche”, “ConocoPhillips”, “Google” та ін.

Оборот компанії в 2007 р. становив 21,1 млрд дол. США, а в 
2011 р. — 22,9 млрд дол.

“Ernst & Young” надає послуги за чотирма основними напрямами: 
аудит, оподаткування, консультаційний супровід угод, консультування 
з питань ведення бізнесу, — а також може допомогти підприємству в 
управлінні ризиками, оптимізації системи внутрішнього контролю та 
розкритті потенціалу його бізнесу. чисельність персоналу компанії у 
2011 р. становила 152 тис. осіб.

У 2010 р. практику послуг у сфері оподаткування компанії “Ernst & 
Young” було відзначено премією “European Tax Awards” у категорії 
“Національна податкова фірма року”. Цю премію присуджує редакція 
журналу “International Tax Review” за найбільш інноваційні досяг-
нення у сфері податкових операцій та оптимізації оподаткування.

“KPMG” — міжнародна аудиторська компанія, яка дуже динамічно 
і швидко розвивається: у 2008 р. її загальне зростання становило 
62,1 %. Виручка компанії в 2011 р. дорівнювала 22,7 млрд дол. США.
Сьогодні “KPMG” — це міжнародна мережа фірм, у 146 країнах світу 
працюють понад 145 тис. консультантів. Компанія надає аудиторські 
та консультаційні послуги, зокрема здійснює податкове і юридичне 
консультування. “KPMG” розробляє пропозиції послуг для кожно- 
го конкретного випадку, що допомагає клієнтам не лише вирішувати 
поточні питання, а й розраховувати на успіх у довгостроковій пер - 
спективі.

Нині у світі з’являються нові фірми та нові консалтингові послуги. 
В Україні найперспективнішим стає консалтинг у сфері малого та се-
реднього бізнесу, оскільки є величезні можливості для креативних ідей 
та інноваційних розробок.

Успіху досягають підприємці, здатні швидко реагувати на стрімкі 
зміни ринку, споживачів та конкурентів, і той, хто стоїть на місці, не-
минуче відстає. Динаміка сучасного ринку вимагає від бізнесу отриман-
ня високих результатів у стислі терміни, ефективних інновацій, про-
фесійно розроблених і впроваджених змін. Однак інновації потребують 
додаткових ресурсів, обсяг яких у кожній компанії обмежений, — це, 
передусім, інформація, кваліфікований персонал, час.

Співробітники підприємств зазвичай мають досвід розв’язання ши-
рокого кола завдань, але не завжди володіють інформацією, достат-
ньою для розроблення та впровадження інноваційних рішень. Тому 
постає потреба у фахівцях, здатних виконати цю роботу і незалежних 
від замовника (для забезпечення об’єктивності рекомендацій). Саме 
такими незалежними фахівцями і є співробітники консалтингових 
компаній. Консультування — трудомісткий вид професійної діяльнос-
ті, і його ефективність, насамперед, визначається потенціалом кон суль - 
тантів.

Професійний консультант повинен мати відповідну освіту та вели-
кий досвід у цій галузі. Базою його діяльності є спеціальні знання, 
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аналітичні здібності, володіння методами й технологіями сучасного 
управління. Однією з головних рис професійних консультантів є їхня 
гнучкість — вміння адаптуватися до потреб клієнта у певний момент.

Консультанти поділяються на внутрішніх і зовнішніх щодо клієнт-
ської організації [9]. Перші консультують, використовуючи свої знання 
і зв’язки, перебуваючи у статусі співробітників клієнтської організації. 
Другі — зовнішні консультанти — не є членами клієнтської організації. 
Вони мають досвід вирішення аналогічних питань на інших підприєм-
ствах, знають різні методи діагностики, розв’язання проблем та впро-
вадження рекомендацій і дотримуються вимог професійної етики (кон-
фіденційність одержуваних даних, неприпустимість одночасного об-
слуговування конкурентів тощо).

Поради та пропозиції консультанта є рекомендаціями і не мають 
сили наказу або розпорядження. Пропонуються різні варіанти вирішен-
ня проблеми з аналізом їх позитивних і негативних аспектів. Оскільки 
зовнішнього консультанта наймають для вирішення чітко сформульо-
ваної проблеми, і він не є штатним працівником, то його функції, 
обов’язки, відповідальність визначаються спільно з клієнтом та фіксу-
ються в контракті.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, стрімкий 
перехід України до ринкової економіки зумовив потребу в консалтин-
говій діяльності, що стає підприємницькою інфраструктурою та одним 
із основних факторів ефективного розвитку бізнесу. Сьогодні успішно 
функціонують ті підприємства, які грамотно і компетентно використо-
вують можливості консалтингу. Популярними стають консалтингові 
компанії, що пропонують такі послуги, як надання аналітичної інфор-
мації про стан ринку, рекомендацій зі стратегії бізнесу, аутсорсинг, 
прокат директорів, фондрайзинг, експертне оцінювання інноваційних 
проектів для їх впровадження у виробництво, розроблення інвестицій-
них пропозицій та антикризових програм, кадровий консалтинг тощо. 
Успіх консультування багато в чому залежить від професіоналізму 
консультантів, зокрема від їхнього вміння адаптувати набір послуг до 
потреб клієнтів, готовності до нововведень, пошуку нових продуктів і 
ринків, застосування нових методів втручання та внесення змін під час 
реалізації консультаційних пропозицій. Подальший розвиток консал-
тингу підприємницької діяльності має відбуватися на інноваційній 
основі та забезпечувати нагальні потреби конкурентоспроможного 
виробництва.
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Дудар т.Г. Направления развития консалтинга в системе предпринимательской 
деятельности.

Рассматриваются направления развития консалтинга в Украине и мире с целью 
удовлетворения современных потребностей предпринимателей. Обосновывается важ-
ность работы консультанта в системе предпринимательской деятельности.
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lytical consulting, consulting projects, the Big Four consulting firms
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ШЛЯХИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ  
В міЖНАРОДНИЙ ЕКОНОміЧНИЙ ПРОстіР

Розглянуто питання формування національної економіки, пов’язані з її інтегра-
цією в міжнародний економічний простір. Проаналізовано експортний потенціал та 
конкурентоспроможні технології України. Окреслено проблеми формування вітчизня-
ної інноваційної економіки.

Ключові слова: експортний потенціал, конкурентоспроможні технології, 
інноваційні технології управління, технопарки, венчурні фонди, стартапи, 
інноваційна економіка 

Постановка проблеми та її зв’язок із найважливішими науковими 
і практичними завданнями. В умовах сучасних реалій і тенденцій сві-
тового розвитку перед Україною постають нові проблеми, у вирішенні 
яких вона має брати активну участь. Характерною особливістю новіт-
нього світового соціально-економічного розвитку є надзвичайно бурх-
лива динаміка інтеграційних процесів. Очевидно, що для України така 
ситуація стає дедалі відчутнішою.

І нині, й у найближчій перспективі першочерговим завданням кра-
їни є формування національної економіки, якомога більше інтегрованої 
в міжнародний економічний простір. Проте вітчизняна економіка не 
зможе стати вагомою складовою світового господарства без трансфор-
мації всього суспільного життя, і зокрема без створення системи зов-
нішньоекономічних відносин на основі принципу вільної конкуренції. 
Очевидно, що розвиток України має відбуватися в напрямі забезпечен- 
ня довгострокових конкурентних переваг та стабільного розширен- 
ня і якісного поліпшення завдяки цьому позицій країни на світовому 
ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що різні аспекти 
євроінтеграції України розглядають такі вітчизняні науковці, як А.І. Ку-
д ряченко, В.А. Манжола, Г.М. Надтока, Є.В. Сискос, Ф.М. Рудич. Про-
блеми міжнародної інтеграції країни також висвітлено у працях І. Бу-
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раковського, О. Шниркова, Т. Циганкової, В. Сіденка, А. Філіпенка, 
Д. Лук’яненка, А. Гальчинського та ін.

Метою цього дослідження є визначення шляхів входження України 
в міжнародний економічний простір.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень інтеграції країни 
до системи світового господарства значною мірою залежить від кількіс-
них і якісних характеристик її експорту. Зокрема, про міжнародну 
інтегрованість країни може свідчити такий показник, як експортна 
квота, тобто відношення обсягу експорту до валового внутрішнього про-
дукту (ВВП). чим вища експортна квота, тим інтенсивніші зовнішньо-
економічні зв’язки країни і, відповідно, вагоміший рівень інтеграції у 
світове господарство. Цей висновок, безумовно, не стосується екстре-
мальних (кризових) ситуацій, коли відносно велике значення експорт-
ної квоти може зумовлюватися низьким рівнем внутрішнього спожи-
вання в країні, що нині й спостерігається в Україні. Зростання й раціо-
налізацію експорту більшість держав завжди розглядали як позитивний 
аспект економічного розвитку, бо це, по-перше, шлях до ефективнішого 
використання економічного потенціалу і, по-друге, можливість задо-
вольняти певні внутрішні потреби за рахунок імпорту. У свою чергу, 
обсяги й структура експорту країни безпосередньо залежать від її по-
тенціалу — максимальної здатності національної економіки за певного 
рівня розвитку виробничих сил випускати товари та надавати послуги, 
конкурентоспроможні на зовнішніх ринках. Отже, експортний потен-
ціал можна розглядати як найбільш розвинену й топологічно досконалу 
складову економічного потенціалу держави, своєрідний індикатор роз-
витку економіки та її участі в міжнародному поділі праці. 

Аналізуючи експортний потенціал нашої країни, слід зазначити, 
що, за даними Державної служби статистики України [1], обсяг екс-
порту послуг у 2011 р. становив 13 697,6 млн дол. США, збільшившись 
відносно 2010 р. на 16,5 %; відповідні показники імпорту дорівнювали 
6248 млн дол. і 14,7 %. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі послугами 
у 2011 р. становило 7449,6 млн дол. (у 2010 р. — 6311,7 млн дол.). 

Обсяг експорту товарів і послуг України за 2011 р. дорівнював 
82 107,4 млн дол. США, імпорту — 88 854,9 млн дол. Порівняно з 
2010 р. експорт збільшився на 30 %, а імпорт — на 34,2 %. Від’ємне 
сальдо зовнішньоторговельного балансу у 2011 р. становило 6747,5 млн 
дол. (у 2010 р. також від’ємне сальдо дорівнювало 3025,3 млн дол.).

У 2011 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили 
відповідно 68 409,8 млн та 82 606,9 млн дол. США, збільшившись по-
рівняно з 2010 р. на 33,1 і 36 %. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами дорівнювало 14 197,1 млн дол. (у 2010 р. цей показник був 
також від’ємним і становив 9337 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснила з парт-
нерами із 222 країн світу. До країн СНД у 2011 р. було експортовано 
38,3 % усіх товарів, до країн ЄС — 26,3 % (у 2010 р. відповідно 36,5 і 
25,4%).

Зросли обсяги експорту товарів до всіх основних країн-партнерів: 
Китаю — на 65,6 % (за рахунок постачання залізних концентратів та 
руд, органічних хімічних сполук, жирів та олій тваринного або рос-
линного походження), Індії — на 58,9 % (за рахунок продажу жирів та 
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олій тваринного або рослинного походження, чорних металів, добрив), 
Польщі — на 56,3 % (за рахунок постачання чорних металів, залізних 
концентратів та руд, електричних машин), Російської Федерації — на 
47,6 %, Італії — на 26, Туреччини — на 24 %.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2010 р. збільши-
лася частка мінеральних палив, нафти і продуктів її перегонки, заліз-
них концентратів та руд, залізничних локомотивів, зернових культур, 
виробів із чорних металів, добрив, продуктів неорганічної хімії, нато-
мість зменшилася частка чорних металів, механічних та електричних 
машин.

У 2011 р. 45 % усіх товарів імпортовано з країн СНД, 31,2 % — із 
країн ЄС (у 2010 р. відповідно 44 і 31,4 %).

Порівняно з 2010 р. імпортні поставки з Білорусі збільшились на 
64 % (за рахунок надходження мінеральних палив, нафти і продуктів 
її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, меха-
нічних машин), з Німеччини — на 49,1 % (за рахунок механічних та 
електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного), 
із США — на 46,7 % (за рахунок мінеральних палив, нафти і продуктів 
її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, меха-
нічних машин), з Італії — на 44,3 %, Китаю — на 33,3, Російської 
Федерації — на 31,2, Польщі — на 14,1 %.

Експорт послуг до країн СНД у 2011 р. становив 45,5 % від загаль-
ного обсягу експорту, до країн ЄС — 26,1 % (у 2010 р. відповідно 47,7 
і 27,1 %).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним парт-
нером України (41,1 % від загального обсягу експорту та 15,2 % — ім-
порту послуг).

У 2011 р. суттєво підвищився експорт послуг до Маршаллових Ост-
ровів — у 4,1 разу, Іспанії — у 2,8 разу, Швейцарії — на 91,8 %, Ка-
захстану — на 90,2, Ізраїлю — на 71,1, Швеції — на 45, Естонії — на 
43,9, Польщі — на 43,7, Белізу — на 40,8, Туркменістану — на 37,7, 
Канади — на 37, Бельгії — на 36,2, Британських Віргінських Остро-
вів — на 32, Великої Британії — на 25,4, Німеччини — на 20,9, Біло-
русі — на 17,2, США — на 15,6 та Російської Федерації — на 9,1 %. 
Водночас зменшились обсяги експорту послуг до Угорщини — на 
62,9 %, Об’єднаних Арабських Еміратів — на 15,3 та Франції — на 9 %.

У структурі зовнішньої торгівлі послугами України, як і раніше, 
основними залишаються транспортні, різні ділові, професійні й техніч-
ні, фінансові, комп’ютерні, послуги з подорожей, з ремонту та державні 
послуги, не віднесені до інших категорій.

У 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшився експорт послуг трубопро-
відного, повітряного, залізничного транспорту, різних ділових, про-
фесійних і технічних послуг та послуг з ремонту. При цьому зменши-
лися обсяги фінансових послуг та послуг морського транспорту.

З країн СНД отримано 18,6 % усіх послуг, з країн ЄС — 53,6 % (у 
2010 р. відповідно 17,3 і 55,5 %).

Порівняно з 2010 р. обсяги імпорту послуг майже з усіх країн — 
найбільших торговельних партнерів України збільшилися: з Турк-
меністану — у 3,8 разу, Ізраїлю — у 3,3 разу, Фінляндії — у 2,1 
разу, Казахстану — на 97 %, Угорщини — на 90,5, Італії — на 68,6, 
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Австрії — на 60,1, чехії — на 51,8, Німеччини — на 27,9, Білорусі — 
на 25,2, Туреччини — на 25,1, Швейцарії — на 24,3 і Російської Феде-
рації — на 19,3 %. Водночас зменшилися обсяги імпорту послуг з Па-
нами — на 50,8 %, Єгипту — на 41,5, Франції — на 25,7 та Швеції — на 
11,9 %.

Підвищився імпорт різних ділових, професійних і технічних, ком-
п’ютерних, будівельних послуг, послуг повітряного і залізничного тран-
спорту, послуг з подорожей, державних послуг, не віднесених до інших 
категорій, послуг приватним особам та послуг у галузі культури і від-
починку. Проте зменшились обсяги імпорту фінансових послуг, роялті, 
ліцензійних та інших ділових послуг.

Найактивніше у 2011 р. здійснювали експортно-імпортні операції з 
товарами та послугами підприємства Києва, Донецької, Дніпропетров-
ської, Луганської, Запорізької та Київської областей.

Отже, узагальнюючи наведені вище статистичні дані, які характе-
ризують експортний потенціал України, слід констатувати збільшення 
й раціоналізацію експорту, що, безумовно, можна розглядати як по-
зитивний аспект економічного розвитку держави на шляху її інтеграції 
до міжнародного економічного простору [2].

Варто зазначити, що в Україні створено конкурентоспроможні тех-
нології в аерокосмічній галузі, ракето- та суднобудуванні, виробництві 
нових матеріалів, біотехнології, сфері регулювання хімічних, біохіміч-
них та біофізичних процесів. Великий потенціал мають також вітчиз-
няні агропромисловий та енергетичний комплекси.

Безумовно, все перераховане свідчить про здатність країни зміцнити 
свої позиції на світовому ринку та про наявність можливостей для роз-
ширення експортної політики, коли поряд із традиційними розвивати-
муться й потенційні експортні галузі відповідно до тенденцій на світо-
вому ринку. Цього можна досягти, реалізуючи структурну політику 
сприяння виробництву товарів високого ступеня переробки шляхом 
застосування провідних технологій, які дають змогу ефективніше ви-
користовувати наявні ресурси [3]. 

Наведемо конкретні приклади інноваційних конкурентоспромож-
них технологій, розроблених в Україні. Так, в Інституті електрозварю-
вання імені Є.О. Патона розроблено технології зварювання живих тка-
нин, за допомогою яких можна “ремонтувати” судини та м’язи, що 
стало досить перспективним напрямом у медицині. Цей інститут є най-
більшим в Україні та світі науково-технічним центром у галузі зварю-
вання та спецелектрометалургії. У його складі діють дослідно-конструк-
торське бюро, три дослідні заводи та експериментальне виробництво, а 
основними напрямами наукової діяльності є комплексні дослідження 
природи зварювання та паяння металевих і неметалевих ма теріалів, 
створення на цій основі технологічних процесів, матеріалів та обладнан ня; 
дослідження міцності та носійних властивостей зварних конструкцій і 
технології їх механізованого виробництва; розроблення спеціальних 
електрометалургійних засобів отримання високоякісних сталей та спла-
вів, литих виробів і тонких покриттів з особливими властивостями.

Лабораторія електронно-променевої нанотехнології неорганічних 
матеріалів для медицини Інституту електрозварювання імені Є.О. Па-
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тона та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
займається найперспективнішими у світі напрямами наукових дослі-
джень, тим самим на практиці вирішуючи питання інтеграції України 
у міжнародний економічний простір.

Прикладом ефективної співпраці вищого навчального закладу з під-
приємством є спільний проект Львівського національного університету 
та Миколаївського цементного заводу в галузі використання відходів 
цементної промисловості. У результаті було створено технологію, за-
вдяки якій Львівську область очищають від шин, паперових і дерев’яних 
відходів. Ця розробка отримала Державну премію України і має значні 
міжнародні перспективи.

Технологічний парк “Інститут монокристалів” є найбільшим інно-
ваційним утворенням у північно-східному регіоні України. Перед ним 
поставлено основне завдання створення та виробництва високотехноло-
гічної продукції як для потреб внутрішнього ринку, так і для підви-
щення експортного потенціалу України, а також забезпечення повного 
циклу “дослідження — розробка — впровадження — промисловий 
випуск”.

Слід зауважити, що в рамках українсько-японського співробітни-
цтва на базі японських наукових досягнень в нашій країні впроваджу-
ватимуться інноваційні технології управління фінансовими проектами, 
технології розвитку системи державних фінансів, вивчатимуться мож-
ливості реалізації в Україні інвестиційних проектів та програм. Для 
здійснення співпраці з метою обміну досвідом у сфері управління дер-
жавними фінансами, їх модернізації та проведення адміністративної 
реформи створено Центр знань для запровадження інноваційних тех-
нологій управління фінансовими проектами з використанням передо-
вих японських напрацювань.

Аналіз наявного світового досвіду показує, що зробити економіку 
інноваційною деякі країни змогли протягом 10—15 років [4]. Однак, 
щоб досягти цього, потрібна відповідна інфраструктура — технопарки, 
венчурні фонди, компанії, які підтримують стартапи, а також юридич-
на підтримка захисту інтелектуальної власності. Зрозуміло, що необ-
хідна ціла система, тому нині в нашій державі вже створено робочу 
групу експертів з інноваційних технологій, яка формує законодавчу 
основу для впровадження деяких елементів цієї системи [5]. Це на-
гальне питання, оскільки наразі спостерігається певне відставання 
України від наших найближчих сусідів, скажімо, в Росії вже працює 
венчурний державний фонд та інноваційний центр “Сколково”. 

Отже, максимально повне використання інноваційних технологій 
забезпечуватиме конкурентоспроможність української економіки в 
умовах входження її у світовий економічний простір.

Висновки
1. Аналіз статистичних даних стосовно експортного потенціалу 

України дає змогу констатувати збільшення й раціоналізацію експорту, 
що, безумовно, слід вважати позитивним аспектом економічному роз-
витку країни на шляху її входження до міжнародного економічного 
простору.

2. Українська держава має достатні можливості для зміцнення своїх 
позицій на світовому ринку та для розширення експортної політики, 
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коли поряд із традиційними розвиватимуться й потенційні галузі екс-
порту відповідно до тенденцій на міжнародному ринку.

3. Для розбудови в країні інноваційної економіки вкрай необхідна 
відповідна інфраструктура (технопарки, венчурні фонди, компанії, які 
підтримують стартапи, юридична підтримка захисту інтелектуальної 
власності), що системно сприятиме інтеграції України у світовий еко-
номічний простір.
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THE INCREMENTAL CONCEPT —  
THE ECONOMIST’S GENERALIZATION  

OF THE MANAGERIAL ECONOMICS
The work considers the role of marginal concept and incremental concept in economic 

analysis of the managerial economics.

Keywords: incremental concept, marginal concept, incremental cost

In all managerial decisions, the study of differences or changes is the 
key element in the selection of an optimal course of action. The marginal 
concept, although correct for analyzing unitary changes, is too narrow to 
provide a general methodology for evaluating alternative courses of 
action.

The marginal concept is a key component of the economic decision-
making process. It is important to recognize, however, that marginal rela-
tions measure only the effect associated with unitary changes in output or 
some other important decision variable. Many managerial decisions involve 
a consideration of changes that are broader in scope. For example, a mana-
g er might be interested in analyzing the potential effects on revenues, costs, 
and profits of a 25 percent increase in the firm’s production level. Alter-
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natively, a manager might want to analyze the profit impact of introducing 
an entirely new product line or assess the cost impact of chang ing the entire 
production system [2, p. 38].

Fundamental relations of incremental analysis are essentially the same 
as those of marginal analy sis.

Incremental analysis involves examining the impact of alternative 
managerial decisions or courses of action on revenues, costs, and profit. 
It focuses on changes or differences between the available alternatives.

Incremental profit is the profit gain or loss associated with a given 
managerial decision. Total profit increases so long as incremental profit 
is positive. When incremental profit is negative, total profit declines. 
Similarly, incremental profit is positive (and total profit increases) if the 
incremen tal revenue associated with a decision exceeds the incremental 
cost. The incremental concept is so intuitively obvious that it is easy to 
overlook both its significance in managerial decision making and the po-
tential for difficulty in correctly applying it.

 The incremental concept is the economist’s generalization of the mar-
ginal concept. The incremental change is the change resulting from a given 
manage rial decision. For example, the incremental revenue of a new item 
in a firm’s product line is measured as the difference between the firm’s 
total revenue before and after the new product is introduced.

For this reason, the incremental concept is often violated in practice. 
For example, a firm may refuse to sublet excess warehouse space for 
$5,000 per month because it figures its cost as $7,500 per month — a price 
paid for a long-term lease on the facility. However, if the warehouse space 
represents excess capacity with no current value to the company, its his-
torical cost of $7,500 per month is irrelevant and should be disregarded. 
The firm would forego $5,000 in profits by turning down the offer to 
sublet the excess warehouse space. Similarly, any firm that adds a standard 
allocated charge for fixed costs and overhead to the true incremental cost 
of production runs the risk of turning down profitable sales [2, p. 39]. 

Care must also be exercised to ensure against incorrectly assigning 
overly low incremental costs to a decision. Incremental decisions involve 
a time dimension that simply cannot be ignored. Not only must all current 
revenues and costs associated with a given decision be con sidered, but any 
likely future revenues and costs must also be incorporated in the analysis. 
For example, assume that the excess warehouse space described earlier 
came about following a downturn in the overall economy. Also, assume 
that the excess warehouse space was sublet for 1 year at a price of $5,000 
per month, or a total of $60,000. An incremental loss might be experienced 
if the firm later had to lease additional, more costly space to accommodate 
an unexpected increase in production. If $75,000 had to be spent to replace 
the sublet warehouse facility, the decision to sublet would involve an in-
cremental loss of $15,000. To be sure, making accurate projections con-
cerning the future pattern of revenues and costs is risky and subject to 
error. Nevertheless, they cannot be ignored in incremental analysis.

Another example of the incremental concept involves measurement of 
the incremental rev enue resulting from a new product line. Incremental 
revenue in this case includes not only the revenue received from sale of the 
new product but also any change in the revenues generated by the remain-
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der of the firm’s product line. Incremental revenues include any revenue 
resulting from increased sales of another product, where that increase was 
the result of adding the new product to the firm’s line. Similarly, if the 
new item took sales away from another of the firm’s products, this loss in 
revenue would be accounted for in measuring the incremental revenue of 
the new product [2, p. 39].

To further illustrate the incremental concept, consider the financing 
decision typically associ ated with business plant and equipment financing. 
Consider a business whose $100,000 pur chase offer was accepted by the 
seller of a small retail facility. The firm must obtain financing to complete 
the transaction. The best rates it has found are at a local financial institu-
tion that offers a renewable 5-year mortgage at 9 percent interest with a 
down payment of 20 percent, or 9.5 percent interest on a loan with only 10 
percent down. In the first case, the borrower is able to finance 80 percent 
of the purchase price; in the second case, the borrower is able to finance 90 
percent. For simplicity, assume that both loans require interest payments 
only during the first 5 years. After 5 years, either note would be renewable 
at then-current interest rates and would be restructured with monthly pay-
ments designed to amortize the loan over 20 years. An important question 
facing the firm is: What is the incremental cost of additional funds borrowed 
when 90 percent versus 80 percent of the purchase price is financed?

Because no principal payments are required, the annual financing cost 
under each loan alter native can be calculated easily. For the 80 percent 
loan, the annual financing cost in dollar terms is:

Financing Cost = Interest Rate  Loan Percentage  Purchase Price =
= (0.09)(0.8)($100,000)= $7,200.

For a 90 percent loan, the corresponding annual financing cost is:

Financing Cost = (0.095)(0.9)($100,000) = $8,550.

To calculate the incremental cost of added funds borrowed under the 
90 percent financing alternative, the firm must compare the additional 
financing costs incurred with the additional funds borrowed. In dollar 
terms, the incremental annual financing cost is:

Incremental Cost = 90% Loan Financing Cost – 80%  
Loan Financing Cost = $8,550 – $7,200 = $1,350.

In percentage terms, the incremental cost of the additional funds bor-
rowed under the 90 percent financing alternative is:

Incremental Cost in Percentage Terms = Incremental Financing Costs / 
/ Incremental Funds Borrowed = ($8,550 – $7,200)/ 

/ ($90,000 – $80,000) = $1,350/$10,000 = 0.135, or 13.5%.

The true incremental cost of funds for the last $10,000 borrowed under 
the 90 percent financing alternative is 13.5 percent, not the 9.5 percent 
interest rate quoted for the loan. Although this high incremental cost of 
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funds is perhaps surprising, it is not unusual. It results because with a 90 
percent loan the higher 9.5 percent interest rate is charged on the entire 
balance of the loan, not just on the incremental $10,000 in borrowed funds 
[2, p. 40].

The marginal concept is a key component of the economic decision-
making process.

The incremental concept is important for managerial decision making 
because it focuses attention on changes or differences between available 
alternatives. Revenues and costs unaf fected by the decision are irrelevant 
and should be ignored in the analysis.

The incremental concept is often used as the practical equivalent of 
marginal analysis. Incremental change is the total change resulting from 
a decision. Incremental profit is the profit gain or loss associated with a 
given managerial decision.

The incremental concept is fruitfully applied in the practical analysis 
of managerial decision problems. As seen in later chapters, basic economic 
relations provide the underlying framework for the analysis of all profit, 
revenue, and cost relations.
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УКРАЇНсЬКА мЕтАЛУРГіЯ:  
стАН тА НАПРЯмИ іНтЕГРАЦіЇ

Висвітлено сучасні тенденції, що спостерігаються в металургійній галузі України. 
Визначено пріоритетні ринки збуту та напрями інтеграції української промисловості 
у світовий ринок у контексті цієї галузі. Розглянуто переваги та недоліки основних 
інтеграційних напрямів. 

Ключові слова: металургія, інтеграція, Митний союз, Європейський Союз

Вступ. Нині Україна стоїть перед важливим вибором вектора інте-
грації у сфері торгівлі, від якого залежить майбутнє не тільки окремих 
галузей, а й держави загалом, її економічного, культурного і соціаль-
ного розвитку.

Перспективи можливої інтеграції матимуть суттєві наслідки для 
вітчизняного металургійного комплексу, оскільки його особливість по-
лягає в тому, що тільки 18 % виробленого металу споживається всере-
дині країни, а решта — експортується [1]. За весь період незалежності 
нашої держави саме металургія була основою українського експорту та 
головним джерелом надходження валюти в країну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми пошуку ефек-
тивних форм і напрямів інтеграційної політики стали предметом до-
слідження багатьох наукових інститутів та вчених. В Україні зазначені 
питання досліджували такі економісти, як О. Білорус, В. Будкін, І. Бу-
раковський, Б. Буркинський, Д. Лук’яненко, В. Новицький, Ю. Пахо-
мов, А. Поручник, В. Рокоча, Є. Панченко, А. Румянцев, В. Сіденко, 
Н. Татаренко, А. Філіпенко та ін. [2]. У роботах цих та інших авторів 
висвітлено важливі питання перетворення та міжнародної інтеграції 
правових і господарських систем, проте детальнішого розгляду потребує 
низка аспектів інтеграції в контексті окремих галузей національної 
економіки, зокрема металургії. 
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Метою статті є визначення основних тенденцій сучасного розвитку 
металургійної галузі України та з’ясування переваг і недоліків різних 
напрямів інтеграції для національної економіки в цілому та для цієї 
галузі зокрема.

Виклад основного матеріалу. Традиційним ринком збуту україн-
ського прокату сьогодні залишаються країни Близького Сходу: Туреч-
чина, ОАЕ, Іран, Саудівська Аравія та ін. (див. рис.). 

Рис. Основні країни — партнери України в експорті товарів у 2011 р. 
Джерело: складено автором за матеріалами [4].

Однак надалі роль цього ринку поступово знижуватиметься, голов-
ним чином внаслідок створення зазначеними державами нових (влас-
них) виробничих потужностей з виплавлення сталі й виготовлення 
прокату. Тому перед вітчизняною металургією постає важливе завдан-
ня — завчасно диверсифікувати канали збуту.

Європейський ринок і ринки країн СНД мають для українських 
металургів стратегічне значення. Проте Європейський Союз традиційно 
захищає свій ринок від постачання металопродукції з України, а Ту-
реччина — один із найбільших імпортерів українського металу — нині 
переходить на виробництво власної продукції. Як наслідок, у 2012 р. 
на ринок ЄС надійшло близько 4,7 млн т вітчизняного прокату (у 
2011 р. — 6,6 млн т), на ринки Азії — 2,3 млн т (у 2011 р. — 3,2 млн т) 
[3]. Таким чином, протягом останніх трьох років динаміка експортно-
імпортних операцій між Україною, країнами Європи та СНД має спад-
ний характер (див. табл.). 

Крім того, зменшуються й обсяги виплавки сталі металургійними 
підприємствами України: у 2012 р. цей показник становив 29,828 млн т, 
що на 7 % менше, ніж у 2011 р. Виробництво прокату скоротилося на 
8 % — до 26,669 млн т. Станом на 1 грудня 2012 р. на металургійних 
комбінатах України діяли лише 90 % конвертерів, 75 доменних, 50 мар-
тенівських і 33 % електричних печей. Таке скорочення прокату в мета-
лургії позначилось і на економіці країни: зростання ВВП України 
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в 2012 р. становило лише близько 1 % (порівняно з плановими 3,5— 
3,7 %) [3].

Таблиця. Динаміка експортно-імпортних операцій між Україною і країна-
ми Європи та сНД, млрд дол. США

Рік

Вид 
зовнішньо-

економічної 
діяльності

Країни Європи

Країни СНД

усього
у тому числі РФ, 

Білорусь,  
Казахстан

2008
Експорт 19,7 23,8 19,6
Імпорт 30,5 33,6 25,3
Сальдо –10,8 –9,8 –5,7

2009
Експорт 10,3 13,5 11,2
Імпорт 16,2 19,7 16,9
Сальдо –5,9 –6,2 –5,7

2010
Експорт 13,8 18,7 16,6
Імпорт 20,0 26,7 25,6
Сальдо –6,2 –8,0 –9,0

2011
Експорт 18,1 26,6 23,6
Імпорт 26,8 37,2 35
Сальдо –8,7 –10,6 –11,4

Джерело: складено автором за матеріалами [4], [5].

Аналіз наведених у таблиці даних щодо обсягів експортно-імпорт-
них операцій в Україні показує, що у структурі цих операцій значно 
переважають країни СНД, і особливо суттєвою є частка Російської Фе-
дерації, Білорусі та Казахстану. Проте зауважимо, що місткість ринку 
ЄС сягає 16 трлн дол. США і майже в 10 разів перевищує аналогіч- 
ний показник Митного союзу (МС), який об’єднує Росію, Казахстан і 
Бі лорусь.

Обидва стратегічних партнери — Європейський Союз і країни СНД — 
зацікавлені у збереженні довгострокової співпраці з Україною в торго-
вельній сфері як основи для збуту їхніх товарів на території нашої 
держави. У подальшій перспективі за відсутності конкурентних переваг 
вітчизняних товарів порівняно з європейськими і за збереження висо-
кого рівня енергетичної залежності від Росії Україна не зможе подолати 
відставання у зовнішній торгівлі від зазначених країн.

Питання, чи вигідним буде для української металургії вступ країни 
до Митного союзу або до зони вільної торгівлі з ЄС, є суперечливим. З 
одного боку, приєднання України до зони вільної торгівлі дасть змогу 
вітчизняним металургам не тільки збільшити обсяги експорту в євро-
пейський регіон, а й спробувати освоїти нові види прокату, затребувані 
на європейському ринку. Крім того, вигідне географічне положення 
сприятиме успішній конкуренції за швидкістю і вартістю доставки з 
китайськими і американськими виробниками. Схоже географічне по-
ложення має лише Туреччина, але її сталевари залежні від української 
сировини та напівфабрикатів. Проте, з іншого боку, продукція вітчиз-
няних машинобудування і приладобудування (як і інших галузей еко-
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номіки, що використовують метал) внаслідок технологічної відсталості 
просто не затребувана на ринку Європи.

Про економічні наслідки європейської інтеграції нашої країни яскра-
во свідчать результати спільного дослідження, проведеного Інститутом 
економіки та прогнозування Національної академії наук України та 
Інститутом народногосподарського прогнозування Російської академії 
наук. На думку експертів, у разі створення зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС відбудеться зниження сумарних показників експорту 
вітчизняної машинобудівної продукції та уповільниться зростання об-
сягів виробництва та експорту металопродукції, натомість значно зро-
стуть витрати на енергоресурси. А якщо Україна приєднається до 
 інтеграційних процесів, що відбуваються у Росії та інших державах 
Єдиного економічного простору (ЄЕП), то використання вітчизняного 
машинобудівного потенціалу дасть змогу нашій країні до 2030 р. збіль-
шити частку машин та устаткування у продукції, експортованій в 
країни ЄЕП, до 20 %. Загальний підсумковий ефект за період 2011—
2030 рр. від створення ЄЕП і подальшого входження до нього України 
можна оцінити в 1,1 трлн дол. США (у цінах 2010 р.) [6].

Висновки. Зважаючи на зазначені особливості можливої інтеграції 
України в одне з міжнародних об’єднань, наслідки від цього приєднан-
ня для вітчизняної металургії не можна назвати однозначно позитив-
ними в жодному з випадків. Українська продукція здебільшого не від-
повідає потребам і стандартам ринку ЄС. Водночас співпраця з Росією 
дасть змогу зміцнити позиції нашої держави на світовій арені. У цьому 
випадку річні сталеплавильні потужності Митного союзу (Україна — 
33 млн т, Росія — 67 млн т, Білорусь — 2,5 млн т і Казахстан — 
4,3 млн т) перевищать 106,8 млн т і становитимуть близько 8 % загаль-
носвітового виробництва сталі [3]. Загалом, вступ до МС забезпечить 
Україні щорічно 9 млрд дол. США додаткового доходу завдяки зростан-
ню обсягів реалізації продукції вітчизняного машинобудування, авіа-
космічної галузі, суднобудування, військово-промислового комплексу, 
а також зниженню цін на газ до рівня, прийнятого в рамках Митного 
союзу. Це буде потужним імпульсом для розвитку високотехнологічних 
секторів української економіки, а отже, й розвитку науки та освіти. 
Немає сумнівів, що в економічному відношенні вступ до МС є вигідним 
для України [7].

Звісно, правильність вибору можна буде оцінити тільки через три-
валий період, однак рішення щодо вектора співпраці має бути прийнято 
вже найближчим часом.
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Освещены современные тенденции, наблюдающиеся в металлургической отрасли 

Украины. Определены приоритетные рынки сбыта и направления интеграции украин-
ской промышленности в контексте этой отрасли. Рассмотрены преимущества и недо-
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integration of the Ukrainian industry in the context of a particular industry are determined. 
The key advantages and disadvantages of the main areas of integration are certain. 
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Державне  регулювання  інноваційного  розвитку

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛіННЯ  
В ДіЯЛЬНОсті тЕХНОПАРКіВ В УКРАЇНі

У статті проаналізовано державне регулювання діяльності технологічних парків в 
Україні, досліджено відповідну нормативно-правову базу та висвітлено досвід зарубіж-
них країн щодо створення технопарків та управління ними.

Ключові слова: технологічні парки, державне управління, інноваційна 
діяльність, державне фінансування, бізнес-інкубатори

Розвиток сучасного суспільства характеризується наявністю ефек-
тивних інноваційних процесів, що зумовлюють перетворення результа-
тів науково-дослідницьких робіт у нові товари, технології, послуги. 
Нині у світі одними з найдієвіших механізмів реалізації такого пере-
творення є різні інноваційні структури, і насамперед науково-техноло-
гічні парки.

Роль державного управління в діяльності технопарків в Україні та 
за кордоном досліджували такі вітчизняні науковці, як Ю. Бажал, 
В. Геєць, І. Грабар, О. Дацій, М. Йохна, М. Корецький, О. Мороз, Ю. Ло-
патинський, П. Саблук, А. чухно та ін. Важливий внесок у вивчення 
цих проблем здійснили також зарубіжні вчені: П. Друкер, І. Перлакі, 
Б. Санто, Б. Твісс, В. Томсон, Й. Шумпетер та ін.
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Так, І. Грабар до заходів державної підтримки функціонування тех-
нопарків відносить: 

— звільнення від податку на прибуток та податку на додану вар тість;
— звільнення від сплати ввізного мита;
— застосування системи прискореної амортизації;
— повне або часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування;
— повна або часткова компенсація відсотків.
Проте, на жаль, не всі заходи з наведеного переліку застосовуються 

в Україні [1]. Тому питання державного регулювання діяльності віт-
чизняних технологічних парків залишається нині надзвичайно акту-
альним, однак недостатньо вивченим.

В основу створення технопарків покладено скоординовану діяль-
ність та співробітництво таких ланок, як наука, вища школа, виробни-
цтво, державний і приватний сектори, органи управління. Необхідними 
умовами організації технологічного парку є наявність у регіоні науково-
дослідних установ високого рівня і кваліфікованих спеціалістів вироб-
ничої сфери, технологічної інфраструктури та венчурного капіталу, 
можливість пільгової оренди або придбання виробничих приміщень чи 
ділянки землі [2].

Для фінансової підтримки проектів технопарків має бути створено 
відповідну бюджетну програму. Щорічно в державному бюджеті Укра-
їни за програмою підтримки діяльності технологічних парків перед-
бачаються кошти: 

— для повного або часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитуван-
ня (на умовах інфляційної індексації) проектів технологічних парків; 

— повної або часткової компенсації відсотків, сплачуваних виконав-
цями проектів технопарків комерційним банкам та іншим фінансово-
кредитним установам за кредитування цих проектів. 

Порядок надання технологічним паркам, їх учасникам та спільним 
підприємствам фінансової підтримки для реалізації проектів техноло-
гічних парків встановлюється Кабінетом Міністрів України [3].

Так, у 2010 р. Державному комітету України з питань науково-тех-
нічного та інноваційного розвитку було виділено 1302,9 тис. грн з дер-
жавного бюджету [4]. У 2011 р. порівняно з попереднім роком видатки 
державного бюджету в цій сфері значно зросли, і Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації отримало 203 087,3 тис. грн 
[5], а в державному бюджеті на 2012 р. агентству надано ще більшу 
суму, яка становить 426 383,5 тис. грн [6]. 

У нашій країні технологічні парки є єдиним видом організації інно-
ваційної діяльності, який контролює держава. Відповідно до держав-
ного реєстру в Україні діють 16 технологічних парків, але реально 
працюють лише вісім із них.

Завданнями технологічних парків є об’єднання наукових дослі-
джень і розробок нових технологій із впровадженням їхніх результатів 
у виробництво та випуск конкурентоспроможної на внутрішньому і 
зовнішньому ринках високотехнологічної продукції.

За десять років існування українськими технопарками було впрова-
джено десятки інвестиційних та інноваційних проектів, створено 3363 
нових робочих місця, реалізовано продукції на 12,3 млрд грн. Вартість 
експортованої цими організаціями високотехнологічної продукції ста-
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новить 1,7 млрд грн, що підтверджує її високу якість та конкуренто-
спроможність. Саме в технопарках було створено нові зразки унікаль-
ного медичного обладнання, зварювальні апарати нового покоління, 
методики зварювання живих тканин, способи використання нетради-
ційних джерел енергії, лікарські препарати та діагностичні системи, 
що відповідають міжнародним стандартам [7].

На жаль, не всі українські технологічні парки стали регіональними 
полюсами зростання. Окремі з них майже не використовують свій по-
тенціал, і це не дає змоги модернізувати та оновити матеріально-тех-
нічну базу наукових установ і навчальних закладів, вдосконалити сис-
тему контролю технологічних процесів на виробництві, розробити нові 
прилади для розвитку нано- і біотехнологій тощо. Якщо регіональну 
мережу технологічних парків буде розширено, то вони зможуть забез-
печити створення і виробництво української високотехнологічної про-
дукції для потреб як внутрішнього, так і зовнішнього ринків.

Аналіз вітчизняної законодавчої бази дає змогу виділити дві групи 
нормативно-правових актів, що тим чи іншим чином регулюють питан-
ня розвитку інноваційної інфраструктури з метою створення техноло-
гічних парків.

До першої групи слід віднести нормативно-правові акти, що регла-
ментують загальні питання діяльності технопарків в Україні. Це пере-
дусім Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні” [8], який встановлює правові, економічні та організаційні 
засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інновацій-
ної діяльності та їх реалізації в країні. Згідно зі ст. 6 зазначеного зако-
ну, для реалізації середньострокових пріоритетних напрямів держава 
здійснює заходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури, тобто 
організації інноваційних центрів, технологічних парків, наукових пар-
ків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу 
технологій, інноваційних кластерів, венчурних фондів тощо.

Документом, спрямованим на створення в нашій країні інноваційної 
інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання вітчиз-
няного науково-технічного потенціалу, підвищити  інноваційність і 
конкурентоспроможність національної економіки та рівень національ-
ної безпеки держави, є постанова Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Державної цільової програми “Створення в Україні інно-
ваційної інфраструктури” на 2009—2013 роки” [9].

До другої групи належать нормативно-правові акти, які конкрети-
зують питання діяльності технопарків. Це Закон України “Про спеці-
альний режим інноваційної діяльності технологічних парків” [3], що 
визначає правові й економічні засади запровадження та функціонуван-
ня спеціального режиму інноваційної діяльності таких технологічних 
парків: “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та 
сенсорна техніка” (м. Київ), “Інститут електрозварювання імені Є.О. Па-
тона” (м. Київ), “Інститут монокристалів” (м. Харків), “Вуглемаш” 
(м. Донецьк), “Інститут технічної теплофізики” (м. Київ), “Київська 
політехніка” (м. Київ), “Інтелектуальні інформаційні технології” 
(м. Київ), “Укрінфотех” (м. Київ), “Агротехнопарк” (м. Київ), “Еко-
Україна” (м. Донецьк), “Наукові і навчальні прилади” (м. Суми), “Тек-
стиль” (м. Херсон), “Ресурси Донбасу” (м. Донецьк), “Український 
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мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій” (УМБІЦЕНТ) 
(м. Одеса), “Яворів” (Львівська обл.), “Машинобудівні технології” 
(м. Дні пропетровськ).

Слід зазначити, що державну реєстрацію технологічного парку здій-
снює центральний орган виконавчої влади з питань науки, і технопарку 
видається свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка. 

На нашу думку, до реєстрації технологічних парків, процедуру якої 
визначає Порядок державної реєстрації технологічних парків, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. 
№ 1657 [10], необхідно залучати не тільки центральні органи виконав-
чої влади, а ще й експертів Національної академії наук України. У 
зв’язку з цим ми вважаємо за необхідне внести зміни до п. 4 Порядку 
і викласти його в такій редакції: 

“Міністерство освіти і науки реєструє документи, зазначені у пункті 
2 цього Порядку (далі  — документи), у спеціальному журналі, видає 
керівникові технологічного парку або його керівного органу (уповно-
важеній керівником особі) письмове підтвердження факту надходження 
документів, проводить перевірку їх відповідності вимогам пунктів 2 і 
3 цього Порядку і протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації 
передає їх на розгляд Експертної ради НАН України з питань науково-
технічної експертизи інноваційних проектів технологічних парків, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Державної подат-
кової служби, Державної митної служби та у разі потреби інших цен-
тральних органів виконавчої влади”.

Основні недоліки у діяльності українських технопарків пов’язані з 
дефіцитом коштів, недосконалістю державної політики та системи су-
проводу цієї діяльності. Міжнародний досвід у галузі створення науко-
во-технічних організацій може бути успішно використано для форму-
вання бази аналогічних вітчизняних бізнес-інкубаторів, технопарків, 
технополісів.

Сьогодні у світовому господарстві функціонують понад 2 тис. техно-
парків і бізнес-інкубаторів. Найбільшу їх кількість сконцентровано у 
США, Китаї, Російській Федерації, Великій Британії, ФРН, Японії та 
Франції (див. табл.).

Таблиця. Чисельність технопарків і бізнес-інкубаторів у провідних країнах 
світу та в Україні

Назва держави
Загальна кількість, од.

технопарків  
та їхніх структур бізнес-інкубаторів

США 140 575
Китай 133 95
Російська Федерація 60 65
Велика Британія 51 24
ФРН 50 40
Японія 36 —
Франція 30 35
Україна 16 (діє 8) —
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Функціонування технопарків у світі відбувається по-різному. На-
приклад, у США держава проводить чітку інноваційну політику, з одно-
го боку, зменшуючи загальне бюджетне фінансування університетів, а 
з іншого, — виділяючи більше коштів на конкретні програми спільної 
діяльності університетів та технопарків [11].

Розглянемо процес створення та функціонування технопарків на 
прикладі Іспанії та Німеччини.

В Іспанії профільні інтереси представляє Асоціація наукових і тех-
нологічних парків Іспанії (Asociaciуn de Parques Cientificos y Tecnolуgicos 
de Espaсa, АРТЕ), діяльність якої значною мірою зосереджено на по-
силенні та розширенні мережі науково-технологічних парків, роз’яс-
ненні їх важливості для економічному розвитку країни.

В іспанських технологічних парках близько 80 % підприємств є 
інноваційними компаніями малого й середнього бізнесу, котрі співпра-
цюють у сфері передачі технологій з науково-дослідними центрами та 
університетами. Законодавством країни визначено мінімальну кіль-
кість осіб з науковим ступенем, що повинні працювати у штаті підпри-
ємства. Не менше ніж 4 % обсягів реалізації продукції має спрямову-
ватися на здійснення науково-дослідних проектів.

В Іспанії більшість технопарків поєднують технологічні центри, 
департаменти технологічного розвитку, інкубатори та підприємства. 
Також до цього типу інфраструктури може бути віднесено технополіси, 
які є простором для діяльності нових секторів і кластерів. На відміну 
від промислових зон, технопарки — це закриті території з внутрішньою 
охороною.

З метою подальшого розвитку технологічних парків у межах Націо-
нального плану підтримки науково-дослідних і дослідно-конструктор-
ських розробок (НДДКР) урядом Іспанії реалізовано черговий — шос-
тий — Національний план наукових досліджень, розвитку та інновацій 
на 2008—2011 рр., основними напрямами якого є генерування знань і 
можливостей, співробітництво у сфері наукових досліджень, сприяння 
секторальним технологічним інноваціям та формування стратегічних 
заходів. Міністерство промисловості, туризму та торгівлі Іспанії як 
державний інвестор спрямовує 50 % коштів на підтримку розвитку 
НДДКР, завдяки чому відповідні інвестиції щорічно зростають на понад 
10 %.

Допомогу потенційним одержувачам може бути надано виключно 
для реалізації проекту чи дослідження за такими статтями:

— витрати на дослідницький або технічний персонал;
— зовнішнє співробітництво з метою реалізації проекту;
— витратні матеріали;
— прилади та обладнання;
— інші додаткові витрати, зокрема консультаційні та інші подібні 

послуги.
Однією з країн, що найефективніше розвиваються у сфері інновацій, 

є Німеччина, уряд якої надає важливе значення науковому й техноло-
гічному розвиткові країни. Федеральним законодавством Німеччини 
не визначено межі та форми діяльності технологічних парків. Регулю-
вання роботи технопарків здійснюється на рівні земель і комун. Слід 
також зауважити, що ні законодавством ЄС, ні національним законо-
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давством не передбачено податкових пільг для техноцентрів і технопар-
ків. Водночас у Німеччині діє практика звільнення новостворених у 
межах технопарків інноваційних підприємств від орендної плати за 
приміщення протягом певного періоду. З метою формування сприят-
ливих умов для подальшого розвитку інноваційного підприємства йому 
також надають консультаційну допомогу та доступ до комунікаційної 
мережі техноцентрів.

Проаналізувавши функціонування технопарків на прикладі Іс-
панії та Німеччини, можемо зробити висновок, що одним з найпри-
йнятніших для умов України напрямів інституційного забезпечення 
інноваційного розвитку економіки може бути створення інноваційних 
інституцій (технопарків, дослідницьких лабораторій, центрів тощо) 
у складі виробничих підприємств, науково-виробничих комплексів 
та інших корпоративних структур [12].

Як переконує зарубіжний досвід, стимулювання інноваційного 
розвитку в Україні має передбачати формування державою сприят-
ливих умов для здійснення промисловими компаніями науково-до-
слідної діяльності, запровадження різних видів податкових і аморти-
заційних пільг; і всі зазначені кроки повинні бути закріплені на за-
конодавчому рівні. У зв’язку з цим пропонуємо доповнити статтю 154 
Податкового кодексу України пунктом 154.5-1, у такій редакції: “Звіль-
няється від оподаткування прибуток технологічних парків від прова-
дження інноваційної діяльності”.

Досвід показує, що найбільшого успіху технопарки досягають тоді, 
коли їхня діяльність відповідає інтересам не тільки центральних ор-
ганів влади, а й органів місцевого самоврядування, підприємств та 
організацій певного регіону і спрямовується на реалізацію наукових 
розробок в інтересах соціально-економічного розвитку регіону. Про це 
саме свідчить і світова статистика. Так, за даними сайта Міжнародної 
асоціації наукових парків, 45 % опитаних вважають, що головною ме-
тою організації технопарків є регіональний і місцевий розвиток; біль-
шість світових технопарків створено регіональними і місцевими орга-
нами влади і лише близько 26 % — центральними. 

Зазначимо, що саме криза в економіці завжди давала поштовх до 
створення технологічних парків (у Великій Британії, Франції, Німеч-
чині та ін.), бо вони ставали ефективним механізмом відродження і 
виходу з кризових ситуацій. Результат діяльності технопарків — еко-
номічно благополучні регіони та сотні тисяч нових робочих місць.

Таким чином, на нашу думку, для здійснення ефективного регулю-
вання діяльності українських технологічних парків необхідно:

— провести детальний аналіз роботи технопарків із залученням 
експертів Національної академії наук України;

— залучити вітчизняних та іноземних інвесторів;
— забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів шляхом 

взаємодії науки і освіти.
Також зауважимо, що у багатьох країнах світу держава забезпечує 

стимулювання й підтримку діяльності технопарків — від прямого бю-
джетного фінансування, особливо під час створення, до надання їм 
різноманітних митних і податкових пільг. Якщо в Україні найближчим 
часом не буде вжито кардинальних заходів щодо нормалізації роботи 
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технопарків, поліпшення законодавчо-нормативного регулювання їх-
ньої діяльності, то такі інноваційні структури взагалі припинять іс-
нування в нашій країні [1]. 

Отже, для забезпечення ефективнішої діяльності технологічних пар-
ків в Україні та подальшого розвитку інноваційної політики держави 
потрібно звільнити від оподаткування прибуток технопарків від про-
вадження інноваційної діяльності, використовувати зарубіжний досвід 
у сфері управління технологічними парками, а також здійснювати їхню 
фінансову підтримку.
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Охотникова Е.Н., Раткин В.В. Роль государственного управления в деятельности 
технопарков в Украине. 

В статье проанализировано государственное регулирование деятельности техноло-
гических парков в Украине, исследована соответствующая нормативно-правовая база 
и освещен опыт зарубежных стран по созданию технопарков и управлению ими.

Ключевые слова: технологические парки, государственное управление, инноваци-
онная деятельность, государственное финансирование, бизнес-инкубаторы

Ohotnikova O.M., Ratkin V.V. The role of government in technology parks in Ukraine. 
This paper examines government regulation of technology parks in Ukraine shall study 

the regulatory framework governing the issue and the foreign countries’ experience in 
creating and managing technology parks.
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ПРОБЛЕмИ ОЦіНЮВАННЯ ЯКОсті  
тА ЕФЕКтИВНОсті ДіЯЛЬНОсті 

ОРГАНіВ місЦЕВОЇ ВЛАДИ (ЗАРУБіЖНИЙ ДОсВіД)
Висвітлено зарубіжний досвід у сфері оцінювання якості й ефективності діяльності 

органів місцевої влади та місцевого самоврядування. 

Ключові слова: оцінювання якості та ефективності діяльності органів 
місцевої влади, зарубіжний досвід, критерії оцінювання діяльності органів 
вла ди, мотивація діяльності органів влади, бенчмаркінг

Постановка проблеми. Одним з основних завдань органів державної 
влади і самоврядування на регіональному та місцевому рівнях в умовах, 
коли Україна обрала стратегічний курс на досягнення європейських 
стандартів життя, є підвищення рівня життя населення. Нині у нашій 
країні немає чітко регламентованих стандартів, що регулюють життє-
устрій, життєзабезпечення та життєдіяльність на наявних рівнях управ-
ління, а також, на відміну від багатьох високорозвинених країн світу, не 
запроваджено систему оцінювання якості та ефективності діяльності ор-
ганів місцевої влади щодо надання послуг населенню. Не створено систе-
му та організаційно-правові механізми, які пов’язують між собою цілі 
суб’єктів влади, самоврядування, бізнесу, а мотивація діяльності органів 
влади та самоврядування, у свою чергу, не взаємопов’язана з результата-
ми оцінювання якості й ефективності їхньої діяльності та рівня розвитку 
відповідних територіальних утворень. Зважаючи на актуальність та не-
обхідність підвищення ефективності діяльності органів місцевої влади в 
Україні, доцільно вивчити досвід інших країн у цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку місце-
вого самоврядування, збільшення ефективності діяльності органів міс-
цевої влади висвітлено у дослідженнях таких науковців та практиків, 
як О. Бабінова, В. Вакуленко, І. Загора, В. Кравченко, В. Куйбіда, 
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В. Мамонова, М. Пітцик, М. Пухтинський, В. Рубцов, В. Удовиченко 
та ін. Зарубіжний досвід роботи органів місцевого самоврядування відо-
бражено у працях М. Гринишина, М. Баймуратова, А. Зельницького, 
М. Крючкова, П. Удовенко, А. Ткачука, Д. Бурке, Д. Доуна, Р. Коуеля, 
Д. Мартіна та ін.

Однак, на нашу думку, питання оцінювання ефективності діяльності 
органів місцевої влади, якості адміністративних та інших послуг, що 
надаються населенню на місцевому рівні, досліджено недостатньо. 

Ефективність роботи органів влади і державного управління на міс-
цях, якість, своєчасність та повнота адміністративних послуг, які на-
дають ці органи, є основою функціонування всього механізму держав-
ного управління як в Україні, так і за кордоном. Об’єктивна оцінка 
ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та якості 
послуг має сприяти передусім покращенню якості роботи таких органів 
та підвищенню рівня життя населення. В основу оцінки потрібно по-
класти критерії, які визначають оптимальні шляхи забезпечення на-
дання органами місцевої влади високоякісних, ефективних послуг на-
селенню. Запровадження чіткої системи критеріїв оцінювання підви-
щить рівень відповідальності, оскільки ці критерії також матимуть 
відображення у бюджетному процесі, де можливе зіставлення відповід-
ності рівня наданих послуг та обсягу витрачених коштів. Ще одним 
важливим наслідком запровадження зазначених критеріїв буде підви-
щення прозорості діяльності влади, адже оцінка результатів її роботи 
завжди буде доступна громадськості.

Тому, з огляду на необхідність розроблення та запровадження сис-
теми оцінювання ефективності діяльності органів місцевої влади та 
місцевого самоврядування в Україні, актуальним є детальне досліджен-
ня кращих прикладів з міжнародної практики з метою їх узагальнення 
та можливого використання в Україні. 

Метою цієї статті є узагальнення міжнародного досвіду з питань 
методології створення системи оцінювання ефективності діяльності 
органів місцевої влади й самоврядування, розроблення критеріїв та 
індикаторів оцінювання якості адміністративних послуг, що надають 
населенню такі органи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вчені вважають, що в 
Європі було сформовано дві основні моделі місцевого самоврядування, 
які згодом у тих чи інших варіантах поширилися по всьому світу. 

Основними ознаками англосаксонської моделі, котру використову-
ють Велика Британія, США, Канада, Індія, Австралія та деякі інші 
країни, є високий ступінь автономії місцевого самоврядування, вибор-
ність, контроль передусім з боку населення, відсутність на місцях спе-
ціальних державних уповноважених, які здійснюють контроль роботи 
органів місцевого самоврядування, та відсутність місцевих адміністра-
цій (органів державної влади місцевого рівня).

Континентальна модель, характерна для Італії, Франції, Іспанії, 
Бельгії та більшості країн Латинської Америки, Близького Сходу, фран-
комовної Африки, вирізняється об’єднанням діяльності органів місце-
вого самоврядування та місцевих адміністрацій (органів державної 
влади місцевого рівня); поєднанням виборності та призначення на по-
сади; певною ієрархією системи управління, в якій органи місцевого 
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самоврядування є нижчою ланкою порівняно з державними органами; 
обмеженою автономією місцевого самоврядування; наявністю спеціаль-
них державних уповноважених, які контролюють роботу органів міс-
цевого самоврядування.

Певна модель організації місцевої влади формує систему взаємовід-
носин, повноважень, функцій та відповідальності органів місцевої влади 
і самоврядування на всіх рівнях управління, тому, розглядаючи підходи 
до запровадження системи оцінювання діяльності органів місцевої влади 
за кордоном, слід зазначити, що критерії оцінювання враховують на-
самперед сферу повноважень таких органів та охоплюють повний спектр 
послуг у межах цих повноважень. 

Так, у США федеральний уряд і понад 40 штатів мають законодавчо 
затверджені виконавчі критерії для своїх департаментів і муніципалі-
тетів. Ефективність бенчмаркінгу використовують муніципалітети, і 
цей процес базується передусім на їхній власній ініціативі. Основою 
такого регулювання є нормативний акт про ефективність і результати 
державного управління, прийнятий у 1993 р. У 1994 р. було створено 
центр оцінювання ефективності, який щороку публікує звіт із порів-
няльним аналізом ефективності діяльності органів місцевої влади, що 
містить близько 200 графіків і діаграм з 15 напрямів надання послуг. 
Серед критеріїв оцінювання виокремлюються такі показники, як частка 
громадян, задоволених рівнем управління територією і діяльністю ор-
ганів влади, частка відремонтованих доріг, стан економіки регіону, стан 
рекреаційних зон та парків, рівень задоволення потреб у публічному 
транспорті, показники діяльності закладів початкової та середньої 
освіти, наявність бібліотек тощо [1].

Починаючи з 2001 р. органи місцевої влади Канади були залучені 
до реалізації нової програми оцінювання результатів їхньої роботи, за 
якою вони мали подавати в Міністерство муніципальних справ країни 
інформацію щодо результатів діяльності відповідно до нових критеріїв 
її оцінювання, а також звітувати перед платниками податків. Вперше 
це було ініційовано і запроваджено у провінції Онтаріо.

Зазначена програма оцінювання результативності містить 35 крите-
ріїв, розподілених за дев’ятьма сферами діяльності муніципалітету з 
надання послуг. Перелік цих критеріїв та показників подібний до за-
стосовуваних в американській моделі, але одночасно має деякі особли-
вості, характерні для Канади: стан зимових доріг, задоволення насе-
лення прибиранням снігу, показники ефективності планування тери-
торії, рекультивації, консолідації земель тощо [2].

У 2008 р. уряд Російської Федерації ухвалив розпорядження, в яко-
му було визначено перелік показників для оцінювання ефективності 
діяльності органів місцевого самоврядування, наведено уніфіковану 
форму доповіді керівників місцевих адміністрацій про досягнутий рі-
вень цих показників, а також описано методику моніторингу. Цікаво, 
що цим самим розпорядженням затверджено методичні рекомендації 
про порядок виділення за рахунок бюджетних асигнувань грантів ор-
ганам місцевого самоврядування з метою сприяння досягненню най-
кращих значень показників їхньої діяльності [3]. Згідно із затвердже-
ною методикою для проведення комплексного аналізу і розрахунку 
показників ефективності діяльності органів місцевого самоврядування 
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моніторинг здійснюється за такими напрямами: економічний розвиток, 
рівень доходів населення і здоров’я, охорона здоров’я та освіта, фізична 
культура і спорт, житлово-комунальне господарство і житлова політика, 
організація управління.

Оцінювання діяльності органів місцевої влади у Росії здійснюють за 
такими показниками: кількість суб’єктів малого підприємництва в роз-
рахунку на 1000 осіб населення, частка відремонтованих автомобільних 
доріг, площа земельних угідь, виділених для житлового будівництва, 
відношення середньомісячної номінальної нарахованої заробітної плати 
працівників муніципальних утворень до середньомісячної номінальної 
нарахованої заробітної плати працівників великих і середніх підпри-
ємств тощо.

В Англії та Уельсі, де діють майже 450 місцевих осередків влади (в 
тому числі на рівні графств, районів та муніципалітетів), які виконують 
значні функції у сфері освіти, житлового будівництва, планування те-
риторій, соціальних послуг, утилізації відходів, обслуговування парків 
та садів, спорту та дозвілля, запроваджено систему національних інди-
каторів для оцінювання їхньої діяльності. Бенчмаркінг місцевої влади 
в Англії і Уельсі було введено у 1992 р. Для цього розробили понад 
200 індикаторів з усіх напрямів діяльності (економічний розвиток, 
житлово-комунальне господарство, освіта, охорона здоров’я, транспорт 
тощо) [4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Враховуючи до-
свід розвинених країн, які використовують певні системи оцінювання 
ефективності діяльності органів місцевої влади і самоврядування, та 
узагальнивши методологічні підходи до розроблення організаційно-
економічного та правового забезпечення такої системи для можливого 
її запровадження в Україні, можна зробити такі висновки:

— система оцінювання ефективності діяльності органів місцевої 
влади і самоврядування має стати інструментом підвищення рівня жит-
тя населення, поліпшення діяльності та збільшення відповідальності 
органів влади; 

— запровадження цієї системи вимагатиме комплексного підходу 
до збирання інформації, уніфікації показників, складання звітності та 
залучення й вивчення, серед іншого, громадської думки на основі соціо-
логічних досліджень;

— найвагомішими результатами, очікуваними від застосування за-
значеної системи, мають стати підвищення мотивації органів влади і 
самоврядування до надання якісних послуг, ефективного управління 
територіями, створення умов для здорової конкуренції, змагальності 
регіонів, підтримка, у тому числі фінансова, громадської ініціативи, 
громадський контроль за діяльністю влади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Ammons D.N. Municipal benchmarks: assessing local performance and estab-

lishing community standards / David N. Ammons. — Thousand Oaks, California : 
Sage Publications, 2001. — 501 p.

2. Burke J. Ontario’s Municipal Performance Measurement Program: fostering 
innovation and accountability in local government / John Burke // Government Fi-
nance Review. — 2005. — September. — P. 22—27. 



54 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. 
№ 1313-р // Сайт Правительства Российской Федерации. — Режим доступа : 
http://www.government.ru/docs/962.

4. Andrews R. Regional variations in public service outcomes: the impact of po-
licy divergence in England, Scotland and Wales / R. Andrews, S.J. Martin // Regional 
Studies. — 2010. — Vol. 44. — P. 919—934. 

5. Бабінова О.О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого 
самоврядування: світовий досвід та Україна / О.О. Бабінова // Стратегічні пріо-
ритети. — 2007. — № 2. — С. 73—78. 

6. Міллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: порівняльний ана-
ліз : пер. з фр. / Ж. Міллер. — К. : Основи, 1996. — 420 с.

7. Downe J. Regulation inside government: processes and impacts of inspection 
of local public services / J. Downe, S.J. Martin // Policy and Politics. — Vol. 35. — 
2007. — № 2. — P. 215—232.

8. Downe J. Comparing for improvement: local government performance re gi-
mes in England, Scotland and Wales / J. Downe, C. Grace, S. Martin, S. Nutley // 
ESRC Public Services Programme Discussion Paper Series: № 0705. — Cardiff, 
2007. — 25 p.

Надійшла до редакції 10.02.2013

ткачук В.А. Проблемы оценки качества и эффективности деятельности мест-
ных органов власти (зарубежный опыт).

Освещен зарубежный опыт в сфере оценки качества и эффективности деятельности 
местных органов власти и органов местного самоуправления.

Ключевые слова: оценка качества и эффективности деятельности местных органов 
власти, зарубежный опыт, критерии оценки деятельности органов власти, мотивация 
деятельности органов власти, бенчмаркинг

Tkachuk V.A. Problems of assessing the quality and effectiveness of local authorities 
(overseas experience).

Article analyses international experience related to the evaluation of quality and 
effi ciency of the municipal administration’s activities, motivation of their activities, 
benchmarking. 

Keywords: evaluation of quality and efficiency of the municipal administration’s acti-
vities, international experience, criteria of evaluation of the municipal administration’s 
activities, motivation of the state administration’s activities, benchmarking



55Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

ФОРмУВАННЯ В УКРАЇНі  
мЕХАНіЗмУ ОПОДАтКУВАННЯ НЕРУХОмОГО мАЙНА, 

ВіДміННОГО ВіД ЗЕмЕЛЬНОЇ ДіЛЯНКИ
У статті проаналізовано основні недоліки передбаченого Податковим кодексом Укра-

їни податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які перешкоджають 
виконанню цим податком покладених на нього функцій. Запропоновано напрями фор-
мування ефективного механізму оподаткування нерухомого майна в Україні.

Ключові слова: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки, механізм оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ді-
лянки, Податковий кодекс України

Постановка проблеми. Враховуючи важливість цілей, які досяга-
ються за допомогою оподаткування нерухомого майна, постає потреба 
побудови ефективного механізму оподаткування нерухомості в Україні. 
На сьогодні цей механізм у нашій державі перебуває на стадії форму-
вання, оскільки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, ще й досі не діє. Його введення в податкову практику відтер-
міновували вже двічі: спочатку податок мав набути чинності з 1 січня 
2012 р., потім — із 1 липня 2012 р., а Законом України “Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких по-
даткових норм” від 24 травня 2012 р. № 4834-VI його запровадження 
перенесли на 1 січня 2013 р. Таке зволікання створює перешкоди для 
збільшення податкових надходжень від оподаткування нерухомого 
майна, а також регулювання диференціації рівня життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості оподаткуван-
ня нерухомості у своїх працях досліджували такі вітчизняні науковці, 
як В. Андрущенко, А. Багрій, О. Буряк, М. Карлін, О. Кириленко, 
І. Криницький, А. Крисоватий, С. Лекарь, І. Луніна, В. Мельник, 
В. Павлов, А. Соколовська, В. чекіна, Л. чубук. Ці вчені обґрунтовують 
сутність майнового оподаткування, визначають його проблеми та пер-
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спективи вдосконалення, аналізують становлення оподаткування не-
рухомості в Україні тощо. Однак попри високий науковий рівень таких 
досліджень в економічній літературі недостатньо проаналізовано пи-
тання формування механізму оподаткування нерухомого майна в 
Україні. 

Мета статті — визначити напрями формування ефективного ме-
ханізму оподаткування нерухомого майна в Україні.

Виклад основного матеріалу. Запровадження податку на нерухоме 
майно є важливим етапом у формуванні вітчизняної системи оподат-
кування в цілому і системи оподаткування нерухомості зокрема. Од-
нак, на наш погляд, деякі положення в Податковому кодексі України, 
що стосуються оподаткування нерухомого майна, відмінного від зе-
мельної ділянки, не мають належного наукового обґрунтування та не 
враховують особливостей національного економічного й соціального 
розвитку. Насамперед, нововведений податок не є фіскально ефек - 
тивним.

Згідно з нормами Податкового кодексу України платниками податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, має стати менше 
ніж 1 % населення, що суперечить принципу ефективності та доціль-
ності оподаткування. Наприклад, обчислимо суму податку, яку повинен 
сплатити власник об’єкта нерухомості, загальною площею 900 м2 (при-
пустимо, що в середньому житлова площа об’єкта нерухомості становить 
50 % від його загальної площі):

Сума нарахованого податку = ([Житлова площа нерухомості] — 
[Неоподатковуваний мінімум площі нерухомості]) × [Ставка податку] × 
× [Мінімальна заробітна плата]

тобто (900 : 2 – 250 м2) · 0,01 · 1134 грн = 2268 грн. 

Отже, власник цього об’єкта сплатить близько 2268 грн податку на 
рік. Щодо такого великого об’єкта нерухомості ця сума річного податку 
на нерухоме майно дуже незначна, і суттєвого навантаження навіть на 
багаті верстви населення податок не здійснюватиме. Можливий також 
варіант, коли певна особа володіє дачним будинком, площею 400 м2 (а 
згідно з Податковим кодексом України садовий (дачний) будинок не є 
об’єктом оподаткування), та будинком, площею 500 м2, в якому житлова 
площа становить трохи менше ніж 250 м2 (неоподатковуваний мінімум 
для житлового будинку). У цьому випадку власник взагалі не сплачу-
ватиме податку. 

Запровадження податку на нерухоме майно на таких умовах не дасть 
змоги досягти поставленої мети (нівелювати дохідну та майнову дифе-
ренціацію населення, доповнити прибуткове оподаткування), адже 
законодавством не передбачено фактично жодної різниці у питаннях 
оподаткування між сім’єю з трьох осіб, які проживають у квартирі 
площею 60 м2, та власником об’єктів нерухомості загальною площею 
понад 900 м2, з яких житлова площа становить трохи менше ніж 250 м2. 

Отже, низька фіскальна ефективність нововведеного податку зумов-
лює необхідність внесення законодавчих змін для формування дієвого 
механізму оподаткування нерухомості в Україні.
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Механізм оподаткування нерухомого майна — важлива складова 
податкового механізму держави і є сукупністю організаційно-правових 
та економічних форм, способів, методів та інструментів організації, 
регулювання та управління податковими відносинами між державою і 
платниками податків щодо справляння податків на нерухоме майно до 
бюджетів різних рівнів. Механізм оподаткування нерухомості охоплює 
такі елементи: принципи, функції, завдання та мету функціонування 
механізму; податки на нерухоме майно та їхні елементи (інструменти 
механізму); систему управління оподаткуванням (нормативно-правове 
забезпечення і суб’єкти механізму); методи організації, регулювання 
податкових відносин та управління ними, способи і порядок сплати 
податків.

При побудові механізму оподаткування нерухомого майна проблемни-
ми питаннями є обґрунтування податкових пільг, створення Дер жавного 
реєстру прав на нерухоме майно та забезпечення повноти й актуальності 
інформації в ньому, розроблення методики ринкового оцінювання неру-
хомого майна з метою переходу в майбутньому до ви користання ринкової 
вартості нерухомості як бази податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки.

Ефективне формування та функціонування механізму оподаткуван-
ня нерухомого майна в Україні, на нашу думку, має передбачати такі 
етапи:

— обґрунтування принципів побудови та функціонування механізму 
оподаткування нерухомого майна;

— визначення функцій податків із нерухомості, встановлення пріо-
ритетних функцій;

— обґрунтування вимог до податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, вдосконалення інших податків і зборів;

— визначення мети та завдань механізму оподаткування нерухомого 
майна;

— визначення необхідних передумов формування механізму опо-
даткування нерухомого майна; 

— аналіз чинників, що впливають на формування механізму опо-
даткування нерухомості в Україні; 

— прогнозування результатів, очікуваних від запровадження по-
датку на нерухоме майно та реформування інших податків і зборів із 
нерухомості; визначення способів запобігання можливим негативним 
ефектам (див. рис.).

При розробленні в Україні механізму оподаткування нерухомості 
насамперед необхідно встановити основні принципи та правила його 
побудови і функціонування. Власне, принципи функціонування цього 
механізму є принципами політики держави у сфері оподаткування 
не рухомості. 

Погоджуємося з думкою Ю. Кушнірчук, що оподаткування нерухомо - 
го майна в Україні має ґрунтуватися на таких основних прин  ципах: 

— платоспроможності: при запровадженні податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, необхідно передбачити неоподатко-
вуваний мінімум площі, щоб усунути від оподаткування малозабезпе-
чені верстви; 
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— справедливості та рівності: горизонтальна рівність досягається 
завдяки оподаткуванню майна, що має однакову вартість або однотипне 
функціональне призначення, за єдиною ставкою. Вертикальну рівність 
можна забезпечити, оподатковуючи нерухомість, віднесену до різних 
класів і з різною вартістю, за диференційованими ставками;

— нейтральності: податки не повинні впливати на економічну по-
ведінку суб’єктів господарювання та викривляти умови конкуренції; 

— економічної ефективності: механізм оподаткування нерухомості 
має містити інструменти, що дієво впливають на економічні процеси, 
стимулюють ефективне користування нерухомим майном;

— фіскальної доцільності (достатності): надходження від податків 
мають перевищувати витрати, пов’язані з їх справлянням; механізм 
оподаткування нерухомого майна потрібно будувати так, щоб ефектив-
но виконувати завдання наповнення державного та місцевих бюджетів 
[1, с. 321; 2, с. 128];

— визначеності: з метою уникнення спірних питань необхідний де-
тальний опис у законодавстві основних елементів податку на нерухоме 
майно.

Рис. структурно-логічна схема формування механізму оподаткування неру-
хомого майна в Україні
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Одним із першочергових напрямів у формуванні механізму оподат-
кування нерухомого майна є з’ясування пріоритетних функцій оподат-
кування нерухомості. У сучасній економіці України, на нашу думку, 
пріоритетною функцією податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, є не фіскальна (з огляду на низький рівень життя більшості 
населення), а функція перерозподілу багатства. Крім того, важливими 
завданнями запровадження цього податку є визначення реального фі-
нансового стану платника та боротьба з тіньовими до ходами. 

Для ефективної реалізації пріоритетних функцій податків на неру-
хомість в Україні потрібно встановити відповідні вимоги до їх суті та 
вдосконалення. Наприклад, якщо одним із першочергових завдань 
 запровадження податку на нерухоме майно є перерозподіл доходів і 
справедливе оподаткування (для реалізації розподільчої функції), то 
необхідною вимогою при цьому буде передбачення високих ставок для 
багатих. Якщо планується застосовувати всезагальний підхід до опо-
даткування нерухомості (тобто поширювати податкове навантаження 
на всіх власників нерухомості), то потрібно розробити диференційовану 
шкалу оподаткування з мінімальними ставками для найменш за без- 
печених.

Отже, при формуванні механізму оподаткування нерухомості в Украї-
ні основними вимогами до податків на нерухоме майно, зважаючи на 
згадані вище їхні пріоритетні функції, є такі: врахування платоспро-
можності платників; організація нескладного механізму адмініструван-
ня податків та зборів із нерухомості; запровадження такого порядку 
оподаткування, який забезпечить економічну доцільність оподаткуван-
ня нерухомості. Детальніше вимоги до аналізованого податку висвіт-
лено в науковій праці Барбари Н. Макленнон і Річарда Е. Бонза, в якій 
розглянуто так звану ідеальну систему оподаткування нерухомості [3]. 

Метою функціонування механізму оподаткування нерухомості має 
бути, з одного боку, забезпечення виконання основної функції подат-
ків — фіскальної, а з іншого — сприяння реалізації регулювальної функ-
ції податків із нерухомого майна з метою посилення впливу зазначеного 
механізму на економічні процеси (наприклад, на зміну пропозиції на 
ринку житла). 

Завдання механізму оподаткування нерухомого майна випливають 
із пріоритетних функцій податків на нерухомість. Для забезпечення 
ефективності механізму оподаткування завдання, на нашу думку, до-
цільно поділити на короткострокові (до одного року), середньострокові 
(до трьох років) та довгострокові (від п’яти років і більше). 

Вважаємо, що короткостроковим завданням має стати розроблення 
нової концепції оподаткування нерухомого майна, яка б враховувала 
особливості національної економіки та зарубіжний досвід. Середньо-
строковими завданнями впровадження податку на нерухомість потрібно 
встановити: усунення значної диференціації доходів населення при за-
стосуванні спрощеного механізму справляння податку; зростання над-
ходжень до місцевих бюджетів; оцінку реального фінансового стану 
платника податків та наближення національної податкової системи до 
європейських стандартів. У довгостроковій перспективі вважаємо необ-
хідною зміну бази оподаткування нерухомого майна — використання 
для цього не площі об’єкта нерухомості, а його ринкової вартості. 
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Важливо зазначити, що механізм оподаткування нерухомого майна 
діятиме ефективно за досягнення певних передумов його функціону-
вання. Наприклад, враховуючи складність і значну вартість процедури 
адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, необхідною передумовою для його правильного обчислення є 
створення Державного реєстру прав на нерухоме майно, що дасть змогу 
здійснювати збирання, обробку та оновлення великих обсягів інфор-
мації. Для вирішення цих завдань важливими є висока кваліфікація 
оцінювачів та ефективна методика оцінювання, що унеможливить зло - 
вживання. 

Організаційне та нормативно-правове забезпечення функціонування 
механізму оподаткування нерухомого майна, і зокрема податкових 
методів та інструментів, представлене великою кількістю законів та 
підзаконних нормативно-правових актів. На сьогодні загальні засади 
оподаткування нерухомості в країні регулює Податковий кодекс Украї-
ни [4] (значна кількість законодавчих актів втратили чинність у зв’язку 
з його прийняттям), проте не всі складові механізму оподаткування 
нерухомого майна чітко регламентовані, а деякі важливі питання вза-
галі не прописані й потребують уточнення. 

Правовому забезпеченню механізму оподаткування нерухомості має 
сприяти прийняття Положення “Про порядок віднесення об’єктів не-
завершеного будівництва до нерухомості з метою оподаткування” (для 
уникнення випадків ухилення від оподаткування шляхом зволікання 
з оформленням документів) та методики оцінювання вартості нерухо-
мого майна для оподаткування (для справляння податків із операцій з 
нерухомістю та переходу в майбутньому до ринкової вартості як бази 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

На формування й розвиток механізму оподаткування нерухомості 
впливає багато чинників: економічних (рівень цін на нерухомість, сту-
пінь розвитку ринку нерухомого майна і насамперед його інфраструк-
тури, наявність ефективних методик оцінювання нерухомості з метою 
оподаткування), соціальних (рівень доходів населення та рівень забез-
печеності житлом), культурних (культурні переконання щодо непра-
вомірності оподаткування житла), політичних (незацікавленість  народ- 
них депутатів як власників дорогого житла у запровадженні податку 
на нерухоме майно) та ін. Саме ці чинники визначають доцільність і 
рівень оподаткування нерухомого майна, тому обов’язково мають бути 
врахованими. Детальніше фактори впливу на формування механізму 
оподаткування нерухомого майна в Україні проаналізовано в праці [5,  
с. 33—35].

На наш погляд, за умови дієвої реалізації запропонованих вище 
етапів у державі буде створено ефективний механізм оподаткування 
нерухомого майна. Кожен із цих етапів є дуже важливим, оскільки 
передбачає формування окремих елементів механізму та взаємодію між 
ними. Наприклад, обґрунтування принципів функціонування механіз-
му оподаткування нерухомого майна водночас визначає основні вимоги 
до елементів податків як інструментів механізму. Так, принцип плато-
спроможності передбачає використання такого податкового інструмен-
ту, як пільгове оподаткування через встановлення неоподатковуваного 
мінімуму площі. Визначення пріоритетних функцій — це водночас і 
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з’ясування завдань механізму оподаткування нерухомого майна. У свою 
чергу, завдання зумовлюють конкретні вимоги до інструментів меха-
нізму. Одним з основних завдань оподаткування нерухомого майна в 
Україні є перерозподіл багатства, тому необхідно встановити високий 
неоподатковуваний мінімум площі нерухомості та високі ставки по-
датку на нерухоме майно.

Вважаємо, що для забезпечення ефективності механізму оподатку-
вання нерухомого майна варто, використовуючи площу нерухомості як 
базу оподаткування, паралельно застосовувати вагові коригувальні 
ко ефіцієнти, котрі враховуватимуть місце розташування окремого об’єк-
та (місто чи село, центр міста або його околиця) — один із основ них 
чинників, що впливають на формування його вартості. Це дасть змогу 
зробити оподаткування справедливішим. 

Наприклад, нерухомості, що знаходиться в центрі міста, доцільно 
присвоювати ваговий коефіцієнт 1,5, а нерухомості на околицях — 
0,5. Саме застосування коефіцієнтів від 0,5 до 1,5 і було запропоно-
вано у варіанті Податкового кодексу України, прийнятому в першому 
читанні. 

Оскільки використання житлової площі нерухомості як бази опо-
даткування, передбаченої Податковим кодексом України, є малоефек-
тивним, бо порушує принцип фіскальної доцільності такого оподатку-
вання, пропонуємо замінити цей показник загальною площею нерухо-
мого майна. Завдяки цьому буде легше прогнозувати надходження від 
податку, а фінансові надходження збільшаться як мінімум удвічі).

Враховуючи низьку ефективність функціонування пільг у податковій 
системі України та застосування дуже високого неоподатковуваного мі-
німуму площі нерухомості (що фактично й виконує роль пільги), вважаємо 
введення інших пільг недоцільним. На нашу думку, неоподатковуваний 
мінімум необхідно визначити на рівні приблизно 100 м2 загальної площі 
для квартири (оскільки, як свідчить статистика, близько 90 % об’єктів 
вітчизняного житлового фонду мають середню площу, меншу від 100 м2, 
а 9 з 10 українських родин живуть нині у квартирах площею 40—80 м2 
[6]) і 150 м2 загальної площі для будинку (у сільській місцевості є старі 
будинки з великою площею). У таких межах потрібно ввести і неоподат-
ковуваний мінімум із податку на нерухоме майно на одну родину. 

З огляду на низьку забезпеченість житловою площею пересічних 
громадян України, вважаємо доцільнішим оподатковувати площу, що 
перевищує мінімальну санітарну норму на одну особу. Цей метод має 
переваги порівняно із застосуванням неоподатковуваного мінімуму 
площі нерухомості на родину, адже наслідком ухвалення положення 
про сплату податку із сім’ї можуть стати масові розлучення: чоловік і 
дружина стануть двома різними родинами і отримають право не спла-
чувати податок, навіть володіючи кількома будинками чи квартирами. 
На нашу думку, оптимальним варіантом буде встановлення неоподат-
ковуваного мінімуму на кожну особу в розмірі 30 м2 загальної площі 
квартири і 45 м2 загальної площі будинку із додаванням 10 м2 на сім’ю. 
Ми вважаємо доцільним застосування саме такого неоподатковуваного 
мінімуму з огляду на те, що він перевищує мінімальну санітарну нор-
му, передбачену Житловим кодексом України (21 м2 на людину і 10 м2 
на сім’ю), середню забезпеченість житлом у країні (23 м2) та наближе-
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ний до середньої забезпеченості нерухомістю в розвинених країнах 
(30—40 м2). 

Цей підхід не спричинить оподаткування середньостатистичного 
власника житла, адже для сім’ї з трьох осіб не оподатковуватиметься 
площа 100 м2, що становить приблизно площу чотирьохкімнатної 
квартири. 

На наше переконання, необхідно встановити неоподатковуваний 
мінімум на одну квартиру або будинок незалежно від кількості меш-
канців, що буде зручно для самотніх осіб із низьким рівнем доходу і 
дасть їм змогу уникнути продажу житла з метою купівлі меншого за 
площею. Такий показник має дорівнювати подвійному неоподаткову-
ваному мінімуму площі квартири або будинку на одну особу (відповідно 
70 м2 чи 100 м2). Для садових (дачних) будинків теж необхідно ввести 
обмеження, наприклад у такому самому розмірі, як і для розрахунку 
неоподатковуваного мінімуму на квартиру (70 м2).

За аналогією із зарубіжними країнами економічно обґрунтованим 
підходом буде використання диференційованої шкали оподаткування 
для фізичних і юридичних осіб, що виконуватиме функцію пільг. 

Висновки. Отже, створення в Україні ефективного механізму опо-
даткування нерухомого майна є одним із важливих напрямів реформу-
вання податкової системи, який має передбачати реалізацію фіскаль-
ного і регулювального потенціалу оподаткування нерухомості. Для 
досягнення цієї мети першочерговими є такі заходи: 

— встановлення як бази оподаткування загальної, а не житлової 
площі нерухомості;

— визначення неоподатковуваного мінімуму площі на одну кожну 
особу, що мешкає у квартирі чи будинку;

— віднесення садових (дачних) будинків до об’єктів оподат кування;
— застосування диференційованої шкали оподаткування для різних 

типів нерухомого майна і для нерухомості з різною площею; для враху-
вання місця розташування нерухомості варто використовувати коригу-
вальні коефіцієнти.

Запропоновані кроки сприятимуть збільшенню потенційних над-
ходжень від податку до місцевих бюджетів та виконуватимуть функцію 
згладжування надмірної диференціації доходів населення, що нині 
сягнула критичного рівня. 
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Бобох Н.м. Формирование в Украине механизма налогообложения недвижимого 
имущества, отличающегося от земельного участка. 

В статье проанализированы основные недостатки предусмотренного Налоговым 
ко дексом Украины налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного 
участка, которые препятствуют выполнению налогом возложенных на него функций. 
Предложены направления формирования эффективного механизма налогообложения 
недвижимого имущества в Украине.

Ключевые слова: налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного 
участка, механизм налогообложения недвижимого имущества, отличающегося от зе-
мельного участка, Налоговый кодекс Украины

Boboh N.M. Forming of mechanism of real estate taxation in Ukraine.
In the article author analyses the main disadvantages of real estate tax provided the Tax 

Code. These disadvantages do not allow tax carry out its functions. Approaches concerning 
an effective mechanism of real estate taxation in Ukraine were developed. 

Keywords: real estate tax, mechanism of real estate taxation, the Tax Code of Ukraine
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

ПРОБЛЕмЫ ПЕНсИОННОГО  
И сОЦИАЛЬНОГО ОБЕсПЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ: 
АЛЬтЕРНАтИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА тРУДОВЫХ РЕсУРсОВ
Анализируются новые тенденции внутригосударственной миграции трудовых ре-

сурсов в Украине: экопоселения, дауншифтинг, анастасиевцы. Рассматривается про-
блематика образования агропоселений, функционирующих на основе самообеспече-
ния продуктами питания. Оцениваются возможности использования этих тенденций 
для снижения социально-экономической нагрузки на Пенсионный фонд и другие фонды 
социального страхования. Обосновывается необходимость создания государственной 
программы организационно-экономической поддержки данных движений1.
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Постановка проблемы. В настоящее время в сфере пенсионного и 
социального обеспечения в Украине существует много проблем, и необ-
ходимо искать новые методы их решения, а не идти по пути элементарного 
повышения пенсионного возраста. 

Цели статьи — выявление первопричин возникновения проблем в 
области пенсионного и социального обеспечения в Украине и поиск 
альтернативных методов решения этих проблем.

Изложение основного материала. Принятие в Украине нового пен-
сионного законодательства и введение ряда других непопулярных мер, 
а также информация о тех шагах, которые планируется осуществить в 

1 Ця публікація відкриває цикл статей автора, присвячених розгляду шляхів 
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ванням нових тенденцій внутрішньодержавної міграції трудових ресурсів. — 
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этом направлении, свидетельствуют только об одном: страна фактичес-
ки пребывает в состоянии тройного перманентного кризиса — демогра-
фического, сферы занятости и кризиса пенсионной системы.

Если демографический кризис в той или иной мере характерен для 
большинства индустриально развитых государств, то степень проявле-
ния кризиса сферы занятости и возникшего вследствие этого кризиса 
пенсионной системы ставит Украину на уровень стран третьего мира. 
Масштабы всех трех названных кризисов (особенно в условиях миро-
вого экономического кризиса) представляют угрозу национальной без-
опасности государства.

Не секрет, что с первых дней существования независимой Украины 
проводится усиленная обработка общественного мнения в том направ-
лении, что численность населения государства слишком велика и его 
негде трудоустроить. Фактически Украина столкнулась с перепроиз-
водством рабочей силы, поэтому много говорится даже о необходимости 
сокращения численности населения на 15 … 20 … 25 млн, и подобные 
тезисы периодически звучат с достаточно высоких трибун.

Но возможны альтернативные пути выхода из сложившейся ситуа-
ции, и они будут изложены в этой и последующих статьях цикла. 

Сначала проведем краткий анализ причин возникновения данных 
обстоятельств.

Характерной чертой существующей системы занятости практически 
во всем мире является парадигма “выжатого лимона”. С этой точки 
зрения за период трудовой деятельности человек должен быть макси-
мально использован на работе по найму, затем следует небольшой “пе-
риод дожития” и всё, финиш — смерть.

Но никто не вспоминает о “45-летнем пороге” и о том, что он был 
определен не просто так. Ведь реально за 20—25 лет трудового стажа 
(с 20 до 45 лет) происходят несколько замен технологической базы 
 производства и, как минимум, одна-две коренных модернизации.  Про - 
граммное обеспечение, являющееся сейчас “мозгом” любого технологи-
ческого оборудования, меняется еще чаще. И человек просто не в со-
стоянии быстро осваивать новое оборудование, результатом чего стано-
вятся сбои в производстве, брак, оргвыводы… 

Нельзя сбрасывать со счетов и фактор повышенного травматизма. 
Если молодые работники получают производственные травмы по не-
опытности, то уровень травматизма 45-летних сотрудников (а тем более 
персонала старшего возраста) существенно выше как по причине быстрой 
утомляемости, так и вследствие замедления реакции на изменение об-
становки. Не последнюю роль играет и фактор “переобучения системы”: 
так в теории компьютерных нейронных самообучающихся систем на-
зы вают состояние системы, когда она настолько заполнена предыдущими 
знаниями, что перестает осваивать новые, а все задачи пытается решать 
на основании только старого опыта.

Налицо явные противоречия между целями системы занятости и 
пенсионной системы (парадигма “выжатого лимона”) и возможностями 
индивида (“45-летний порог”).

Разумеется, в реальной жизни эти противоречия сглаживаются. 
Для европейской системы нормальным является направление людей, 
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“вышедших в тираж” (уволенных с работы), на курсы по переподготовке 
для последующего выполнения менее квалифицированной работы в 
сфере обслуживания, охраны окружающей среды, строительства авто-
мобильных и железных дорог, очистки мест проживания от мусора и т. д. 
Такой подход является частью кейнсианской модели экономики.

В США существуют курсы по подготовке официантов для недорогих 
кафе, почтальонов и т. п., где проходят переобучение бывшие руково-
дители департаментов, начальники отделов и управляющие небольших 
фирм. Подобная ситуация подробно освещается в фильме “Забавные 
похождения Дика и Джейн”.

Однако, поскольку сфера обслуживания — достаточно динамичный 
сектор экономики, в котором новые предприятия быстро возникают и 
быстро закрываются, такое переобучение не дает стабильной работы и 
при этом гарантированно снижает социальный статус переобучаемых. 
В итоге происходит рост социального напряжения.

В ряде государств проблемы занятости решаются иначе. Как извест-
но японцы — тонкие знатоки человеческой психологии, поэтому в 
крупных японских корпорациях действует система пожизненного най-
ма. В рамках этой системы менеджеров и инженерно-технических ра-
ботников, достигших 45-летнего возраста, переводят в категорию “смо-
трящих в окно” (буквальный перевод). Их функции сводятся к приему 
посетителей, проведению экскурсий по предприятию, изложению для 
гостей его истории, достижений и перспектив. К решению серьезных 
задач этих сотрудников, как правило, уже не привлекают. 

Своеобразно решена пенсионная проблема в КНР. Здесь действует 
беспенсионная система, то есть каждый человек должен работать, пока 
может. Те, кто уже не способен трудиться, переходят либо на содержа-
ние к детям, либо в государственный дом престарелых.

Для Украины характерен европейский подход к решению проблем 
занятости и пенсионного обеспечения. Но в условиях экономического 
кризиса и острой нехватки финансовых ресурсов очень многим людям, 
обратившимся в службу занятости, предлагают такое переобучение, 
которое понижает их социальный статус, но не гарантирует получения 
работы. То есть фактически предлагают паллиатив вместо полноценной 
системы социальной защиты. В итоге в критических ситуациях часто 
принимаются необдуманные решения, имеющие трагические по след- 
ствия. 

Я лично знал одного высококвалифицированного разработчика, 
который, оказавшись перед угрозой сокращения, покончил с собой. В 
его предсмертной записке среди прочего были слова: “…семью содер-
жать не могу, сидеть на чужой шее и воровать не обучен, собирать 
бутылки — не для меня…”. Возможно, если бы у этого человека был 
участок земли, чтобы выращивать на нем продукты питания, он никог-
да бы не совершил такого шага.

Развивая высказанную выше мысль, не лишним будет вспомнить 
лозунг Ден Сяо Пина: “опора на собственные силы”, с которого начался 
подъем Китая после окончания эпохи маоизма. В первую очередь этот 
лозунг означал самообеспечение продуктами питания. 
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Действительно, почему в сельской местности 80—90-летние старики 
могут обеспечивать себя большинством необходимых продуктов пита-
ния, а в городе их сверстники претендуют на положение иждивенцев? 
Ответ лежит на поверхности: городские пенсионеры лишены земли. 

Когда в стране проводилась ваучеризация, то всю промышленность 
разделили между всеми гражданами страны. Почему же тогда земельные 
паи раздали только сельским жителям? Поскольку многие горожане 
еще лет 30—40 назад жили в селах или родились в семьях выходцев из 
села, логично предположить, что перед распаеванием земли часть 
колхозно-совхозных угодий необходимо было зарезервировать за горо-
жанами (например, из расчета 0,1 га на каждого городского жителя), а 
остаток затем разделить на паи. 

В 1997 г. одна женщина рассказала мне, что ее родители в свое время 
случайно избежали голодомора — они спаслись, уехав в город. В 1990-е 
годы, после развала предприятия, на котором эта женщина работала, 
она попыталась получить 10 соток земли в том селе, откуда были родом 
ее родители. Ей отказали под предлогом “Вы не наша”. 

Далеко не везде получили землю и представители сельской интел-
лигенции — учителя и медики (несмотря на наличие в законе нормы о 
выделении двух гектаров земли на человека).

До 2004 г. этот вопрос был еще недостаточно злободневен: как бы ни 
обвиняли Л. Кучму, но в период 2000—2004 гг. Украина пережила не-
большой экономический подъем. В настоящее время ситуация сложи-
лась крайне неоднозначная, несмотря на все усилия властей. И, надо 
полагать, подобным положение дел останется еще достаточно долго — до 
тех пор, пока наша экономическая и политическая элита не научится 
быть “бойцами экономического фронта”, а не “финансовыми пылесосами” 
и “щипачами”. Иначе чем еще можно объяснить, например, тот факт, 
что отечественные автозаводы объявлены неконкурентоспособными и 
разваливаются, а на наши рынки выходят индийские и египетские 
автобусостроители… 

Разумеется, так будет не всегда, но простым гражданам страны нужно 
пережить тяжелое время, и именно экопоселения как одна из форм 
“опоры на собственные силы” позволят не только помочь гражданам, 
но и сохранить технологический потенциал страны.

Буквальное следование парадигме “выжатого лимона” и кейнсиан-
ской модели экономики при полном игнорировании возможностей ин-
дивида ухудшает экономический потенциал страны. Такой вывод можно 
обосновать следующими соображениями.

Длительное время экономический потенциал каждого государства 
оценивался по таким критериям: сколько тонн золота имеется в храни-
лищах страны; сколько металла, энергии, газа и т. д. она производит; 
ка кова насыщенность территории дорогами; насколько страна самообес-
печена продуктами питания. При этом во внимание, как правило, не 
принималось качество трудовых ресурсов данного государства или, 
ин ыми словами, сколько и каких специалистов имеется “на скамейке 
запасных”. 

Продемонстрировать пагубность подобного подхода можно на следу-
ющем примере: при оценке оборонного потенциала страны учитывают 
не только численность и состав ее армии, но и то, сколько человек 
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стра на может мобилизовать. При длительной войне преимущество полу-
чает не то государство, которое имеет армию, численностью 200 тыс. 
человек и резерв 300 тыс., а страна с армией 50—100 тыс. и резервом 
500 тыс. либо 1 млн человек. И не важно, что в первом случае армия 
профессиональная, а во втором — преобладают призывники. Именно 
система периодического обновления состава армии (т. е. призыв) по-
зволяет иметь большой резерв.

В настоящее время вследствие распространения влияния транс-
национальных корпораций и усиления других факторов, способствую-
щих повышению мобильности экономики, при оценке экономического 
потенциала страны принимается во внимание и такой показатель, как 
технологическая грамотность ее населения. Например, правительство 
Объединенных Арабских Эмиратов тратит немалые средства на подго-
товку специалистов для еще не созданных предприятий, которые пла-
нируется строить по мере истощения нефтяных месторождений. 

Не секрет, что промышленный скачок Японии произошел не на пус-
том месте. Правительство императорской Японии еще в конце XIX в. 
начало тысячами направлять молодых людей на обучение. К борьбе за 
экономическое процветание эта страна подошла как к подготовке воен-
ной кампании. И подобно тому, как для военных требуется подготовка 
резерва, так и для экономики необходимо обеспечить кадровый по- 
 тенциал.

Собственно говоря, между конкурентной борьбой в экономике и 
войной есть прямая аналогия. Только на войне происходят взятие в 
плен, гибель, захват территории, а в экономике — насильственное по-
глощение, банкротство, захват рынка… 

Главным резервом, позволяющим отечественному бизнесу добиться 
успеха в конкурентной борьбе, является технологический потенциал 
населения страны, или, иначе говоря, сумма производственных знаний 
населения, степень его технологической культуры и производственной 
дисциплины.

Это те вещи, которые постигаются не на краткосрочных курсах, а 
переходят от поколения к поколению в процессе производства, так же, 
как в армии уровень подготовки передается от призыва к призыву. 
Данная аналогия будет более понятной, если вспомнить, что первона-
чально безработных называли “резервной трудовой армией”.

Система сохранения трудовых ресурсов, построенная на базе посе-
лений, позволяет в полной мере реализовать такой подход. При этом 
квалифицированных специалистов не удерживают на производстве до 
60—65 лет, а после достижения ими 40—45 лет отправляют для жизни 
в родовое поселение, что позволяет фактически удвоить количество 
рабочих мест. В этом случае приходящее на смену молодое поколение, 
выросшее в поселениях, будет не людьми “от сохи”, а персоналом, с 
младенчества воспитанным в духе уважения и понимания технологи-
ческой дисциплины. Разумеется, в ситуации резкого возрастания спро-
са на квалифицированных специалистов определенного профиля такой 
дефицит будет легко восполнен за счет резерва, живущего в экопосе- 
лениях. 

Анализируя изложенное выше, несложно прийти к выводу, что 
именно парадигма “выжатого лимона” порождает замкнутый круг всех 
проблем социально-демографического и экономического характера:
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а) стремление использовать трудовые ресурсы до полного истощения 
способствует увеличению численности социальных иждивенцев — пен-
сионеров и инвалидов;

б) рост числа социальных иждивенцев увеличивает налоговый пресс 
на работающую часть населения;

в) повышение налогового бремени усиливает стремление к более по-
лному использованию трудовых ресурсов, далее см. пункт (а) — круг 
замкнулся…

чтобы разорвать этот порочный круг, необходим альтернативный 
подход к организации жизненного цикла трудовых ресурсов. И такой 
путь реально существует. 

Специалистам в сфере занятости известно, что одним из методов 
резкого увеличения занятости и создания рабочих мест является ранний 
уход на пенсию. Но в рамках существующей парадигмы “выжатого 
лимона” такое решение обречено на неудачу из-за ограничений пенси-
онного фонда. Решить эту проблему альтернативными методами позво-
ляют экопоселения как одна из форм “опоры на собственные силы”. 

При этом вместо принятой концепции жизненного цикла человека: 
“рождение — образование — работа до пенсии — дожитие — смерть” 
предлагается альтернатива: “рождение — образование — работа до 
точки выбора (45 лет) — активная жизнь для себя и близких — дожи- 
тие — смерть”. 

Последние два этапа обусловлены природой человека и неизбежны. 
Только в первом случае они наступают в 60—65 лет, а во втором (при 
жизни в экопоселении) этот возраст отодвигается до 75—80 лет. Аль-
тернативный вариант психологически более комфортен. В существую-
щей парадигме пенсионер — ущербное существо, полуиждивенец, а в 
экопоселении его роль даже возрастает, поскольку из наемного работ-
ника он превращается в производителя продуктов питания для семьи, 
хозяина своего дела и реального главу семьи. 

Разумеется, при этом не возбраняется заниматься фрилансом (уда-
ленной работой), организовывать свой бизнес. Более того, 45-летний 
возраст назван “точкой выбора”, потому что большинству граждан по 
достижении 45 лет будет обязательно предлагаться выбор:

— организация собственного бизнеса с созданием рабочих мест;
— переезд в родовое экопоселение и производство экологически 

чистых продуктов питания для своей семьи;
— поступление на государственную службу по краткосрочному 

кон тракту в качестве служащих не выше 13-го ранга на срок до двух 
лет без права продления контракта (только для лиц, ранее не состояв-
ших на государственной службе, а также не имеющих государственных 
чиновников среди ближайших родственников и членов семьи). 

Разумеется, при этом сохраняется возможность продолжения науч-
ной и другой интеллектуальной деятельности. Уже существующая сис-
тема электронных библиотек, создаваемая система технопарков, разви-
тие фрилансинга позволят каждому гражданину страны реализовать 
свой творческий потенциал. Но при этом у человека будет база для 
относительно обеспеченного существования, и он не станет дипломи-
рованным люмпеном.
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Для ряда категорий специалистов упомянутый выбор будет до бро- 
вольным:

— педагогические работники школ и дошкольных учреждений;
— лечащий медицинский персонал;
— работники органов правопорядка;
— топ-менеджеры компаний;
— государственные служащие (только от 9-го ранга и выше).
Это обусловлено тем фактором, что деятельность специалистов 

перечисленных категорий требует не только специальных знаний, но и 
знания человеческой психологии, достигаемого только в результате 
многолетней работы.

Также правом на добровольный выбор перехода к жизни в экопо-
селении могут воспользоваться наемные работники как частных, так и 
государственных компаний, представляющие особую ценность для жиз-
недеятельности своего предприятия. 

В ходе реализации системы самообеспечения существенно снижа-
ется уровень безработицы, большая часть населения попадает в катего-
рию самозанятых. Даже с учетом того, что многие экопоселения будут 
неприбыльными (или малоприбыльными), их потребность в деньгах 
будет ограничена только затратами на электроэнергию (газ), приобре-
тение тех продуктов, которые нерационально производить самому (соль, 
сахар и т. п.). Эти суммы можно определить как досрочные пенсии для 
экопоселенцев либо как пособие на содержание экопоселения. Их 
размеры будут существенно ниже пособий по безработице и досрочных 
пенсий по возрасту. При переходе к системе персонифицированных 
пенсионных счетов сумма этого пособия и порядок его выплаты будут 
ограничиваться только состоянием такого счета. 

Размер пособия можно определять, исходя из следующих данных: 
для горожан при доходе в 1000 грн на человека на покупку продуктов 
питания тратится более 60 % (т. е. 600 грн), а на остальные расходы 
остается порядка 400 грн. 

При этом экопоселенцы получат возможность полностью обеспечи-
вать себя экологически чистыми продуктами питания, что будет спо-
собствовать повышению качества жизни и снижению затрат на лечение. 
Разумеется, также они смогут осуществлять поставки экопродуктов на 
рынок.

Полученная экономия средств и определит эффективность эко-
поселений для сферы занятости, социальной политики и пенсионного 
обеспечения. 

Выводы 
1. Анализ вышеизложенных фактов доказывает, что именно пара-

дигма “выжатого лимона” является первопричиной всех проблем со-
циально-демографического и экономического характера. 

2. Немаловажно, что выбор предлагаемого альтернативного пути 
поможет снизить социальное напряжение в обществе и обеспечить его 
стабильность. 

3. Из истории известно, что середина ХІХ в. была в Европе периодом 
социально-политических революций и потрясений. Многие государства 
были существенно ослаблены, кроме Германии: канцлер О. фон Бис-
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марк смог предложить народу систему социальных гарантий, которая 
на многие годы обеспечила стабильность этой стране.

В древнеиндийских наставлениях правителям сказано: “более по-
лной будет победа того кшатрия [правителя], который вместо уничто-
жения противника укажет тому иной путь [т. е. покажет альтернати-
ву. — О. О.]”.

Этой мудрости уже порядка трех тысяч лет.

Надійшла 17.04.2013

Олесь О.В. Проблеми пенсійного і соціального забезпечення в Україні: альтерна-
тивний підхід до організації життєвого циклу трудових ресурсів.

Проаналізовано нові тенденції внутрішньодержавної міграції трудових ресур-
сів в Україні: екопоселення, дауншифтинг, анастасіївці. Розглянуто проблематику 
утво рення агропоселень, що функціонують на основі самозабезпечення продуктами 
харчування. Оцінюються можливості використання цих тенденцій для зниження со-
ціально-економічного навантаження на Пенсійний фонд та інші фонди соціального 
страхування. Обґрунтовано необхідність створення державної програми організацій-
но-економічної підтримки зазначених рухів. 

Ключові слова: екопоселення, дауншифтинг, анастасіївці, тенденції руху “повер-
нення до природи”, демографічна ситуація, система самозабезпечення, вплив системи 
самозабезпечення на сферу зайнятості, соціальну політику та пенсійне забезпечення 

Oles’ O.V. The issues of pension and social security system in Ukraine: alternative ap
proach to the life cycle of human resources.

This article discusses new trends in the domestic labor migration in Ukraine: eco vil - 
lage, downshifting, anastasievtsy. The author addresses the issues of creation of the eco-
logical settlemetn of a new type, operating under conditions of relative food self-sufficien-
cy. The possibility of using these trends is evaluated in order to reduce the socio-economic 
burden on both the pension and other social insurance funds. Author emphasizes the ne-
cessity of introduction a national program of organizational and economic support to these 
movements. This article is a first part of a series of articles entitled “Proposals for addres-
sing pension and social security in Ukraine, taking into account new trends in the domestic 
labor migration”.

Keywords: ecovillages, downshifting, anastasievtsy, “return to nature” tendencies, de-
mographical situation, system of self-sufficiency, influence of self-sufficiency system onto 
employment situation, social policies and pension provision 
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сОЦіОЛОГіЧНЕ ДОсЛіДЖЕННЯ  
ВИКОРИстАННЯ ХРИстИЯНсЬКИХ ЗАсАД  

В УПРАВЛіННі ПіДПРИЄмНИЦЬКОЮ ДіЯЛЬНістЮ
Проведено аналіз результатів соціологічного опитування “Менеджмент підприєм-

ництва на засадах християнської моралі”. Визначено ставлення підприємців до креди-
торів, інвесторів, орендодавців, постачальників, клієнтів, конкурентів, держави, най-
маних працівників і бізнесу.

Ключові слова: соціологічне дослідження, підприємницька діяль-
ність, підприємці, християнські засади, відносини

Постановка проблеми. Згідно з Господарським кодексом України 
підприємництво здійснюється на основі таких принципів:

1) вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;
2) самостійного формування підприємцем програми діяльності, ви-

бору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучен-
ня матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, вико-
ристання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та 
послуги відповідно до закону;

3) вільного наймання підприємцем працівників;
4) комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
5) вільного розпоряджання прибутком, що залишається у підпри-

ємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених 
законом;

6) самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної ді-
яльності, використання підприємцем належної йому частки валютного 
виторгу на власний розсуд [1].

Водночас основна книга християн — Біблія дає низку життєвих 
рекомендацій, якими підприємці також можуть керуватися у своїй 
професійній діяльності. У праці [2] нами на основі детального аналізу 
відповідних текстів було визначено біблійні засади підприємництва. 
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Однак цікаво буде з’ясувати, чи відповідає сучасний менеджмент під-
приємництва християнському вченню та якою мірою вони узгоджу- 
ються.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. В Україні за останні 
роки проведено низку соціологічних досліджень різних аспектів під-
приємницької діяльності. Зокрема, Л.В. Беззубко та Б.І. Беззубко про-
аналізували результати соціологічного дослідження міжсекторної вза-
ємодії підприємців, органів влади і місцевого самоврядування та гро-
мадських організацій у м. Макіївці Донецької області [3]. Цільовою 
групою стали представники малого підприємництва міста, і в опитуванні 
взяли участь 80 підприємців.

Н.В. Коваліско та Х.М. Береська описали результати дослідження 
“Професійна самореалізація у підприємництві очима жінок-підприєм-
ців: умови та особливості діяльності” [4]. В опитуванні, яке проходило 
в березні — квітні 2011 р. у містах Львові та Самборі, взяли участь 
жінки, які займаються малим підприємництвом.

О.В. Коловоротна проаналізувала громадську думку представників 
малого й середнього бізнесу щодо ефективності надання адміністратив-
них послуг органами державної податкової служби [5]. Об’єктом до-
слідження стали 728 платників податків з Києва та Київської області. 
В іншій праці О.В. Коловоротна провела діагностику взаємовідносин 
податкової служби та представників малого й середнього бізнесу, ви-
значила основні якості працівників податкових органів, що безпосеред-
ньо впливають на стосунки між податківцями та підприємцями [6]. 
Об’єктом опитування були підприємці — платники податків.

Л.М. Кондратик розглянула шляхи подолання низки методологіч-
них, теоретичних і методичних прогалин соціології моралі в контексті 
застосування напрацювань цієї соціологічної субдисципліни для до-
слідження нормативних аспектів економічних взаємодій населення 
України [7].

О.В. Мазурик проаналізував результати анкетного опитування 296 
підприємців, проведеного в листопаді — грудні 2008 р. з метою ви-
вчення стану та перспектив розвитку малого бізнесу в м. Донецьку [8].

Дослідження, проведене Ю.В. Максимцем, було спрямовано на те, 
щоб вивести типову характеристику підприємців і вивчити характерні 
ознаки підприємців сьогодення [9].

І.В. Пиголенко розглянув соціологічний аспект осмислення подат-
кових відносин у сучасному суспільстві на основі результатів соціоло-
гічного опитування, проведеного в 2008 р. в черкаській області Науко-
во-дослідним центром із проблем оподаткування Національного універ-
ситету Державної податкової служби України з метою вивчення думки 
платників податків щодо основних напрямів діяльності вітчизняних 
податкових органів та щодо вдосконалення системи взаємодії податків-
ців і платників податків [10]. Вибіркова сукупність становила 1270 осіб.

Проте комплексного соціологічного дослідження використання під-
приємцями моральних засад професійної діяльності здійснено не було. 
Тому нашою метою є аналіз результатів соціологічного опитування 
“Менеджмент підприємництва на засадах християнської моралі”. Для 
її реалізації потрібно розв’язати такі завдання:
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1) дослідити відносини респондентів із кредиторами, інвесторами й 
орендодавцями;

2) визначити їхнє ставлення до постачальників;
3) вивчити відносини опитуваних із клієнтами;
4) охарактеризувати їхнє ставлення до конкурентів;
5) дослідити відносини респондентів із державою;
6) розглянути їхні стосунки з найманими працівниками;
7) вивчити особисте ставлення опитуваних до бізнесу;
8) охарактеризувати респондентів.
Виклад основного матеріалу. В організованому нами анкетному 

опитуванні, яке здійснювали студенти-соціологи та менеджери Східно-
європейського національного університету імені Лесі Українки в лис-
топаді — грудні 2012 р., взяли участь 84 особи — власники та дирек-
тори (керівники) підприємств, а також фізичні особи-підприємці, які 
мають найманих працівників. Опитування проводилося в п’яти облас-
тях України (детальніше див. табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл респондентів за місцем проведення опитування

Область Район Населений пункт
Кількість
опитаних, 

осіб

Ра-
зом, 
осіб

частка від
загальної 
кількості, 

%
Волинська — м. Луцьк 30 60 71,44

— м. Ковель 6
Горохівський м. Горохів 2

смт Мар’янівка 1
смт Сенкеви-
чівка

1

с. Шклинь 1
Луцький с. Струмівка 1
Любомльський м. Любомль 5
Ратнівський смт Ратне 2

с. Межисить 1
Рожищенський м. Рожище 5
Старовижів-
ський

смт Стара 
Вижівка

5

Житомир-
ська

Баранівський м. Баранівка 5 5 5,95

Львівська — м. Львів 2 7 8,33
Сокальський м. Сокаль 5

Рівненська — м. Рівне 5 7 8,33
Костопіль ський м. Костопіль 1
Млинівський смт Млинів 1

Тернопіль-
ська

Бучацький м. Бучач 5 5 5,95

Анкета для проведення соціологічного дослідження складалася з 50 
запитань, згрупованих у вісім блоків:

1. Відносини з кредиторами, інвесторами, орендодавцями (дванад-
цять запитань).

2. Відносини з постачальниками (три запитання).
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3. Відносини з клієнтами (шість запитань).
4. Відносини з конкурентами (п’ять запитань).
5. Відносини з державою (шість запитань).
6. Відносини з найманими працівниками (шість запитань).
7. Особисте ставлення до бізнесу (вісім запитань).
8. Відомості про респондента (чотири запитання).
Розподіл відповідей респондентів на запитання блоку 1 “Відносини 

з кредиторами, інвесторами, орендодавцями” наведено у табл. 2.

Таблиця 2. Розподіл респондентів за відповідями на запитання блоку 1

Запитання та відповіді на них
Кількість
відповідей

частка від загальної
кількості, %

1 2 3
1. чи брали Ви кредит у банку (кредитній спілці, іншій організації) або у при ват-
ної особи на ведення бізнесу?
Так 38 45,24
Ні 46 54,76
2. чи завжди Ви вчасно та в повному обсязі сплачували тіло кредиту і відсот ки  
за користування ним?
Так 25 з 38 65,79
Ні 12 з 38 31,58
Не відповіли 1 з 38 2,63
3. Якою в середньому була затримка при сплаті тіла кредиту та відсотків за кори-
стування ним?
Кілька днів 6 з 12 50,00
Кілька тижнів 4 з 12 33,34
Кілька місяців 1 з 12 8,33
Більш як рік 1 з 12 8,33
4. Від кого (чого) залежали причини, через які Ви несвоєчасно або не в повному 
обсязі сплачували тіло кредиту та відсотки за користування ним?
Від мене (суб’єктивна причина) 1 з 12 8,33
Від обставин (об’єктивна причина) 11 з 12 91,67
5. чи використовували Ви кошти, отримані в кредит, не за цільовим призна-
ченням?
Так 9 з 38 23,68
Ні 19 з 38 50,00
Відмовляюся відповідати на запи-
тання 10 з 38 26,32

6. чи залучали Ви кошти інвесторів (фізичних або юридичних осіб) для ведення 
бізнесу?
Так 31 36,90
Ні 53 63,10
7. чи використовували Ви кошти інвесторів не за цільовим призначенням?
Так 6 з 31 19,36
Ні 21 з 31 67,74
Відмовляюся відповідати на запи-
тання 4 з 31 12,90
8. чи брали Ви в оренду землю, приміщення, обладнання тощо?
Так 50 59,52
Ні 34 40,48
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1 2 3
9. чи завжди Ви вчасно та в повному обсязі вносили орендну плату?
Так 35 з 50 70,00
Ні 15 з 50 30,00
10. Якою в середньому була затримка при внесенні орендної плати?
Кілька днів 10 з 15 66,67
Кілька тижнів 5 з 15 33,33
Кілька місяців 0 з 15 0,00
Більш як рік 0 з 15 0,00
11. чи траплялося під час користування орендованим майном його псування?
Так 5 з 50 10,00
Ні 45 з 50 90,00
12. чи відшкодовували Ви завдані збитки власникам орендованого майна?
Так 4 з 5 80,00
Ні 1 з 5 20,00

На нашу думку, дотримуватися християнських засад у відносинах 
із кредиторами, інвесторами, орендодавцями означає:

1) використовувати позичені (інвестовані) кошти за цільовим при-
значенням — пор.: “Покликавши десятьох рабів своїх, дав їм десять мін 
і сказав їм: пустіть їх у діло, поки я повернусь” (Лк 19, 13);

2) дбати про орендоване майно, як про власне — пор.: “І якщо в 
чужому не були вірні, ваше хто вам дасть?” (Лк 16, 12).

Дослідимо, як сучасні підприємці ставляться до чужих коштів і 
майна. Як бачимо, майже половина опитаних (45,24 %) скористалися 
кредитом, тобто будували свій бізнес із залученням чужих коштів. 
Близь ко третини позичальників (31,58 %) не завжди вчасно та в повно-
му обсязі сплачували тіло кредиту і відсотки за користування ним, хоча 
в більшості випадків такі затримки були від кількох днів (50,00 %) до 
кількох тижнів (33,34 %). Слід зазначити, що в більшості випадків 
(91,67 %) причини цього залежали від зовнішніх обставин, тобто були 
об’єктивними. Водночас кожен другий позичальник або підтвердив не-
цільове використання кредитних коштів (23,68 %), або відмовився 
відповідати на це запитання (26,32 %), ймовірно, бажаючи приховати, 
що такий факт мав місце.

Трохи більше третини опитаних (36,90 %) залучали для ведення 
бізнесу кошти інвесторів. Слід зазначити, що 16 респондентів (19,05 %) 
користувалися одночасно і кредитами, й інвестиціями. Проте майже 
кожен третій підприємець допустив нецільове використання залучених 
коштів інвесторів (19,36 %) або відмовився відповідати на це запитання 
(12,90 %), можливо, приховуючи такий факт.

Більш як половина опитаних (59,52 %) брали в оренду землю, при-
міщення, обладнання, тобто чуже майно. Майже третина з них (30,00 %) 
не завжди вчасно та в повному обсязі вносили орендну плату, хоча в 
усіх випадках такі затримки становили від кількох днів (66,67 %) до 
кількох тижнів (33,33 %). Під час користування орендованим майном 
його псування трапилось у кожного десятого опитаного (10,00 %), але 
більшість з них (80,00 %) відшкодували завдані збитки власникам.

Закінчення таблиці 2
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Відповіді респондентів на запитання блоку 2 “Відносини з поста-
чальниками” систематизовано у табл. 3.

Таблиця 3. Розподіл респондентів за відповідями на запитання блоку 2

Запитання та відповіді на них Кількість
відповідей

частка від загальної
кількості, %

13*. чи завжди Ви вчасно та в повному обсязі розраховувались із постачальниками?
Так 67 79,76
Ні 17 20,24
14. Якою в середньому була затримка при розрахунку із постачальниками?
Кілька днів 8 з 17 47,06
Кілька тижнів 9 з 17 52,94
Кілька місяців 0 з 17 0,00
Більш як рік 0 з 17 0,00
15. Від кого (чого) залежали причини, через які Ви несвоєчасно або не в повному 
обсязі розраховувались із постачальниками?
Від мене (суб’єктивна причина) 4 з 17 23,53
Від обставин (об’єктивна причина) 13 з 17 76,47

*Нумерація запитань анкети є наскрізною (від 1 до 50).

На нашу думку, будувати відносин із постачальниками на біблійних 
засадах означає:

1) не укладати сумнівних угод — пор.: “Не обманюйтесь: лихі това-
риства псують добрі звичаї” (1 Кор. 15, 33);

2) дотримуватися домовленостей — пор.: “Нехай буде слово ваше: 
“так — так”; “ні — ні”, а що зверх цього, те від лукавого” (Мф 5, 37);

3) не обманювати — пор.: “Тому, відкинувши неправду, говоріть 
правду кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному” (Еф. 4, 25).

З’ясуємо ставлення сучасних підприємців до постачальників. Як 
бачимо, приблизно кожен п’ятий респондент (20,24 %) не завжди вчас-
но та в повному обсязі розраховувався з постачальниками, хоча в усіх 
випадках такі затримки були від кількох днів (47,06 %) до кількох 
тижнів (52,94 %). Слід зазначити, що в більшості випадків (76,47 %) 
причини, через які це відбувалося, залежали від зовнішніх обставин, 
тобто були об’єктивними.

Відповіді респондентів на запитання блоку 3 “Відносини з клієнта-
ми” систематизовано в табл. 4.

Таблиця 4. Розподіл респондентів за відповідями на запитання блоку 3

Запитання та відповіді на них Кількість
відповідей

частка від 
загальної

кількості, %
1 2 3

16. чи виробляли (збували) Ви неякісну продукцію або продукцію, яка шкодить 
здоров’ю людей і довкіллю (цигарки тощо)?
Так 15 17,86
Ні 60 71,43
Відмовляюся відповідати на запитання 9 10,71
17. чи завжди покупці Вашої продукції отримували ту її кількість (обсяг), за яку 
вони заплатили?
Так 70 83,33
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1 2 3

Ні 4 4,76
Відмовляюся відповідати на запитання 8 9,52
Не відповіли 2 2,39
18. чи завжди Ви вчасно виконували замовлення (виготовлення та доставку 
продукції)?
Так 70 83,33
Ні 14 16,67
19. Якою в середньому була затримка при виконанні замовлення?
Менше ніж година 3 з 14 21,43
Година й більше 2 з 14 14,28
Кілька днів 6 з 14 42,86
Кілька тижнів 3 з 14 21,43
Кілька місяців 0 з 14 0,00
Більш як рік 0 з 14 0,00
20. чи допускали Ви неточність у розрахунку з клієнтами?
Так 15 17,86
Ні 60 71,43
Відмовляюся відповідати на запитання 7 8,33
Не відповіли 2 2,38
21. чи до всіх клієнтів Ви ставились однаково ввічливо?
Так 66 78,58
Ні 10 11,90
Відмовляюся відповідати на запитання 8 9,52

Християнськими засадами відносин із клієнтами, на нашу думку, є 
такі:

1) не займатися виробництвом і збутом неякісної чи шкідливої про-
дукції — пор.: “Бо весь закон в одному слові міститься: “Люби ближ-
нього твого, як самого себе” (Гал. 5, 14);

2) кількість (обсяг) проданої продукції має відповідати кількості 
(обсягу) купленої — пор.: “Невірні терези — мерзота перед Господом, 
але правильна вага угодна Йому” (Притч. 11, 1);

3) вчасно виконувати замовлення (виготовлення та доставку про-
дукції) — пор.: “Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і 
ви робіть їм, — бо в цьому є Закон і Пророки” (Мф 7, 12);

4) не обраховувати — пор.: “І сказав їм: дотримуйтесь того, що чуєте: 
якою мірою міряєте, такою відмірено буде вам, тим, що слухають” (Мк 
4, 24);

5) до всіх клієнтів ставитись однаково ввічливо — пор.: “А коли 
робите, дивлячись на особу, то гріх чините ...” (Як. 2, 9).

Вивчимо відносини сучасних підприємців із клієнтами. Як бачимо, 
приблизно кожен четвертий респондент виробляв (збував) неякісну чи 
шкідливу продукцію (17,86 %) або відмовився відповідати на це запи-
тання (10,71 %), ймовірно, прагнучи приховати, що такий факт мав 
місце. Майже кожен десятий не завжди надавав покупцям продукцію 
в тій кількості (обсязі), за яку вони заплатили (4,76 %) або відмовився 

Закінчення таблиці 4
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відповідати на це запитання (9,52 %), також, імовірно, приховуючи, 
що таке траплялося. Майже кожен п’ятий опитаний (16,67 %) не за-
вжди вчасно виконував замовлення, хоча в усіх випадках такі затримки 
тривали менш як годину (21,43 %), годину й більше (14,28 %), кілька 
днів (42,86 %) чи кілька тижнів (21,43 %). Загалом майже кожен чет-
вертий підприємець припускався неточностей у розрахунку з клієнтами 
(17,86 %) або відмовився відповідати на це запитання (8,33 %), мож-
ливо, аби приховати, що такий факт мав місце. І приблизно кожен 
п’ятий не до всіх клієнтів ставився однаково ввічливо (11,90 %) або 
відмовився відповідати на це запитання (9,52 %), також, імовірно, при-
ховуючи, що такі випадки траплялися.

Відповіді респондентів на запитання блоку 4 “Відносини з конку-
рентами” систематизовано в табл. 5.

Таблиця 5. Розподіл респондентів за відповідями на запитання блоку 4

Запитання та відповіді на них Кількість
відповідей

частка від 
загальної

кількості, %
22. чи використовували Ви нечесні методи для заволодіння бізнесом кон ку-
рентів?
Так 11 13,09
Ні 59 70,24
Відмовляюся відповідати на запитання 14 16,67
23. чи шкодили Ви репутації конкурентів?
Так 14 16,67
Ні 60 71,43
Відмовляюся відповідати на запитання 10 11,90
24. чи завдавали Ви шкоди майну конкурентів?
Так 0 0,00
Ні 77 91,67
Відмовляюся відповідати на запитання 7 8,33
25. чи переманювали Ви клієнтів від конкурентів до себе?
Так 40 47,62
Ні 32 38,10
Відмовляюся відповідати на запитання 12 14,28
26. чи переманювали Ви працівників від конкурентів до себе?
Так 15 17,86
Ні 60 71,43
Відмовляюся відповідати на запитання 9 10,71

На нашу думку, будувати відносини з конкурентами на біблійних 
засадах — це не бажати заволодіти бізнесом інших підприємців, включно 
з клієнтами та майном, пор.: “Коли око твоє спокушає тебе, вирви його 
і кинь від себе: краще тобі з одним оком у життя увійти, аніж з двома 
очима бути вкинутим у геєну вогненну” (Мф 18, 9).

Охарактеризуємо ставлення сучасних підприємців до конкурентів. 
Як бачимо, майже кожен третій респондент використовував нечесні 
методи для заволодіння бізнесом конкурентів (13,09 %) або відмовився 
відповідати на це запитання (16,67 %), ймовірно, приховуючи, що такий 
факт мав місце. Приблизно кожен четвертий шкодив репутації конку-
рентів (16,67 %) або відмовився відповідати на це запитання (11,90 %), 
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також, можливо, аби приховати, що такі випадки траплялися. Майже 
кожен десятий підприємець (8,33 %) відмовився відповідати на запи-
тання про те, чи завдавав він шкоди майну конкурентів. Близько двох 
третин респондентів переманювали клієнтів від конкурентів до себе 
(47,62 %) або відмовилися відповідати на це запитання (14,28 %), ймо-
вірно, бажаючи приховати такі факти. Приблизно кожен четвертий 
переманював працівників від конкурентів до себе (17,86 %) або відмо-
вився відповідати на це запитання (10,71 %), також, можливо, при-
ховуючи, що такі випадки були.

Відповіді респондентів на запитання блоку 5 “Відносини з державою” 
систематизовано в табл. 6.

Таблиця 6. Розподіл респондентів за відповідями на запитання блоку 5

Запитання та відповіді на них Кількість
відповідей

частка 
від загальної
кількості, %

27. чи завжди Ви своєчасно сплачували податки, збори та мито?
Так 73 86,90
Ні 11 13,10
28. Якою в середньому була затримка при сплаті податків, зборів і мита?
Кілька днів 7 з 11 63,64
Кілька тижнів 2 з 11 18,18
Кілька місяців 1 з 11 9,09
Більш як рік 1 з 11 9,09
29. чи завжди Ви сплачували податки, збори та мито в повному обсязі?
Так 69 82,14
Ні 11 13,10
Відмовляюся відповідати на запитання 4 4,76
30. чи сплачували б Ви податки, збори та мито в повному обсязі, якби їхні ставки 
було знижено?
Так 14 з 15 93,33
Ні 0 з 15 0,00
Не відповіли 1 з 15 6,67
31. Вкажіть відсоткову ставку податку на прибуток або єдиного податку, за якої 
Ви б не приховували доходів від держави.
Податок на прибуток: _____ %  
Єдиний податок: _____ %  
32. чи готові Ви збільшувати відрахування до бюджету при зростанні Ваших 
прибутків?
Так 38 45,24
Ні 26 30,95
Відмовляюся відповідати на запитання 18 21,43
Не відповіли 2 2,38

На нашу думку, дотриманням християнських засад у відносинах під-
приємців із державою є своєчасна та в повному обсязі сплата податків, 
зборів, мита — пор.: “Отже, віддавайте всім належне: кому податок — 
податок; кому данину — данину; кому страх — страх; кому честь — честь” 
(Рим. 13, 7).

Дослідимо відносини респондентів із державою. Як бачимо, біль-
шість опитаних (86,90 %) своєчасно сплачували податки, збори та мито. 
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У несумлінних платників затримки переважно становили від кількох 
днів (63,64 %) до кількох тижнів (18,18 %). Майже кожен п’ятий під-
приємець сплачував податки, збори та мито не в повному обсязі (13,10 %) 
або відмовився відповідати на це запитання (4,76 %), ймовірно, при-
ховуючи, що такі випадки траплялися. Водночас більшість опитаних 
(93,33 %) здійснювала б зазначені платежі у повному обсязі, якби було 
знижено їхні ставки. Респонденти вказали такі відсоткові ставки, за 
яких вони б не приховували доходів від держави: для податку на при-
буток — 1, 2, 3, 5, 5, 5, 7, 8, 10; для єдиного податку — 5, 5, 9, 35. 
Майже половина підприємців зазначили, що не готові збільшувати від-
рахування до бюджету при зростанні своїх прибутків (30,95 %) або 
відмовилися відповідати на це запитання (21,43 %).

Відповіді респондентів на запитання блоку 6 “Відносини з наймани-
ми працівниками” систематизовано в табл. 7.

Таблиця 7. Розподіл респондентів за відповідями на запитання блоку 6

Запитання та відповіді на них Кількість
відповідей

частка від 
загальної

кількості, %
33. чи завжди Ви своєчасно виплачували заробітну плату найманим праців-
никам?
Так 63 75,00
Ні 21 25,00
34. Якою в середньому була затримка при виплаті заробітної плати найманим 
працівникам?
Кілька днів 13 з 21 61,90
Кілька тижнів 8 з 21 38,10
Кілька місяців 0 з 21 0,00
Більш як рік 0 з 21 0,00
35. чи завжди Ви виплачували заробітну плату найманим працівникам у повно-
му обсязі?
Так 72 85,71
Ні 11 13,10
Не відповіли 1 1,19
36. Від кого (чого) залежали причини, через які Ви несвоєчасно або не в повному 
обсязі виплачували заробітну плату найманим працівникам?
Від мене (суб’єктивна причина) 2 з 23 8,70
Від працівників (об’єктивна причина) 5 з 23 21,74
Від обставин (об’єктивна причина) 13 з 23 56,52
Не відповіли 3 з 23 13,04
37. чи використовували Ви заохочення найманих працівників за хорошу роботу 
(премії, надбавки, подарунки тощо)?
Так 72 85,71
Ні 12 14,29
38. чи застосовували Ви стягнення до найманих працівників за погану роботу 
(штрафи, вирахування із заробітної плати тощо)?
Так 57 67,86
Ні 27 32,14

На нашу думку, спиратися на біблійні засади у відносинах із на-
йманими працівниками означає своєчасно та в належному обсязі ви-



82 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

плачувати їм заробітну плату — пор.: “... бо той, хто трудиться, достой-
ний нагороди своєї” (Мф 10, 10).

Визначимо ставлення сучасних підприємців до найманих працівни-
ків. Як бачимо, чверть опитаних (25,00 %) не завжди вчасно випла-
чували заробітну плату найманим працівникам, хоча в усіх випадках 
такі затримки становили від кількох днів (61,90 %) до кількох тижнів 
(38,10 %). Приблизно кожен десятий респондент (13,10 %) не завжди 
виплачував заробітну плату найманим працівникам у повному обсязі. 
Слід зазначити, що в більшості випадків причини, через які це відбу-
валося, залежали або від самих працівників (21,74 %), або від зовнішніх 
обставин (56,52 %), тобто були об’єктивними. Більшість опитаних вико-
ристовували щодо найманих працівників заохочення за хорошу роботу 
(85,71 %) та стягнення за погану (67,86 %).

Відповіді респондентів на запитання блоку 7 “Особисте ставлення 
до бізнесу” систематизовано в табл. 8.

Таблиця 8. Розподіл респондентів за відповідями на запитання блоку 7

Запитання та відповіді на них Кількість
відповідей

частка від 
загальної

кількості, %

1 2 3

39. чи витрачаєте Ви частину свого прибутку на доброчинність?

Так 38 45,24

Ні 46 54,76

40. чи повідомляєте Ви про свою доброчинність (через ЗМІ або особисто)?

Так 3 з 38 7,89

Ні 35 з 38 92,11

41. Яку частину свого прибутку (у відсотках) Ви витрачаєте на добро чин ність?

Менше ніж 5 25 з 38 65,79

5—10 11 з 38 28,95

11—25 2 з 38 5,26

26—49 0 з 38 0,00

50 і більше 0 з 38 0,00

42. Яку частину свого прибутку (у відсотках) Ви витрачаєте на свою родину?

Менше ніж 5 5 5,95

5—10 13 15,48

11—25 19 22,62

26—49 27 32,14

50 і більше 19 22,62

Не відповіли 1 1,19

43. Яку частину свого прибутку (у відсотках) Ви вкладаєте в розвиток бізнесу?

Менше ніж 5 1 1,19

5—10 8 9,52

11—25 32 38,10
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1 2 3

26—49 29 34,52

50 і більше 14 16,67

44. На кого найбільше Ви покладаєтесь при виникненні труднощів у бізнесі?

На себе 46 54,76

На родину, друзів, знайомих 25 29,76

На Бога 9 10,71

Інший варіант відповіді 1 1,19

Дали дві відповіді 3 3,58

45. чи є Ви християнином (християнкою)?

Так 78 92,86

Ні 6 7,14

46. чи будуєте Ви свій бізнес на християнських засадах (біблійних заповідях 
тощо)?

Так 39 з 78 50,00

Ні 39 з 78 50,00

На нашу думку, дотримуватися християнських засад в особистому 
ставленні підприємців до бізнесу означає:

1) допомагати дітям та онукам — пор.: “Добрий залишає спадщину 
й онукам, а багатство грішника зберігається для праведного” (Притч. 
13, 22);

2) частину прибутку витрачати на доброчинність (не надаючи цьому 
розголосу) — пор.: “... щоб милостиня твоя була потаємною; і Отець 
твій, Який бачить таємне, воздасть тобі явно” (Мф 6, 4);

3) не перетворювати гонитву за грошима на мету свого життя — пор.: 
“А хто бажає збагачуватися, впадає у спокусу і в тенета, і в багато які 
безрозсудні й шкідливі похоті, що приводять людей до бідування і за-
гибелі; бо корінь усього лихого є сріблолюбство, віддавшись якому, 
деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам” (1 Тим. 
6, 9—10);

4) не впадати у відчай, коли бізнес у скруті — пор.: “З великою ра-
дістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, 
що випробування вашої віри дає терпіння; терпіння ж повинне мати 
досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті без усякого недо-
ліку” (Як. 1, 2—4).

Вивчимо особисте ставлення сучасних підприємців до бізнесу. При-
близно половина опитаних (45,24 %) витрачають частину свого при-
бутку на доброчинність. Слід зазначити, що надають цьому розголосу 
лише ті підприємці (7,89 %), пожертви яких становлять від 5 до 25 % 
прибутку, тобто значні суми. Хоча в більшості випадків (65,79 %) бла-
годійники віддають на доброчинність менше ніж 5 % прибутку. Водно-
час майже 80 % респондентів витрачають понад 10 % прибутку на свою 
родину, а близько 90 % вкладають більш як 10 % прибутку в розвиток 
бізнесу. Попри те, що серед опитаних переважають християни (92,86 %), 

Закінчення таблиці 8
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при виникненні труднощів у бізнесі найбільше покладається на Бога 
тільки приблизно кожен десятий (10,71 %), а будує свій бізнес на хрис-
тиянських засадах рівно половина (50,00 %) підприємців. Слід заува-
жити, що деякі респонденти (3,58 %) дали по дві відповіді, а саме: у 
важких обставинах покладаються як на Бога, так і на себе, або родину, 
друзів, знайомих. Один підприємець (1,19 %) при виникненні трудно-
щів найбільше покладається на співвласника. Цікавим фактом вияви-
лося те, що жоден з тих респондентів, хто належить до інших віроспо-
відань, не витрачає частину свого прибутку на доброчинність.

Інформацію, надану опитаними у блоці 8 “Відомості про респонден-
та”, систематизовано у табл. 9.

Таблиця 9. Розподіл респондентів за соціально-демографічними характе-
ристиками блоку 8

Соціально-демографічна характеристика Кількість
відповідей

частка від загальної
кількості, %

47. Ваша стать:

чоловіча 45 53,57

жіноча 39 46,43

48. Ваш вік, років:

до 30 18 21,43

31—40 31 36,90

41—55 35 41,67

понад 55 0 0,00

49. Ваш статус:

власник підприємства 24 28,57

директор (керівник) підприємства 15 17,86

фізична особа — підприємець 45 53,57

50. Вкажіть кількість найманих працівників:

до 10 включно 42 50,00

11—50 32 38,10

51—155 9 10,71

Не відповіли 1 1,19

Охарактеризуємо підприємців, що взяли участь в опитуванні. Як 
бачимо, кількість чоловіків (53,57 %) і жінок (46,43 %) відрізняєть-
ся незначно. Вік усіх респондентів не перевищував 55 років. Більшість 
опитаних є фізичними особами — підприємцями (53,57 %), менше влас - 
ників (28,57) або директорів (керівників) підприємств (17,86 %). Рівно 
половина респондентів (50,00 %) мають у підпорядкуванні до 10 на-
йманих працівників включно; 38,10 % підприємців управляють пер-
соналом, чисельністю від 11 до 50 осіб, 10,71 % — від 51 до 155 осіб.

Проведене дослідження дає змогу зробити певні висновки. Хоча 
більшість опитаних підприємців є християнами, вони не завжди буду-
ють бізнес на християнських засадах. В їхній діяльності спостерігалися 
такі негативні вчинки:
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1) нецільове використання кредитних та інвестиційних коштів;
2) несвоєчасні й неповні розрахунки з кредиторами, орендодавцями, 

постачальниками, державою та найманими працівниками;
3) вироблення неякісної чи шкідливої продукції, невчасне виконан-

ня замовлення, обважування, обраховування, неввічливе ставлення до 
клієнтів;

4) використання нечесних методів для заволодіння бізнесом конку-
рентів, завдання шкоди репутації та, можливо, майну останніх, пере-
манювання клієнтів і працівників від конкурентів до себе.

Водночас позитивним є те, що в більшості випадків респонденти у 
відносинах з іншими суб’єктами підприємницької діяльності не пору-
шували норм християнської моралі, а також:

1) використовували заохочення найманих працівників за хорошу 
роботу (премії, надбавки, подарунки тощо);

2) витрачали частину (іноді досить значну) свого прибутку на до - 
брочинність.

На нашу думку, християнські засади підприємництва потрібно про-
пагувати через засоби масової інформації, підтримувати та заохочувати 
на державному рівні. Адже якщо всі підприємці та представники інших 
професій будуватимуть своє професійне й особисте життя на засадах 
добра, любові, братерства, чесності та порядності, то в нашій державі 
запанують мир, спокій і благодать Божа.
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тоцкая О.Л. Социологическое исследование использования христианских принци-
пов в управлении предпринимательской деятель ностью.

Проанализированы результаты социологического опроса “Менеджмент предпри-
нимательства на принципах христианской морали”. Определено отношение предпри-
нимателей к кредиторам, инвесторам, арендодателям, поставщикам, клиентам, конку-
рентам, государству, наемным работникам и бизнесу.

Ключевые слова: социологическое исследование, предпринимательская деятельность, 
предприниматели, христианские принципы, отношения

Tocka O.L. Sociological research of the use of Christian principles in a management of 
entrepreneurial activity.

The analysis of results of the sociological questioning “Management of enterprise on 
principles of Christian moral” is conducted. Attitude of businessmen toward creditors, 
investors, lessors, suppliers, clients, competitors, state, hired workers and business is 
certain.

Keywords: sociological research, entrepreneurial activity, businessmen, Christian prin-
ciples, relations
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ПРОБЛЕмЫ И ПУтИ ПОВЫШЕНИЯ  
эФФЕКтИВНОстИ стРОИтЕЛЬстВА  

сОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В УКРАИНЕ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения населения Украины социальным 

жильем. Раскрываются негативные причины, повлиявшие на уменьшение масшта-
бов строительства жилья в целом и социального жилья в частности. Освещаются пути  
развития отечественной строительной индустрии, и предложен ряд решений про-
блем, связанных со строительством социального жилья, снижением его стоимости и 
повышением качества.

Ключевые слова: строительство социального жилья, качество социаль-
ного жилья, стоимость социального жилья, технологии строительства, раз-
витие строительной индустрии, система жилищно-коммунального хозяйства, 
эффективное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

Уровень развития государства во многом определяется решением 
проблемы обеспечения населения социальным жильем. Происходившие 
в течение последних 20 лет частые смены правительств и непродуманные 
реформы привели к тому, что строительство социального жилья в Укра-
ине было практически прекращено. Возросшая коррупция чиновников 
государственного аппарата и неоднократные случаи мошенничества 
подорвали доверие народа к строительной отрасли. В настоящее время 
интерес к проблемам организации строительства социального жилья 
возрос, поэтому хочется надеяться, что инициативы правительства в 
данной сфере не останутся в очередной раз на бумаге и будут приняты 
верные решения. Для этого, в частности, необходимо:

— дать четкое определения понятия социального жилья;
— проанализировать существующие тенденции в упомянутой об - 

ласти;
— выбрать правильные конструктивные решения (технологии, 

системы, проекты) для строительства социального жилья, способству-
ющие улучшению его качества и значительному снижению стои мости;
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— принять необходимые решения по вопросам земельной составля-
ющей, инженерной инфраструктуры, налоговой политики, уничтоже-
ния коррупции;

— сформировать систему, которая будет заниматься строительством 
социального жилья, а также управлением строительной отраслью страны 
в целом. 

В настоящее время существуют различные толкования понятия “со-
циальное жилье”, поэтому для точного его определения следует в сроч-
ном порядке разработать соответствующие нормативные документы. 
По нашему мнению, “социальное жилье — это современное качествен-
ное жилье, построенное в соответствии с государственными норматива-
ми, отражающими размеры, стоимость и срок эксплуатации, при госу-
дарственном регулировании землеотвода, с применением передовых 
технологий и схем, значительно ускоряющих и удешевляющих строи-
тельство и качественно улучшающих жилые здания при дальнейшей 
их эксплуатации”. В нормативах следует предусмотреть наличие всех 
вспо могательных зданий и помещений, необходимых для обеспечения 
нормальных условий проживания (медицинские и детские учреждения, 
магазины, спортивные сооружения, бытовые помещения и т.п.). Напри-
мер, учитывая сегодняшние реалии и мировой опыт, при строительстве 
жилья за основу следует принимать норматив площади квартиры в 
пределах 20—25 кв. м на одного потенциального жителя с соответству-
ющим увеличением размеров кухонь, санузлов и прочих помещений, а 
высота потолков в чистом виде должна составлять не менее 2,8 м. 

Можно констатировать, что в Украине практически полностью пре-
кращено строительство крупнопанельных домов (КПД), посредством 
которого решался социальный вопрос обеспечения населения жильем. 
Технология КПД, несмотря на ряд недостатков, обеспечивала низкие 
стоимость и трудоемкость строительства, системный контроль над ка-
чеством и достижение высокой скорости строительства. В ряде стран 
(Швеции и др.) технология КПД — правда, значительно улучшенная и 
модернизированая — широко применяется для строительства социаль-
ного жилья.

Вместо крупнопанельных начали строить высотные монолитно-кар-
касные дома под видом “экспериментальных”. Однако эксперимент 
превратился в массовое строительство жилья “элитного” типа, цены на 
которое стали неоправданно высокими (в 4—6 раз больше себестоимо-
сти), в основном, за счет стоимости земельного участка. О каком строи-
тельстве социального жилья, качественного и недорогого, после этого 
может идти речь? Строительная коррупция, образовавшаяся на разных 
уровнях, всегда будет препятствовать любым предложениям, на прав-
ленным на снижение стоимости жилья. 

Большое значение приобрел новый фактор — земля, точнее, распо-
ложение земельного участка (чем ближе к центру, тем дороже). Земель-
ная коррупция расцвела в городах, особенно в Киеве и Киевской облас-
ти, которые показывают “пример” всем остальным регионам. В резуль-
тате главным вопросом для строителей стало не то, как дешевле и 
быстрее построить, а где будет стройплощадка, поскольку расходы на 
любые взятки перекрываются ценой построенного жилья. (Примером 
могут служить миллиардные хищения, осуществлявшиеся в Киевской 
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городской администрации под руководством “молодой команды”, воз-
главляемой Леонидом черновецким.)

что касается высотного строительства, то монолитно-каркасная схе-
ма была введена в практику как экспериментальная, и нет соответству-
ющей нормативной базы и системы контроля над качеством — все от-
дано на откуп самим строителям.

На увеличение стоимости строительства существенно влияет и про-
ектирование, производимое по принципу “чем дороже, тем выгоднее”, 
поскольку оплата за выполненную работу определяется договорным 
процентом от стоимости проекта.

Справедливости ради, необходимо отметить, что монолитно-каркас-
ная технология имеет ряд преимуществ по сравнению с КПД:

— возможность свободной планировки помещений и высоты этажей;
— мобильность опалубки, позволяющей выполнять практически 

любые замыслы архитекторов; 
— возможность создать строительную компанию (даже для людей, 

далеких от строительной профессии) и начать строительство с мини-
мальными стартовыми затратами, заимствуя средства у будущих вла-
дельцев жилья.

Однако если вникнуть в технологию, то недостатков найдется зна-
чительно больше:

— чрезвычайно высокая материалоемкость технологии (на 1 кв. м 
строящейся площади этажа расходуется более 0,5 куб. м железобетона, 
в то время как у КПД этот показатель был меньше — 0,3 куб. м; расход 
металла составляет более 100 кг на 1 кв. м площади, а у КПД — в сред-
нем до 60 кг);

— высокая трудоемкость строительства (практически все процессы 
выполняются вручную, на строительной площадке, при этом дома стро-
ятся без отделочных работ из-за их трудоемкости); 

— очень низкая скорость строительства (крупнопанельный дом стро-
ился в темпе “этаж в сутки”, а каркасно-монолитный — “два этажа в 
месяц” с последующей длительной доводкой этажей вручную);

— повышенная пожарная опасность из-за применения полистерола 
для утепления стен (достаточно вспомнить жуткий пожар, происшед-
ший в Киеве 18 июня 2012 г. в 25-этажном доме по ул. Гетьмана, 1, 
когда огонь от брошенного окурка мгновенно распространился с 3-го 
этажа до 25-го); заметим, что полистерол нужно запретить и по гигие-
ническим соображениям, так как он не пропускает воздух; 

— огромный вес каркаса из-за неоправданно высокого расхода же-
лезобетона, что значительно увеличивает и стоимость строительства;

— повышенный уровень радиации строящихся зданий, вызванный 
применением большого количества железобетона (щебня и песка);

— отсутствие опыта и обученных кадров, а также системы контроля 
в сфере монолитно-каркасного строительства вызывает серьезные опа-
сения за дальнейшую судьбу построенных объектов, особенно в случае 
землетрясения.

Следовательно, использовать монолитно-каркасную технологию для 
строительства социального жилья не позволяют очень высокая стои-
мость и низкие темпы строительства. А в целом для дальнейшего при-
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менения данной технологии, независимо от источников финансирования 
(государственных или коммерческих), целесообразно:

— прежде всего прекратить “экспериментирование” и разработать 
нормативную базу, тем самым узаконив технологию (или снять ее с 
производства);

— обратить внимание, как отдельно стоящие высотные дома уро-
дуют архитектурную застройку, например, исторического центра Ки-
ева, особенно его заповедную часть, какими “карликами” рядом с вы-
сотками выглядят старинные дома, которые нельзя снести из-за их 
исторической или архитектурной ценности, но соседство столь разных 
зданий — это архитектурное убожество. Отметим, что давно пора до-
работать, публично обсудить и утвердить проект архитектурно-плани-
ровочной застройки Киева и запретить администрации города произ-
вольно торговать землей, преследуя свои интересы. Генеральный план 
города должен иметь статус закона.

После подготовки нормативных документов, определяющих сущ-
ность понятия “социальное жилье”, на современном этапе необходимо 
внедрить новые, более прогрессивные технологии жилищного строи-
тельства и соответствующие проектные решения. 

В конце 80-х годов прошлого века в Украине появились разработки 
безригельной системы строительства жилых, общественных и про-
мышленных многоэтажных зданий. Данные предложения направлялись 
в Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР (Госкомархитектуры), однако из-за развала Советского 
Союза официально не были оформлены. Спустя некоторое время Научно-
проектное строительное объединение монолитного домостроения (НПСО 
“МОНОЛИТ”), участвовавшее в разработках, узаконило через Госстрой 
СССР сборно-монолитную систему “КУБ”, на базе которой ЦНИИПИ 
“МОНОЛИТ” разрабатывает унифицированную систему сборно-моно-
литного безригельного каркаса “КУБ-2,5”.

Сборно-монолитная безригельная система используется в России с 
1996 г. по настоящее время для различных условий и видов строитель-
ства и положительно зарекомендовала себя в более чем 30 регионах 
страны. Каркас монтируется из изделий заводского изготовления с по-
следующим замоноличеванием узлов. На эксплуатационной стадии 
конструкция является монолитной рамой, что значительно повышает 
несущую способность перекрытий (в жилье — до 1300 кг / кв. м), кото-
рая в 2 раза выше, чем в монолитно-каркасной схеме. Система рассчи-
тана на возведение зданий высотой до 15—16 этажей в обычных усло-
виях и в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 12-бальной шкале. 
Здания могут иметь до 25 этажей при условии усиления колонн нижних 
этажей. Разработанные конструкции каркаса предусматривают высоту 
этажей 2,8, 3,0 и 3,3 м при основной сетке колонн 6,0×6,0 м (возможно 
применение пролетов 3 м и 12 м), что позволяет широко использовать 
систему для строительства различного типа жилья от социального до 
элитного, соцкультбытовых объектов (школ, больниц, магазинов и др.), 
а также промышленных многоэтажных зданий с несущей способностью 
перекрытий 2500 кг/кв. м. 

Устройство наружных ограждающих стен можно осуществлять в 
различных вариантах (навесные вентилируемые панели, кирпичные с 
вариантами утепления, панельные навесные и др.). Лучший вариант — 



91Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

навесные панели заводского изготовления, поскольку кроме повышения 
качества, снижения трудозатрат и веса конструкций они увеличивают 
полезную площадь этажей (до 10 %) за счет навески панелей на торец 
плиты перекрытия. Возможно применение арболитовых мелкоштучных 
блоков толщиной всего 30 см при R0 = 2,2 м2 ⋅ °С/Вт (что соответствует 
кирпичной стене толщиной 165 см).

Применение унифицированной безригельной системы позволяет 
умень шить вес каркаса здания примерно в 2—3 раза по сравнению 
монолитно-каркасным экспериментальным вариантом. При этом резко 
сокращается расход материалов на 1 кв. м площади, например бетона с 
0,6 м3 до 0,22 м3 (в 2,7 раза), металла с 100 кг до 30 кг (в 3 раза). В свою 
очередь, это позволяет значительно снизить затраты на устройство фун-
даментов (до 20 % и более, в зависимости от несущей способности 
грунтов).

Система “КУБ-2,5” позволяет уменьшить сроки строительства короб-
ки здания не менее чем в 3 раза. При этом резко сокращаются тру-
дозатраты на стройплощадке, практически ликвидируется сезонность в 
строительстве, значительно повышается качество за счет заводского 
изготовления конструкций и, как следствие, значительно снижается 
себестоимость строительства коробки здания.

У табл. 1 приведены сравнительные характеристики двух зданий с 
одинаковой площадью при использовании монолитно-каркасной схемы 
с мелкоштучными фасадами и безригельного сборного каркаса с на-
весными фасадами.

Таблица 1. сравнительные характеристики зданий при использовании моно-
литно-каркасной схемы и безригельного сборного каркаса 

№ 
п/п Показатели

Монолитно-
каркасная 

схема

Безригель-
ный 

сборный 
каркас

Экономия

1 2 3 4 5

1 Площадь строящихся дисков 
перекрытия (в плане дома  
36×15 м), кв. м

11 880 11 880  

2 Вес каркаса, т 17 820 6534 –11 286

3 Расход бетона на 1 кв. м, куб. м 0,6 0,22 В 2,7 раза

4 Расход металла на 1 кв. м, кг 100 30 В 3 раза

5 Расход бетона на вес каркаса, куб. м 7128 2614 –4514

6 Расход металла на вес каркаса, т 1782 365 –1426

7 Вес фасада, т 5500 550 –4950

8 Объемный вес фасадных кон-
струкций, кг/куб. м

1500 150  

9 Нагрузки на фундамент, т 23 320 7084 –16 284
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1 2 3 4 5

10 Стоимость каркаса, долл. США 
при стоимости материалов,  
долл. США:

1 532 520 385 510 –1 149 010

— бетон (65 долл. за 1 куб. м) 463 320 169 910  
— металл (600 долл. за 1 т) 1 069 200 213 600  

11 Стоимость фасадов (6500 кв. м), 
долл. США

390 000 390 000  

стоимость 1 кв. м, долл. США 60 60  

12 Стоимость фундаментов  
(20 % от стоимости каркаса), 
долл. США

306 500 76 700 –229 800

13 Стоимость коробки здания, долл. 
США

2 229 020 850 210 –1 378 810

14 Полезная площадь здания, кв. м 10 690 11 880 +1190

15 Себестоимость 1 кв. м здания, 
долл. США

208 72 –136

16 Скорость строительства, мес. 15 5 В 3 раза

Примечания. 1. Экономия бетона и металла происходит за счет создания рам-
ных конструкций, где перераспределяются нагрузки в сжатых и растянутых зо-
нах перекрытия, при этом, несмотря на сокращение расхода материалов, несу-
щая способность перекрытий увеличивается в 2 раза. 

2. членение перекрытия запроектировано с таким расчетом, чтобы стыки па-
нелей располагались в зонах, где величина изгибающего момента равна нулю.

Как видно из табл. 1, применение прогрессивных технологий по-
зволяет снизить стоимость 1 кв. м коробки здания на 136 долл. США и 
довести себестоимость здания (без чистовой отделки) до 450—500 долл. 
за 1 кв. м полезной площади.

Основные конструктивные особенности системы “КУБ-2,5” заключа-
ются в том, что в отличие от других систем она имеет два несущих элемента 
вместо трех: неразрезную колонну на 3—5 этажей и сборные железобетон- 
ные плиты, которые после их замоноличивания (с расчетным армировани-
ем) превращаются в неразрезной ригель шириной 6 м и высотой 16 см. 
Эти два элемента жестко соединены, образуя раму.

Сравнивая систему “КУБ-2,5” по технико-экономическим показате-
лям (расход материалов — металла, цемента, сборного железобетона на 
1 кв. м площади здания, трудоемкость, себестоимость и др.) с другими 
системами, приходим к выводу, что данная система имеет лучшие по-
казатели по всем пунктам (табл. 2).

Расход сборного железобетона (куб. м на 1 кв. м площади здания) в 
системе “КУБ-2,5” меньше, чем в кирпичном здании:

Кирпичная  
5-этажная 

серия  
86-07.86

Кирпичная  
9-этажная 

серия  
86-014/1.2

Объемно-
блочная 

серия

Панельная 
9-этажная 
серия 83 
рядовая

Каркасная 
9-этажная 
“КУБ-2,5”

Каркасная 
5-этажная 
“КУБ-2,5”

0,386 0,41 0,427 1,35 0,31 0,28

Окончание таблицы 1
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В табл. 3 приведены показатели для двух одинаковых 16-этажных 
зданий с площадью каркасных междуэтажных дисков в монолитном 
исполнении и в безригельной системе “КУБ-2,5” (исполнение блок-
секции в Украине).

Таблица 3. сравнительные технико-экономические показатели зданий  
в монолитном исполнении и в безригельной системе “КУБ-2,5”

№ 
п/п

Наименование
Единица  

измерения

Монолитно-
каркасная 

система

Безригельная 
сборно-моно-

литная система 
“КУБ-2,5”

Экономия

1 Вес каркаса т 14 040 5850 8190  
(в 2,4 раза)

2 Расход тяжелого 
бетона на 1 кв. м 
площади

куб. м 0,6 0,25 0,35  
(в 2,4 раза)

3 Расход бетона, 
всего

куб. м 5616 2340 3276  
(в 2,4 раза)

4 Расход металла 
на 1 кв. м пло-
щади

кг 100 30 70  
(в 3,3 раза)

5 Расход металла, 
всего

т 936 280,8 655,2  
(в 3,3 раза)

6 Снижение  
нагрузки  
на фундамент

т –8190

Анализ данных табл. 3 позволяет сделать однозначный выбор в 
пользу безригельной сборно-монолитной системы “КУБ-2,5”.

Система “КУБ-2,5” отличается низкими затратами на ее внедрение 
и доступна, практически, для любого региона Украины.

Изготовление сборных железобетонных конструкций безригельной 
системы (сущестует всего лишь 7 их типоразмеров) возможно на любом 
заводе железобетонных изделий (ЖБИ) или комбинате крупнопанель-
ного домостроения (КПД), где имеются пропарочные камеры, фор-
мовочные вибромашины, подъемные краны грузоподъемностью до 10 т 
и арматурный цех.

Изготовление конструкций “КУБ-2,5” возможно на полигонах ЖБИ 
с соответствующим оборудованием, что было продемонстрировано Ме-
литопольским ООО ПСК “Монолит” в Запорожской области. Из про- 
изведенных комбинатом конструкций построено три 16-этажных дома 
и музыкальная школа в г. Обухов Киевской области (несмотря на про-
тиводействие конкурентов — бывшего руководства корпорации “Глав-
киевгорстрой”, из-за сопротивления которого система “КУБ-2,5”, на-
пример, не была внедрена на Киевском ДСК-3).

В настоящее время изготовление конструкций “КУБ-2,5” осущест-
вляется Броварским заводостроительным комбинатом в Киевской об-
ласти и ОАО “Яворовский завод железобетонных конструкций” в Львов-
ской области. Хорошо подготовлен к освоению “КУБ-2,5” Севастополь-
ский ЗЖБИ ООО “Фирма “Консоль ЛТД”, который в перспективе будет 
в состоянии обеспечить этими изделиями АР Крым и Херсонскую об-
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ласть. Потенциальные мощности, необходимые для освоения системы 
“КУБ-2,5”, имеются в черниговской, Харьковской, Полтавской, Ивано-
Франковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и других 
областях Украины.

Флагманами строительства социального жилья в Киеве могут стать 
ДСК-3 и ДСК-4, своей деятельностью завоевавшие большое доверие ки-
евлян. При этом ДСК-3 способен дополнительно освоить мощности 
“КУБ-2,5” для строительства 100 тыс. кв. м жилья в год, не сокращая 
основных мощностей освоенной номенклатуры. С этой целью комбинат 
несколько лет назад приобрел в Москве лицензию на производство кон-
струкций “КУБ-2,5” и комплект технической документации на строи-
тельство жилых домов по этой серии (с участием “Киевпроекта”). чтобы 
сделать первые шаги в сфере строительства социального жилья по сис-
теме “КУБ-2,5”, на ДСК-3 и ДСК-4 достаточно изготовить комплект 
металлической оснастки (28 т), что обеспечит начало выпуска конструк-
ций первого дома.

Для строительства 30 тыс. кв. м жилья в год при односменной работе 
необходимо (максимум) 60 т оснастки. Для производства изделий кар-
каса не требуется специальное оборудование, и максимальные размеры 
пропарочных камер должны составлять 3,6×7,5 м. Стены, не являющи-
еся несущими, позволяют применять местные и конструкционные 
материалы (если не решен вопрос об изготовлении проектных стеновых 
панелей).

Проводя анализ строительных систем с точки зрения стоимости, пла-
нировочных возможностей, трудозатрат, скорости возведения, архи-
тектурных решений, специалисты сходятся во мнении, что в ближайшие 
5—7 лет индустриальный унифицированный сборный каркас уверенно 
получит 35—40 % рынка строительных технологий, сместив с лидиру-
ющих позиций каркасно-монолитную и другие системы, не говоря уже 
о строительстве из мелкоштучных материалов.

Применение в строительстве системы “КУБ-2,5” экономит до 28 % 
от общей суммы затрат, что примерно на 60 % увеличивает рентабель-
ность, то есть образно об экономическом эффекте можно сказать так: 
“имея средства на строительство двух коробок по системе каркасно-
монолитных домов, можно построить три коробки аналогичной площа-
дью по системе “КУБ-2,5”.

Кроме того, систему “КУБ-2,5” возможно усовершенствовать за счет 
применения базальтовой арматуры, что позволит повысить прочность 
и долговечность железобетонных конструкций, и использования арбо-
лита (деревобетона) в качестве стеновых мелкоштучных блоков для 
заполнения каркаса наружных стен здания (в случае неприменения 
навесных панелей), панелей внутрикомнатных перегородок, сборных 
плит для тепло- звукоизоляционной подготовки под полы и др.

Арболит — легкий материал с объемным весом 300—600 кг / куб. м, 
который не горит и не гниет, а его теплопроводность составляет 0,08—
0,17 Вт, что больше теплопроводности керамзитобетона в 2,5—3,5 раза 
и кирпича в 4—5 раз. Этот материал имеет высокий коэффициент зву-
копоглощения— от 0,17 до 0,6 (у кирпича — 0,04, у дерева — 0,06—0,1).

Использование арболита позволяет дополнительно уменьшить вес 
здания, повысить коэффициент сборности и снизить трудоемкость, что 
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очень важно при ликвидации сезонности в строительстве. Арболит де-
лает возможным отказ от полистерола, применение которого в жилищ-
ном строительстве опасно.

О строительстве социального жилья в Украине говорить бессмыслен- 
но, если не решить один из главных вопросов, связанных с “земельной 
составляющей”. Поскольку цену жилья чрезвычайно сильно удорожает 
высокая стоимость земли, связанная с местом расположения земельного 
участка, то необходимо срочно на государственном уровне (принятием 
закона или, как минимум, постановления правительства) “оторвать” 
строителей от стоимости земли, на которой намечается стройка, и по-
зволить им зарабатывать деньги на самой стройке, а не на земле, где стро-
ится дом. Например, если на Печерске и Троещине построены оди на-
ко вые дома с равной себестоимостью (скажем, 600 долл. США за 1 кв. м), 
то цена 1 кв. м на Печерске составит 9 тыс. долл., а на Троещине —  
2,5 тыс. долл. Цена неоправданно завышена в обоих случаях, однако 
на Печерске строители заработали в 4,5 раза больше, чем на Троещине. 
Возникает ряд вопросов:

—  почему землю выделяют строителям, а не застройщикам (заказчи-
кам), которым она действительно нужна для строительства дома (или 
другого объекта) с целью обеспечения работников предприятий жильем?

— почему деньги за землю, уплаченные будущими жильцами дома, 
получают не местные советы — владельцы земли, за использование 
которой они несут ответственность, а строители, “приближенные” к 
руководству местных органов?

— какой стимул для строителей в таком случае строить дешево, 
качественно, быстро и думать о технологиях, если можно построить 
один дом на Печерске и получить огромную прибыль?

Разумеется, жилье и не должно везде стоить одинаково, но за воз-
можность жить, например, на Крещатике нужно платить в бюджет, а 
не в карман воров. В настоящее время с таких сверхприбылей даже не 
получается собрать налоги — действует масса обходных “схем”. Это 
колоссальные средства, которых с лихвой хватило бы на строительство 
социального жилья и создание соответствующей инфраструктуры.

Необходимо принять закон, согласно которому землю под возведение 
социального жилья и соцкультбытовых объектов выделять застройщи-
кам (в основном “заказчиками” должны выступать местные советы) 
вообще бесплатно.

При сооружении социального жилья также следует отказаться от 
порочной практики административной “нагрузки” в виде дополнитель-
ного строительства инженерной инфраструктуры (очистных сооруже-
ний, магистральных трубопроводов, районных электростанций, ЛЭП, 
автодорог и т.д.), которые существенно влияют на увеличение стоимости 
возводимого жилья.

С целью снижения стоимости социального жилья следует установить 
проектным организациям за выполнение работ предельный процент, 
который закладывается в смету строительства при проектировании, а 
также разработать систему поощрения проектировщиков за снижение 
стоимости такого жилья.

Неотъемлемым условием достижения успеха в строительстве соци-
ального жилья должна быть взаимная заинтересованность двух парт-
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неров — государства и строителей. Последние должны быть заин-
тересованы строить недорого, быстро, качественно, а это возможно при 
внедрении новых прогрессивных технологий. В условиях рыночной 
экономики государство может стимулировать строителей с помощью 
налоговых рычагов. Рассмотрим два варианта.

Исключительно для социального жилья в определенном регионе за 
счет государственных источников финансирования для строителей уста-
навливается стоимость реализации 1 кв. м полезной площади, скажем, 
650 долл. США (без стоимости земли и дополнительных “нагрузок” по 
инженерной инфраструктуре), при этом их освобождают от всех на-
логов. При такой постановке вопроса строители ставят перед собой за-
дачу довести себестоимость строительства до 400—500 долл. США за 
1 кв. м площади и заработать на его объемах, причем за счет снижения 
себестоимости, а не увеличения цены. Однако, если фирма решит про-
дать жилье по цене, превышающей 650 долл. США за 1 кв. м, то с про-
дажи взимается повышенный налог.

Строительство осуществляется за счет инвестиций или смешанных 
источников финансирования (государственных и коммерческих): госу-
дарство отменяет все промежуточные налоги на строительство жилья 
(НДС, прибыль и т. д.) и устанавливает единый налог от продажи жилья 
конечному потребителю примерно по такой схеме:

— если фирма продает жилье по цене до 650 долл. за 1 кв. м, налоги 
не взимаются;

— если цена составляет от 650 до 1000 долл. за 1 кв. м, ставка налога 
будет равна, скажем, 30 % от продажной цены;

— при продаже жилья по цене выше 1000 долл. за 1 кв. м налог 
составит 50 % и т. д.

При использовании подобной схемы налоги легко считать и собирать, 
а у строителей появляется стимул строить дешево, максимально снижая 
себестоимость, и много. А государство, в свою очередь, наконец сможет 
получить прибыль от строительства.

Говоря о социальном жилье, нельзя не упомянуть о системе управ-
ления строительством.

В доперестроечный период в Украине была создана мощнейшая 
строительная система, состоявшая из ряда строительных министерств 
и Госстроя УССР, который в основном руководил проектными институ-
тами, разрабатывал строительные нормативы и производил контроль 
за качеством строительства, а также осуществлял связь с Госстроем 
СССР, союзными республиками и зарубежьем. Это была действующая 
строительная система с огромным инженерным и организационным 
потенциалом, однако в первой половине 1990-х годов министерства 
развалили, превратив их в различные строительные компании, Гос-
строй ликвидировали как излишнюю надстройку, а руководить строи-
тельством поручили коммунальщикам, тем самым окончательно унич-
тожив строительную отрасль в стране. 

В последующие годы развития Украины осуществлялись попытки 
восстановить Госстрой Украины, но они не увенчались успехом.

Бытует понятие: “Если страна не строится, она загнивает” — и в его 
правильности мы убедились на собственном опыте. Появляется много 
разных предложений, как воссоздать строительный потенциал Украины. 



98 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

Создавать новое министерство строительства не целесообразно, посколь-
ку ни одна ныне действующая корпорация не сможет объединить остат-
ки разных бывших министерств из-за ведомственной разобщенности, а 
организовать на “пустом месте” слишком долго и дорого.

Существующие корпорации, фирмы, строительные объединения, 
компании и т.п. должны развиваться в условиях рыночной экономики 
и конкурировать между собой. Жизнь свое дело сделает: некоторые 
прекратят деятельность, некоторые объединятся, и в итоге останутся 
действительно нужные и сильные организации, рожденные рыночном 
спросом.

Строительной индустрии Украины нужен “мозг”, или “головной 
штаб” — государственный комитет по строительству. Но не подобный 
существовавшему ранее или тому, который пытались создать впослед-
ствии, а Госстрой с новыми функциями и идеями, новыми подходами 
к вопросам строительства, учитывающими интересы развития всех 
отраслей (государственных, коммунальных, общественных и т.п.) и 
интересы украинского государства в целом. 

Необходима единая, контролируемая государством, а не сверхкор-
румпированным рынком строительная политика, направленная на рез-
кое увеличение объемов, прежде всего, жилищного строительства, уско-
рение темпов строительства, снижение его трудозатрат и стоимости, 
повышение качества, что возможно благодаря переходу на новые про-
грессивные технологии, которые применяются в мире.

Задачи и цели нового Госстроя Украины должны соответствовать 
целям государства, а также учитывать интересы негосударственных, 
коммерческих, частных организаций и предприятий. В настоящее время 
в условиях разбалансирования строительной системы Госстрой должен 
стать реальным диктатором в строительной политике, вопросах конт-
роля качества и стоимости работ, поскольку без жесткой и справедливой 
системы порядок навести невозможно. 

На первом этапе Госстрой мог бы выполнять следующие функции:
— разработка единой государственной программы социального стро-

ительства и строительства объектов социальной инфраструктуры страны;
— урегулирование схемы земельных отношений в строительстве 

между государством, местными советами, другими владельцами земли 
и застройщиками;

— подготовка предложений и обращение с законодательной иници-
ативой об оптимизации налоговой системы применительно к индустрии 
строительства и производства строительных материалов;

— поиск и внедрение прогрессивных строительных технологий для 
качественного, недорогого и быстрого строительства жилья и объектов 
соцкультбыта, производства строительных материалов, конструкций и 
предметов обустройства;

— развитие индустрии строительных конструкций и материалов с 
целью обеспечения внутренних потребностей страны и выхода на вне-
шний рынок (с учетом наличия значительных запасов качественных 
нерудных ископаемых);

— контроль за качеством строительства и деятельностью строи-
тельных организаций, выдача и лишение лицензий на право строитель-
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ства, проектирования, производства (чтобы избежать повторения слу-
чаев, подобных ситуации с “Элита-центром”);

— подготовка предложений по усовершенствованию схем финанси-
рования (прежде всего жилищного строительства, не допуская реализа-
ции непостроенного жилья) и кредитования строительства жилья для 
физических лиц, основанных на принципах и правилах, подобных 
применяемым за рубежом (например, в Канаде физическое лицо может 
сразу приобрести квартиру или дом, имея в наличии всего 5 % их стои-
мости, и жить там, рассчитываясь за кредит), создание прогрессивной 
ипотеки для застройщиков и строительных организаций, когда реализу-
ется готовое жилье, а не “воздух”, где только намечается строительство;

— ряд других функций, которые будут способствовать созданию стро-
ительной системы “государство — застройщик (заказчик) — строитель” 
без посредников и коррумпированных структур, которые в настоящее 
время привели отечественную строительную систему в тупик.

Одно из главных направлений деятельности Госстроя должно за-
ключаться в изучении и обобщении опыта организации строительства 
в развитых иностранных государствах, от которых наша страна пока 
безнадежно отстает, и внедрении передовых технологий. Вопрос созда-
ния полноценного Госстроя равнозначен вопросу эффективного разви-
тия Украины.

Надійшла до редакції 21.02.2013

Березанський В.і. Проблеми і шляхи підвищення ефективності будівництва 
 соціального житла в Україні.

У статті розглядаються питання забезпечення населення України соціальним жит-
лом. Розкриваються негативні причини, що вплинули на зменшення масштабів будів-
ництва житла загалом і соціального житла зокрема. Висвітлено шляхи розвитку віт-
чизняної будівельної індустрії та запропоновано низку рішень проблем, пов’язаних 
з будівництвом соціального житла, зниженням його вартості та підвищенням якості.

Ключові слова: будівництво соціального житла, якість соціального житла, вартість 
соціального житла, технології будівництва, розвиток будівельної індустрії, система 
житлово-комунального господарства, ефективний розвиток системи житлово-кому-
нального господарства

Berezansky V.I. Problems and ways of improving the effectiveness of social housing 
construction in Ukraine.

The article discusses the issue of providing Ukraine’s population with social housing. 
The article reveals the negative reasons that influenced the decrease of housing construction 
in Ukraine as a whole, and social housing in particular. The author also proposes some 
directions of development of the construction industry in Ukraine and offers a number of 
solutions to the problem of social housing construction — to reduce the cost and improve 
quality.

Keywords: social housing, the quality of social housing, the cost of social housing, 
construction technology, the development of the construction industry, the system of 
housing and communal services, the efficient development of the housing and communal 
services
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА  прАкТИкА

УДОсКОНАЛЕННЯ тЕРИтОРіАЛЬНО-ОРГАНіЗАЦіЙНИХ  
іНстРУмЕНтіВ стИмУЛЮВАННЯ  

іНВЕстИЦіЙНОЇ ДіЯЛЬНОсті В УКРАЇНі
Розглянуто результати застосування чинних територіально-організаційних інстру-

ментів стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, визначе-
но системні проблеми, які стали на заваді розкриттю їхнього потенціалу, висвітлено 
здійснені практичні кроки з їх реформування. Запропоновано законодавчі зміни щодо 
вдосконалення використання цих механізмів для активізації інвестиційної та іннова-
ційної діяльності в Україні.

Ключові слова: спеціальний правовий режим економічної діяльності, спе-
ціальна економічна зона, територія пріоритетного розвитку, технологічний 
парк, науковий парк, індустріальний парк, інвестиції

Постановка проблеми. Територіально-організаційні механізми сти-
мулювання інвестиційної діяльності застосовують у більшості країн 
світу, зазвичай у тих регіонах, галузях чи сферах економіки, в яких 
інвестиційна активність з тих чи інших причин є низькою. Головною 
складовою цих механізмів є різні форми спеціальних правових режимів 
економічної діяльності (СПРЕД), які забезпечують високу динамічність 
змін соціально-економічних показників розвитку регіонів, галузей чи 
сфер економіки країни за рахунок застосування для суб’єктів господа-
рювання впродовж визначеного часу особливих, відмінних від загально-
національного режиму, преференційних умов діяльності. Наприклад, 
застосування СПРЕД дає змогу використовувати прямі й непрямі сти-
мули для реанімації депресивних територій та галузей, формування 
регіональних “точок економічного зростання” і “точок економічного 
прориву” у певних галузях (як правило, високотехнологічних) тощо, 
не порушуючи норм і правил СОТ. В Україні такі механізми стимулю-
вання інвестиційної діяльності почали застосовувати з 1995 р. Першою 
їх формою були спеціальні економічні зони (СЕЗ), що мали сприяти 
створенню нових виробництв, збільшенню зайнятості в депресивних 
або слаборозвинених регіонах. У 1999 р. з’явились території пріоритет-
ного розвитку (ТПР), які забезпечували розвиток виробничої діяльності, 
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прискорення соціально-економічного поступу слаборозвинених і депре-
сивних регіонів, у 2000 р. — технологічні парки (для промислового 
випуску продукції наукомістких розробок і високих технологій), у 
2007 р. — наукові парки (НП), метою котрих були розвиток і комерці-
алізація наукових досліджень вищих навчальних закладів, та індустрі-
альні парки (ІП) — для створення нових робочих місць та розвитку 
сучасної ринкової інфраструктури територій і забезпечення їх інвести-
ційної привабливості та конкурентоспроможності.

Однак унаслідок безсистемної й невиваженої державної політики із 
застосування СПРЕД в Україні впродовж останніх семи років спостері-
гаються негативні тенденції в діяльності суб’єктів господарювання в 
межах цих утворень. Успішний світовий досвід та позитивні результати 
перших років використання цього економічного інструментарію для 
стимулювання інвестиційної й інноваційної активності в нашій державі 
зумовлюють потребу переосмислення сучасних засад застосування та 
розвитку СПРЕД. Нині на державному та регіональному рівнях напра-
цьовуються шляхи забезпечення подальшої ефективної дії зазначено- 
го інструменту. Водночас під час практичного реформування чинних 
СПРЕД ігноруються наявні в них проблеми і натомість розробляються 
і запроваджуються нові форми, котрі, власне, можна розглядати як 
функціональні типи раніше вже визначених форм СПРЕД, зокрема СЕЗ. 
Тому питання концептуального вдосконалення засад подальшого за-
стосування СПРЕД в Україні набувають все більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою дослі-
дження стали нормативно-правові акти, останні законопроекти у сфері 
інвестиційно-інноваційної діяльності та роботи вітчизняних науковців, 
присвячені результатам та перспективам використання СПРЕД в Укра-
їні, зокрема праці О.А. Мазура [1], Ю.В. Макогона [2], В.П. Приходька 
[3], С.О. Тульчинської [4], О.С. чмир [5]. Аналіз проведених досліджень 
показує, що проблематиці застосування СПРЕД бракує цілісного й сис-
темного підходу.

Метою статті є надання рекомендацій щодо вдосконалення законо-
давства з питань застосування територіально-організаційних механізмів 
для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи з 1995 р. в 
14 регіонах України та АР Крим було створено 12 СЕЗ, 72 ТПР, 16 тех-
нологічних парків та один науковий парк, функціонування яких за-
галом сприяло стимулюванню інвестиційної діяльності та виконанню 
покладених на них завдань. Так, суб’єктами господарювання СЕЗ, ТПР 
та технологічних парків за період 2000—2011 рр. залучено 6 млрд дол. 
США інвестицій, реалізовано продукції на суму 220,3 млрд грн, спла-
чено податків до бюджетів та внесків до державних цільових фондів на 
суму 18,7 млрд грн, створено 69 887 нових робочих місць (див. таблицю). 
Як результат застосування згаданих СПРЕД у цей період суб’єкти гос-
подарювання, що діяли в їхніх межах, досягли вищих від загальнона-
ціонального рівня показників ефективності стимулювання інвестицій-
ної діяльності [6]: наприклад, коефіцієнт виробничої віддачі інвестицій 
становив 6,3 (по Україні1 — 1,4), коефіцієнт бюджетної віддачі інве-
стицій — 0,6 (по Україні — 0,5). 

1 За період 2001—2011 рр.
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Проте досягнуті результати виявилися значно нижчими від потен-
ційних і прогнозних (за обсягом залучених інвестицій — щонайменше 
втричі, за кількістю створених нових робочих місць — у п’ять разів) 
внаслідок стримувального впливу низки системних причин, зокрема:

— відсутності системного бачення ролі розглянутого механізму як 
інструментарію прискорення економічного розвитку регіонів, галузей 
і країни в цілому;

— невідповідності низки положень нормативно-правових актів з 
питань СПРЕД міжнародним зобов’язанням України, головним чином 
стосовно обсягів і переліку складових державної підтримки суб’єктів 
господарювання;

— дії різних мораторіїв щодо застосування цього економічного ін-
струментарію: на подання до Кабінету Міністрів України пропозицій 
про створення нових форм СПРЕД та їхніх функціональних одиниць у 
період з 24 вересня 1999 р. до 1 травня 2005 р. [7, 8] (за цей час було 
створено 12 технологічних парків, що фактично стало порушенням зако-
нодавства), на реєстрацію нових інвестиційних проектів з 1 січня 2004 р. 
до 31 червня 2004 р. [9], а також на надання нових та розширення на-
явних пільг зі сплати податку на додану вартість у період з 31 березня 
2005 р. до 1 січня 2010 р. [10]; 

— нестабільності з 2005 р. системи організаційно-економічних сти-
мулів для суб’єктів СЕЗ, ТПР та ТП (так, попри державні гарантії ста-
більності умов на весь період дії спеціального правового режиму еконо-
мічної діяльності — для ТП до 2015 р., для ТПР до 2015—2030 рр. та 
для СЕЗ до 2020—2058 рр. — економічні стимули для СЕЗ і ТПР  ска - 
совані й на сьогодні відсутні, а для суб’єктів ТП неодноразово транс  - 
формовані);

— недостатності економічних стимулів для НП та ІП;
— відсутності уніфікованої системи звітування та оприлюднення 

узагальнених результатів діяльності суб’єктів господарювання СПРЕД, 
що призвело до викривлення результатів їхньої роботи та намагання 
використовувати їх для забезпечення корпоративних інтересів;

— відсутності у більшості функціональних одиниць СПРЕД офіцій-
них веб-сторінок з актуальною інформацією про умови та діяльність;

— складності й тривалості процедури реєстрації функціональних 
одиниць та набуття відповідного статусу їхніми суб’єктами гос пода- 
рювання.

Як наслідок, інвестиційна та інноваційна активність суб’єктів гос-
подарювання СЕЗ, ТПР та ТП не забезпечена на належному рівні, й 
протягом останніх семи років показники їхньої діяльності демонстру-
ють негативні тенденції, які, до того ж, були посилені глобальною фі-
нансово-економічною кризою.

В останні роки відбувається переосмислення засад застосування і 
розвитку СПРЕД в Україні, ведеться пошук шляхів подальшого ефек-
тивного використання їх в інтересах усієї країни. При цьому практичне 
реформування чинних СПРЕД має здійснюватися не лише усуненням 
наявних проблем, а й через розроблення нових форм цих механізмів. 
Однак подані до Верховної Ради України проекти законодавчих актів 
щодо вдосконалення засад застосування СПРЕД, а також запроваджен-
ня їх нових функціональних одиниць (за ініціативи інвесторів, експер-
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тів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування 
напрацьовані законопроекти щодо створення СЕЗ “Єврорегіон Букови-
на”, СЕЗ “Ахілія” (о. Зміїний Одеської області), технологічного парку 
“ГУАМ-Технопарк” (м. Київ), технологічного парку “Хемо-Поль” (м. Те-
плодар, Одеська область), технологічного парку “Ресурс” (м. Харків), 
запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на ТПР 
в десяти районах Хмельницької області та для розвитку високотехно-
логічного машинобудування на території міста Харків та ін.) не були 
внесені до порядку денного і розглянуті на засіданнях, не допрацьову-
валися або були відкликані і, відповідно, не прийняті внаслідок між-
фракційної політичної боротьби. 

Використання СПРЕД для покращення стану економіки України 
передбачено низкою стратегічних документів. Так, Програмою еконо-
мічних реформ на 2010—2014 рр. заплановано створення на окремих 
територіях спеціальних режимів залучення інвестицій як одне із за-
вдань з формування інфраструктури сприяння розвитку підприємни-
цтва й загального поліпшення бізнес-клімату. Державною цільовою 
економічною програмою “Створення в Україні інноваційної інфраструк-
тури” на 2009—2013 рр. передбачено розроблення нових форм СПРЕД 
як елементів інноваційної інфраструктури. Незважаючи на це, серед 
заходів щодо подолання наслідків фінансово-економічної кризи та сти-
мулювання інвестицій цей економічний інструментарій було проігно-
ровано. Зокрема, при доопрацюванні останнього варіанта проекту По-
даткового кодексу України СПРЕД вилучили з переліку спеціальних 
податкових режимів.

Слід зазначити, що з поданих до Верховної Ради України в минулі 
роки проектів нормативно-правових актів щодо створення нових форм 
СПРЕД (індустріальних парків [11], інвестиційних парків [12], іннопо-
лісів [13], зон розвитку високих і нових технологій [14, 15], територій 
перспективного розвитку [16]) підтримку з боку вітчизняних та іно-
земних інвесторів, органів влади, у т. ч. на місцях, отримала тільки 
ідея створення індустріальних парків, про що свідчать:

— включення їх з 2007 р. до програмних документів, зокрема про-
грам соціально-економічного розвитку регіонів;

— реалізація пілотних проектів у визначених Концепцією створення 
індустріальних (промислових) парків [17] регіонах України (в Авто-
номній Республіці Крим, Київській, Львівській, Одеській і Харківській 
областях) та створення індустріальних парків в інших регіонах країни 
(за даними Комітету економічних реформ з 10 регіонів надійшло близько 
30 пропозицій щодо індустріальних парків, інвестиційний потенціал 
яких оцінюється в 7 млрд дол. США);

— визнання їх одним з основних елементів інвестиційної реформи 
[18] та включення до переліку національних проектів [19] (“Індустрі-
альні парки України” — створення промислово-виробничої інфраструк-
тури”). Передбачено організацію 10 пілотних промислових майданчиків 
з підготовленою інженерно-технічною інфраструктурою, завдяки чому 
впродовж 3—4 років має з’явитися понад 300 тис. нових робочих місць 
і в економіку України буде залучено не менше, ніж 8 млрд дол. США 
прямих іноземних інвестицій;
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— створення першої в Україні транскордонної функціональної оди-
ниці спеціального правового режиму — транскордонного індустріаль-
ного парку “Берег Дийда” на українсько-угорському кордоні з залучен-
ням коштів європейських фондів;

— прийняття Закону України “Про індустріальні парки” [20], про-
цес розроблення і доопрацювання законопроекту якого тривав п’ять 
років. 

Висновки. Отже, за збереження чинних умов СЕЗ, ТПР і ТП фор-
мально існуватимуть до завершення терміну дії їх спеціального режиму 
інвестиційної діяльності2 і не активізуватимуть інвестиційно-іннова-
ційну діяльність. 

Подальше застосування СПРЕД в Україні для стимулювання інвес-
тиційної діяльності й надалі залишається актуальним, оскільки за-
гальне зниження номінальних ставок основних податків не забезпечило 
бажаного рівня інвестування, передусім у високотехнологічні галузі 
економіки та у розвиток депресивних регіонів. Для забезпечення довіри 
бізнесових кіл до цього економічного інструментарію в Україні доцільно 
зберегти чинні форми СПРЕД та мережу їхніх функціональних одиниць 
упродовж усього визначеного терміну дії з відновленням економічної 
сутності такого механізму. А з метою формування “точок прориву” по-
трібно розширити мережу технологічних і наукових парків як основних 
дієвих елементів інноваційної інфраструктури.

Для подальшого ефективного використання зазначеного економіч-
ного інструментарію загалом необхідно системно вдосконалити норма-
тивно-правову базу його застосування. Оптимальним способом цього є 
регламентація загальних засад використання СПРЕД в одному рамко-
вому акті (наприклад, у Законі “Про загальні засади запровадження та 
застосування СПРЕД в Україні”), в якому потрібно:

• визначити перелік форм СПРЕД, їхні індивідуальні визначення, 
цілі, максимальні терміни дії та інші функціонально-організаційні осо-
бливості застосування з можливістю запровадження нових форм та 
створення транскордонних функціональних одиниць;

• забезпечити однакові, спільні для всіх форм та їхніх функціональ-
них одиниць умови, зокрема: 

— передбачити організаційні процедури запровадження форм СПРЕД, 
створення та ліквідації їхніх функціональних одиниць виключно на 
підставі окремих законів;

— уніфікувати систему звітності суб’єктів господарювання різних 
форм СПРЕД та забезпечити оприлюднення узагальнених результатів 
їхньої діяльності;

• запровадити для кожної форми СПРЕД індивідуальні умови щодо 
надання стимулів і преференцій їхнім суб’єктам господарювання на 
державному та регіональному рівнях залежно від завдань, які вони по-
винні вирішувати. Ці умови мають, зокрема, передбачати наявність:

2 Термін дії спеціального правового режиму економічної діяльності для функ-
ціональних одиниць СЕЗ, що нині працюють, завершується в період з 1 січня 
2020 р. до 1 січня 2060 р., ТПР — у період із 29 січня 2014 р. до 1 січня 2030 р., 
технологічних парків — 1 січня 2015 р.



107Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

— податкових стимулів (розширення переліку чинних податкових 
пільг, встановлених Податковим кодексом України, з упровадженням 
спеціальних, призначених лише для суб’єктів господарювання СПРЕД);

— системи гарантій стабільності спеціального режиму економічної 
діяльності з боку держави та органів місцевого самоврядування на весь 
період дії угоди суб’єкта господарювання про реалізацію інвестиційного 
проекту;

— організаційних стимулів (спрощення і прискорення процедури 
набуття статусу суб’єкта господарювання та реєстрації інвестиційних 
чи інноваційних проектів);

— системи державного замовлення на продукцію суб’єктів господа-
рювання СПРЕД, проекти яких отримали статус пріоритетних (від повідні 
кошти для цього щорічно мають надаватися з державного бюджету).

Крім того, доцільно також:
— створити єдиний веб-ресурс для всіх форм СПРЕД та їхніх функ-

ціональних одиниць, що має надавати актуальну інформацію стосовно 
умов діяльності, досягнутих результатів, інвестиційних пропозицій тощо;

— визначити стан виконання завдань суб’єктами господарювання 
СПРЕД одним із критеріїв ефективності роботи органів управління 
функціональних одиниць СПРЕД та місцевої влади за місцем їх роз  та- 
шування. 

У подальшій перспективі доцільно провести наукове дослідження 
впливу застосування СПРЕД на забезпечення економічної безпеки 
держави. 
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Егорова О.А. Совершенствование территориально-организационных инструмен-
тов стимулирования инвестиционной деятельности в Украине.

Рассмотрены результаты применения действующих территориально-организа-
ци онных инструментов стимулирования инвестиционной и инновационной деятель-
ности в Украине, определены системные проблемы, которые помешали раскрытию их 
потенциала, освещены осуществленные практические шаги по их реформированию. 
Предлагаются законодательные изменения, касающиеся усовершенствования исполь-
зования этих механизмов для активизации инвестиционной и инновационной деятель-
ности в Украине.

Ключевые слова: специальный правовой режим экономической деятельности, спе-
циальная экономическая зона, территория приоритетного развития, технологический 
парк, научный парк, индустриальный парк, инвестиции

Yehorova O.O. Improvement of the Territorial and Organizational Tools of the Invest
ment Activity Stimulation in Ukraine.

The article considers results of usage of the current territorial and organizational 
tools of investment and innovation activity stimulation in Ukraine. It identifies systemic 
problems that didn’t allow realizing the whole potential of territorial and organizational 
tools. It also outlines the practical steps that were made in their reforming and proposes leg-
islative changes for further stimulation of investment and innovation activity in Ukraine.

Keywords: special legal regime of economic activities, special economic zone, priority 
development territory, technology park, science park, industrial park, investments
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛіННЯ  
В мЕХАНіЗмі ГАРАНтіЙ ЗАХИстУ  

іНОЗЕмНИХ іНВЕстИЦіЙ В УКРАЇНі
У статті розглянуто роль державного управління в механізмі гарантування захис-

ту іноземних інвестицій в Україні. Подано дефініцію поняття “державні гарантії за-
хисту іноземних інвестицій”. Запропоновано класифікацію видів, груп, форм гарантій 
захисту іноземних інвестицій.

Ключові слова: іноземні інвестиції, гарантії захисту іноземних інвести-
цій, механізм гарантування захисту іноземних інвестицій, державне управ-
ління гарантіями захисту іноземних інвестицій

Захист іноземних інвестицій — важливе завдання, що постає перед 
органами державного управління, які здійснюють регулювання інвес-
тиційних відносин. Законодавче закріплення надійних гарантій захисту 
іноземних інвестицій сприятиме збільшенню обсягів іноземного інвес-
тування в економіку України. У свою чергу, захист іноземних інвести-
цій не можливий без ефективного державного управління в цій сфері. 
Саме тому ця тема є доволі актуальною і потребує наукового дослі- 
дження.
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Вивчали механізм гарантування захисту іноземних інвестицій в 
Україні такі науковці та практики права, як В. Коссак [1], Г. Грищенко 
[2], В. Мусієнко [3], О. Семерак [4], О. Зельдіна [5], В. Самойленко [6] 
та ін. Однак фундаментальних досліджень ролі державного управління 
в цьому механізмі вітчизняні науковці майже не здійснювали.

На нашу думку, доцільно виділити такі групи гарантій захисту іно-
земних інвестицій: політичні, економічні та юридичні.

Політичні гарантії відображають спрямованість політики держави 
у сфері інвестування.

Економічні гарантії полягають, насамперед, у створенні такого еко-
номічного середовища, що забезпечило б належні умови для захисту іно-
земних інвестицій на макро- та мікрорівнях. Тобто, власне, йдеться про 
економічні умови, які мають сприяти збереженню інвестицій та отриман-
ню прибутку від інвестування, бо саме в цьому й полягає економічна до-
цільність здійснення інвестування.

Юридичні гарантії охоплюють правові засоби захисту прав та інте-
ресів іноземних інвесторів.

Зазначимо, що згадані групи гарантій слід розглядати у взаємо зв’яз-
ку. Так, юридичні гарантії взаємопов’язані з політичними, адже від 
спря мованості політики держави залежить, які конкретні гарантії за-
хисту прав інвесторів матимуть юридичне закріплення в нормах права.

Зв’язок політичних і юридичних гарантій з економічними виявля-
ється в тому, що від політики держави та від правового регулювання 
іноземних інвестицій значною мірою залежить сприятливість еконо-
мічного середовища для залучення інвестицій. Зауважимо, що вплив 
політичних і юридичних гарантій на економічні здійснюється, на нашу 
думку, у двох напрямах. 

Перший напрям виявляється у стабільності та рівні розвитку еко-
номіки країни, що, безумовно, значною мірою залежить від правової 
політики та правового регулювання. Другий напрям стосується спря-
мування державної політики та правового регулювання на захист прав 
та інтересів іноземних інвесторів через встановлення гарантій захисту 
іноземних інвестицій, які мають економічний (матеріальний, грошо-
вий) характер.

Правове регулювання захисту іноземних інвестицій здійснюється 
різними законами та підзаконними нормативно-правовими актами. Це, 
зокрема, Закони України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 
1991 р. [7] і “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р. 
[8], Указ Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні 
компанії” від 19 лютого 1994 р. [9] та ін.

Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України “Про інвестиційну діяль-
ність” державні гарантії захисту інвестицій — це “система правових 
норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань 
фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності 
і сплати ними податків, зборів (обов’язкових платежів)” [7]. На нашу 
думку, це визначення потребує змін, оскільки державні гарантії за-
хисту інвестицій не варто розглядати як систему правових норм, бо 
вони є способами та засобами захисту інвестицій, вираженими через 
правові норми. Тому вважаємо, що ч. 4 ст. 19 згаданого Закону варто 
змінити і викласти в такій редакції: “державні гарантії захисту інвес-



112 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

тицій — це нормативно визначені способи та засоби захисту інвестицій, 
які реалізуються в порядку, встановленому законодавством, та не 
 стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвес-
тиційних відносин і сплати ними обов’язкових платежів (податків, 
зборів)”.

Слід наголосити, що в законодавстві України не закріплено визна-
чення поняття “державні гарантії захисту іноземних інвестицій”. Де-
фініцію цієї категорії можна знайти тільки в доктрині права. Як зазна-
чено в “Юридичній енциклопедії”, виданій за редакцією Ю. Шемшу-
ченка, державні гарантії захисту іноземних інвестицій — це законодавчо 
встановлені гарантії з боку держави з метою забезпечення належного 
правового режиму інвестиційної діяльності та заохочення вкладання 
іноземного капіталу в пріоритетні галузі економіки України [10, с. 155]. 
На нашу думку, державні гарантії захисту іноземних інвестицій — це 
визначені законодавством способи та засоби захисту іноземних (прямих 
і непрямих) інвестицій, що встановлюються державою з метою охорони 
прав та інтересів іноземних інвесторів.

У Законі України “Про режим іноземного інвестування” [8] окреми-
ми статтями виділено такі групи державних гарантій захисту іноземних 
інвестицій:

— гарантії у разі зміни законодавства;
— гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій 

державних органів та їх посадових осіб;
— компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам;
— гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності;
— гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних 

внаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Недоліком зазначеного Закону є відсутність класифікацій гарантій 

захисту іноземних інвестицій, у зв’язку з чим систему гарантій не сфор-
мовано належним чином.

За характером гарантії захисту іноземних інвестицій, на нашу дум-
ку, можна поділити:

— на загальні — законодавчо закріплені гарантії, котрі стосуються 
захисту як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій;

— спеціальні — правові гарантії, визначені законодавством, що 
регулює захист виключно іноземних інвестицій.

Вважаємо, до Закону України “Про режим іноземного інвестування” 
потрібно включити ст. 7-1, в якій закріпити зазначену класифікацію, 
та викласти її в такій редакції:

“Стаття 7-1. Види гарантій захисту іноземних інвестицій
Гарантії захисту іноземних інвестицій поділяються:
— на загальні гарантії — правові гарантії, котрі стосуються захисту 

як внутрішніх, так і іноземних інвестицій;
— спеціальні гарантії — правові гарантії захисту виключно інозем-

них інвестицій”.
В. Самойленко, розглядаючи захист прямих інвестицій (ПІ), зважа-

ючи на практику діяльності інвесторів у правовому полі України, ви-
окремлює такі головні види захисту:
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— законодавчий, тобто врегулювання відносин інвестування та су-
міжних відносин (власності, підприємств і підприємництва тощо) чин-
ним законодавством;

— правозастосування, тобто використання чинного законодавства 
зацікавленими особами (інвесторами, юристами, керівниками підпри-
ємств та ін.) у процесі інвестування;

— судовий, тобто використання чинного законодавства судовими 
органами під час вирішення спорів, пов’язаних з ПІ [6].

На нашу думку, наведена класифікація є дещо спірною. Зокрема, 
категорію “правозастосування” у згаданому контексті слід замінити 
на конструкцію “використання права”. Як зазначає О. Скакун, право-
застосування — це здійснювана в процедурно-процесуальному поряд-
ку владно-організувальна діяльність компетентних державних органів 
і посадових осіб, яка полягає в індивідуалізації юридичних норм 
стосовно конкретних суб’єктів і конкретних життєвих випадків в акті 
застосування норм права [11, с. 388—389]. Тобто правозастосування 
є діяльністю уповноважених державних органів, а не осіб, які вико-
ристовують права, надані їм юридичними нормами. Застосування 
чинного законодавства зацікавленими особами — окрема форма ре-
алізації права, що в теорії отримала назву “використання права”. Як 
зауважує Т. Тарахонич, використання права — це форма реалізації 
уповноважувальних норм, змістом якої є активна поведінка суб’єктів, 
здійснювана за власним бажанням [12, с. 451]. Крім того, на нашу 
думку, в розглянутій класифікації йдеться про форми захисту іно-
земних інвестицій, а класифікація видів має бути конкретнішою.

З огляду на зазначене вважаємо, що доцільно виокремити такі форми 
захисту іноземних інвестицій в Україні:

— державний — адміністративний і судовий;
— недержавний — самозахист і громадський захист.
Оскільки така класифікація має важливе практичне значення для 

захисту прав та інтересів як національних, так і іноземних інвесторів, 
то, на нашу думку, доцільно закріпити її в Законі України “Про інвес-
тиційну діяльність”, включивши до нього статтю 19-1, яку викласти в 
такій редакції:

“Стаття 19-1. Форми захисту інвестицій
В Україні гарантуються такі форми захисту інвестицій:
— державний: адміністративний та судовий захист;
— недержавний: самозахист і громадський захист.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України “Про інвестиційну діяль-

ність” державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з 
метою реалізації економічної, науково-технічної й соціальної політики, 
виходячи з цілей та показників економічного і соціального розвитку 
України, державних та регіональних програм розвитку економіки, 
державного і місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів 
фінансування інвестиційної діяльності [7].

частиною 2 ст. 19 зазначеного Закону передбачено, що держава га-
рантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іно-
земних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством 
України та укладеними нею міжнародними договорами. Інвесторам, у 
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тому числі іноземним, надано рівні права, що виключає застосування 
заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управ-
лінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передба-
чено умови і порядок вивезення вкладених цінностей і результатів 
інвестицій [7].

Як відомо, інвестиційна діяльність пов’язана з певним ризиком, а 
тому обсяг інвестицій значною мірою залежить від ефективного дер-
жавного управління цією сферою.

Роль державного управління в механізмі гарантування захисту іно-
земних інвестицій, на нашу думку, реалізується в таких чотирьох 
напрямах.

1. Органи державного управління здійснюють інвестиційну політику 
держави шляхом видання нормативно-правових актів, які визначають 
спрямованість цієї політики.

2. Органи державного управління реалізують норми законодавства, 
що регулюють питання захисту іноземних інвестицій, через правоза-
стосовну діяльність.

3. Органи державного управління проводять політику в суміжних 
сферах, таких як підприємництво, відносини власності та ін.

4. Органи державного управління в межах своїх повноважень здій-
снюють контроль за додержанням законодавства у сфері захисту іно-
земних інвестицій.

Перший напрям діяльності органів державного управління щодо 
захисту іноземних інвестицій полягає у деталізації законодавчо вста-
новлених норм, що регулюють питання захисту іноземних інвестицій. 
Саме від органів державного управління залежить, наскільки якісно 
буде захищено права іноземних інвесторів, адже саме ці органи безпо-
середньо деталізують положення Закону України “Про режим інозем-
ного інвестування”, норми якого є загальними і, як правило, не містять 
механізмів прямої дії. Як зауважує А. Кот, встановлення умов здій-
снення і гарантій захисту прав іноземних інвесторів є безумовним по-
зитивом, однак через брак дієвих законодавчих механізмів реалізації 
права і гарантії для інвесторів здебільшого залишаються деклараціями 
[13]. Тому діяльність органів державного управління нині має бути 
спрямована на ліквідацію цих прогалин через створення відповідного 
організаційно-правового механізму на підзаконному рівні. А згодом 
відповідний механізм потрібно закріпити й на рівні закону. Проте варто 
зазначити, що підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері до-
сить мало. Норми, котрі регламентують гарантування захисту інозем-
них інвестицій, як правило, містяться в різноманітних комплексних 
підзаконних актах, що поряд з іншими питаннями регулюють захист 
прав та інтересів іноземних інвесторів. Прикладом такого акта є Указ 
Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” 
від 19 лютого 1994 р. [9].

Другий напрям діяльності органів державного управління реалізу-
ється шляхом прийняття індивідуально-правових актів, які стають 
засобом конкретизації положень нормативно-правових актів з метою 
вирішення окремих справ.
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Третій напрям полягає в тому, що органи державного управління 
видають підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють відноси-
ни, котрі за своєю сутністю не є інвестиційними, але здійснюють на 
останні вплив.

четвертий напрям діяльності органів державного управління вияв ляє 
реалізацію функції контролю у сфері захисту іноземних ін  вестицій.

Аналізуючи проблеми державного управління у галузі захисту іно-
земних інвестицій, науковці підкреслюють декларативний характер 
відповідних норм законодавства, наявність великої кількості прогалин 
та колізій. Окремі вчені наголошують на необхідності прийняття інвес-
тиційного кодексу. Так, Т. Косянчук зазначає, що перспективним на-
прямом подальшого вдосконалення правової регламентації інвестицій-
ного процесу в Україні є розроблення загального кодексу інвестицій, 
оскільки національні інвестори, як і іноземні, потребують чіткої регла-
ментації інвестиційних відносин з боку держави, надання гарантій і 
стабільних умов для здійснення інвестицій [14, с. 10]. На нашу думку, 
якщо такий кодекс буде прийнято, окремий розділ його необхідно при-
святити врегулюванню правового статусу органів державного управлін-
ня у сфері захисту інвестицій та закріпленню організаційно-правового 
механізму їхньої діяльності.

Відповідно до ст. 12 Закону України “Про інвестиційну діяльність” 
державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління 
державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної 
діяльності та контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасни-
ками інвестиційної діяльності [7]. Проблема полягає в тому, що ефек-
тивного механізму управління у сфері захисту іноземних інвестицій 
наразі не вироблено. Вважаємо, першим кроком у створенні такого 
механізму має стати прийняття Закону “Про основи державного управ-
ління у сфері захисту іноземних інвестицій в Україні”, в якому потрібно 
закріпити головні напрями державного управління у сфері захисту 
іноземних інвестицій, окреслити основні повноваження загальних і 
спеціальних органів державного управління у цій галузі та визначити 
організаційно-правовий механізм гарантування захисту іноземних ін-
вестицій в Україні.

Отже, органи державного управління відіграють важливу роль у 
механізмі гарантування захисту іноземних інвестицій. Водночас існує 
нагальна потреба в удосконаленні організаційно-правових засад діяль-
ності органів державного управління у цій сфері та створенні й закрі-
пленні у правовому полі ефективної системи гарантій захисту іноземних 
інвестицій.

Вважаємо, що ця тема потребує ґрунтовних наукових досліджень з 
метою подальшого реформування державного управління у сфері за-
хисту іноземних інвестицій в Україні.
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рантирования защиты иностранных инвестиций в Украине. 

В статье рассматривается роль государственного управления в механизме гаран-
тирования защиты иностранных инвестиций в Украине. Приводится дефиниция по-
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мЕтОДОЛОГіЯ ФОРмУВАННЯ  
сИстЕмИ ОЦіНЮВАННЯ ЕФЕКтИВНОсті ДіЯЛЬНОсті 
ОРГАНіВ УПРАВЛіННЯ сіЛЬсЬКИмИ тЕРИтОРіЯмИ

У статті розглянуто методологічні підходи до оцінювання ефективності діяльності 
органів управління сільськими територіями, проаналізовано зарубіжний і вітчизня-
ний досвід, запропоновано систему індикаторів розвитку сільських територій.

Ключові слова: система мотивації, потреби, сільські території, управлін-
ська система, система індикаторів 

Життям окремої людини, колективу, суспільства рухають потреби і 
тільки потреби, які умовно поділяють на п’ять рівнів. До першого (най-
нижчого) належать матеріальні (елементарні) потреби — в харчуванні, 
збереженні сприятливої для тіла температури (завдяки одягу, житлу), 
в уникненні болю, — що на сучасному етапі через низький рівень мате-
ріального добробуту задовольняються в Україні не повністю. Так, частка 
сільського населення із середнім загальним доходом на одну особу за 
місяць, нижчим від прожиткового мінімуму, становить 28 %, з яких 
майже 40 % — це особи, котрі працюють. Структура витрат, яка склалась 
у сільській місцевості, засвідчує, що на їжу, одяг, житло та отримання 
найнеобхідніших послуг сільські домогосподарства спрямовують до 90 % 
свого бюджету. Проте навіть основна фізіологічна потреба в харчуванні, 
без якої неможливе існування людини, задовольняється не повною мірою. 
Вивчення структури раціону селян показує, що споживання ними основ-
них продуктів не відповідає нормам раціонального харчування.

Наявні суспільні умови не дають можливості підвищити рівень жит-
тя сільського населення. Оскільки у селі бракує робочих місць або вони 
низької якості, особи працездатного віку опиняються за межею біднос-
ті. У ще гіршій ситуації перебувають соціально незахищені верстви 
населення (особи похилого віку, інваліди, вагітні жінки, діти, позбав-
лені батьківського піклування та ін.), які не в змозі бути повноцінними 
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учасниками соціально-трудових відносин. Неможливість задовольнити 
потреби змушує селян мігрувати або вчиняти дії, які супе речать сус-
пільним і громадським інтересам, внаслідок чого поширюються такі 
явища, як злочинність, алкоголізм, наркоманія.

Для успішного розв’язання зазначених вище проблем потрібно 
пам’ятати, що функціонування та розвиток сільських територій як со-
ціально-економічних систем підпорядковується відповідним закономір-
ностям. Властивості системи не можна зводити до суми властивостей її 
складових, а отже, потреби громади не є простою сукупністю потреб 
усіх її членів. Крім того, важливо враховувати інтереси кожного члена 
громади, оскільки видалення одного з елементів сукупності порушить 
її цілісність. 

Систему відносин у громаді слід будувати, з одного боку, зважаючи 
на принципи індивідуалізму та визнаючи свободу кожної особистості, 
а з іншого — виходячи з обов’язків людини перед суспільством, в якому 
вона проживає. Інтегрувальним елементом, що сприяє цілісності та 
організованості соціально-економічної системи, є наявність єдиної спіль-
ної мети. Для сільських територій — це забезпечення гідного рівня жит тя 
населення та створення сприятливого життєвого середовища в сільській 
місцевості.

Формування та гармонізація взаємовідносин усіх учасників процесу 
життєдіяльності села, узгодження системи цілей членів сільських гро-
мад, вироблення відповідних “правил гри” є завданням управлінської 
підсистеми. Проте неузгодженість та нескоординованість діяльності 
суб’єктів управління поглиблюють кризовий стан сільських територій. 

Показник рівня життя сільської громади не є основним критерієм 
оцінювання ефективності роботи суб’єктів управління сільськими те-
риторіями. Досить відчутним залишається вплив державних органів 
влади на розвиток села. Як правило, відповідні установи розташовані 
за межами сільської місцевості, а їхній кадровий склад формується 
переважно з міських жителів, для яких результати роботи та умови 
життя не взаємопов’язані. На противагу цьому посадові особи органів 
місцевого самоврядування проживають на території громади і здатні 
усвідомити, що від прийнятих ними рішень залежить не тільки рівень 
їхнього життя, а й добробут їхніх рідних, близьких та сусідів. 

Оскільки в межах однієї статті ми не маємо можливості розглянути 
всі складові системи розвитку сільських територій, то зосередимо увагу 
на таких її елементах, як “цілі” та “правила гри”, що передбачають 
оцінювання впливу результатів діяльності всіх суб’єктів управління на 
рівень життя членів громади.

Система оцінок має охоплювати всі ієрархічні рівні управління — 
від найвищого, загальнодержавного, до найнижчого — місцевого. Нині 
в Україні такої системи немає, хоча є певні напрацювання, зокрема 
здійснено досить багато наукових досліджень щодо регіонального рівня 
управління [1—6]. Згідно з чинним законодавством оцінювання розви-
тку сільських територій провадиться не комплексно, а залежно від мети 
та завдань того чи іншого нормативно-правового акта [7—9].

На відміну від України за кордоном, зокрема в західноєвропейських 
країнах, у контексті концепції сталого розвитку розроблено чітку сис-
тему оцінювання рівня розвитку територій, яка охоплює всі ступені 
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управління — від міжнародного до окремих муніципальних утворень. 
Так, на виконання розділу 40 “Порядку денного на ХХІ століття” від-
повідною комісією при ООН було створено систему індикаторів для 
вимірювання рівня сталого розвитку країн. Ці показники поділили на 
чотири групи: соціальні (рівність, здоров’я, освіта, домогосподарства, 
безпека, населення), економічні (економічна структура, виробництво і 
споживання), екологічні (стан атмосфери, земель, океанів, морів та 
прибережної зони, якість води й біорізноманіття) та інституційні (рам-
кові умови, інституційне будівництво).

Паралельно з комісією при ООН над цим питанням працювали такі 
міжнародні органи та організації, як Євростат, Світовий банк, Органі-
зація економічного співробітництва та розвитку та ін. Наприклад, 
річний звіт Світового банку про розвиток містить близько 80 показни-
ків, поділених на 6 груп.

Система індикаторів, розроблена Організацією економічного співро-
бітництва та розвитку, також складається з шести груп: соціальні, 
економічні, енергетичні, житлові, індикатори санітарії навколишнього 
середовища та сталості розвитку.

Кількість показників сталого розвитку, запропонованих Європей-
ським Союзом, сягає 42, і їх згруповано за 10 основними напрямами: 
економічний розвиток, бідність і соціальна виключеність, старіння 
населення, здоров’я, зміни клімату Землі й енергія, виробництво та 
споживання, менеджмент природних ресурсів, транспорт, глобальне 
управління, глобальне партнерство.

Найскладнішим завданням у формуванні систем оцінок розвитку 
територій є визначення переліку індикаторів на муніципальному рівні. 
У західноєвропейських країнах немає єдиної схеми їх побудови, і в 
кожному населеному пункті залежно від мети розвитку створюється 
власна система. Наприклад, у Німеччині в місті Хоккенхайм такі інди-
катори об’єднано в п’ять груп: екологія, економіка, суспільство або со-
ціальний розвиток, участь та додаткові показники, тоді як у берлін-
ському районі Трептов-Кепенік цей перелік значно менший і містить 
традиційні екологічні, економічні й соціальні індикатори [10].

Попри те, що кожен населений пункт розробляє власну систему по-
казників, можна виокремити спільні особливості. Так, у досліджених 
нами стратегіях сталого розвитку [11—15] пріоритетне значення мають 
економія енергоресурсів та екологічні аспекти (забруднення повітря, во-
дойм, накопичення та переробка відходів). Вагоме місце належить блоку 
індикаторів, пов’язаних зі створенням комфортних умов життя для міс-
цевого населення шляхом вирішення таких проблем, як поліпшення 
житлових умов, доступність суспільного транспорту, забезпечення тиші 
та спокою. Економічний розвиток орієнтовано на підтримку місцевих 
підприємств, особливо соціально і суспільно корисних, збалансування 
структури економіки та сприяння високому рівню зайнятості населення. 
Майже всі системи передбачають оцінювання участі населення в суспіль-
ному житті муніципального утворення, співробітництва з міжнародним 
співтовариством та внеску території в розв’язання глобальних проблем. 

На основі власних досліджень, врахування вітчизняних наукових 
розробок та зарубіжного досвіду у сфері функціонування сільських те-
риторій, а також узгодження пропозицій із сільськими та селищними 
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головами, нами запропоновано систему індикаторів розвитку територій, 
що складається з трьох груп: економічної, соціальної та екологічної.

До економічної групи ми відносимо такі показники: виробництво 
валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005 р.) 
у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; обсяг реалізованої 
продукції промисловості в розрахунку на одну особу; кількість малих 
підприємств на 1000 осіб наявного населення (крім сільськогосподар-
ських); чисельність фізичних осіб — підприємців у розрахунку на 100 
осіб населення; роздрібний товарооборот на одну особу; обсяг реалізова-
них послуг у розрахунку на одну особу; кількість кооперативів з обслу-
говування на 100 осіб наявного населення; рівень безробіття населення; 
середня сума витрачених коштів на одного працівника — члена громади 
(передбачених колективним договором); дохід від підприємницької ді-
яльності на одну фізичну особу — підприємця; дохід від особистого се-
лянського господарства на одну особу; середньомісячна заробітна плата 
найманих працівників; частка населення із середніми на одну особу ви-
тратами за місяць, нижчими від прожиткового мінімуму; середній розмір 
соціальної допомоги, наданої одній особі; податкові надходження до 
місцевого бюджету; надходження до бюджету розвитку місцевих бюдже-
тів; надходження плати за оренду комунального майна та приміщень.

Для визначення рівня соціального розвитку сільських територій нами 
запропоновано такі індикатори: кількість дітей до 18 років у розрахунку 
на 1000 осіб населення; чисельність молоді (18—30 років) у розрахунку 
на 1000 осіб населення; природний приріст населення на 1000 осіб на-
селення; чисельність осіб, які виїхали за рік із сільської місцевості; 
кількість осіб, яким надано медичну допомогу (амбулаторно і під час 
виїздів бригад швидкої медичної допомоги), на 1000 осіб населення; ви-
трати на невідкладну медичну допомогу на одну особу; захворюваність 
на інфекційні хвороби та туберкульоз на 1000 осіб населення; смертність 
дітей у віці до одного року на 1000 народжених; охоплення дітей дитя-
чими дошкільними закладами; чисельність випускників загальноосвіт-
ніх навчальних закладів, які вступили до вищих навчальних закладів; 
частка населення території, яке має базову або вищу освіту (особи, котрі 
навчаються у вищих навчальних закладах І—ІV рівнів акредитації, 
отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, ма-
гістра); кількість закладів клубного типу на один сільський населений 
пункт; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призна-
чення; оновлення книжкового фонду бібліотек; кількість спортивних 
споруд на 100 осіб населення; протяжність вуличного освітлення; ви-
трати на озеленення вулиць; введення в експлуатацію житлового фонду 
на 1000 осіб наявного населення; частка газифікованого, обладнаного 
водопроводом та каналізацією житлового фонду; кількість зареєстрова-
них злочинів на 100 осіб наявного населення.

В екологічній сфері, зважаючи на актуальність завдань зі створення 
механізмів охорони навколишнього природного середовища сільських 
територій та відшкодування завданих громадам збитків, слід викорис-
товувати такі показники: обсяг зворотних вод, скинутих у природні 
поверхневі водні об’єкти; обсяг викидів шкідливих речовин в атмосфер-
не повітря; наявність небезпечних відходів; витрати на охорону навко-
лишнього природного середовища; частка фактично сплачених еколо-
гічних зборів у загальній сумі пред’явлених. 
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Запропонована система показників стосується всіх рівнів управління 
сільськими територіями і охоплює всіх його суб’єктів. Для прикладного 
використання її необхідна деталізація залежно від специфіки діяльності 
кожного органу державної влади та місцевого самоврядування. 

Названі показники є загальними й орієнтовними. На практиці — при 
застосуванні на муніципальному рівні — ця система має бути гнучкою, 
оскільки в Україні 12 тис. сільських рад, діяльність яких охоплює 
близько 28 тис. сільських населених пунктів, котрі значно відрізняють-
ся за якісними характеристиками жителів (віковою структурою, рівнем 
освіти тощо). Відповідно потреби, мотиви та цілі цих громад також є 
різними, що підтвердило проведене нами опитування сільських жите-
лів: для молоді першочергове значення мають наявність освітніх закла-
дів та можливість культурного проведення дозвілля, тоді як для біль-
шості осіб похилого віку найважливішою є наявність закладів охорони 
здоров’я.

Усвідомлення громадою своїх потреб та формування цілей розвитку 
знаходять відображення у стратегічному плануванні. При цьому для 
врахування потреб усіх жителів незалежно від майнового стану, віку, 
соціального статусу, важливою є активна участь населення у процесі 
планування. Слід також враховувати, що “правила гри” на сільських 
територіях створюються, з одного боку, на підставі офіційних норма-
тивно-правових актів, а з іншого — під впливом неформальних чинни-
ків. Зважаючи на специфіку сільського способу життя, особливо значну 
роль тут відіграють міжособистісні стосунки, неформальне спілкуван-
ня. Виникають ситуації, коли директивні, нав’язані зверху рішення 
селяни не виконують або виконують так, що результат значно відріз-
няється від очікуваного. 

Реалізація біосоціальної концепції можлива лише за умови створен-
ня конкурентного середовища. Для цього громади слід порівнювати, 
що у свою чергу вимагає певної уніфікації систем оцінок на районному 
та обласному рівнях. Це спричиняє виникнення низки методологічних 
проблем. Так, складність побудови будь-яких моделей розвитку сіль-
ських територій полягає в недостатній повноті або неможливості отри-
мання інформації. Українським законодавством заборонено вимагати 
від суб’єктів господарювання надання непередбаченої нормативно-пра-
вовими актами звітності. Вибір показників ускладнюється тим, що 
регіони України значно відрізняються за природними й соціально-еко-
номічними умовами, тому індикатори мають бути співмірними (у роз-
рахунку або на одну особу, або на площу території), а в решті випадків 
потрібно використовувати відносні показники. 

Іншою методологічною проблемою є порівнянність показників з пев-
ним критичним значенням, нижче від якого відбудеться руйнація сис-
теми. Це вимагає вироблення мінімальних соціальних стандартів забез-
печеності сільського населення послугами об’єктів соціальної інфраструк-
тури, а також гарантій дотримання зазначених стандартів урядом. 

Відповідно до міжнародних нормативно-правових актів кожна лю-
дина має право на такий життєвий рівень (тобто харчування, одяг, 
житло, медичний догляд, соціальне обслуговування), який необхідний 
для підтримання здоров’я і добробуту її та її сім’ї, та право на забез-
печення у разі безробіття, інвалідності тощо. У ст. 48 Основного закону 
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України — Конституції також зазначено, що кожен має право на до-
статній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло [16]. 

На виконання Конституції та з метою визначення механізму реалі-
зації соціальних прав та соціальних гарантій громадян Міністерством 
праці та соціальної політики України затверджено Державний класи-
фікатор соціальних стандартів та нормативів [17], яким передбачено 
впровадження державних соціальних стандартів і норма тивів у таких 
сферах: доходи населення; соціальне обслуговування; житлово-кому-
нальне обслуговування; транспортне обслуговування та зв’язок; охо-
рона здоров’я; забезпечення навчальними закладами; обслуговування 
закладами культури; обслуговування закладами фізичної культури та 
спорту; побутове обслуговування, торгівля та громадське харчування; 
соціальна робота з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей. 

Як засвідчують проведені нами дослідження, соціальні стандарти, 
що діють нині в Україні, потребують перегляду. Аналіз та оцінка су-
часної ситуації в селах підтверджують, що рівень забезпеченості селян 
об’єктами соціальної інфраструктури є досить високим і в цілому від-
повідає чинним нормативам, за винятком медичних закладів, які мають 
бути в кожному населеному пункті незалежно від чисельності жителів. 
Але таке становище є не результатом соціально-економічного розвитку, 
а наслідком скорочення сільського населення. 

Отже, запропонована у статті система оцінювання може бути засто-
сована органами державної влади та місцевого самоврядування для 
прийняття управлінських рішень, прогнозування результатів їх вико-
нання та відповідного контролю. Однак для відродження сільських 
територій, становлення соціально-трудових відносин та побудови адек-
ватних “правил гри” у громаді необхідно досліджувати інші елементи 
мотиваційної системи. 
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морозюк Н.В. Методология формирования системы оценки эффективности де-
ятельности органов управления сельскими территориями.

В статье рассматриваются методологические подходы к оценке эффективности 
деятельности органов управления сельскими территориями, проанализирован зару-
бежный и отечественный опыт, предложена система индикаторов развития сельских 
территорий.

Ключевые слова: система мотивации, потребности, сельские территории, управ-
ленческая система, система индикаторов

Morozyuk N.V. Methodology of formation the system of evaluating the effectiveness of 
authorities that govern rural areas. 

The article presents methodological approaches to the evaluation of the efficiency of 
the activities performed by administrations governing rural areas. Local and international 
experience is analyzed. The system of indicators that evaluate the level of development of 
the rural areas is proposed.

Keywords: system of motivation, demands and needs, rural areas, the system of 
governing, the system of indicators
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ФОРмУВАННЯ сОЦіАЛЬНОГО ПАРтНЕРстВА  
В сИстЕмі УПРАВЛіННЯ РОЗВИтКОм  

сіЛЬсЬКИХ тЕРИтОРіЙ: іННОВАЦіЙНИЙ ПіДХіД
Висвітлено зміни в системі управління розвитком сільських територій, проаналі-

зовано сучасний стан зайнятості в сільському господарстві. Обґрунтовано інновацій-
ний підхід до формування соціального партнерства на територіальному рівні та моти-
вації праці в органах управління сільськими територіями.

Ключові слова: соціальне партнерство, управління розвитком сільських 
територій, мотивація праці в органах управління сільськими територіями, 
інноваційні засади соціального партнерства, оцінка розвитку адміністратив-
но-територіальних одиниць, критерії оцінювання

У післявоєнний період і до початку 90-х років ХХ ст. сільське гос-
подарство України стрімко й поступально розвивалося. Було сформо-
вано потужний агропромисловий комплекс, і вагому роль відігравала 
його ключова ланка — аграрна сфера, яка забезпечувала в селах основну 
занятість та розвиток усіх галузей соціальної інфраструктури. Голов-
ним суб’єктом соціально-економічного розвитку сільських територій 
тоді було колективне господарство — колгосп чи радгосп, оскільки до 
сфери його компетенції також входив соціальний розвиток громад.

Перехід до ринкової економіки спричинив реформування сільсько-
господарських підприємств. Нині вони займаються виробництвом, і 
їхньою головною метою є отримання максимального прибутку, підви-
щення рентабельності. Розвиток аграрного сектору економіки за остан-
нє десятиріччя привів до значної диференціації господарських типів 
аграрних формувань. З’явилися дві нові форми господарювання — фер-
мерські господарства й агрохолдингові компанії, а також почали стрім-
ко розвиватись особисті селянські господарства. Проте значна частина 
працездатного сільського населення втратила робочі місця в суспільно-
му секторі економіки й відповідний “соціальний пакет” (рис. 1).
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Рис. 1. Формування й використання трудових ресурсів села 
Побудовано автором на основі джерел: [1—4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питаннями 
удосконалення системи соціально-трудових відносин, мотивації праці, 
формування дієвого соціального партнерства тощо займаються багато 
вчених-економістів. Дослідження цієї проблематики в аграрному сек-
торі економіки здійснювали такі вчені, як В. Дієсперов, М. Малік, 
О. Попова, І. Прокопа, В. Терещенко, Л. червінська, К. Якуба та ін. 
Проте науковці мало уваги приділяють питанням формування дієвого 
соціального партнерства в управлінні сільськими територіями на об-
ласному, районному й сільському (селищному) рівнях, проблемам удо-
сконалення мотивації й стимулювання праці персоналу органів місцевої 
влади різних рівнів управління на умовах змагальності.

Метою цієї статті є обґрунтування інноваційних методичних засад 
формування соціального партнерства в системі управління соціально-
економічним розвитком сільських територій, поліпшення екологічного 
стану останніх та вдосконалення мотивації праці персоналу органів 
влади на місцях.

Зважаючи на нинішню складну соціальну ситуацію у селах, потріб-
но привертати увагу вчених, чиновників і практиків до розроблення й 
реалізації заходів щодо підвищення соціальної ефективності сільського 
господарства та сталого розвитку сільських територій, зокрема:

1) удосконалення організаційно-економічного механізму земельних 
відносин (розвиток орендних відносин, обмеження кількості учасників 
і площ земельних масивів аграрних формувань, встановлення нормати-
вів зайнятості в суспільному секторі аграрної економіки, формування 
належного контролю за родючістю сільськогосподарських земель);

2) розширеного відтворення основних засобів сільськогосподарських 
товаровиробників (удосконалення амортизаційної, інвестиційної по-
літики, фінансово-кредитного механізму; підтримка сільськогосподар-
ського машинобудування, нововведень у агротехніці й технології);

3) державної підтримки й надання пріоритету соціально-економіч-
ному розвиткові села (удосконалення системи оплати праці, соціального 
захисту й пенсійного забезпечення працівників сільського господар-
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ства; розвиток несільськогосподарських видів діяльності; формування 
соціального партнерства між членами сільської громади, сільським 
бізнесом і управлінським корпусом сільських територій та ін.).

У межах останнього напряму розроблено нову концепцію й мето-
дичні засади формування соціального партнерства в системі управління 
розвитком сільських територій та дієвої мотивації роботи керівних 
кадрів органів управління сільськими територіями щодо створення 
сприятливих умов життєдіяльності й праці у селах.

За останні два десятиліття галузевий принцип організації системи 
управління соціально-економічним розвитком села було замінено на 
територіальний. Тепер вирішення питань розвитку сільської економіки, 
соціальної сфери села та забезпечення охорони довкілля в сільській 
місцевості стало головним обов’язком управлінського корпусу органів 
державної влади й місцевого самоврядування. Проте часта зміна та 
ротація посадовців вищого й середнього рівнів, дублювання і розпоро-
шення повноважень між владними структурами, а головне — відсут-
ність у державних чиновників мотивації праці не сприяють вирішенню 
проблем розвитку села. Ані глава адміністрації, ні керівники й праців-
ники її підрозділів, силових структур, контрольних служб і наглядових 
органів, ні представники бізнесових кіл тощо не мають прямої (матері-
альної й нематеріальної) зацікавленості у вирішенні суспільно значу-
щих питань розвитку аграрного й інших секторів економіки, житлово-
комунального й побутового господарств, дошкільної й шкільної освіти, 
сфери охорони здоров’я, фізичної культури й спорту, громадського 
харчування на селі тощо.

Отже, головною причиною деструктивного розвитку аграрного сек-
тору та сільських територій є відсутність мотивації соціально-трудової 
активності учасників забезпечення життєдіяльності сільських громад. 
Місцева влада, бізнесові кола і сільські мешканці мають сформувати 
механізм взаємовідносин та узгоджено працювати з метою створення 
належних умов для трудової діяльності селян, надання соціальних по-
слуг, тобто потрібно організувати дієве соціальне партнерство на тери-
торіальному рівні. Сторони соціально-трудових відносин повинні забез-
печити умови для розвитку сільської економіки та соціальної інфра-
структури, а побачивши перспективу, активізується й працездатне сіль - 
 ське населення.

Територіальні громади та органи влади вищого рівня, які, відповід-
но, обирають і призначають представників місцевої влади, мають оці-
нювати й контролювати їхню діяльність. І найкращим інноваційним 
варіантом оцінювання соціально-трудової активності державних служ-
бовців є формування їхнього рейтингу за системою показників, що зу-
мовить невимушене змагання чиновників за досягнення кращих резуль-
татів у діяльності, спрямованій на поліпшення соціально-економічного 
й екологічного стану сільських територій. На основі вивчення динаміки 
таких показників можна робити висновки про результативність роботи 
відповідних чиновників і доцільність їх перебування на посадах та по-
силювати мотивацію їхньої праці. члени громад відповідним чином 
реагуватимуть під час чергових виборів до місцевих рад. Тільки тоді у 
селах з’являться нові робочі місця, відродиться підприємництво, під-
вищиться рівень життя населення.
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Щоб провести максимально об’єктивне оцінювання економічного й 
соціального розвитку та екологічного стану сільських територій відпо-
відних адміністративно-територіальних одиниць (АТО), потрібно ви-
значитися із системою критеріїв-показників, які мають повною мірою 
відображати ресурсний потенціал певних територій та рівень його ви-
користання. Запропоновано оцінювати ресурсний потенціал сільських 
територій АТО за трьома групами показників. До першої групи належать 
показники, що характеризують земельні ресурси (територія, тис. кв. км; 
площа сільськогосподарських угідь, тис. га), до другої — трудові ресур-
си (чисельність наявного населення, тис. осіб; чисельність постійного 
сільського населення працездатного віку, осіб), до третьої — основний 
капітал (загальний обсяг основних засобів, млн грн; основні засоби 
сільського господарства, мисливства й лісового господарства, млн грн).

Надалі пропонуємо застосовувати три групи показників розвитку 
сільських територій, за якими можна зробити висновок про ефектив-
ність роботи органів державної влади й місцевого самоврядування: групу 
“Економічний розвиток”, що складається з 15 показників (уведення в 
дію нових основних засобів сільського господарства, млн грн; поголів’я 
великої рогатої худоби, тис. голів; обсяг виробленої продукції рослин-
ництва й тваринництва, млн грн; кількість малих підприємств, од.; 
роздрібний товарооборот підприємств у сільській місцевості, грн та ін.); 
групу “Розвиток соціальної сфери”, що містить 27 показників (чисель-
ність найманих працівників підприємств, установ, організацій, тис. осіб; 
рівень безробіття населення, %; середньомісячна номінальна заробітна 
плата найманих працівників, грн; кількість потерпілих від злочинів, 
осіб; смертність населення та кількість хворих тощо) та групу “Еколо-
гічний стан”, яка об’єднує 7 показників (частка забруднених зворотних 
вод у загальному обсязі скидання, %; використання вторинної сировини 
за видами у натуральних показниках та ін.). Усі ці показники можна 
знайти в доступних статистичних виданнях.

При розрахунку рейтингових показників беруть до уваги тільки від-
носні показники (у розрахунку на одиницю певного ресурсу чи всього 
ресурсного потенціалу) і стандартизують (нормують) їх за 100-бальною 
шкалою. Кожний окремий показник, а також інтегральні показники 
за кожним їх блоком та в цілому характеризуватимуть рівень соціаль-
но-трудової активності тих державних службовців органів влади вищої 
й середньої ланок певної сфери управління (освіта, медицина, житлово-
комунальне господарство тощо), які відповідають за забезпечення нор-
мального життєвого середовища та трудової діяльності у селах.

На прикладі областей України та Автономної Республіки Крим було 
обчислено рейтингові оцінки окремо економічного, соціального й еко-
логічного та інтегрального показників сталого розвитку сільських те-
риторій (рис. 2). Розрахунки засвідчили, що невеликий відрив між 
показниками АТО формує справедливе конкурентне середовище й рівні 
можливості для змагання серед управлінського персоналу органів дер-
жавного управління, метою чого є підвищення рівня та якості життя 
сільського населення. Надалі запропоновано поділити 25 АТО на три 
групи за досягнутим рівнем розвитку та ввести для оцінювання сталого 
розвитку сільських територій додаткові показники, які б дали змогу 
об’єктивно визначити рівень концентрації ресурсного потенціалу в тій 
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чи іншій АТО та результативність роботи адміністративного персоналу 
органів місцевої влади, що опікується відповідним напрямом розвитку 
сільських територій.

Слід зауважити, що зібрати всі зазначені показники по району в 
розрізі сіл і селищ та по області в розрізі районів не так просто. Тому 
враховуючи наявність статистичної інформації за 2006 р. для всіх об-
ластей і АР Крим (для прикладу розрахунків можна взяти дані за 
будь-який з останніх років, оскільки це не вплине на важливість отри-
мання наукового результату), нами здійснено першу спробу розраху-
вати показники сталого розвитку сільських територій АТО. У подаль-
ших дослідженнях буде звернуто увагу на методологію статистичного 
обліку та обґрунтування напрямів її удосконалення з метою проведен-
ня щорічного оцінювання комплексного розвитку сільських територій 
за статистичними даними як одного з головних напрямів оцінювання 
ефективності й удосконалення мотивації праці персоналу органів влади, 
причетного до формування оптимальних умов праці й життя в селах.

Зважаючи на тенденції й реальний стан соціально-економічного роз-
витку сільських територій, результати діяльності учасників забезпе-
чення життєвого середовища на селі, потрібно буде час від часу вносити 
й певні зміни до переліку показників рейтингової оцінки соціального, 
економічного й екологічного розвитку сільських територій, адже одні 
показники досягнуть свого оптимального значення, а інші — навпаки. 
Отже, пропонована система рейтингового оцінювання розвитку сіль-
ських територій має бути динамічною, гнучкою та стати засобом не 
лише оцінювання регіонального розвитку сільського сектору, а й моти-
вації до ефективної роботи керівників і спеціалістів різних рівнів сис-
теми управління сільськими територіями та формування на обласному, 
районному і сільському (селищному) рівнях дієвого механізму соціаль-
ного партнерства. Результати рейтингового оцінювання трудової діяль-
ності персоналу органів влади можна покласти в основу системи оплати 
й нематеріального стимулювання праці (нагородження орденами, гра-
мотами тощо).
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Ланченко Е.А. Формирование социального партнерства в системе управления раз-
витием сельских территорий: инновационный подход.

Освещены изменения в системе управления развитием сельских территорий, про-
анализировано современное состояние занятости в сельском хозяйстве. Обоснован ин-
новационный подход к формированию социального партнерства на территориальном 
уровне и мотивации труда в органах управления сельскими территориями.
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Lanchenko Y.O. Forming of social partnership in the management of rural development: 
innovative approach.

It covers the changes in the management of rural development, the current state of 
employment in agriculture. Proved an innovative approach to the formation of social 
partnership at territorial level and motivation in the administration of rural areas.
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ХУДОЖНЯ ЛітЕРАтУРА  
ЯК іНФОРмАЦіЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ПРОсУВАННЯ 

КООПЕРАтИВНОЇ іДЕЇ
На прикладі аналізу літературних праць, зокрема творчості російського поета Во-

лодимира Маяковського, продемонстровано можливості художньої літератури як ін-
формаційного джерела для просування кооперативної ідеї, розвитку кооперативного 
руху в селах. 

Ключові слова: кооператив, література, казка, інформація, Володимир 
Маяковський

Постановка проблеми. Економіст Карл Маркс зазначав, що “теорія 
стає матеріальною силою, як тільки вона оволодіває масами” [1]. Зва-
жаючи на те, що “в Україні практично зупинився процес створення 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а в окремих регі-
онах вони припинили свою діяльність” [2], кооперативна теорія, коо-
перативна ідея ще не оволоділи масами і не стали важливими чинни-
ками соціально-економічного життя українського села.

Як зазначає Г.В. Фінашина, “з економічної точки зору кооперація — 
це процес добровільного об’єднання зусиль і ресурсів суб’єктів, заці-
кавлених у досягненні певних соціально-економічних результатів, які 
можливо отримати лише або швидше за допомогою групових дій” [3]. 
Однак такої зацікавленості може й не бути, якщо потенційні учасники 
не усвідомлюють переваг та вигід таких групових дій чи навіть не зна-
йомі з предметом кооперації.

Залучивши авторитетних письменників до просування ідей коопе-
рації як “явища незвичайного, явища оригінального” [4], можна  досягти 
значного ефекту: інформація у формі літературних образів за па м’я-
товується набагато швидше, глибше, легше, ніж наукові трактати. 
Наскільки ефективно використовуються сьогодні можливості літерату-
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ри для “просування” ідеї кооперації, зокрема, у селах, — головна про-
блема цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукових досліджень відо-
браження в художній літературі проблем кооперації досі не виявлено. 
Дуже мало й сучасних літературних творів на цю тему. Вірші Сергія 
Жадана відображають те ставлення до кооперації, що сформувалося у 
пострадянському суспільстві: “Я прийшов у цей бізнес з вулиці, ще за 
совка. Я точно знаю, що класова рівність — найбільш нетривка. Я палив 
кооператорів у вісімдесятих і в дев’яностих бомбив фірмачів. Я ніде не 
вчився політекономіки, і сам нікого не вчив” [5]. Схожу думку щодо 
кооперації зразка 1991 р., неприйняття й нерозуміння кооперації зна-
ходимо у іншого літератора: “Сделаем ревизию всей кооперации. Вы-
чистим под корень в ней мы спекуляцию” [6].

Російський кредитний споживчий кооператив “Лідер” уже в тепе-
рішній час організував конкурс віршів, присвячений ювілею коопера-
тиву. Звісно, це не професійна література, однак спостерігається зовсім 
інше ставлення до кооперативів: “Мы в нем рациональный выход видим 
из наших сложных жизненных проблем” [7].

У “Бюлетені кредитних спілок України” знаходимо розділ “Байки 
від Марічки Зозулі”. Байка “Про те, як одна спілка з ліквідністю впо-
ралася” починається так, як зазвичай починаються казкові твори: “Була 
собі одна кредитна спілка...” [8]. Незважаючи на те, що Національна 
асоціація кредитних спілок України є міцною організацією, котра має 
власну систему професійного консультування та поширення інформації 
[9], згадана рубрика є постійною в “Бюлетені”, який вона публікує, і 
це свідчить про популярність байки як форми подання матеріалу.

Прикладів таких творів про сільськогосподарські обслуговуючі ко-
оперативи в Україні виявити не вдалося.

Кооперація не стала популярною темою для сьогоднішньої україн-
ської художньої літератури. Письменники не створили привабливих 
образів людини-кооператора, не змалювали діяльність людини в коо-
перації та кооператив як важливе суспільне явище, місія якого, за ви-
значенням відомого діяча англійської кооперації Н. Нельсона, — “зро-
бити моральними людей та економічні відносини” [10].

Мета цієї статті — через дослідження творів художньої літератури 
продемонструвати можливості їх використання як джерела інформації 
про кооперативи і кооперацію, для просування ідеї кооперації.

Виклад основного матеріалу. Науковці звертають увагу на те, що у 
вітчизняній літературі ХІХ ст., коли на території України зароджував-
ся кооперативний рух, були спроби відобразити це явище, зокрема, 
показати намагання інтелігенції “творити нові види суспільних взає-
мин, залишаючись при цьому просвітниками. У своїх спробах органі-
зувати селянські кооперативи (“Понад Дніпром” І. Тобілевича, “Конон 
Блискавиченко” М. Кропивницького, “Нахмарило” Б. Грінченка, “Ка-
терина чайківна” Н. Кибальчич-Симонової) вони зазнають краху” [11]. 
Згадані твори майже не відомі сучасному читачеві, хоча імена їхніх 
авторів — І. Тобілевича, М. Кропивницького, Б. Грінченка — добре 
знані широкому загалу. Н.М. Кибальчич-Симонова на літературному 
конкурсі 1892 р. одержала першу премію за драму “Катерина чайків-
на”, яка стала на довгі роки репертуарною п’єсою українського про-
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фесійного й любительського театру [12], проте інформація про друку-
вання творів цієї авторки закінчується 1917 р. [13]. 

Причини незначної популярності багатьох творів на теми кооперації 
чітко виклав Іван Франко: “Отже, судячи українське духове життя з 
тих праць, наукових, белетристичних та публіцистичних, які виходять 
з-під пера українців чи то в Росії під цензурою, чи в Галичині, бачимо 
поперед усього розвій думок у теоретичнім, абстрактнім напрямі. Інте-
реси до абстрактних питань переважають над інтересом до конкретних 
справ. <…> Ся перевага теорії і залюбовання в теоріях не припадкове 
явище; воно — ознака глибокого розриву між інтелігенцією й народом 
і почуття тої інтелігенції, що вона безсильна і нічогісінько не може 
зробити для влекшення долі того народу. Сей розрив, мов темна прірва, 
зіває на нас навіть із таких письменних праць українців, що займають-
ся народом, що дишуть гарячою любов’ю до того народу. Прочитайте 
хоч би статтю про штунду в “Житю і Слові”, навіть статтю про артілі. 
Без сумніву, статті писані людьми, що люблять свій народ, тішаться 
його поступом, співчувають його стражданням. Та що з того? У авторів 
видно все те, та при тім видно також, що всі свої відомості про дані 
явища в житті народа вони брали з газет або з уст інших людей. Близь-
кої, живої знайомості з народом тут не видно, то й статті при всій ціка-
вості фактів виходять холодні, нема в них того особистого тепла, що 
надихає всяке слово чоловіка, особисто знайомого з ділом і з людьми” 
[14]. Підтвердження думки Івана Франка знаходимо у словах керівника 
вже згаданого кооперативу “Лідер”: “Наші професійні поети не заціка-
вилися1. Напевно, це нормально: кредитна кооперація, на жаль, тема 
не поетична. Тому ми хвилювалися, чи відгукнуться люди. Але пере-
живання наші виявилися марними: люди, які здатні розгледіти поезію 
у буденній роботі кредитного кооперативу, відгукнулися” [7].

Розвиток кооперативного руху в Україні радянського періоду при-
падає на часи нової економічної політики (непу). Глашатаєм кооперації 
серед літераторів був Володимир Маяковський. У праці “Як робити 
вірші” він пише: “Двічі по два чотири” — саме по собі не живе і жити 
не може. <...> Треба зробити цю істину такою, що запам’ятовується ..., 
треба показати її непохитність на низці фактів (наприклад, зміст, тема). 
<...> Здається, вірші “Виходжу один я на дорогу...” — це агітація за 
те, щоб дівчата гуляли з поетами. Одному, бачте, нудно. Ех, дати б 
такої сили вірш, що кличе об’єднуватися в кооперативи!” [15].

З цих позицій показовим є твір В. Маяковського “Сказка про куп-
цову нацию, мужика и кооперацию” [16]. Вибір форми казки орієнто-
ваний передусім на сприйняття її змісту сільським населенням. Таке 
подання матеріалу дає змогу використовувати елементи народних пі-
сень, частівок, словесні повтори, казкові образи, що легко сприймають-
ся селянами, для яких від народження це було частиною життя. Ця 
легкість підсилюється вживанням щоденної лексики селян: серед “по-
лей зеленешенек”, “лесов дремучих” важка праця, де “одному Петру не 
поднять весь труд, и один Семен не на всё умен”. І вихід із ситуації 
нібито простий і зрозумілий кожному: “...у нас испокон веков хоть 
неписаный есть закон таков, Если ладят где дело дельное, то работа 

1 Мова йде про літературний конкурс, організований кооперативом “Лідер”.
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кипит там артельная. Где один весь год ходит топчется, там концы сведет 
разом общество”. Отже, для селянина кооперація є історично близькою: 
“Про обычай тот думал, братцы, я. Нам давно сродни коопе рація”.

Герой повісті Михайла Булгакова “Собаче серце” наголошував на 
тому, що “розруха не в клозетах, а в головах” [17]. В. Маяковський ту 
саму думку висловлює, використовуючи образи та ситуації із сільського 
життя: “Наша бедность-то, как поля, ползет. В голове у нас темный лес 
растет”. Цією ситуацією — незнанням, темністю — користується “куп-
чина”: “обзаведшись своей частной лавочкой, он товар продавал с по-
надбавочкой. По копеечке да по рублику обирал деревенскую публику”. 
Змальована далі картина повністю ідентична сьогоденню: селянам часто 
нікому продати свій товар, окрім перекупника, який “закупает хлеб в 
свой большой лабаз. Продавал мужик, хоть и нехотя, да ведь некуда 
больше ехать-то”. При цьому “цена у купцов уговорена. Перешепчутся, 
переглянутся, барыши в их руках и останутся”. Тоді, як і тепер, пере-
робник зерно “на муку молол, хлебы делая, наживал на том сотни 
целые”. А далі показано ситуацію, дещо схожу на нинішню торгівлю 
зерном вертикально інтегрованими компаніями далі: “Ну, а третий брат 
жил с меньшими в лад: хлеб в корабль грузил, за моря возил. Воротил 
старшой миллионами”. У такій простій формі зображено практично 
весь маркетинговий ланцюг виробництва та збуту зерна. Автор диву-
ється, чому ніхто не змінює ситуацію, що склалася: “Коль работать 
артелью умели мы, то чего ж торговать не артелями?”. Адже тут немає 
нічого складного: “Закупив товары, стены выбелив, не дадим торгашам 
нашей прибыли”.

Однак якщо ситуація зміниться, то в активних кооперативів з’я-
виться чимало ворогів, у тому числі й неявних, які задля власної вигоди 
намагатимуться “очолити” кооперативний рух, щоб дискредитувати 
його. Автор змальовує образ купця, який влізає “без мыла в правление”, 
аби, “добившись доверья и почести”, розвалити кооператив. І тоді ста-
неться так, що “…пошла гулять злая славочка: захирела, мол, наша 
лавочка”. Звичайно, як і в будь-якій казці, тут добро врешті-решт пере-
магає зло. Автор закликає: “…Международный день кооперации2. Этот 
праздник на селе справим прочих веселей”. Та, проте, слід не тільки 
веселитися, а й вчитися: “Словно море волнами скорыми, все село кипит 
разговорами. Ораторы, кооператоры, расскажите, как купить плуги, 
тракторы”. 

Про те, як за допомогою кооперативу створюється додана вартість, 
у казці розповідають члени кооперативів. Про збутовий кооператив: “Я 
бы сам и не силен за границу сплавить лен, да, дождавшись лучших 
цен, мне его продал “Льноцентр”. Про переробний: “Мы б на грече по-
теряли не одну полушку, да открыл нам “Сельсоюз” рядом крупоруш-
ку”. Про постачальницький кооператив: “По цене оптовой купим гвоз-
ди, косы, спички. Эх, коса дешева, хоть узоры вышивай”. Створюючи 
такий привабливий образ кооперативу, автор постійно закликає селян 
вчитися кооперації: “чтобы эти разговоры стали прочным делом, в по-
требительской торговле нужно быть умелым”, бо вихід один: “За нуждою 

2 До речі, Організацією Об’єднаних Націй 2012 рік проголошено Між на-
родним роком кооперативів.
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злых годин, жизнь чтоб взвидеть дивною, к ней дорогою иди ко опе- 
 ративною”.

“Сказка про купцову нацию, мужика и кооперацию” є прекрасною 
“агіткою” й водночас невеличким практичним посібником із сільсько-
господарської кооперації, написаним найбільш доступною для розумін-
ня тодішнім сільським населенням мовою казки.

На особливу увагу заслуговують і “Кооперативные плакаты” В. Ма-
яковського [18]. За революційною патетикою проглядається добре про-
думаний, як і в попередньому творі, поетичний підручник із практичних 
основ кооперації. Ось так описано вигоди від кредитної кооперації: 
“Даст ссуду частный торговец, после крестьян стрижет, как овец. Коо-
перация крестьянскому люду дает на выгодных условиях ссуду”. А 
так — від кооперації під час обробітку землі: “В одиночку, в поту и 
мыле, древней сошкой перепахиваем луг. через кооперацию трактор 
осилим, а не то что плуг!”.

У віршах роз’яснено також особливості організації кооперативів, 
зокрема принцип добровільного членства: “В кооперацию входишь не 
по принужденью, а только собственной выгоды ради”; показано, як від-
буваються ціноутворення та розрахунки за продукцію: “При сдаче хлеба 
задержек нет. Сейчас оплачивают по средней цене”. Наголошено на 
суспільному значенні кооперативів: “Кроме этого, хлеб, тобою отданный, 
не спекулянт жрет, а ест голодный. чтоб польза была республике и тебе 
барыши — урожай кооперативам сдать реши”.

Твори поета розміщувалися на плакатах, що значно підсилювало 
їхню дію завдяки візуалізації. Як відомо, В. Маяковський був ще й 
художником і брав участь у роботі над “Вікнами сатири РОСТА” — се-
рією плакатів, створених поетами і художниками, які працювали в 
системі Російського телеграфного агентства (РОСТА), тобто ці плакати 
і віршовані тексти до них замовлялися від імені держави [19].

В. Маяковський простою і зрозумілою для селян мовою весь час по-
яснює, чому необхідно об’єднуватися в кооперативи: “Не счесть в стране 
хозяйств распылённых, что ни деревня — нужда видна. И тут и там не 
хватает силенок: одна лошаденка, коровенка одна. Так крестьянин и 
кружится белкой, едва зарабатывая на прокорм. Никак от формы хо-
зяйства мелкой ему не подняться до высших форм. На крупное хозяй-
ство легко б опираться, скорей бы изжить тяжелые дни, если повсюду 
в кооперацию мелких хозяев объединить!” [20]. Тема актуальна і для 
сучасного села, коли понад 70 % трудомісткої сільськогосподарської про-
дукції повсякденного споживання: картоплі, інших овочів, фруктів, мо-
лока та м’яса — виробляється в особистих селянських і фермерських 
господарствах та фізичними особами [2].

В іншому прикладі [20] йдеться про кооперацію громад двох сіл. В 
обох селах не те що трактора — плуга не знали, “шкрябая землю сохой”. 
А перекупник Патрикей “зерном зашибал … деньгу” та “закупал на 
корню и лен и пеньку, ничему из деревни не давал выходу” і був 
“страшный противник всяких организаций кооперативных”. Йому на-
магається протистояти активіст бідняк Єрмил. Однак “… что Ермил: 
крысы бедней. Хоть и тому верь не ахти-то, ну а все ж Патрикею ви-
дней, он, вишь, церковный ктитор!” Цими рядками автор підкреслює 
ще один важливий для кооперації аспект — питання лідерства і довіри 
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до тих, хто пропагує кооперативну ідею. У процес також втручається, 
говорячи сучасною мовою, сільськогосподарський дорадник — коопе-
ративний інструктор: “Приехал однажды на коньке вороном (пришлось 
порядочный сделать крюк-то) сельскохозяйственный агроном — коо-
перативный инструктор”. Варто звернути увагу на те, що сто років тому 
держава своїм коштом утримувала кооперативних інструкторів, які 
мали донести знання про кооперацію до селян. Сьогодні такого немає, 
попри те, що на державному рівні визнано: формування кооперативного 
сегмента аграрного ринку стримується “відсутністю кваліфікованих 
кадрів — організаторів кооперативного руху, недостатньою обізнаністю 
селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації” [2]. Звичай-
но, відповісти на запитання, “чем объяснить в хозяйстве застой, и как 
с тем застоем справиться”, покликані сільськогосподарські дорадчі 
служби, однак держава надає їм лише мінімальну підтримку або не 
підтримує зовсім. Можливо, сучасним українським селянам варто ско-
ристатися порадою В. Маяковського: “Если не бывал у вас инструктор-
кооператор, требуйте его — немедленно!”. 

Мине небагато часу, і ставлення до кооперації у радянської влади 
дуже зміниться. А поки що є неп і заклики кооперативного інструктора: 
“Скупщика руку укоротив (уж очень она во тьме длинна), про из вод-
ственный кооператив организуем немедленно”. Далі у поетичній формі 
викладено методичні рекомендації зі створення кооперативу: “Пятьде-
сят хозяев — никак не менее, а больше лучше, — хоть сто, хоть двести, 
собирайте разум, труд и умение, организуйтесь вместе. Подсчитайте 
точно силы свои, учтите трудоспособность каждого заранее, да и соби-
райте товарищеские паи, да и открывайте общее собрание. <...> В дол-
гий ящик не откладывая дела, написали заявление, форма — проста. 
И без задержки из земотдела получили зарегистрированный устав”.

До теми кооперації В. Маяковський звертався ще не раз (“Рассказ о 
том, путем каким с бедою справился Аким” [21], “Рассказ литейщика 
Ивана Козырева о вселении в новую квартиру” [22], “Запасливый коо-
ператор” [23] та ін.). Зазвичай “кооперативні” твори В. Маяковський 
писав у співавторстві з іншим відомим поетом — Миколою Асеєвим 
[24]. Усі вони побудовані за класичним принципом казки: добро, і зо-
крема кооперативна ідея, завжди перемагає.

Дослідники [25] звертають увагу на постанову Колегії Народного 
комісаріату робітничо-селянської інспекції УСРР від 9 лютого 1925 р. 
“Про літературу для села”, після виходу якої активізувало діяльність 
в Україні видавництво “Книгоспілка”, що друкувало не тільки сіль-
ськогосподарські книги, а й, наприклад, “П’єси про кооперативне жит-
тя” Б. Мамонтова. Після одержавлення кооперації у СРСР зникла по-
треба у просуванні кооперативної ідеї. Кооперативи, фактично пере-
творені в державні організації, у літературних творах якщо і згадуються, 
то з гумором, іронією чи у сатиричному стилі. Прикладом такого сати-
ричного зображення радянських кооперативів є написана у 1930 р. 
п’єса Андрія Платонова “Шарманка” [26].

Кооперація є особливою темою творчості Остапа Вишні [4]. Свої 
твори-фейлетони автор назвав усмішками. У них тонко й образно зма-
льовано проблеми кооперації. В усмішці “Ну що ж — регульньом!” 
(1920) автор в іронічній формі демонструє стурбованість нерівноцінніс-
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тю обміну праці селянина на промислові товари: селянин на пуд жита 
може купити у коопторзі не штани, а тільки ґудзик до них. Коопера-
тивна тема звучить і в інших збірках письменника: “Вишневі усмішки 
сільські”, “Вишневі усмішки кримські” (1925), “Щоб і хліб родив, щоб 
і скот плодився”, “Лицем до села” (1926), “Вишневі усмішки коопера-
тивні” (1927). Більшість цих творів не відома широкому загалу, оскіль-
ки у 1934 р. Остап Вишня “зізнався”, що здійснював контрреволюційну 
роботу на літературному фронті, і його було засуджено до розстрілу, 
який замінили 10 роками ув’язнення [27].

чимало літераторів минулого підтримували кооперативний рух, 
навіть самі ставали учасниками кооперативних процесів. У 1883 р. 
Іван Франко приїздив до Коломиї з метою переконати письменника, 
публіциста, громадського діяча Михайла Павлика створити хлібороб-
ську артіль у Станіславі [28]. Про працю Миколи Левитського — ад-
воката, літератора і кооператора — І. Франко писав: “Єлисаветград 
за останні десятиліття став центром своєрідного селянського руху; 
заснований адвокатом Миколою Левитським, цей рух мав на меті 
організацію сільських господарських спілок і поряд із суто економіч-
ними перевагами викликав також пожвавлення національного по-
чуття” [29]. Поет і прозаїк Мусій Кононенко (1864—1922), чия ді-
яльність була пов’язана з Полтавщиною, працював кооперативним 
інструктором, видав книжку “Кооперативи Лубенського повіту” і був 
обраний членом правління Полтавського кредитного союзу коопера-
тивів (Союзбанку) [30]. Перелік літераторів-кооператорів минулого 
можна було б продовжувати, однак у новітній українській літературі 
знайти такі приклади не вдалося.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасні україн-
ські письменники практично не цікавляться кооперативними процеса-
ми, не беруть у них участь, тому тема кооперативів не знаходить відо-
браження у творах художньої літератури, незважаючи на інноваційне 
значення кооперації для новітньої України. Винятком є лише творчість 
літераторів-аматорів [31], які на практиці відчули переваги кооперації, 
її значущість для суспільства, витратили чимало сил на нерівну бороть-
бу з упередженістю, байдужістю та зарозумілістю чиновників різного 
статусу. Ця ситуація потребує окремого дослідження, однак можна 
зробити припущення про її причини: 

1. Соціальна значущість кооперативів є низькою: вони не стали 
явищем, яке б цікавило і літераторів, і читачів. Тому у письменників 
не виникає бажання писати про кооперацію, і для просування ідеї ли-
шається використовувати літературні твори минулого.

2. Літератори надто мало цікавляться кооперацією, не можуть “зі-
йти з літературного Олімпу”, щоб оцінити значущість цього явища. 
Потрібно стимулювати участь письменників у кооперативному процесі: 
ознайомлювати їх зі здобутками і проблемами кооперативів, демонстру-
вати досвід окремих особистостей, їхній шлях до кооперації та в ній. 
За наявності цікавих сюжетів усе це могло б лягти в основу художніх 
творів.

Для творчості літераторам потрібен “вихідний матеріал”, і ним часто 
стають статті в газетах, публіцистичні нариси тощо. Тому за відсутності 
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спеціалізованої преси кооперативним організаціям слід активніше 
співпрацювати із журналістами та письменницькими спілками.

Громадським об’єднанням, міжнародним організаціям та органам 
влади як головному замовнику було б доцільно проводити літературно-
публіцистичні конкурси, зробивши їх головною темою кооперативний 
рух, наприклад, кооперацію в сільській місцевості, і зокрема сільсько-
господарську обслуговуючу кооперацію.

Потрібні також дешеві видання на тему кооперації (“сільські бібліо-
теки”). Ці твори мають бути приблизно такими, як поезії В. Маяков-
ського чи байки з “Бюлетеня кредитних спілок України”, тобто влуч-
ними, простими і зрозумілими. Та оскільки їх підготовка, друк та роз-
повсюдження потребують значних витрат, то без державної підтримки 
не обійтися, і держава має стимулювати такі процеси.

І головне: щоб кооперативна ідея оволоділа масами і в українському 
селі було відроджено кооперацію, необхідний системний, програмний 
підхід до інформування сільського населення про зміст кооперації, 
кооперативну ідею. Без поширення таких знань не варто сподіватися 
на успіх. У цьому можуть допомогти як давні, так і сучасні коопера-
тивні міфи, легенди, казки, історії, і важлива роль у їх створенні на-
лежатиме літераторам. 
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Коринец Р.Я. Художественная литература как информационный источник для 
продвижения кооперативной идеи.

На примере анализа отдельных литературных произведений, в частности творче-
ства русского поэта Владимира Маяковского, продемонстрированы возможности худо-
жественной литературы как информационного источника для продвижения коопера-
тивной идеи, развития кооперативного движения на селе.

Ключевые слова: кооператив, литература, сказка, информация, Владимир Мая - 
ковский

Korinets R.Y. Fiction literature as an information source to promote the cooperative 
idea.

On the example of some literary works, including the Russian poet Vladimir Mayak-
ovsky, possibilities of fiction as an information source of cooperative idea and cooperative 
movement in rural area promotion are demonstrated.

Keywords: cooperative, literature, fairytale, information, Vladimir Mayakovsky
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ФИЛОсОФсКИЕ ПРОБЛЕмЫ  
ИНФОРмАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ мЕДИЦИНЫ

Освещается проблематика информационно-волновой медицины, в частности, обсуж-
даются философские аспекты создания медицинского аппарата “КСК-БАРС”. Описаны 
теоретические и практические аспекты функционирования аппарата. Раскрываются 
сущность и концептуальные установки физики живого, ее связь с другими науками. 

Ключевые слова: информационно-волновая медицина, аппарат “КСК-БАРС”, 
физика живого, постнеклассическая наука, синергетика, энтропия 

История настоящей медицины насчитывает многие тысячелетия. 
Тогда это не была медицина в современном понимании: человек, на-
блюдая за природой, окружающим миром, по крупицам приобретал 
драгоценный опыт и великие знания, каким образом можно излечиться 
и восстановить силы. 

Созданию комплекса спектральной коррекции — аппарата “КСК-
БАРС” предшествовала многолетняя научно-исследовательская работа 
Корпорации “Информационная медицина” по различным направлени-
ям. Коллективу единомышленников пришлось провести более десятка 
научно-исследовательских работ и НИОКР, которые включали сотни 
разноплановых экспериментов, проанализировать многочисленные 
литературные источники, изучить несколько тысяч докторских и кан-
дидатских диссертаций, а также проделать другую сопутствующую 
работу. 

Безусловно, поиском ответов на связанные с созданием аппарата 
актуальные вопросы занимались десятки ученых и специалистов в 
различных сферах. Полученные результаты многократно перепроверя-
лись, уточнялись и конкретизировались, чтобы отдельные наработки 
можно было использовать при создании упомянутого прибора. 

Запад и Восток имеют разные взгляды по основополагающим дис-
циплинам, и если Запад выигрывает в техническом и аппаратном осна-
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щении, по уровню достижений науки, то за Востоком остается мощный 
тысячелетний опыт. 

В настоящее время происходит сближение разных философий и под-
ходов в медицинской теории и практике, и это позволяет с оптимизмом 
оценивать возможности синтеза достижений обеих сторон, что будет спо-
собствовать созданию, образно говоря, древней медицины будущего. Хо-
телось бы, чтобы скромные успехи и достижения разработчиков  аппарата 
“КСК-БАРС” стали определенным вкладом в ее развитие и принесли ре-
альную пользу многим людям. Мы осознаем, что пока  находимся только 
у истоков трудного пути. Впереди новая работа и новые поиски ре шений, 
которые приблизят всех нас к Истине. Однако начало положено.

Философские аспекты создания “КсК-БАРс”

То, что есть в человеке, несомненно, 
важнее того, что есть у человека.

Артур Шопенгауэр

С приходом третьего тысячелетия человечество получило новые зна-
ния об окружающем мире. Возрастающее в геометрической прогрессии 
количество информационных потоков, которые нужно отслеживать, 
оптимально перерабатывать и использовать в практике, объективно 
обусловливает необходимость овладения принципиально новыми техно- 
логиями.

Вместе с тем, информационные технологии по принципу обратной 
связи активно влияют на всех нас, заставляя (даже вынуждая) уделять 
пристальное внимание собственному мировоззрению. При этом мы 
отчетливо понимаем, что природа полна неразгаданных тайн и хранит 
многие из них под семью печатями. Но, так или иначе, человек — су-
щество чрезвычайно любознательное. И в постижении окружающего 
мира он никогда не останавливается на достигнутом, а неизменно стре-
мится вперед. Зачем? Всё делается ради того, чтобы познать непонятные 
явления, а порой даже необъяснимые на уровне сегодняшних знаний. 
Великий Паскаль говорил, что “человек — это тростинка, самое слабое 
в природе существо, но это тростинка мыслящая...”.

При постижении тайн природы неизбежно совершенствование ин-
струментария (рис. 1). В этой связи, появление в Украине принципи-
ально нового прибора, комплекса спектральной коррекции — аппарата 
“КСК-БАРС”, заставляет пересмотреть отношение к проблемам развития 
информационной медицины, которая в недалекой перспективе придет 
на помощь традиционной, быть может, даже потеснив ее по многим на-
правлениям благодаря своим поистине уникальным возможностям.

Большой вклад в разработки внес “Системный информационно-ана-
литический центр” (СИАЦ), деятельность которого связана с поиском 
решений многих сложных и интересных задач в сфере информационных 
технологий, а также с теоретическими, философскими и аналитичес-
кими вопросами перспективных систем оптимизации управления. Ведь 
структурно-системные подходы применимы к любым видам знаний и 
деятельности в сфере науки, производства и социума.
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Рис. 1. совершенствование инструментария в процессе познания окружаю-
щего мира

Сегодня аппарат “КСК-БАРС” является своеобразной сложной ин-
формационной системой, которая работает или взаимодействует (в про-
цессе диагностики и лечения) с материальными живыми системами 
(биологическими организмами), и следует отметить, с системами не 
только высокоорганизованными, но и достаточно интеллектуальными.

Функционирование прибора основывается на работе не с клетками, 
органами и биологическим организмом в целом, а с их конкретными 
информационными состояниями. Причем использованы теория состо-
яния, взаимодействия и развития таких информационных систем и 
пред ставление о непрерывно взаимодействующих между собой ин- 
формационных пространствах Римана и Лобачевского нестационарного 
пространственно-временного континуума.

Помимо математической сути термин “континуум” имеет еще и фи-
лософское толкование с истоком в древнегреческой философии и трудах 
средневековых схоластов. Континуум — непрерывность, неразрывность, 
нерасчлененность явлений, процессов, функций. В связи с изменением 
языка философии (и самих философов) в современных трудах термин 
“континуум” зачастую заменяют существительным “длительность”. 

В теории множеств континуум — кардинал или класс множеств, 
равномощных множеству вещественных чисел (например, совокупность 
всех точек отрезка на прямой линии или множество всех иррациональ- 
ных чисел). 
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Важно отметить, что жизнеспособность высокоинтеллектуальных 
информационных систем определяется, прежде всего, конкретным со-
отношением взаимодействия субъектов (клеток, органов, организмов) 
сложных информационных систем, к которым относятся все биологи-
ческие объекты. Неравномерность взаимодействия данных субъектов 
как раз и предопределяет возникновение информационных напряжений 
в таких системах. 

Для наглядности приведем простой пример. Здоровая и больная (с 
патологическими отклонениями) клетки имеют совершенно разную 
энергетику, а значит, и неодинаковый потенциал, что выражается со-
ответствующими характеристиками волнового процесса. Нахождение 
способа определять различие между ними по целому ряду параметров 
позволило нашему коллективу выявить некоторые закономерности и 
определить способ коррекции (выравнивания, подтягивания до опре-
деленной нормы) волновых характеристик конкретных объектов.

При вполне предметных параметрах информационных систем в них 
периодически (систематически) возникают критические информаци-
онные напряжения (например, под воздействием внутренних или внеш-
них факторов), создающие кризисные состояния, за которыми начинается 
переход системы от порядка к хаосу. Вследствие этого при определенном 
информационно-энергетическом потенциале систем в них возможны 
катастрофические процессы, опасные для жизнеспособности информа-
ционных систем биологических объектов.

Как ни парадоксально на первый взгляд, “информационные сбои” и 
ведут к заболеваниям любого живого организма. Примерами являются 
множество заболеваний, от которых страдает человечество (рак, СПИД, 
туберкулез, гепатит, герпес, “коровье бешенство”, “птичий грипп”, а 
также другие инфекционные болезни). Почему раковые клетки раз-
множаются так быстро, а ВИч значительно ослабляет иммунитет? Яв-
ляется ли иммунитет к оспе, кори, гриппу и другим заболеваниям, по я- 
вившийся вследствие прививок, ослабленным запоминанием нужной 
(полезной) для организма информации на определенном уровне, позво-
ляющей уберечь его от явной гибели в случае повторных атак? Вполне 
понятно, что непосредственно без информации здесь никак не об - 
ходится…

Поэтому роль информационных состояний в нашем организме (лю-
бом биологическом объекте) является огромной, если не определяющей. 
И тот, кто владеет ключом управления этими состояниями, будет иметь 
возможность влиять на них по собственному желанию. Однако это 
палка о двух концах. Каким образом люди, располагающие подобными 
технологиями, смогут точно убедиться, что творят добро, а не зло? В 
связи с этим неизбежно возникает проблема определения критериев 
моральности наших действий и правовой основы поступков.

В контексте излагаемого материала понятие “право” рассматривается 
с несколько иных позиций — как способность любой системы занять 
определенное состояние. В таком случае, по мнению украинских ученых 
В.Н. Фролова и В.И. Строгого, наши представления о праве не только 
значительно расширяются, но и принимают принципиально новый вид. 

Кстати, аналогичным правом обладают системы не только живой, 
но и неживой природы. В окружающем нас мире не все так просто, но 
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и не все так хаотично, как зачастую представляется. В системах нежи-
вой природы при изменении определенных параметров (например, дав-
ления, температуры или геометрических размеров) тоже происходит 
смена состояний системы, и вместо одних элементов появляются другие 
составляющие.

Каждый такой процесс можно охарактеризовать как процесс смены 
права в состоянии систем. Аппарат “КСК-БАРС” призван фиксировать 
происходящие изменения и в дальнейшем также производить их кор-
рекцию по определенной методике.

Все без исключения правовые системы подчиняются таким же за-
конам, что и материальные, волновые и информационные системы. Для 
определения гармоничного пути развития не только природы, но и че-
ловеческого общества крайне важно правильно установить общие за-
коны, обусловливающие состояние и развитие права любой системы 
занять определенное состояние. А затем, исходя из этих закономернос-
тей, подойти к представлениям о правовых законах общества. 

Безусловно, смена права в состоянии высокоорганизованных систем, 
с которыми работает упомянутый программно-аппаратный комплекс, 
при определенном уровне их энерговооруженности может быть крайне 
опасна не только для отдельных элементов, но и для всей системы в 
целом. Это обязательно учитывалось, и принцип “не навреди” обеспе-
чивается разработанными и многократно проверенными на практике 
методиками.

Все прогрессивное человечество на протяжении всей истории его 
развития постоянно пыталось разрешить возникающие противоречия 
между отдельными элементами системы, вводя их взаимоотношения в 
определенные правовые рамки. 

Например, каждое государственное образование, пребывая на том 
или ином уровне развития, создавало свои частные, преимущественно 
довольно узкие рамки правового поля взаимоотношений между упо-
мянутыми элементами общей системы, зачастую не совпадавшие с 
правовыми рамками других государств и нередко даже противоречив-
шие им. Это неизбежно приводило к конфликтным ситуациям, мощ-
ность и напряженность которых только возрастала по мере освоения 
новых видов энергии. Совершенно очевидно и понятно, что при опре-
деленном уровне вооруженности государств такой способ обеспечения 
права разных систем изменять состояние становится неприемлемым, 
и необходим принципиально новый подход к решению указанных 
проблем.

Законы природы первичны, едины и идентичны для всех без исклю-
чения сложных систем, что было наглядно продемонстрировано при 
создании аппарата “КСК-БАРС”. Следует отметить, что аналогичные 
подходы применимы, например, к распределению степени влияния 
стран в борьбе за ресурсы — энергетические, продуктовые, теперь еще 
и интеллектуальные, а в будущем также водные (питьевая вода уже 
сегодня является дефицитом). Также это можно использовать и для 
решения проблем, связанных с созданием и внедрением новых энерго-
информационных технологий (рис. 2).

Право любой системы занять определенное состояние жестко обус-
ловливается и формируется неким балансом, равновесием действующих 
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в Природе сил. И это положение (постулат) однозначно выполняется 
как для неживой системы, так и для цивилизованного мира.

В опубликованном журналом “Национальная безопасность и гео-
политика России” интервью под названием “Гармония системы или 
системная гармония?” были рассмотрены цели и задачи, ставившиеся 
при создании СИАЦ. Еще в 1999 г. мы тесно соприкасались с подобными 
проблемами и уже тогда стремились найти соответствующие позитивные 
их решения. 

Не секрет, что только на создание идеологии комплекса спектраль-
ной коррекции ушло почти два года, а получение патентов в Украине и 
России на полезную модель “Аппарат “КСК-БАРС” затянулось на целых 
восемь лет. 

Безусловно, дополнительно отслеживались новейшие разработки по 
данной теме, проводившиеся в разных странах, в том числе и в Украине. 
Но команда упорно шла собственным путем, иногда действуя методом 
проб и ошибок, исключая “тупиковые” решения и разрабатывая соб-
ственное “ноу-хау”.

Рис. 2. Распределение степени влияния стран в борьбе за ресурсы на море, 
суше, в воздухе и космическом пространстве

По нашему мнению, теория состояния и развития любых систем, 
включая материальные и информационные, основывается на четком 
представлении о том, что все системы развиваются циклически, пере-
ходя сначала от хаотичного построения к структурированному порядку, 
а затем, наоборот, от порядка к хаосу, занимая различное положение в 
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пространственно-временном континууме. И это описывается общими 
законами, определяющими состояния систем.

Оказалось, что переходы от хаоса к порядку и наоборот вовсе не сим-
метричны в пространственно-временном континууме, хотя процессы 
указанных переходов протекают по принципиально различным схемам, 
с разными скоростями и имеют разнообразные вариации. 

Данные процессы, скорее, дополняют друг друга, формируя гармо-
ничную циклическую картину единства противоположностей как ис-
точника энергетических и информационных полей в пространстве. 
Применительно к программно-аппаратному комплексу “КСК-БАРС” — 
это непосредственная работа с волновыми процессами в организме, фа-
зовыми плоскостями различных сигналов в их постоянной динамике и 
при смене полярности. Более подробную информацию о разработках по 
данной теме можно найти на сайте Корпорации “Информационная 
медицина”.

Ключевой для понимания непростых вопросов, непосредственно свя-
занных с состоянием и дальнейшим развитием рассматриваемых систем, 
является проблема происхождения окружающего нас мира, на которой 
неоднократно акцентировалось внимание в предыдущих опубликован-
ных материалах и выступлениях ведущих специалистов корпорации. 
Современное представление о пространственно-временном континууме 
является весьма противоречивым и неоднозначным. Не которые ученые, 
подходя с философских позиций, считают, что это понятие следует рас-
сматривать как некое единство постоянно меняющихся во времени и 
пребывающих в непрерывном взаимодействии друг с другом пространств 
Римана и Лобачевского.

Вместе с тем, на определенном этапе эволюции человеческой циви-
лизации в теориях, описывающих как состояние систем, так и их ди-
намическое развитие, пространство и время неизбежно рассматривались 
в качестве независимых параметров, видоизменяющихся в окружающем 
нас мире энергетических и информационных процессов. Причем про-
странство зачастую представляли как некую емкость для протекания 
энер гетических и информационных процессов, а время — скорее как 
некие интервалы их протекания. Здесь стоит вспомнить изречение Бен-
джамина Франклина: “Если время — самая драгоценная вещь, то ра-
страта времени является самым большим мотовством”. 

Вполне естественно, что такое пространство воспринималось наблю-
дателями изотропным и описывалось евклидовой геометрией. С позиций 
теории состояния и развития систем аналогичное пространство более 
целесообразно охарактеризовать как неэнергетический (неинформаци-
онный) пространственный континуум, состояние которого во всех точ-
ках пространства одинаково и для которого в любой точке пространства 
выполняются преобразования Декарта. 

Когда ученые осознали, что пространство геометрически искривлено 
(и, следовательно, не во всех случаях его можно описывать с помощью 
математических моделей, используя преобразования Декарта), возни-
кли новые проблемы в познании окружающего мира. Великий англий-
ский математик В. Клиффорд отмечал, что “в физическом мире не 
происходит ничего, кроме изменения кривизны пространства, подчи-
няющегося (возможно?!) закону непрерывности…”.
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Напомним, что в евклидовом пространстве при переходе от одной 
системы отсчета к другой в математических моделях используются пре-
образования Галилея — Ньютона, Лоренца и Даламбера. 

Далее попытаемся кратко сформулировать положения, которыми 
мы руководствовались при создании комплекса спектральной кор- 
рек ции.

С одной стороны, необходимо признать, что пространство со време-
нем и силами, действующими как на него, так и от него, неразрывно 
связано с другими системами. С другой — пространство следует рас-
сматривать как энергетический пространственно-временной континуум, 
взаимодействующий с другими системами.

То, что кривизна пространства обусловлена действующими в при-
роде силами, утверждал еще Ньютон, создавший новый раздел физи- 
ки — механику тел. Но содержание самого понятия пространства до 
сих пор остается предметом ожесточенных споров. После осознания 
того, что пространство вовсе не емкость, появились новые теории, со-
здатели которых объясняли энергетические и информационные процессы 
в природе, наделяя пространство свойствами некой среды — особого 
эфира. Вследствие кризиса в физике теория эфира была вытеснена те-
орией физического вакуума, которую, в свою очередь, наверняка за-
менит теория космического эфира, а последняя в дальнейшем уступит 
место теории, более точно описывающей процессы, проистекающие в 
окружающем нас пространстве.

Отметим, что теория физического вакуума базируется, с одной сто-
роны, на всеобщем принципе относительности, а с другой — на геомет-
рии абсолютного параллелизма, обладающей спиновой (спинорной) 
структурой.

Из вышеизложенного логически вытекает, что соотношение энер-
гетических потоков при переходах из одного состояния в другое как раз 
и определяет состояние системы. Причем в энергетическом взаимодей-
ствии между собой материальных систем и их элементов участвует и 
пространственно-временной континуум, который при этом может как 
поглощать энергию взаимодействующих систем, так и транслировать 
им свою энергию. Таким образом, по отношению к имеющимся систе-
мам энергетический пространственно-временной континуум может 
пребывать в двух состояниях, предопределяющих протекание всех 
энергоинформационных процессов в рассматриваемых системах.

Математические модели (метод Фурье, вейвлет-преобразования и 
другие), используемые в аппарате “КСК-БАРС”, с одной стороны, 
 базируются на процессах, проистекающих в макромире, почти не ме-
няющемся во времени, где нестационарные энергетические процессы — 
чрезвычайно редки, а с другой — на процессах, происходящих в микро-
мире, где в ходе энергетических процессов возникают про странст венно-
временные неопределенности.

На современном уровне развития науки еще не создана единая фи-
лософская концепция происхождения пространственно-временного кон-
тинуума, поэтому продолжают сосуществовать различные теории про-
исхождения Вселенной, в том числе и религиозные.

По мере появления конкретных математических моделей нового 
поколения, связанных с познанием строения материи, закономерно 
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изменяется и содержание философских моделей устройства окружаю-
щего нас мира. 

Сейчас осуществляется активная работа по дальнейшему усовершен-
ствованию аппарата “КСК-БАРС”, и в самом недалеком будущем его 
возможности станут еще более фантастическими. Еще великий Конфу-
ций говорил: “Если совершенствуешь себя, то разве будет трудно 
управлять государством? Если же не можешь усовершенствовать себя, 
то как же сможешь усовершенствовать других людей?”. Этим прин-
ципом мы и руководствуемся в повседневной жизни.

Физика живого как наука о живом

Специалисты корпорации использовали в качестве базовых теоре-
тические и методологические положения физики живого, представ-
ленные в работах профессоров Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко Л.И. Сидоренко, С.П. Ситько и И.С. Добро-
нравовой [1].

Если оценивать теоретическое развитие биологии ретроспективно, 
то в раскрытии ею вопроса о сущности жизни можно выделить ряд 
этапов. В классической биологии поиск ответа на данный вопрос про-
изводился в рамках парадигмы эволюционизма, утвердившейся после 
признания учеными теории ч. Дарвина [19]. В рамках неклассической 
биологии попытки описать сущность живого были связаны со сведением 
биологического к принципам термодинамики и квантовой механики. 
Постнеклассическая парадигма сделала возможным возникновение 
физики живого как науки о живом, в отличие от биофизики, исследу-
ющей физические процессы биологических объектов.

Один из теоретиков физики живого С.П. Ситько пишет: “Под физи-
кой живого я понимаю науку, базирующуюся на фундаментальном 
определении понятия “живое” в его отличии от понятия “неживое”, т.е. 
мертвое” [20]. В неклассической физике изучение биологических 
объектов физическими методами рассматривалось как применение зна-
ния фундаментальных закономерностей к определенной сфере природы. 
Специфика живого не играла при этом определяющей роли. “Никого 
(по крайней мере, на уровне решаемых научных задач) не интересует, 
что речь идет о живой системе; применяются подходы, используемые в 
физике жидкости и твердого тела, трудности связываются с неразреши-
мостью (в общем случае) задачи многих тел и т.д. Поэтому в книгах, 
диссертациях, статьях, в которых рассматривается решение той или 
иной (часто интересной) физической или математической задачи, за-
частую находим упоминание о биологическом приложении ее в ряду 
других технических приложений”. В традиционной физике “неявно 
предполагалось, что живое примитивно, а его сложность лишь кажу-
щаяся и связана исключительно с большим количеством частиц (моле-
кул, клеток и пр.)” [20].

Появление физики живого обусловлено не только новым взглядом 
физики на биологический мир. Методологические подходы физики жи-
вого позволяют квалифицировать ее как науку, раскрывающую фун-
даментальные физические принципы живого и вместе с тем не базиру-
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ющуюся на методологии редукционизма [21]. Физика живого исходит 
из признания специфической целостности живого и намерения иссле-
довать его в “нерасчлененном” виде. 

Это отличает методологию физики живого от традиционного редук-
ционистского сведения биологического к физическому понятию. В по-
следнем случае вне сферы познания остается живое как целостность.

В науке ранее уже предлагалась модель, учитывающая целостность 
живого, — речь идет о квалифицировании живого с методологических 
позиций теории систем. По определению У. Эшби [22], теория систем 
представляет собой попытку объединения научных принципов, которые 
могли бы служить ориентиром в нашем стремлении овладеть динами-
ческими системами [23]. 

При этом данный подход абстрагируется от материальной природы 
объектов и рассматривает их как системы взаимодействующих элементов, 
подсистем. Автор общей теории систем Л. фон Берталанфи [24], рас-
сматривая живой организм как систему, отмечает, что с точки зрения 
термодинамики живые тела являются открытыми системами, а неживые 
тела функционируют как закрытые системы, т.е. не обмениваются ве-
ществом и энергией с окружающей средой [25].

Однако системные законы применимы к системам различных типов. 
Поэтому в рамках общей теории систем поведение живых систем пред-
стает как определенная спецификация общесистемных законов. В 60-е 
годы прошлого века, оценивая методологические возможности общей 
теории систем, В. Лекторский и В. Садовский отмечали, что слишком 
широкое определение объектов и отсутствие четких дефиниций таких 
основных понятий, как целостность, взаимодействие, связи, уровни, со-
здает некоторые проблемы при использовании методологического аппа-
рата данной теории [26]. Это в полной мере касается живых объектов.

Попыткой оценить возможности физического описания живого яв-
ляется концепция Э. Шредингера [27], который подчеркивал, что струк-
тура живого организма в корне отличается от любого другого вещества, 
с которым физик или химик имеет дело. 

Так, физик сталкивается с периодическими кристаллами, а суще-
ственная часть живой клетки — хромосомная нить — является апери-
одическим кристаллом. С точки зрения физики, закономерность пове-
дения атомов может быть определена, когда их число очень велико, но 
в организме невероятно малые группы атомов играют главную роль в 
упорядоченных и закономерных процессах. 

Например, объем гена равен кубу со стороной 300 А, что составляет 
100 или 150 атомных расстояний. Следовательно, ген содержит около 
миллиона или нескольких миллионов атомов, а в понимании статисти-
ческой физики это весьма мало для установления закономерностей по-
ведения. По мнению Э. Шредингера, примирить то, что генная струк-
тура включает сравнительно малое число атомов и все же проявляет 
закономерную активность, способна квантовая механика. Это может 
быть, если принять, что структурными единицами гена являются мо-
лекулы, что и подтверждается квантовой теорией [28].

Стремление определить специфику живого с точки зрения физики 
привело Э. Шредингера к выводу, что характерной особенностью жизни 
является возможность поддерживать определенный уровень упорядо-
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ченности. Любой процесс или явление, происходящие в природе, при-
водят к увеличению энтропии. 

Но живое остается живым, так как постоянно извлекает из окружа-
ющей среды отрицательную энтропию, питается ею. Организм, компен-
сируя увеличение энтропии, производимое им в процессе жизни, как 
бы привлекает на себя поток отрицательной энтропии, т.е. поддерживает 
постоянный и достаточно низкий уровень энтропии. 

Таким образом, по мнению физика, достаточный уровень упорядо-
ченности организма поддерживается посредством непрерывного извле-
чения упорядоченности из окружающей среды. Поэтому деятельность 
живого организма нельзя свести к применению законов физики. Э. Шре-
дингер так определил жизнь с точки зрения физики: “Жизнь — это 
упорядоченное и закономерное поведение материи, основанное не толь-
ко на одной тенденции переходить от упорядоченности к неупорядочен-
ности, но и частично на существовании упорядоченности, которая под-
держивается все время” [28].

Попытку дать определение живому с точки зрения квантовой меха-
ники предпринял и Р. Том. Ученый исходил из того, что в органическом 
мире, как и в неорганическом, существуют определенные формальные 
структуры, и в случае простого элемента, например водорода, можно 
объяснить такую структуру с точки зрения квантовой механики. 

Эти структуры определяют единственно возможные формы, к кото-
рым может привести динамическая система, воспроизводящаяся в дан-
ной среде. При этом можно в абстрактном функциональном простран-
стве определить область существования и устойчивости каждой из этих 
форм. По мнению Р. Тома, такие структуры следует искать на микро-
уровне живого, но одновременно ученый подчеркивал, что в связи с 
усложнением явлений при переходе на уровень микроскопических ве-
личин описать эпигенез бактериофага может быть значительно слож-
нее, чем эпигенез млекопитающего, так как мы сталкиваемся с крайне 
специфическим химическим сродством и неправдоподобной утонченной 
сложностью [29].

Таким образом, неклассическая физика пыталась, используя по-
знавательные средства квантовой механики, вычленить структурный 
инвариант живого. В результате были сделаны теоретические выводы, 
парадоксальные с точки зрения факта существования живого. Так, 
Р. Эрен берг, стремясь определить сущность живого, сформулировал ос-
новной биологический принцип, который отражает представление о 
жизни как невероятном процессе и смерти как более вероятном. Отсюда 
следовало, что основной закон живого — “закон необходимости смерти” 
[30]. Как остроумно заметил Дж. Бернал, доказать, что жизнь не долж-
на существовать, значительно легче, чем обратное, “но так как жизнь 
все же существует, мы должны понять и объяснить ее”.

Если в классической биологии объектом изучения выступало нечто 
живое — организм (одноклеточный или многоклеточный), то в неклас-
сической биологии, использующей методы химии и физики, для вы-
деления объекта исследования требовалось разрушение живой системы. 
Таким образом, возникало многообразие объектов, которые являются 
биологическими, но не живыми. Э. Майр, отмечая эту же сложность 
физико-химического познания жизни, писал, что любая органическая 
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система обладает столь большим числом обратных связей, гомеостати-
ческих механизмов и потенциальных множественных путей обмена, что 
задача исследования такой системы требует ее разрушения, а это делает 
анализ бесполезным [31].

Следовательно, проблема заключается в том, чтобы не только теоре-
тически обозначить структурный инвариант живого, но и вывести из 
него все многообразие форм жизни. Вот почему редукционистская про-
грамма для теоретического воспроизведения сущности живого является 
принципиально ограниченной. 

Как подчеркивает И.С. Добронравова, в предшествующем развитии 
науки физика, постигая живое, редуцировала его к типичным абстракт-
ным объектам физических теорий, оставляя его специфику за рамками 
рассмотрения [32].

Неклассическая физика не располагала методологическими сред-
ствами для раскрытия основных специфических особенностей живого — 
целостности и развития. Так, М. Рьюз главную сложность при постро-
ении теории живого путем полного сведения биологии к химии и физи-
ке видел в том, что пока “физика и химия остаются по преимуществу 
неисторичными, а биология по преимуществу историчной, постижение 
последней первыми кажется маловероятными”.

Действительно, сущность жизни можно понять тогда, когда из-
вестные формы живого будут представлены в их становлении и разви-
тии. Известный американский эволюционист Э. Майр подчеркивая 
уникальную специфичность живого, настаивал на том, что “нет такой 
области в биологии, где бы теория эволюции не служила организующим 
принципом” [33].

Г. Патти также не разделял оптимизма физиков в намерении свести 
биологическое к физическому. По его мнению, физическая теория, 
раскрывающая сущность живого, должна описывать физическую осно-
ву регулируемых ферментами процессов наследования, которые обла-
дают достаточной для эволюции надежностью, что потребует значительно 
более глубокого понимания квантовой теории измерения на молекуляр-
ном уровне. Ученый подчеркивал, что самым общим свойством жи вого 
является способность к эволюции, поэтому следует теоретически раз-
решить противоречие, возникающее при допущении, что живая и не-
живая природа подчиняются одним и тем же физическим законам, но 
в то же время живая природа отличается способностью к эволюции. 
Теоретические возможности термодинамики и квантовой механики в 
описании живого не приводят, как отмечал Г. Патти, к представлению 
о неизбежности биологической эволюции [34].

Упрощенную несводимость биологии к физике, химии и математике 
подчеркивал Дж. Бернал. Исходя из сущности биологических объектов, 
наука о них не может быть такой простой, как физика или химия, так 
как включает в себя оба эти предмета. Большинство попыток свести 
биологию к математике в силу их абстрактности ведут к ошибкам, 
которые не были бы допущены, если бы соответствующие идеи были 
выражены словами [35].

Качественная специфика биологии, по мнению Дж. Бернала, состоит 
в том, что в отличие от физики и химии, в этой науке нужно указать не 
только, как работает любой объект — организм, орган, молекула, но и 
объяснить, как он создался именно таким. То есть интерес вызывают 
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прежде всего функционирование и эволюция, а структура имеет опре-
деленное значение в связи с функционированием и происхождением [36].

Физика живого, в отличие от традиционной физики, познает живое 
на иных основаниях — принципах постнеклассической науки. Харак-
теризуя постнеклассическое научное исследование, И. Пригожин отме-
чает, что если раньше ученый обращался к природе в качестве судьи, 
заранее знающего, как она должна отвечать и каким принципам под-
чиняется, то ныне априорное описание ситуации невозможно, следует 
учиться у природы тому, как мы можем ее описать. Новая, постнеклас-
сическая, ситуация проявляется в том, что пример физики не может 
более побуждать другие науки к “физикализации” своего объекта, а, 
напротив, должен раскрыть перед ними проблему, разделяемую ими с 
физикой, — проблему становления [37].

В.С. Степин, стоящий у истоков разработки концепции постнеклас-
сической науки, рассматривает ее как новый тип научной рацио наль-
ности, который утверждается в исследовании и деятельности со слож-
ными самоорганизующимися развивающимися системами. Их позна-
ние требует совершенно новых стратегий. Так, синергетические подходы 
доказывают, что существенную роль в развитии этих систем могут играть 
несиловые влияния, а теория бифуркации предполагает возможность 
нескольких сценариев поведения системы.

Именно синергетика позволяет обратиться к такому способу физи-
ческого познания живого, который объясняет, почему живым системам 
удается бороться с возрастанием энтропии. “Устойчивое существование 
имеет место, пока поддерживаются нужные условия, однако эти усло-
вия могут разрушаться самим существованием нелинейной системы. 
Так, автокаталитические реакции, производящие собственный катали-
затор, ускоряющимися темпами исчерпывают запасы реагентов, при-
ближая собственный конец, если запасы реагентов не пополняются. 
Такое пополнение может осуществляться искусственно в лабораторной 
установке или естественно за счет обмена веществ в организме. Но ни 
в том, ни в другом случае не может быть вечным. Таким образом, це-
лостность связана с темпоральностью в смысле временности, преходя-
щести существования и в том случае, когда система способна к динами-
ческой устойчивости. Целостность и темпоральность как черты само-
организующихся систем тесно связаны со сложностью как увеличением 
упорядоченности, поскольку самопроизвольное возникновение новых 
структур в неравновесных средах сопровождается локальным уменьше-
нием энтропии за счет передачи произведенной в самоорганизующейся 
системе энтропии в среду” [38].

Синергетические модели применяются в науках о живом — от мор-
фогенеза гидры до работы сердечной мышцы. Уровень целостности, 
обнаруживаемый живым организмом, столь высок, что оказывается 
сопоставим лишь с целостностью таких квантово-механических систем, 
как ядра, атомы и молекулы. Поэтому С.П. Ситько с позиций физики 
живого рассматривает живое как “четвертый (после ядерного, атомного 
и молекулярного) уровень квантовой организации природы, когда само-
согласованный потенциал, обеспечивающий существование эффек тив-
ных дальнодействующих сил, функционирует по типу лазерного по-
тенциала в миллиметровом диапазоне электромагнитных волн” [39].



154 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

Таким образом, с точки зрения физики живого, принципиальное 
отличие живого от неживого в том, что у живого есть самосогласованный 
потенциал, которого нет у мертвого, хотя на молекулярном уровне 
радикальных различий может не существовать. Способность живого 
выступать в качестве квантово-механического объекта является опре-
деляющей для самого его существования, и именно это составляет фи-
зическое отличие живого от неживого [40].

Физика живого, познающая объект на основаниях постнеклассичес-
кого типа рациональности, полностью соответствует особенностям био-
логического познания живого, если говорить о необходимости учи тывать 
роль субъекта, исследователя в формировании объекта исследования в 
биологии. Так, А. Огурцов подчеркивает роль личностного видения в био-
логическом познании. Именно личностное видение предельной в био-
логии проблемы “что такое жизнь?” во многом определяет установки 
исследователя, способы обоснования и оправдания их в научной среде 
и обществе в целом [41].

В концептуальных и методологических измерениях физики живого 
становится еще более очевидным требование осмысления живого в сис-
теме всех знаний по проблеме жизни, полученных в ходе культурного 
и цивилизационного развития человечества. 

Подчеркивая это, С.П. Ситько называет наивными спекуляции по 
поводу того, что, расшифровав геном человека, мы будем все о нем знать. 
“Геном действительно определяет наследственность, но не на прими-
тивно-механическом уровне, а путем формирования индивидуального 
самосогласованного потенциала, собственные характеристические ча-
стоты которого характеризуют организм” [42].

Концептуальные и мировоззренческие установки физики живого 
обусловливают гуманистические аспекты этой науки и позволяют решать 
важные социальные проблемы, в частности, проблему сохранения и 
укрепления здоровья людей. В практическом смысле методология фи зи-
ки живого реализовалась в создании нового направления в ме дицине — 
квантовой медицины. Речь идет о лечении различных сложных болез-
ней, например, методом микроволновой резонансной терапии (МРТ).

Разработка МРТ стала возможной при квалифицировании живого — 
человеческого — организма как целостности, причем целостности не 
только материальной сущности, телесности. Целостность организма 
человека в мировоззрении физики живого понимается как органическое 
единство телесности и духа. 

Поэтому существенными показателями здоровья или болезни (на-
ряду с традиционными и новейшими медицинскими анализами) явля-
ются тонкие психо-интеллектуальные субъективные ощущения самого 
больного. Лечение, основанное на методах физики живого, исключает 
насильственную корректировку функционирования организма, лече-
ние, связанное с болью. Эталонами здоровья в традиционной медицине 
являются результаты медицинских анализов, пределы параметров 
которых определены практически конвенциональным путем. Медицина 
ХХI века основана на физике живого. Критерием здоровья здесь явля-
ется целостное психофизиологическое ощущение здоровья, нормальная 
энергетика, отражающая правильное функционирование генетической 
программы. 
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Барзинський В.П. Філософські проблеми інформаційно-хвильової медицини.
Висвітлено проблематику інформаційно-хвильової медицини, зокрема обговорю-

ються філософські аспекти створення медичного апарата “КСК-БАРС”. Описано теоре-
тичні та практичні аспекти функціонування апарата. Розкрито сутність і концептуаль-
ні установки фізики живого, її зв’язок з іншими науками.

Ключові слова: інформаційно-хвильова медицина, апарат “КСК-БАРС”, фізика 
живого, постнекласична наука, синергетика, ентропія

Barzynskyy V.P. Philosophical problems of informationwave medicine.
The article is about information-wave medicine, in particular, discusses the philo-

sophical aspects of creation medical device KSK-Bars. It describes the theoretical and 
practical aspects of the KSK-Bars. The theoretical concept of “Physics of the Living” is de-
scribed. Its conceptual backgrounds and interconnections with other sciences are revealed.

Keywords: information-wave medicine, KSK-Bars device, Physics of the Living, 
post-nonclassical science, synergy, entropy
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КОНЦЕПЦіЯ мОДЕЛі міНістЕРстВА ЕКОЛОГіЇ  
ЯК міНістЕРстВА ЯКОсті ЖИттЯ НАсЕЛЕННЯ

У статті розглянуто можливості реформування Міністерства екології та природних 
ресурсів України у напрямі його перетворення на домінантну структуру виконавчої 
гілки влади із питань забезпечення якості життя населення. Реалізація запропонова-
ної концепції покликана забезпечити конкурентоспроможність України в сучасному 
глобалізованому світі. 

Ключові слова: міністерство екології, модель, якість життя, система, 
критерії, реформи, управління, національна ідея, стратегія, мета 

Актуальність. Процеси глобалізації та еволюційний конкурентний 
розвиток світу не дають Україні часу на роздуми: вона має або взяти 
участь в управлінні розвитком цивілізації, або зникнути як країна та 
нація. Шлях до майбутнього пролягає через терни системної реформи 
свідомості від визначення національної ідеї до створення новітніх 
конкурентоспроможних на світовому рівні технологій. Центром цього 
процесу має стати переформатування нинішнього Міністерства екології 
та природних ресурсів у Міністерство якості життя населення.

Аналіз наявних досліджень. Розроблення стратегії розвитку дер-
жави передбачає використання всіх інструментів досягнення мети, що 
існують, і базується на аналітично-прогнозних моделях науково-тех-
нічних процесів еволюції цивілізації. Важливу роль у системі держа-
вотворення відіграють органи влади. Зазначені питання є прерогативою 
розвідок передових країн світу, оскільки функції структур управління 
у стратегічному баченні є непрозорими для розуміння процесів забез-
печення конкурентоспроможності держави.
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Мета цієї статті — висвітлити науковий системний підхід до про-
ведення реформ в Україні з позицій місця й ролі нашої держави у гло-
балізаційних процесах, що відбуваються в конкурентному світовому 
середовищі.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ змінюється надзвичайно 
швидко, і серед чинників міжнародного лідерства країн домінує рівень 
інтелекту [1]. Зростає багатофакторність загроз, що постають перед 
людством через продовольчу, фармацевтичну, кліматичну та інші гло-
бальні проблеми. Все це призводить до неконтрольованої міграції на-
селення, внаслідок чого поширюється тероризм як основа виживання 
депресивних націй.

Якість життя як комплексний інтегрований показник впливу умов 
виховання, харчування, проживання, праці, навколишнього середови-
ща, освіти, культури, сім’ї тощо на рівень життя людини стає критерієм 
еволюційного розвитку суспільства і держави [2—4].

Інтелектуальний розвиток, якість життя диференціюють країни в 
системі світового цивілізаційного розвитку, і низький рівень цих показ-
ників є причиною еволюційного знищення багатьох держав.

З урахуванням ризиків світового сьогодення управління державою 
в умовах глобалізації має базуватися на системі, яка самоорганізову-
ється і координатами якої є “суспільство — планета”.

У межах наявної структури управління ці функції необхідно скон-
центрувати в єдиному центрі — окремому міністерстві, що формує 
 за  гальні стандарти в економіко-політичних галузях існування су - 
спіль  ства.

Таким центром має стати міністерство екології [1], функції якого, 
виходячи з визначення поняття “екологія”, пов’язані з взаємовідноси-
нами живих організмів та різних їх угруповань між собою та з навко-
лишнім середовищем. Для суспільства відповідним комплексним по-
казником є якість життя населення.

На рисунку наведено концептуальну модель міністерства екології 
як міністерства якості життя населення, при розробленні якої автор 
виходив із позицій еволюційного розвитку та переконання, що Україна 
має виконувати домінантну роль у всесвітньому управлінні люд ством.

Базисом запропонованої концепції є стандарти ідеології економіко-
політичного розвитку держави в різних галузях взаємовідносин лю-
дини з навколишнім середовищем, а також стандарти оцінювання 
якості життя людей, котрі живуть у різних регіонах країни. Ці стан-
дарти мають відповідати нормам таких організацій, як ЮНЕСКО, ООН, 
СОТ, і конкурентоспроможних країн світу, а стосовно товарів, робіт 
та послуг вітчизняні стандарти повинні бути вищими за світові.

В основі зазначених стандартів покладено національну ідею, яка 
поєднує відповідну філософію, особливості виховання, управління та 
контролю за майбутнім розвитком суспільства і держави.

Стандарти різних галузей формують якість життя населення і мають 
підпорядковуватися єдиному ідеологічно-стратегічному стандарту роз-
витку держави, який регламентує утворення структури бюджету країни 
та виконання конституційних функцій нагляду і захисту інтересів лю-
дини в суспільстві та інтересів держави в цілому.
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Рис. Концептуальна модель міністерства екології як міністерства якості 
життя населення

Контроль якості життя відбувається в реальному часі, і прийняття від-
повідних рішень у ситуаційних центрах влади різних рівнів має бути не-
упередженим і спиратися на факти. Інструментами є як правові зако- 
ни — нормативи поведінки людини в суспільстві, так і економічні: “дієш 
(хочеш) — плати”, проте навіть запропонована висока ціна не стає підста-
вою для виконання дій, які суперечать основному стандарту держави. 
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Якість життя як стандарт впливає на стратегію державного плану-
вання, що по вертикалі втілюється в життя законодавчими актами 
Президента, Верховної Ради та Уряду України, а на горизонтальному 
рівні — адміністраціями територіальних громад.

Згідно із запропонованою концепцією, стандарт якості життя має ста- 
ти підґрунтям для входження нашої держави у глобальні кола управління 
еволюційним розвитком людства. Гарантією цього є наявність відповідної 
ідеології, фінансів і капіталу, ЗМІ, а інструментом досягнення — здій-
снення інвестицій в інтелект нації, технології та природні ресурси.

Отже, міністерство якості життя населення має стати епі- й мета-
центром наукового підходу до проведення адміністративних реформ та 
створення сучасної структури управління державою.

Стратегічним аспектом запропонованої концепції є переосмислення 
ролі й місця України в глобалізаційних процесах, що має бути запо-
рукою виживання нашої держави в конкурентних умовах розвитку 
світової цивілізації.

Зважаючи на відсутність дієвих системних інноваційних реформ 
упродовж всього періоду існування України як самостійної держави, 
перспективним кроком може стати перетворення Ради національної 
безпеки і оборони України в аналітичний центр досліджень, результати 
роботи якого має бути покладено в основу реформування вітчизняної 
внутрішньої й зовнішньої політики в усіх сферах діяльності для забез-
печення конкурентоспроможності України у світі. 
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Приходько В.П. Концепция модели министерства экологии как министерства ка-
чества жизни населения

В статье рассматриваются возможности реформирования Министерства экологии 
и природных ресурсов Украины в направлении его превращения в доминирующую 
структуру исполнительной ветви власти по вопросам обеспечения качества жизни на-
селения. Реализация предложенной концепции призвана обеспечить конкурентоспо-
собность Украины в современном глобализированном мире.
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стРИмУВАЛЬНі БАР’ЄРИ ПЕРЕХОДУ  
УКРАЇНсЬКОЇ ПРОмИсЛОВОсті НА “ЗЕЛЕНИЙ”  

сЦЕНАРіЙ РОЗВИтКУ
У статті визначено імперативи та завдання державної політики, зумовленої необ-

хідністю проведення “зеленої” трансформації. Проаналізовано переваги розвитку “зе-
леного” сценарію, названо чинники, що перешкоджають швидкому переходу україн-
ської економіки на інноваційний шлях розвитку. 

Ключові слова: “зелена” економіка, біорізноманіття, енергозалежність, 
“коричнева” промисловість, екоінновації 

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації, що посилю-
ється, традиційні підприємства і технології розвиваються під впливом і 
з використанням нових ефективних технологій та зазнають “зеленої” 
трансформації. Механізм соціо-еколого-економічного симбіозу для забез-
печення гармонійного розвитку та переходу до “зеленої” економіки віді-
грає домінанту роль у створенні “зелених” робочих місць, які передбача-
ють економічну діяльність, що сприяє захисту й відновленню екосистем 
і біорізноманіття, зниженню споживання енергії, позбавленню економік 
від вуглецевої залежності, зведенню до мінімуму обсягів усіх видів від-
ходів і забруднення навколишнього середовища. Слід зазначити, що вна-
слідок тих чи інших стратегічних міркувань не всі держави світу нині 
відійшли від енерговитратних виробництв та обрали курс на “озеленення” 
промисловості. Певний перехідний етап переживає й Україна, в економіці 
якої висока частка галузей “коричневої” промисловості, і тому держава 
не в змозі забезпечити належний рівень екологічної безпеки та приросту 
зайнятості в секторі послуг. Необхідністю розв’язання зазначених супе-
речностей і зумовлена актуальність обраного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нестійкість схем промис-
лового розвитку української економіки останнім часом стала об’єктом 
пильної уваги багатьох економістів, політиків, демографів і соціологів, 
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серед яких варто назвати Ю. Туницю, І. Соловія, В. Семиноженка, 
Л. Федулову, Ю. Бажала, М. Якубовського та ін. Проте через виник-
нення нових економічних обставин, викликаних стрімкими змінами 
світогосподарських процесів в умовах постіндустріального суспільства, 
не до кінця вирішеними залишаються питання обґрунтування можли-
востей розвитку нових “зелених” галузей та забезпечення продуктивної 
зайнятості населення у трансформованих секторах еко номіки.

Мета статті полягає в з’ясуванні чинників, що перешкоджають швид-
кому переходу української економіки на інноваційний шлях розвитку, 
та визначенні імперативів і завдань державної політики, зумовленої необ-
хідністю проведення “зеленої” трансформації.

Виклад основного матеріалу. Новий, “зелений”, курс політики ба-
гатьох країн світу (зокрема, Великої Британії, США і Японії) спрямо-
ваний на те, щоб розвиток “зелених” технологій супроводжувався ство-
ренням робочих місць. За прогнозами, у середньостроковій перспективі 
такий курс стане відповіддю на економічний спад і надасть імпульс для 
зростання. Зокрема, президент США Барак Обама оголосив про намір 
протягом наступних десяти років інвестувати 150 млрд дол. США в 
розвиток екологічно чистих видів енергії, щоб створити 5 млн робочих 
місць. Японія також планує до 2015 р. розширити обсяг ринку еколо-
гічних технологій до 100 трлн єн з метою збільшення ринку зайнятості 
на 2,2 млн робочих місць. Крім того, міжнародне співтовариство вже 
давно рекомендує застосовувати стратегії зростання економіки, пов’язані 
з розвитком “зелених технологій” [1]. 

Потребу переходу української економіки від моделі неефективного 
використання традиційних джерел енергії та обмежених природних 
ресурсів до моделі й політики сприяння “зеленому” зростанню диктують 
такі тенденції.

1. Збільшення частки так званих базових, ресурсомістких галузей 
(електроенергетики, чорної металургії, паливного виробництва та ін.) — в 
Україні вона перевищує 45 %, тоді як у сучасних індустріально розви-
нених країнах становить лише 5—10 %. Вітчизняна економіка є досить 
моноорієнтованою, оскільки гірничо-металургійний комплекс продов-
жує відігравати ключову роль, забезпечуючи близько 27 % від номі-
нального ВВП, 40 % валютних надходжень та 15 % робочих місць [2]. 
У структурі ВВП переважають сектори переробної промисловості, тор-
гівлі, транспорту і зв’язку (див. рисунок).

2. Зростання енергетичної складової у вартості вироблених това-
рів паралельно зі збільшенням тиску на довкілля. На сьогодні середня 
енергомісткість ВВП України становить 0,89 кг умовного палива на 
1 дол. ВВП, що більше ніж удвічі перевищує середньосвітовий показник 
(0,39 кг/дол.). Серед галузей економіки найбільша частка викидів за-
бруднювальних речовин (без урахування діоксиду вуглецю, за яким 
статистику не деталізовано) припадає на виробництво і розподіл елек-
троенергії, газу, води і дорівнює 41,3 %. У 2011 р. ці галузі збільшили 
викиди в атмосферу на 12,7 %. Другою за обсягами забруднення є пере-
робна промисловість — 31,7 % викидів. Зокрема, частка металургії в 
загальному обсязі викидів по країні становить 25,2 %, і тільки за ми-
нулий рік її викиди збільшились на 2,3 %. На добувну промисловість 
припадає 19,6 % від загальних викидів в атмосферу, а в минулому році 
вони зросли на 0,5 % [4].
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Рис. ВВП за видами економічної діяльності у і кварталі 2011 р. [3, с. 4]

3. Надмірне споживання енергоресурсів як промисловим сектором 
економіки, так і безпосередньо населенням, що спричиняє високу враз-
ливість економіки внаслідок коливань цін та попиту. Нині Україна 
відчуває значну залежність від імпортованих енергоресурсів, підви-
щення цін на які для обох категорій споживачів зумовлює потребу 
впровадження енергозберігальних технологій.

4. Проблема утилізації відходів та їх повторного використання. 
Застарілі технології, недбале ставлення до можливості переробки від-
ходів з метою повторного використання не дозволять Україні в майбут-
ньому забезпечити економічний розвиток. Промислові галузі, що ви-
робляють залізо, сталь, алюміній, цемент тощо, споживають багато 
енергії та ресурсів при відносно великих викидах парникових газів. 
“Озеленити” зазначені галузі доволі важко, а обійтись без них немож-
ливо, адже сьогодні вони забезпечують високу частку приросту зайня-
тості українців. 

5. Спрямування основної частини інвестиційних асигнувань зде-
більшого в “коричневі” сектори економіки. Така тенденція веде до не-
ухильного зменшення кількості товарів і послуг, пов’язаних із функ-
ціонуванням екосистем, та вичерпування природних ресурсів, більшість 
з яких зазвичай не відновлюється. 

Україні слід брати курс на інновативну промисловість та викорис-
тання екологічно ефективних технологій (електростанції з вищим ККД, 
поєднання виробництва електричної й теплової енергії, переобладнання 
будівель з метою збереження енергії, виробництво автомобілів, що спо-
живають мало пального, та ін.), які б забезпечили приріст зайнятості 
та досягнення високого рівня конкурентоспроможності на міжнародних 
ринках.

Позитивний ефект від розвитку “зеленого” сценарію виявлятиметь-
ся у таких чинниках.

1. Формування нових ринків шляхом стимулювання попиту на “зе-
лені” технології, товари і послуги забезпечить нові можливості у сфері 



164 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

зайнятості та трансформацію частини робочих місць, що вже існують, 
у зв’язку з появою екологічних і соціальних переваг. Перехід до “зеле-
ної” економіки створить щонайменше стільки ж робочих місць, скільки 
й “коричнева” економіка. Зокрема, згідно зі сценаріями “зелених” ін-
вестицій зайнятість у сільському, житлово-комунальному господарстві, 
лісовій промисловості та в системі транспорту має зрости до 2050 р. 
швидше, ніж за умов “коричневої” економіки. Світова зайнятість у 
галузі сільського господарства могла б перевищити зайнятість, прогно-
зовану за “коричневим” сценарієм, на 4 %. Інвестування у збереження 
та відновлення лісів забезпечило б додаткове зростання офіційної за-
йнятості на 20%. Збільшення ефективності використання енергії в усіх 
видах транспорту і перехід від приватного транспорту до громадського 
або неавтомобільного додатково підвищили б зайнятість приблизно на 
10 % [5, с. 15].

2. Впроваджуючи “зелені” технології, провідні компанії знижу-
ватимуть собівартість продукції, що робитиме їх конкурентоспромож-
нішими на ринку. Можливість економічного зростання приватний 
сектор усе більше пов’язує саме з ефективним використанням ре сурсів 
і поліпшенням стану навколишнього середовища, а не з невиправда-
ним збільшенням додаткової вартості. Компанії, що не зважають на 
цю фундаментальну зміну в розумінні засад економічного розвитку, 
серйозно ризикують втратити перспективи для подальшого прогресу, 
бо їх випередять ті підприємства, які інвестують в інновації та під-
вищують ефективність використання наявних ресурсів [6, с. 5].

3. Збільшення ефективності виробництва через створення умов для 
дотримання безпеки та культури праці, зниження рівня виробничого 
травматизму і професійних захворювань на підприємствах, що гармо-
нійно поєднують економічні потреби суспільства з необхідністю постій-
ного відновлення та збереження довкілля. 

4. Відновлення й розширення природного капіталу в результаті по-
слаблення залежності економічного зростання від наявності природних 
ресурсів, зменшення викидів вуглецю й парникових газів і, як наслідок, 
забезпечення сприятливих умов для життя й трудової діяльності 
людей.

5. Реструктуризація енергетичного сектору для отримання більш 
чистого енергобалансу сприятиме створенню нових робочих місць. Адже 
в секторі відновлюваних видів енергії виникає потреба в більшій їх 
кількості в розрахунку на 1 МВт потужності на виробничу одиницю 
енергії та на кожний долар інвестицій, аніж в енергетичному секторі, 
орієнтованому на вичерпні ресурси.

6. чистіше виробництво не лише позитивно діє на довкілля, а й 
мінімізує ступінь ризику негативного впливу на розвиток людського 
фактора завдяки заміні застарілих технологій на енерго- та екоефек-
тивні, раціональнішому використанню токсичних й шкідливих матері-
алів та редизайну продукції. 

З урахуванням названих переваг визначимо імперативи та завдання 
стратегічного курсу національної економіки на “зелену” трансформацію 
(див. таблицю).
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Таблиця. імперативи та завдання вироблення стратегічного курсу з екологі-
зації промисловості та створення нових робочих місць

Імперативи Завдання
1 2

1. Зміна податкових 
регуляторів

Реформування системи видачі дозволів на забруднення, зако-
нодавче визначення обов’язкової щорічної (“автоматичної”) 
індексації ставок платежів за забруднення з поправкою на 
інфляцію тощо. Розширення бази оподаткування забрудню-
вальних речовин і екологічно небезпечної продукції (з ураху-
ванням досвіду країн — членів ЄС/ОЕСР)

2. Проведення 
“екоподаткової  
реформи” [7]

Зважаючи на те, що в Україні домінантною є сфера ма те рі-
ального виробництва, яка забезпечує основний приріст зай-
нятості населення, уряду країни слід проводити виважену 
податкову політику, адже надмірно високе оподаткування 
промислових підприємств може втягнути їх у велику боргову 
“яму”, позбавляючи тим самим державний бюджет основної 
частини надходжень. Саме тому оподаткування ресурсопо-
току має зростати поступово, що й уможливить отримання 
подвійної вигоди: зменшення нераціонального використан-
ня ресурсів та зниження податків на працю й капітал, яке, у 
свою чергу, стимулюватиме збільшення розміру опла ти праці. 
З метою уникнення політичної протидії, при плануванні 
екологічно-трудової податкової реформи слід дотримуватись 
так званої фіскальної нейтральності, тобто впровадження 
нових “зелених” податків має повністю компенсуватися зни-
женням оподаткування праці, передусім податків на доходи 
та внесків до пенсійних фондів і фондів соціального страху-
вання, а загальна сума податкових надходжень до бюджету 
держави має залишатись незмінною. Наступний крок — по-
вернення підприємствам частини сплачених “екоподатків” 
через надання державних грантів на впровадження енерго- 
та ресурсозберігальних технологій

3. Удосконалення 
законодавчого забез-
печення

Нормативне регулювання додержання принципів “зеленої 
економіки”, введення санкцій за їх невиконання, розроб-
лення відповідних програм і політичних документів у сфері 
енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, очищен-
ня води й утилізації відходів

4. “Озеленення” 
бізнесу і зниження 
промислового  
забруднення

Стимулювання зацікавленості суб’єктів господарювання у 
впровадженні маловідходних і ресурсозберігальних техно-
ло гій, випуску екологічно чистих (“зелених”) товарів, по-
ширенні екологічного менеджменту

5. Поєднання 
утилізації відходів 
та виробництва 
продукції  
зі вторинної  
сировини

Найкращою перспективою зниження негативного впливу га-
лузей промисловості мають стати рециклінг (повторна пере-
робка) та дотримання правил раціонального управління від - 
ходами. Так, вторинний випуск сталі з металобрухту 
потребує на 40—75 % менших енерговитрат, аніж при почат-
ковому виробництві, що наближає його до “зеленого” вироб-
ництва та уможливлює створення додаткових робочих місць

6. Сприяння 
екоінноваціям

Запровадження нормативних, фінансових, адміністративних 
стимулів для залучення “зелених” інвестицій, розвитку ін-
новаційного підприємництва та створення нових компаній 
чистої енергетики на основі використання механізмів дер-
жавно-приватного партнерства. Полегшення доступу до кре-
дитних ресурсів для підприємств, які вживають заходів щодо 
зниження тиску своєї виробничої діяльності на навколишнє 
середовище. Організація бізнесу та удосконалення виробни -
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1 2
чих процесів з метою економії матеріальних ресурсів (не-
технологічні інновації), комерціалізація та вихід на ринки 
чистих технологій (технологічні інновації)

7. Покращення 
інвестиційного 
клімату

Національна політика сприяння інвестиціям у “зелену” еко - 
номіку повинна передбачати не тільки створення рамко-
вих умов для реалізації бізнесом своїх можливостей, захис-
ту прав інвесторів та узгодження іноземних інвестицій з  
національними стратегіями розвитку, а й проведення від-
повідної промислової політики — створення кластерів у “зе-
лених” секторах для кращого використання робочої сили і 
природних ресурсів, поширення технологій шляхом зміц-
нення зв’язків ТНК з місцевими підприємствами [8]

8. Поширення 
екологічних знань 

Імплементація європейських екологічних норм і стандартів 
з метою розвитку екологічно ефективного партнерства між 
державою, суб’єктами господарювання та громадськістю

9. Підвищення 
рівня професійної 
компетентності 
робочої сили

Розроблення програм перепідготовки, зокрема розвитку на-
вичок підприємницької діяльності та навчання “зеленим” 
спеціальностям, які уможливлять використання переваг “озе-
ленення” економіки. Забезпечення реалізації основних поло-
жень Концепції екологічної освіти

10. Підписання 
рамкових угод 
щодо адаптації 
національних 
економік до нового 
“зеленого” курсу

Належне виконання зобов’язань, взятих державою при під-
писанні міжнародних угод у природоохоронній сфері, та за-
безпечення достатнього рівня виконавчої дисципліни на усіх 
рівнях

Стратегії “зеленого” зростання мають бути доволі гнучкими, щоб 
суб’єкти господарювання могли скористатися перевагами нових техно-
логій і перспективами, пропонованими інформаційним простором для 
відкриття нових джерел зростання. Курс на “озеленення” економіки 
повинен стати ключовим напрямом державної політики у вирішенні 
питань скорочення масштабів екологічної деградації, безпеки виробни-
цтва та забезпечення зайнятості населення. Подальші наукові напра-
цювання слід пов’язати з розробленням системи мотиваційних чинни-
ків “озеленення” традиційних “коричневих” технологій і моделей ве-
дення бізнесу.
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Guk N.A. Constraining barriers of Ukrainian industry’s transition to “green” scenario.
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scenario and obstacles rapid transition of the Ukrainian economy on an innovative way of 
development.
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АНАЛіЗ КОНКУРЕНтОстіЙКОсті ПіДПРИЄмстВ  
сіЛЬсЬКОГО ЗЕЛЕНОГО тУРИЗмУ КРИмУ

У статті проаналізовано поточний стан конкурентостійкості підприємств сільсько-
го зеленого туризму Криму, виявлено фактори, що впливають на неї. Здійснено оціню-
вання конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму, що розміщені у 
центральній, гірській частинах Криму та на його узбережжі.

Ключові слова: сільський зелений туризм, конкурентостійкість, клас-
терний аналіз, центральна частина Криму, гірська частина Криму, узбереж-
жя Криму

Для визначення поточного стану конкурентостійкості підприємств 
взагалі та конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туриз-
му (СЗТ) зокрема використовують багато методів. Порядок оцінювання 
тактичної конкурентостійкості найточніше охарактеризовано у працях 
таких науковців, як Г.Л. Азоєв, Р.А. Фатхутдинов, Ж.-Ж. Ламбен,  
Г.Я. Гольдштейн та ін. [1—5]. Виходячи з принципів системності й 
об’єк тивності за результатами проведеного моніторингу конкурентних 
переваг підприємств сільського зеленого туризму запропоновано для 
оцінки тактичної конкурентостійкості підприємства аналізувати його 
спроможність створювати, розвивати, утримувати конкурентні пере-
ваги, протистоячи загрозам або використовуючи можливості зовніш-
нього середовища (рис. 1). 

Визначимо перелік часткових показників, що мають найбільший 
вплив на поточний стан конкурентостійкості досліджуваних підпри-
ємств, за допомогою кластерного аналізу, застосувавши пакет приклад-
них програм STATISTICA 6 (рис. 2). 

Як показано на дендрограмі, часткові показники за ступенем їхнього 
впливу об’єднані у три групи та відповідно відображають: 

УДК 339.137.2:338.48

А.В. Кулик

Аспірант кафедри маркетингу ПВНЗ “Європейський 
університет”, м. Київ
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1) можливість оперативно реагувати на вимоги клієнтів (туристич-
ний асортимент, наявність сайта, можливість оплати та бронювання в 
режимі онлайн, вартість туристичної послуги);

2) управлінські та організаційні витрати на обслуговування клієнтів 
(витрати на трансфери та виробничу діяльність, обсяг додаткових по-
слуг і чисельність управлінського персоналу);

3) валовий дохід та валові витрати на діяльність підприємства (вар-
тість основних фондів, фонд оплати праці, кількість працівників та 
обсяг наданих послуг). 

Рис. 1. структурно-функціональна схема внутрішніх факторів, що вплива-
ють на конкурентостійкість підприємства [4; 5]

Наступним етапом аналізу поточного стану конкурентостійкості 
підприємств сільського зеленого туризму є встановлення однорідності 
досліджуваної сукупності підприємств.

Використання пакета прикладних програм STATISTICA 6 дає змогу 
визначити кількість і склад об’єктів (підприємств із різним обсягом 
та якісним переліком туристичних послуг), що входять до кожного 
з отриманих кластерів. За результатами кластеризації (на основі да- 
них за 2011 р.) досліджувані підприємства СЗТ було об’єднано у три 
кластери. 
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Рис. 2. Дендрограма часткових показників, що мають вплив на поточний стан 
конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму

Перелік та характеристики підприємств, що увійшли до кожного з 
кластерів, подано в табл. 1.

Таблиця 1. Перелік досліджуваних підприємств
Умов ні 
позна-
чення

Найменування та місцезнаходження 
підприємства

Характеристики

1 2 3
Кластер 1. Центральна (степова) частина Криму 
П1 Маєток “Керменчик” 

(Бахчисарайський р-н, с. Високе)
Кількість працівників:  
9—16 осіб.
Обсяг наданих туристичних 
послуг: 300—400 тис. грн.
Фонд заробітної плати:  
80—100 тис. грн.
Середньорічна вартість основ-
них фондів: 150—250 тис. грн.
Комплексність туристичного 
продукту (кількість туристич-
них послуг): 7—9 шт.

П2 Садиба “Алімова балка” (Бахчиса-
райський р-н, с. Баштанівка)

П3 Гостьовий будинок “Соколине” (Бах-
чисарайський р-н, с. Соколине)

П4 Турбаза “Біля гірської річки” (Бахчи-
сарайський р-н, с. Соколине)

П11 Гостьовий будинок “Зелений дворик” 
(Бахчисарайський р-н, с. Соколине)

П12 Міні-готель “Діляра-ханум”
(м. Бахчисарай)

П13 Готель “Ашлама-Сарай” 
(м. Бахчисарай)

П14 Садиба “Сонячний Вітер” (Бахчиса-
райський р-н, с. Прохолодне) 

П15 Кемпінг “У горах у Ізабелли” (Бахчи-
сарайський р-н, с. Соколине)

L
in

ka
ge

 D
is

ta
nc

e



171Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

1 2 3
П16 Садиба “Загублений світ”

(Бахчисарайський р-н, с. Многоріччя)
П23 Садиба “Гостинний дім у Ніни” (Роз-

дольненський р-н, с. Портове)
П24 Садиба “Бельбек”

(Бахчисарайський р-н, с. Многоріччя)
Кластер 2. частина Криму, що має доступ до водоймищ
П5 Садиба Шатілова 

(Радянський р-н, с. Квітуче)
Кількість працівників:  
7—8 осіб.
Обсяг наданих туристичних 
послуг: 60—100 тис. грн.
Фонд заробітної плати:  
10—30 тис. грн.
Середньорічна вартість основ-
них фондів: 70—150 тис. грн.
Комплексність туристичного 
продукту (кількість туристич-
них послуг): 3—5 шт.

П9 Садиба “Олександрія” (м. Коктебель)
П10 Готель-садиба “Ларине ”

(чорноморський р-н, с. Мар’їно )
П17 Садиба “Кефалі Вріс” (м. Балаклава)
П21 Садиба “Ладья” (м. Судак)
П22 Садиба “Відрада”  

(Ленінський р-н, с. Новоотрадне)
П25 Садиба Кесслера (Ферсмана) 

(Сімферопольський р-н,  
с. Ферсманове)

Кластер 3. Гірська частина Криму
П6 Гостьовий дім “У Гульнари”

(Судакський р-н, с. Зеленогір’я)
Кількість працівників:  
5—7 осіб.
Обсяг наданих туристичних 
послуг: 700—900 тис. грн.
Фонд заробітної плати:  
120—170 тис. грн.
Середньорічна вартість основ-
них фондів: 320—330 тис. грн.
Комплексність туристичного 
продукту (кількість туристич-
них послуг): 3—5 шт.

П7 Гостьовий будинок “Смерека” 
(м. Севастополь, с. Орлине)

П8 Садиба “Білий острів” 
(м. Севастополь, с. Орлине)

П18 Приватний пансіонат “Байдари” 
(м. Севастополь, с. Орлине)

П19 Кінноспортивна база “Станиця Вільна” 
(Білогірський р-н, с. Ароматне)

П20 Садиба “Розенталь”  
(Білогірський р-н, с. Ароматне)

Дані табл. 1 свідчать, що до першого кластера потрапили підпри-
ємства, розташовані переважно в центральній (степовій) частині Криму. 
Ці підприємства займаються комплексним туризмом: кількість (асор-
тимент) пропонованих ними туристичних послуг — від 7 до 9, що зу-
мовлено наявністю в цьому регіоні передумов для розвитку практично 
всіх видів туризму. 

До другого кластера ввійшли підприємства, які знаходяться пере-
важно в тій частині півострова, де є доступ до водоймищ. Ці підпри-
ємства спеціалізуються на фермерському та екотуризмі, оскільки за-
значений регіон є сільськогосподарським, і пропонують від 3 до 5 ту-
ристичних послуг. 

У третьому кластері опинилися підприємства, розташовані пере-
важно в гірській частині Криму. Ці підприємства займаються еко- та 
велотуризмом, кінноспортивним туризмом, а кількість (асортимент) 
туристичних послуг у них — від 3 до 5.

Оцінку поточного стану конкурентостійкості (ПСК) підприємств СЗТ 
здійснимо, скомбінувавши два методи: теорії ефективної конкуренції 

Закінчення таблиці 1 
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та позиціонування туристичної послуги в координатах “ціна/якість” із 
залученням експертів та аналітиків, за результатами опитування яких 
визначаються окремі показники та вагомість параметрів оцінювання. 
У зв’язку з тим, що важливість цих показників для встановлення ПСК 
підприємств сільського зеленого туризму є різною, експертним шляхом 
розробляються коефіцієнти вагомості критеріїв.

Ранжирування підприємств за рівнем конкурентостійкості здійсню-
ється за допомогою формули

 
=

пр

,j
k

K
I

K
  

(1)

де Ik — рівень конкурентостійкості аналізованого підприємства: якщо  
Ik < 1, то аналізоване підприємство поступається конкуренту за рівнем 
конкурентостійкості; якщо Ik > 1 — опереджає конкурента, якщо  
Ik = 1 — конкурентостійкість однакова;

Kj — узагальнюючий показник конкурентостійкості j-го під при- 
 ємства;

Kпр — узагальнюючий показник конкурентостійкості аналізованого 
підприємства.

Алгоритм визначення поточного стану конкурентостійкості підпри-
ємства СЗТ передбачає три послідовні етапи.

На першому етапі здійснюють розрахунок одиничних показників 
конкурентостійкості та перетворення їх у відносні величини (бали). 

Значимість основних факторів успіху підприємств, отриману як 
середньозважений показник опрацьованої думки експертів, подано в 
табл. 2.

Таблиця 2. Значимість основних факторів успіху підприємств сЗт

№ 
пор. Основні фактори успіху Значимість факторів

1 Ціна 0,20
2 Умови оплати 0,16
3 Якість 0,09
4 Трансфери 0,09
5 Активність просування 0,06
6 Асортимент туристичних послуг 0,05
7 Сервіс 0,06
8 Імідж 0,09
9 Фінансова стійкість 0,04

10 Умови й терміни обслуговування 0,16
Сумарна значимість факторів 1,00

На другому етапі визначають поточний стан конкурентостійкості 
підприємства за допомогою методу ідеальної точки. Аналізоване під-
приємство порівнюють з умовним еталонним (яке має найкращі резуль-
тати за всіма порівнюваними показниками) з допомогою математичного 
співвідношення:
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де K — узагальнюючий показник поточного стану конкурентостійкості 
j-го підприємства;

Х, Х2j, …, Хnj — стандартизовані показники конкурентостійкості 
j-го підприємства;

aij — початкові одиничні показники конкурентостійкості j-го під  - 
приємства;

n — кількість одиничних показників конкурентостійкості.
На третьому етапі розраховують показник поточного стану конку-

рентостійкості підприємства. Ця оцінка охоплює всі найважливіші 
ас пекти господарської діяльності, виключає дублювання окремих по-
казників, дає змогу швидко й об’єктивно з’ясувати становище підпри-
ємства на ринку. Під час оцінювання порівнюють показники, отримані 
за однакові проміжки часу, що уможливлює застосування цього ме-
тоду як варіанта оперативного контролю окремих підсистем підпри-
ємства [6—8].

Оцінимо ступінь наявності факторів успіху серед конкурентних пе-
реваг підприємств трьох досліджених сегментів ринку (центральної 
(степової) частини, узбережжя та гірської частини Криму), використав-
ши матрицю “Якість послуги / Ціна послуги”. 

Для визначення першої координати матриці скористаємось типоло-
гією елементів обслуговування Кедотта — Терджена [9], в основу якої 
покладено карту якості обслуговування (табл. 3). У рядках таблиці на-
ведено елементи обслуговування, у стовпцях — параметри оцінки до-
сягнутого рівня якості.

Таблиця 3. Карта якості обслуговування (еталонна)

№ 
пор.

Зміст і характеристика 
елемента обслугову-

вання

Оцінка сприйняття елемента обслуговування

Немає Виконано не-
правильно

Виконано пра-
вильно

1 2 3 4 5

Розділ 1. Критичні елементи обслуговування

1.1 Безпека проживан-
ня

Обслуго-
вування непри-
пустиме

–5 5

1.2 Здорова їжа –5 5

… … … …

Розділ 2. Нейтральні елементи обслуговування

2.1 Колір уніформи –2 0  

2.2 Колірна гамма 
інтер’єру в номері

–2 –1  

… … … …  
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1 2 3
Розділ 3. Елементи, що приносять задоволення

3.1 Квіти і цукерки  
в номері безкош-
товно

0 –1 2

3.2 Жива музика  
в холі

0 –1 1

… … … … …

Розділ 4. Елементи обслуговування, які викликають розчарування

4.1 Громадські туалети  
в холі

–3 –1 0

4.2 Культура персоналу  –3 0

… … … … 0

Перший параметр оцінки (РЖi) — рівень жалю, тобто емоціональний 
настрій споживача, викликаний відсутністю i-го елемента у процесі 
обслуговування.

Другий параметр (РНi) — рівень емоційного настрою споживача, 
зумовленого неправильним виконанням i-го елемента.

Третій параметр (РПi) — рівень емоційного настрою споживача з 
приводу правильно виконаного i-го елемента.

Всі три характеристики зазначаються в балах за певною шкалою — 
єдиною або встановленою для кожного елемента обслуговування окремо.

Елементи обслуговування в карті якості згруповано за розділами 
відповідно до типології Кедотта — Терджена (критичні, нейтральні, ті, 
що приносять задоволення, і ті, що викликають розчарування). При 
нормуванні заповнюють усю карту (за винятком затінених комірок), 
при індивідуальному оцінюванні в кожному рядку заповненою буде 
лише одна комірка відповідно до фактичного рівня сприйняття елемента 
обслуговування.

Оцінка якості обслуговування тільки на основі даних карти якості 
залишає за межами розгляду фактори внутрішньої готельної обстанов-
ки — гостинність і внутрішньовиробничі відносини. Ці фактори не 
можливо нормувати, але необхідно враховувати вплив їх фактичного 
рівня на сприйняття клієнтом наданого обслуговування і, отже, на 
оцінку якості останнього. 

Для визначення індексу споживчої задоволеності (показника якості 
в матриці поточної конкурентостійкості досліджуваних підприємств) 
було проведено анкетування 108 споживачів туристичних послуг. Рес-
понденти оцінювали:

— важливість десяти запропонованих складових роботи готелю за 
п’ятибальною системою;

— якість цих складових за п’ятибальною системою.
Таке опитування споживачів було проведено в готелях, розташова-

них практично в усіх регіонах Криму.
У табл. 4 узагальнено дані анкетування клієнтів підприємств СЗТ 

першого кластера (центрального регіону Криму). У стовпцях I і II наведено 
результати опитування споживачів щодо важливості готельних послуг 

Закінчення таблиці 3 
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для задоволення їхніх запитів і потреб. При цьому в стовпці I подано се-
реднє значення оцінки важливості кожного компонента дерева задоволе-
ності, а в стовпці II — відповідну значимість (вагомість) компонента для 
споживача порівняно з іншими запропонованими йому компонентами.

Таблиця 4. Обстеження задоволеності споживачів роботою готелів централь-
ного регіону Криму (дерево задоволеності споживачів)

Основні скла-
дові роботи 

готелю

Важливість  
для споживачів 

компонентів 
дерева

Оцінка якості
За-

гальна 
сума 

(стовп-
ці III— 

VII)

Серед нє 
зна-

чення 
оцінки 
якості

Індекс 
спо-

живчої 
задово-
леності, 

%Бi ∑

Бi
Бi

100 5 4 3 2 1

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прийом 
на рецепції 5 10,80 27 49 25 7 0 108 4,20 78,00
Наявність 
парку вання 4,3 9,29 13 22 44 18 11 108 3,32 56,00
Конди ціонер  
у номері 2,5 5,40 17 47 41 3 0 108 4,02 73,50
Доступ до 
Інтернету 4 8,64 0 7 52 35 14 108 2,68 40,00
чистота  
в номері 4,8 10,37 48 47 13 0 0 108 4,67 89,75
Кількість 
туристи них 
послуг 4 8,64 22 27 58 1 0 108 3,94 71,50
Наявність 
додаткових 
послуг 3,1 6,70 39 38 29 2 0 108 4,38 82,50
Органі зація 
харчу вання  
в ресторані 4,6 9,94 27 41 30 8 2 108 4,07 74,75
Геогра фічне 
розташу-
вання 
готелю 5 10,80 81 13 14 0 0 108 4,87 95,75
Можли вість 
бронюван ня 
номера 4,5 9,72 42 45 14 7 0 108 4,46 84,50
Профе сійна 
придат ність 
персоналу 4,5 9,72 28 45 27 8 0 108 4,17 77,25
Підсумок 
(абсолютне 
значення 
суми чисел  
у стовпці) 46,3 100,00 344 381 347 89 27 1188 44,78 823,50
Підсумок (середнє  
значення суми чисел  
у стовпці) 31,3 34,6 31,5 8,1 2,5 108 — —

Середні значення оцінки роботи та відповідного ступеня 
споживчої задоволеності 4,07 74,86
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За даними табл. 4, найважливішою складовою готельної послуги всі 
опитувані вважають привітний прийом на рецепції, тому оцінили цей 
компонент дерева у 5 балів. Відповідно середнє значення оцінки важ-
ливості для споживача зазначеного компонента також дорівнює 5. 
Практично такими ж важливими в очах респондентів є чистота в номері 
та організація харчування в ресторані (наявність екологічно чистих 
продуктів харчування, страв національної кухні). 

Аналогічні опитування було проведено серед клієнтів готелів, роз-
ташованих на узбережжі та в гірській частині Криму — кількість рес-
пондентів становила відповідно 56 і 50 осіб. Середні значення оцінки 
якості в цьому випадку дорівнювали відповідно 4,07 та 3,78 бала; індекс 
споживчої задоволеності — 74,86 та 72,96 %.

Таке порівняння після належної оцінки різних компонентів дерева 
задоволеності (аналізу конкурентоспроможності продукту) показує пе-
реваги і недоліки продукту, що випускається, і дає змогу окреслити 
шляхи поліпшення його якості з метою утримання наявних клієнтів 
компанії та залучення клієнтів конкурента. 

Оцінювання ступеня наявності факторів успіху у досліджуваних 
підприємств СЗТ Криму було проведено за десятибальною шкалою. Від-
повідно до досягнутого поточного рівня конкурентостійкості було здій-
снено ранжування підприємств (табл. 5).

Аналіз досягнутого поточного рівня конкурентостійкості підпри-
ємств показує, що у всіх трьох досліджуваних сегментах ринку на пер-
ших місцях за ступенем наявності факторів успіху в конкурентних 
перевагах перебувають ті підприємства СЗТ Криму, яким належать 
найбільші частки ринку за обсягами наданих послуг, якістю обслуго-
вування, комплексністю туристичного продукту (кількістю та різно-
манітністю туристичних послуг).

Таблиця 5. Ранг підприємств сЗт відповідно до досягнутого поточного рівня 
конкурентостійкості 

Виробник
Ступінь наявності 

факторів успіху в конку-
рентних перевагах

Ранг 
підприємства

1 2 3

Сегмент “Сільський зелений туризм центральної частини Криму”

Маєток “Керменчик” 8,36 1
Садиба “Алімова Балка” 8,09 2
Гостьовий будинок “Соколине” 7,91 3
Турбаза “Біля гірської річки” 7,72 4
Гостьовий будинок “Зелений дворик” 7,00 5
Міні-готель “Діляра-ханум” 6,73 6
Готель “Ашлама-Сарай” 5,72 7
Садиба “Сонячний Вітер” 5,46 8
Кемпінг “У горах у Ізабелли” 5,27 9
Садиба “Загублений світ” 5,27 10
Садиба “Гостинний дім у Ніни” 5,27 11
Садиба “Бельбек” 5,18 12
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1 2 3

Сегмент “Сільський зелений туризм узбережжя Криму”

Садиба Шатілова 4,09 1

Садиба “Олександрія” 3,73 2

Готель-садиба “Ларине” 3,00 3

Садиба “Кефалі Вріс” 2,73 4

Садиба “Ладья” 2,27 5

Садиба “Відрада” 2,00 6

Садиба Кесслера (Ферсмана) 1,64 7

Сегмент “Сільський зелений туризм гірської частини Криму”

Гостьовий дім “У Гульнари” 2,45 1

Гостьовий будинок “Смерека” 2,36 2

Садиба “Білий острів” 2,36 3

Приватний пансіонат “Байдари” 2,36 4

Кінноспортивна база “Станиця Вільна” 2,36 5

Садиба “Розенталь” 2,27 6

Побудуємо матрицю поточного рівня конкурентостійкості підпри-
ємств для всіх трьох сегментів сільського зеленого туризму, де по осі 
ОY відображено комплексну відносну оцінку якості наданої туристич-
ної послуги (за ступенем присутності факторів успіху в конкурентних 
перевагах), по осі ОХ — відносну ціну туристичної послуги (рис. 3).

Як видно з рис. 3, найвищий рівень конкурентостійкості мають під-
приємства першого кластера, які надають комплексні туристичні по-
слуги в сегменті “Сільський зелений туризм центральної частини Кри-
му”. Це пояснюється досить значним розміром підприємств та наявніс-
тю у них великого асортименту послуг. Проте досягнутий ними рівень 
конкурентостійкості дещо знижується внаслідок ускладненого доступу 
до моря. 

Середній рівень конкурентостійкості мають підприємства сегмента 
“Сільський зелений туризм узбережжя Криму”, які за показником 
“Ступінь наявності факторів успіху в конкурентних перевагах” випе-
реджають підприємства інших кластерів завдяки своєму географічному 
положенню, що зумовлює їх більшу привабливість для потенційних 
клієнтів.

Найнижчу конкурентостійкість мають підприємства сегмента “Сіль-
ський зелений туризм гірської частини Криму”. Це пояснюється на-
самперед недостатньо високим рівнем якості та вузькою спеціалізацією 
надаваних ними послуг, що обмежує кількість потенційних спожива-
чів, а також вужчим асортиментним рядом туристичних послуг порів-
няно з лідерами ринку. 

Слід зазначити, що не менш важливими для встановлення лідерства 
на ринку показниками є розгалужена система трансферів туристів, на-
явність додаткових послуг, система обслуговування клієнтів, підви-
щення іміджу підприємства. 

Закінчення таблиці 5
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Рис. 3. Позиціонування підприємств сільського зеленого туризму Криму

Слабкою стороною роботи більшості досліджуваних туристичних 
підприємств є складність оплати та бронювання їхніх послуг через Ін-
тернет, хоча за умови вирішення цієї проблеми вони змогли б розши-
рити свою присутність не тільки на внутрішньому, а й на міжнародному 
ринку. 
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Кулик А.В. Анализ конкурентоустойчивости предприятий сельского зеленого ту-
ризма Крыма.

В статье проанализировано текущее состояние конкурентоустойчивости предпри-
ятий сельского зеленого туризма Крыма, выявлены факторы, влияющие на конкурен-
тоустойчивость. Осуществлена оценка конкурентоустойчивости предприятий сельско-
го зеленого туризма, которые размещены в центральной, горной частях Крыма и на его 
побережье.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, конкурентоустойчивость, кластер-
ный анализ, центральная часть Крыма, горная часть Крыма, побережье Крыма

Kulik A.V. Analysis of the competition resistance of rural tourism businesses in 
Crimea.

In this article current competition resistance of enterprises in the sphere of rural green 
tourism in Crimea is analyzed. Main factors that influence competition resistance are de-
termined. The evaluation of competition resistance of enterprises in rural green tourism 
that are located in the central, mountainous part of the Crimea and on its coast is done.

Keywords: rural green tourism, competition resistance, cluster analysis, central part 
of Crimea, mountainous part of Crimea, coast of Crimea
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Розвиток  людського  кАПІтАлУ

ОсОБЛИВОсті іНВЕстИЦіЙ У ЛЮДсЬКИЙ КАПітАЛ: 
мЕтОДОЛОГіЧНИЙ АсПЕКт

Наведено авторське визначення сутності поняття “людський капітал” як соціаль-
но-економічної категорії. Обґрунтовано особливості інвестицій у людський капітал за 
критерієм суспільно необхідних вкладень у формування людини як біосоціальної істо-
ти. Визначено основні параметри інвестицій у людський капітал у розрахунку на одну 
особу в Україні та проаналізовано ефективність цих інвестицій у 2011 р.

Ключові слова: людський капітал, інвестиції суспільства, фізичне здо-
ров’я, якість людини 

Якщо розглядати людський капітал у широкому розумінні його со-
ціально-демографічної й економічної сутності як сукупність фізичних, 
професійних та інтелектуальних здібностей людей, то очевидно, що 
інвестиції в його відтворення, на відміну від інших капіталів, мають 
певні особливості щодо цільового призначення, використання й су-
спільно необхідної ефективності. Це зумовлено специфікою суб’єкта — 
людини, котра є живою біосоціальною істотою з притаманними тільки 
їй особливостями відтворення. З одного боку, інвестиції необхідні для 
формування й розвитку людини, з іншого — вона своєю працею створює 
додану вартість для інвестування у формування нових поколінь і роз-
виток науково-технічного прогресу.

Таким чином, інвестиції в людський капітал мають двоїстий харак-
тер, що зумовлено сутністю цієї категорії. Інвестиції можна розглядати 
як запозичені (авансовані) чужі кошти або інші матеріальні цінності, 
що позичальник використовує для отримання доданої вартості, яку 
через фінансовий механізм або іншими шляхами буде розподілено між 
користувачем та її власником. Це відповідає перекладу латинського 
слова “investio” — “одягаю”, тобто “беру для себе” [1].

Водночас інвестиції можна розуміти і як витрати власника коштів, 
наданих для використання їх іншим суб’єктом також із метою отри-
мання доданої вартості та розподілу її між власником і користувачем 
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через відповідний фінансовий механізм, що відповідає змісту англій-
ського слова “invest” — “вкладаю” [2, с. 6; 3, с. 270; 4, с. 67]. 

Мовою бухгалтерського обліку інвестиції — це дебіторсько-кредитор-
ська заборгованість, а мовою демографії — імміграція й еміграція, які 
вимірюються загальним обсягом (міграційним обігом) і сальдовим резуль-
татом. В економічному розумінні інвестиції в людський капітал — це 
суспільно необхідні вкладення (витрати) суспільства у “створення” лю-
дини, її розвиток і забезпечення життєдіяльності від народження до 
смерті, тобто це вартість людини. Людство ще не знайшло вимірника цих 
витрат, відповідних критеріїв і системи показників. Тому інвестиції в 
людський капітал, як і власне категорія “людський капітал”, нині мають 
абстрактний характер, незважаючи на досить велику кількість наукових 
праць і публікацій, присвячених визначенню сутності людського капіта-
лу, які переважно зводяться до проблем його якісних характеристик 
(освіта, професіоналізм, ерудиція, інтелект, духовність тощо), примен-
шуючи роль такого показника, як фізичне здоров’я людини. 

На нашу думку, основними складовими людського капіталу є фізичне 
здоров’я людини та якісні показники її культурного, професійного й 
інтелектуального рівня. Відповідно інвестиції в людський капітал умов-
но можна поділити на два основних види: вкладення (витрати), пов’язані 
з формуванням фізичного здоров’я і з формуванням якісних показників 
людини. При цьому необхідно врахувати, що не всі інвестиції оцінюють-
ся прямими, вартісними, грошовими вимірниками. Зокрема, витрати 
життєвих сил жінки на виношування плоду й догляд за дитиною або 
витрати з догляду за літніми та хворими людьми потребують опосеред-
кованого вимірювання. Тому інвестиції в людський капітал як витрати 
на “виробництво” і використання людини від народження до смерті до-
цільно пов’язувати з її відповідними життєвими циклами, тобто періо-
дами життя: витрати на виношування і народження дитини, на догляд 
за дитиною до трьох років, на утримання дитини в дошкільних дитячих 
закладах, на навчання в середній загальноосвітній школі, ПТУ, коледжі, 
ВНЗ, а також витрати на охорону здоров’я протягом усього життя лю-
дини. Для їх обчислення крім даних офіційної статистики доводиться 
вдаватися до опосередкованих показників інвестицій (витрат) за основ-
ними життєвими циклами людини з подальшим приведенням їх до за-
гальної сумарної величини. Зокрема, визначаючи інвестиції як суспільно 
необхідні витрати на виношування жінкою плоду до семи місяців, можна 
припустити, що протягом цього періоду продуктивність її праці та вар-
тість створеного нею валового внутрішнього продукту (ВВП) зменшу-
ються на десять відсотків. Відповідно, 10 % недоотриманого ВВП сус-
пільство інвестує в майбутній людський капітал. Зрозуміло, що це 
умовно опосередкований узагальнений показник1. 

Згідно з чинним законодавством протягом допологового та після-
пологового двохмісячних періодів інвестування в людський капітал 
суспільство здійснює через органи загальнообов’язкового соціального 
страхування, внаслідок чого жінки, що перебувають у декретній від-
пустці, отримують 100 % середньомісячної заробітної плати, не ство-
рюючи при цьому валового внутрішнього продукту.

1 Це питання потребує поглибленого медичного, демографічного, статистич-
ного дослідження. 
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При народженні дитини держава виплачує одноразову матеріальну 
до помогу, яка залежить від кількості народжених дітей2.

Наступним етапом інвестування в людський капітал є щомісячна 
допомога в розмірі 153 грн на догляд за дитиною до досягнення нею 
трьох років. Протягом цього періоду суспільство також недоотримує 
продукцію, яку мала б виробити жінка, і компенсує недоотриманий 
ВВП. Крім того, за наявності висновку лікаря про те, що дитина не 
може відвідувати дитячий дошкільний заклад, жінці продовжують 
безоплатну відпустку для догляду за дитиною віком до шести років. 
Суспільство при цьому не отримує ВВП, який могла б створити жінка 
за умови зайнятості в суспільному виробництві. Витрати на вироблення 
цього продукту також є інвестиціями в людський капітал.

Отже, на інвестиції в людський капітал впливає медико-демографіч-
ний фактор, який зумовлює їх першу особливість, а сукупність витрат 
на формування людини, підтримку і збереження її здоров’я є вагомою, 
досить дорогою складовою загальних витрат суспільства на розвиток 
людського капіталу.

Другою особливістю і водночас важливим елементом інвестицій у 
людський капітал стають витрати на формування якісних показників 
людського капіталу, зокрема на освіту. В Україні середня сума інвес-
тицій в освіту в розрахунку на одну особу збільшилася з 3184 грн у 2000 р. 
до 41 420 грн у 2012 р. (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка витрат зведеного бюджету України на освіту в 2000—
2011 рр., грн на одну особу

Вид освіти 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р.* 2012 р.**

Збільшення 
порівняно з 2000 р., 

разів
2011 р. 2012 р.

Дошкільна 803 2850 8043 6012 8738 7 11
Загальна  
середня

379 2067 7641 5790 8208 15 22

Професійно-
технічна

818 3524 11 778 8503 12 958 10 16

Вища 1184 2929 10 034 7493 11 516 6 10
Разом 3184 11 370 37 496 27 798 41 420 9 13

Розраховано за даними Державної служби статистики України.
* Станом на 1 жовтня 2011 р.
** Станом на 19 березня 2012 р.

Дані табл. 1 свідчать про інтенсивне зростання витрат на всі види 
освіти населення України. У 2000—2012 рр. найвищими темпами збіль-
шувалися витрати на загальну середню (в 22 рази) та на професійно-
технічну освіту (в 16 разів).

Інформаційною базою для визначення сумарних інвестицій у людський 
капітал слугували матеріали офіційної статистики щодо виробництва 

2 Якщо виходити з розміру одноразової допомоги при народженні дити-
ни, яка має виплачуватися з 1 грудня 2012 р. (28 830 грн на першу дитину,  
57 660 грн — на другу і 115 320 грн на третю і наступних народжених дітей), 
середні витрати суспільства на одну дитину становитимуть 67,3 тис. грн.



183Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5

внутрішнього валового продукту в національній економіці (у фактичних 
цінах), чисельності зайнятого населення працездатного віку (за методоло-
гією МОП), оплати праці найманих працівників, а також стосовно загаль-
них видатків зведеного бюджету на фінансування освіти, охорони здоров’я 
та надання соціальної допомоги в 2010 і 2011 рр. в цілому по Україні.

На основі цих даних отримано такі показники: виробництво ВВП в 
розрахунку на одну особу працездатного віку, зайняту в національній 
економіці (за методологією МОП), за рік — 59,6 тис. грн [5, с. 30], в 
середньому за місяць — 5,0 тис. грн, виробництво ВВП однією зайнятою 
особою працездатного віку в середньому за місяць за умови зниження 
продуктивності праці на 10 % — 4,5 тис. грн, оплата праці одного на-
йманого працівника за рік — 29,5 тис., за місяць — 2,5 тис. грн. Ці 
результати покладено в основу визначення інвестицій в людський ка-
пітал в розрахунку на одну особу і для наочності вміщено до табл. 2.

Таблиця 2. Основні параметри суспільно необхідних інвестицій в людський 
капітал в розрахунку на одну особу

№
пор. Показник Обсяг, 

тис. грн
1 Інвестиції суспільства для компенсації ВВП, недоотриманого  

в результаті зниження продуктивності праці вагітної жінки 
протягом 7 місяців (4,5 тис. грн × 7 міс.)

31,5

2 Оплата декретної відпустки жінки за чотири місяці  
(2,5 тис. грн × 4 міс.)

10,0

3 Інвестиції суспільства для компенсації ВВП, недоотриманого 
за чотири місяці декретної відпустки жінки (5,0 тис. грн ×  
× 4 міс.)

20,0

4 Одноразова матеріальна допомога при народженні дитини* 
(28,8 тис. грн + 57,7 тис. грн + 115,3 тис. грн ) : 3

67,3

5 Щомісячна допомога для догляду за дитиною віком до трьох 
років (130 грн. × 36 міс.)

4,7

6 Інвестиції суспільства для компенсації ВВП, недоотриманого 
протягом трьохрічної відпустки жінки для догляду за дитиною 
(5,0 тис. грн × 36 міс.)

180,0

7 Інвестиції суспільства у виховання дитини в дошкільних  
закладах протягом чотирьох років (8,7 тис. грн** × 4 р.)

34,8

8 Інвестиції суспільства в отримання дитиною середньої освіти 
протягом 11 років навчання в загальноосвітній школі 
(8,2 тис. грн** × 11 р.)

90,2

9 Інвестиції суспільства у підготовку кваліфікованих робіт ничих 
кадрів, у середньому на одного учня-слухача за два роки  
(13,0 тис. грн × 2 р.)

26,0

10 Інвестиції суспільства в отримання вищої освіти одним  
студентом протягом п’яти років (42,5 тис. грн × 5 р.)

212,5

11 Інвестиції в охорону здоров’я та соціальну допомогу людині 
протягом середньої тривалості життя — 70,44 р. 
(1419 грн*** × 70,44 міс.)

100,0

Загальна сума інвестицій у людський капітал у розрахунку 
на одну особу

777,0

* Середня одноразова допомога при народженні першої, другої та третьої ди-
тини, яка має виплачуватися з 1 грудня 2012 р.

** Дані Державної служби статистики України станом на 19 березня 2012 р.
*** Дані Державної служби статистики України за 2010 р.
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Таким чином, загальна сума інвестицій у людський капітал у роз-
рахунку на одну людину від її народження до отримання вищої освіти, 
включно з витратами суспільства на охорону здоров’я протягом серед-
ньої тривалості життя, становить 777,0 тис. грн. Зрозуміло, що в ре-
зультаті певних припущень цю цифру може бути уточнено в процесі 
розрахунків та скореговано в динаміці. Але оскільки метою цього до-
слідження є вироблення методологічних і методичних підходів щодо 
особливостей визначення та обчислення абсолютної величини інвестицій 
в людський капітал, отримані орієнтовні показники, на нашу думку, важ - 
ливі не тільки в науковому, а й у практичному аспекті. Тому виникає 
потреба у дискусійному обговоренні, поглиблених наукових досліджен-
нях та перевірених практикою обґрунтуваннях.

Визначення інвестицій у “виробництво” людини до початку періоду 
її трудової діяльності — це перший етап дослідження інвестицій у люд-
ський капітал, що відповідає їхній сутності, співвідносній зі словом 
“одягаю”. 

Другий етап дослідження — це встановлення обсягу доданої вартос-
ті, яку людина створює протягом трудового життя для формування та 
розвитку нових поколінь, тобто для самовідтворення людини, що від-
повідає тлумаченню інвестицій як “вкладаю”. Однак йдеться не про 
витрати для отримання належних “дивідендів” у майбутньому, а про 
повернення раніше вкладених попередніми поколіннями інвестицій у 
“створення” людини, компенсацію (повернення) суспільству раніше 
здійснених витрат. У цьому полягає третя особливість інвестицій у 
людський капітал.

Оскільки інвестиції — це фінансово-економічна категорія, і їхня 
сутність зазвичай зводиться до такого результативного показника, як 
ефективність в широкому розумінні цього поняття, включно із соціаль-
но-економічним, медичним, демографічним та іншими аспектами, 
пов’язаними з виробництвом, збереженням і розвитком людини та ви-
користанням її здібностей у процесі створення доданої вартості, то по-
стає необхідність хоча б наближено визначити показник ефективності 
інвестицій у людський капітал. Це співвідношення створеної людиною 
протягом трудового життя доданої вартості та суспільно-необхідних 
витрат на “виробництво” нової людини.

Враховуючи, що згідно з Конституцією людина вступає у працездат-
ний вік у 16 років і виходить на пенсію в 60 років і що значна частина 
16-річної молоді продовжує навчання у школах, ПТУ та ВНЗ протягом 
2—5 років, можна визначити середню тривалість трудового життя — 
вона становить близько 40 років. Протягом цього періоду, беручи участь 
у суспільному виробництві, людина створює ВВП як суму валових до-
даних вартостей усіх видів економічної діяльності. Отже, можна при-
пустити, що одна зайнята в суспільному виробництві людина праце-
здатного віку, виробляючи за рік ВВП на суму 59,6 тис грн, за 40 років 
трудової діяльності може створити валову додану вартість на суму 
2384,0 тис. грн. Відповідно рівень рентабельності “виробництва люди-
ни” становить 306,8 % (2384,0 тис. грн : 777,0 тис. грн), тобто інвестиції 
в людський капітал у розрахунку на одну особу втричі окупаються 
створеною нею валовою доданою вартістю. А якщо виходити з вартості 
ВВП за ринковими цінами, то інвестиції в людський капітал у розра-
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хунку на одну особу окупаються створеною валовою доданою вартістю 
в 6,9 разу. 

Таким чином, незважаючи на те, що людський капітал — це дорога 
субстанція суспільного буття, інвестиції в його створення і розвиток 
економічно і соціально вигідні. Інвестиції в людський капітал мають 
бути пріоритетним напрямом державної політики, оскільки ефектив-
ність суспільного виробництва прямо залежить від продуктивності праці 
фізично здорової людини, яка має належний професійний та інтелек-
туальний рівень.
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Якуба Е.И. Особенности инвестиций в человеческий капитал: методологический 
аспект.

Приводится авторское определение сущности понятия “человеческий капитал” как 
социально-экономической категории. Обоснованы особенности инвестиций в челове-
ческий капитал по критерию общественно необходимых вложений в формирование 
человека как биосоциального существа. Определены основные параметры инвестиций 
в человеческий капитал в расчете на одного человека в Украине и проанализирована 
эффективность этих инвестиций в 2011 г.

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции общества, физическое здоро-
вье, качество человека

Jakuba K.I. Peculiarities of investments in human capital: a methodological aspect.
The brief author’s definition of the essence of «human capital» as a socio-economic 

category is given. Here are presented the peculiarities of investments in human capital 
according to the criteria of socially necessary financial inputs into creation of a man as a 
biosocial being. The main parameters of investment in human capital per capita in Ukraine 
are presented, the effectiveness of these investments in 2011 is stated.

Keywords: human capital, the investments of society, physical health, quality of a 
person
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прес-служба  журналу  повідомляє

	Нещодавно в Києві відбулася конференція Міжнародної громад-
ської організації “Об’єднана рада українського та зарубіжного 
козацтва” та Всеукраїнської громадської організації “Селянське 
козацтво України”.

Йшлося про те, що потрібно відродити козацтво як об’єднавчу гос-
подарську, військову, духовну та державотворчу громадську силу в 
умовах незалежної України. Адже не секрет, що нині саму ідею козацтва 
знівельовано, і вона не має належного поцінування в суспільстві.

Як зазначив Верховний отаман ВГО “Селянське козацтво України”, 
генерал-полковник Леонід Шморгун, “за роки незалежності створено 
сотні політичних партій і громадських організацій, які, по суті, віді-
йшли від всеукраїнської ідеї побудови сильної, могутньої, демократич-
ної, соціальної, правової держави і справедливого громадянського сус-
пільства”. Більше того, “одіозні лідери цих партій, маніпулюючи сві-
домістю українців та використовуючи недоліки виборчої системи, 
отримали владу й використовують її на свій розсуд: підтримують олі-
гархічні клани, різні угруповання, розколюють суспільство на Схід і 
Захід, на українців та інородців, мажорну еліту і незаможну більшість 
співвітчизників”. 

У спільній резолюції, ухваленій за підсумками конференції, було 
наголошено на необхідності об’єднання самостійних козацьких форму-
вань. Зокрема, прийнято рішення запропонувати їм увійти до складу 
МГО “Об’єднана рада українського та зарубіжного козацтва” та обрати 
постійно діючий керівний орган всього Козацтва України, а також 
звернутися до Верховної Ради України з пропозицією розглянути й за-
твердити проект Закону України “Про відродження і напрямки діяль-
ності Козацтва України”, поданий Селянським козацтвом України.

	Вітчизняні корови у кілька разів мають менші надої, ніж у за-
рубіжних — про це йшлося на засіданні аграрників під час Між-
народного форуму інвестицій та інновацій, який відбувся в Києві. 
Зокрема, голова Українського молочного комітету Міжнародної 
молочної федерації Олександр Чагаровський стверджує, що укра-
їнська корова в середньому за рік дає 4600 кг молока, польська — 
6500, американська — 9300, а ізраїльська — 11 500 кг. Відтак, наші 
співвітчизники не допивають за рік приблизно 200 л молока.

Експерт зазначив, що хоча, за офіційною статистикою, в минулому 
році в Україні було перероблено 11,4 млн т молока, насправді, на його 
думку, — приблизно 8 млн т. Таку суттєву розбіжність можна пояснити 
тим, що 2,6 млн т молока виробляється на сільськогосподарських під-
приємствах, а решта — у присадибних господарствах, обсяг продукції 
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яких підрахувати набагато важче, адже ніхто безпосередньо не облі ко- 
вує молоко, отримане від кожного окремо взятого селянського гос по- 
дарства. 

через невисокі надої виробництво українського молока коштує дуже 
дорого — 0,35 цента за літр (тоді як, наприклад, у Польщі — 0,30 цен-
та), і якщо ситуація не зміниться, засилля імпортного молока буде на-
багато відчутнішим. Тому, підсумував експерт, слід збільшувати велике 
молочнотоварне виробництво, застосовувати інноваційні технології, 
надавати пільги і належні дотації молочній галузі. 

На думку учасника форуму, доктора економічних наук, професора 
Леоніда Шморгуна, нинішня ситуація в молочній галузі зумовлена 
багаторічною недолугою політикою влади, внаслідок чого було продано 
за кордон та вирізано понад 3 млн голів худоби. Вчений також наголо-
сив, що до застосування інноваційних технологій у відгодівлі худоби 
слід підходити виважено, зокрема не вживати біодобавок, оскільки 
виробництво саме натурального молока може стати нашою перевагою 
на світовому ринку.

Віталій Краснюк
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ДІАЛОГ  ІЗ  ЧИТАЧАМИ

КУДИ ПРЯмУЄ УКРАЇНА?
За двадцять один рік української незалежності керманичі держави 

так і не визначились, який суспільно-політичний лад потрібно будувати: 
від соціалістичного відійшли, а до реального капіталізму не “при швар- 
 тувалися”.

Соціально-економічна політика держави у період суверенності здій-
снювалась і здійснюється “навпомацки”, за принципом “якось воно 
буде”, “все-таки кудись крива виведе”, “щось врешті-решт зляпаємо”... 
Вчені, кожен по-своєму, намагаються приклеювати нинішньому дер-
жавному ладу різноманітні ярлики, називаючи його “вульгарним ка-
піталізмом”, “бандитсько-злодійським капіталізмом”, “псевдокапіта-
лізмом”, “антинародним капіталізмом”, “клановолізмом”, “олігархіч-
ним неокапіталізмом”, “народним капіталізмом”...

Нинішня державна влада України перебуває в такому самому неви-
значеному становищі, як і попередні президенти та уряди. Вона не має 
науково обґрунтованої стратегії розвитку суспільства, багатовекторної 
та збалансованої програми соціально-економічного і політичного роз-
витку, а зациклилась на декларативних гаслах, обіцянках і критиці 
своїх попередників та оскаженілих опонентів.

Без чіткого визначення суспільно-політичного ладу, за якого мають 
домінувати принципи демократичного народовладдя, та шляхів його 
формування в країні сучасна державна політика з перезагромадженою 
політичною системою веде суспільство в нікуди. Конкретно — до хаосу, 
безладу, повного занепаду країни та її розвалу. Внаслідок цього Україна 
може стати легкою здобиччю хижацького й ненажерливого світового 
капіталізму.

А що ж тоді буде з народом? — “Та якось буде”. Як мовить сам зне-
долений народ: “Що було, бачили, а що буде — побачимо”.

Згадаймо передвиборну агонію кандидатів у народні депутати. Знову 
ті самі обіцянки-цяцянки, красномовне словоблудство, порожня рито-
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рика, гонористий пафос — і жодного слова про конкретні шляхи роз-
витку країни, радикальне реформування державної влади, стратегічні 
напрями державотворення, народовладдя, вихід на рівень розвитку 
сучасних цивілізованих країн світу, добро, благополуччя, злагоду, до-
статок для простих людей. Усі програми кандидатів зазвичай зводяться 
до того, щоб забити народу памороки солодкими обіцянками: “повер-
немо державу народу”, “підвищимо добробут”, “переглянемо пенсійну 
й податкову політику”, “побудуємо та відремонтуємо дороги”, “ком-
п’ютери — у школи”, “устаткування — лікарням”, “переглянемо та-
рифи на комунальні послуги”, “порядок на транспорті”, “розвинемо 
малий і середній бізнес”, “реформуємо освіту”, “культуру і спорт — у 
маси”, “відродимо село”, “подолаємо корупцію”, “газ — селам, благо-
устрій — містам”... і т.д. 

Партійні виборчі списки переповнені клановими групами, родина-
ми, “крутими бізнесменами”, авантюристами, пройдисвітами з награ-
бованим капіталом. Більшість кандидатів шукають прикриття, щоб 
уникнути відповідальності за вчинені порушення законів і, використо-
вуючи депутатський мандат, грабувати все, що залишилося нерозбаза-
реним і нерозпроданим державною владою, новоспеченою українською 
буржуазією та її закордонними покровителями.

А що лишається народу? — Дірка від бублика.
У Верховній Раді України знову немає представників широких 

верств населення — безсрібників, голоти, рабів, як їх називають сильні 
світу цього, тобто робітників, хліборобів, учителів, медичних праців-
ників, представників закладів культури, немає талановитих вчених, 
обдарованої молоді, досвідчених ветеранів праці, трудової інте  лігенції...

Постає питання: коли так, то чи справді парламент України є най-
вищим органом народовладдя, в якому представлені всі соціальні групи 
і верстви населення? На мою думку, ні!

Що ж робити? Шукати порад у М. чернишевського, В. Леніна, 
К. Аденауера, У. черчилля, Ф. Рузвельта, М. Тетчер, Мао Цзедуна, 
М. Грушевського, М. Горбачова? чи краще спочатку відверто і чесно 
визнати перед народом власну неспроможність вивести Україну із сус-
пільного болота, а потім з одухотвореним обличчям, мудрою головою, 
Богом освяченою душею та здоровим серцем кардинально реформувати 
державний лад і розпочати будувати нову, сучасну, прогресивну, бага-
ту, справедливу, демократичну країну?

Спробою дати обґрунтовану відповідь на зазначені запитання є на-
укова робота “Від маразматизму до народного економізму”, над якою 
працює автор цієї статті й у якій буде викладено його особисте бачення 
шляхів майбутнього розвитку нашої Батьківщини, її суспільно-полі-
тичного ладу. Терміном “маразматизм” визначено сучасний суспільно-
політичний лад України, а “економізм” — це той державний устрій, до 
якого країна має перейти.

Авторське бачення способів радикального реформування української 
держави та її ладу спирається на прогресивні моделі суспільно-політич-
ного розвитку цивілізованого світу і враховує вітчизняні тисячолітні 
традиції.

Згідно із запропонованою науковою концепцією суспільно-політич-
ним ладом майбутньої України має стати народний економізм. Саме 
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такий шлях дозволить Україні першою серед країн світу побудувати 
суспільство третього тисячоліття і стати взірцем для решти держав, які 
потрапили в безвихідь капіталістичного відмирання.

Народний економізм повністю заперечує існування соціалістичного, 
капіталістичного, комуністичного ладу в усіх їхніх формах. Його кон-
цептуальними засадами є такі:

— держава і національні надбання належать народу;
— державна влада належить народу;
— право визначати стратегію поступального соціально-економічно-

го, політичного і духовного розвитку країни також є прерогативою 
лише народу;

— питання зміни форм власності та перерозподілу фінансових ре-
сурсів і доходів вирішує народ.

Детальніше сутність економізму та його економічну, соціальну, по-
літичну, гуманітарну основи буде розглянуто в окремій статті.

Україна не має необхідного досвіду парламентаризму, а тому визна-
чена Конституцією президентсько-парламентська форма державного 
правління на сучасному етапі суверенного розвитку країни є помилко-
вою і недопустимою. Потрібен тривалий час для засвоєння суспільством 
справжнього демократичного парламентаризму, який століттями скла-
дався в розвинених країнах світу, і лише після цього можна переходити 
до інших форм правління.

Президентська форма державного правління не визріла в суспільстві, 
тому необхідно скасувати її та перейти до парламентської форми.

Вищим законодавчим органом країни має стати Всеукраїнська На-
родна Асамблея (ВНА), до якої повинні увійти 300 депутатів, обраних 
на п’ять років прямим всенародним таємним голосуванням. У ВНА 
мають бути представлені всі верстви і соціальні групи населення (ро-
бітники, селяни, медики, освітяни, працівники культури, трудова ін-
телігенція, науковці, молодь, військові, ветерани праці, інші активні 
й чесні учасники економічної діяльності) пропорційно до їхньої частки 
у складі населення країни. Вибори відбуватимуться лише на мажори-
тарній основі. Віковий ценз депутатів — 20—65 років.

Скасовуючи посаду Президента, суспільство назавжди усуває по-
двійність у структурі вищої державної виконавчої влади, оскільки 
Адміністрація Президента і Кабінет Міністрів дублюють один одного, 
що негативно впливає на результативність їхньої діяльності.

Функції глави держави виконуватиме голова Всеукраїнської На-
родної Асамблеї. Єдиним вищим державним органом виконавчої влади 
є Кабінет Міністрів України. Його склад за поданням обраного сесією 
ВНА прем’єр-міністра має затверджуватися парламентом.

Згідно з Конституцією депутати парламенту позбавлені правової 
недоторканності й можуть обиратися на період, не більший двох скли-
кань (як послідовних, так і періодичних).

Нині в Україні немає єдиної державної науково обґрунтованої еко-
номічної політики, бо немає її “генерального конструктора” і “головного 
теоретика-економіста”.

Пропонуємо у складі уряду сформувати Вищу економічну раду Укра-
їни (ВЕРУ) як головний мозковий центр державної економічної полі-
тики. Це колегіальний орган, до якого на позаштатних засадах мають 
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увійти талановиті вчені — економісти та юристи (також можливе за-
лучення відомих іноземних фахівців на платній основі), досвідчені 
економісти-практики, господарники, представники органів місцевого 
самоврядування і державних профільних установ. чисельність ВЕРУ — 
30 осіб, а очолює її прем’єр-міністр. Штатний виконавчий орган ВЕРУ — 
виконавчий комітет на чолі з першим віце-прем’єр-міністром, відпо-
відальний за економічний розвиток держави. Галузеві міністерства, 
державні комітети тощо потрібно скасувати й утворити замість них у 
складі виконавчого комітету ВЕРУ відповідні департаменти, чисельний 
склад яких має бути зменшено у 3—4 рази порівняно з нинішніми 
відомствами.

Уникнути двовладдя на рівні областей, районів, міст дасть змогу 
ліквідація державних адміністрацій. Місцевими органами влади стануть 
ради, а їх виконавчими органами — комітети.

У державі має утвердитися місцеве самоврядування з розширеною 
комунальною власністю, завдяки чому народ через громади буде за-
лучено до управління суб’єктами економічної діяльності. Визначити 
права й обов’язки органів місцевого самоврядування, розширивши їхні 
повноваження за рахунок передачі останніх від вищих органів вико-
навчої влади потрібно у Законі “Про місцеве самоврядування”, ухвалити 
який повинна Всеукраїнська Народна Асамблея.

чинну буржуазну Конституцію України, що має антинародний ха-
рактер і захищає інтереси лише 5 % громадян країни, слід скасувати і 
розробити нову, народну, Конституцію, якою буде закріплено еконо-
мізм як суспільно-політичний лад, парламентську форму державного 
правління, розширено права Всеукраїнської Народної Асамблеї, уряду, 
утверджено народовладдя в країні, регламентовано місцеве самовряду-
вання, забезпечено різні права й свободи громадянам, відновлено право 
народу на безплатні медицину та освіту, встановлено довічні пільги 
певним категоріям громадян, гарантовано високий рівень пенсійного 
забезпечення.

Пенсійна система підлягає радикальному реформуванню на основі 
загальносвітових гуманістичних принципів з метою забезпечення до-
стойного рівня матеріальних благ та добробуту для народу.

До Кримінального кодексу України потрібно внести статтю про кри-
мінальну відповідальність державних високопосадовців (глави держа-
ви, прем’єр-міністра, членів уряду, парламентаріїв) за злочини, скоєні 
перед українським народом (розвал економіки, корупцію, соціальне 
зубожіння людей, демографічні колапси, оббирання трудового народу 
задля власної наживи, позбавлення людей прав і свобод, масштабний 
рівень безробіття, злодійство, вивезення за кордон награбованого у на-
роду капіталу з метою його інвестування в економіки інших країн та 
задоволення власних споживацьких потреб тощо).

Вивезений олігархами за кордон капітал слід повернути в Україну, 
щоб служив на благо нашого народу (у відповідних пропорціях, визна-
чених законодавством).

Зовнішня політика держави повинна бути багатовекторною і здій-
снюватися в інтересах українського народу. Головний вектор — стра-
тегічне партнерство з Росією, входження України в Митний союз, Єв-
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разійський Союз на правах постійного члена, в зону вільної торгівлі, 
повноправне членство в СНД, участь у системі колективної безпеки.

Потрібно здійснити кардинальну, масштабну реформу судової сис-
теми. Судді всіх рівнів повинні обиратися народом прямим таємним 
голосуванням і про свою діяльність систематично звітувати перед ви-
борцями. За допущені порушення закону і нечесну роботу виборці 
мають право відкликати суддю.

Слід ввести у практику регулярне звітування перед народом пра-
цівників прокуратури, міліції, Служби безпеки України, органів кон  - 
тролю.

Відновлюється смертна кара за тяжкі злочини як вкрай необхідний 
засіб покарання злочинців.

Враховуючи незадовільний фізичний стан народу, державна влада 
визначає охорону життя і здоров’я пріоритетом соціально-економічної 
політики.

Надаючи великого значення формуванню високодуховного, мораль-
ного й фізично здорового майбутнього покоління громадян України, 
необхідно також зробити першочерговим завданням державної політи-
ки виховання молоді.

У галузі сільського господарства потрібно відновити колективну фор-
му власності, яка добре зарекомендувала себе в радянські часи, та утво-
рити кооперативи, народні аграрні господарства, общини (за принципом 
столипінських реформ). При цьому діяльність фермерських господарств 
не обмежується там, де їх існування є доцільним, з огляду на рентабель-
ність та участь у соціальному розвитку населених пунктів.

З метою ліквідації безробіття серед сільського населення треба ак-
тивно розвивати народні промисли, використовуючи наявні місцеві 
матеріальні ресурси (застосовуючи пільгове оподаткування для юри-
дичних і фізичних осіб, які беруть у цьому участь).

Земельна реформа здійснюється з урахуванням національних осо-
бливостей країни і категорично не допускає продажу землі громадянам 
і юридичним особам інших країн.

Об’єкти стратегічного, спеціального і загальнодержавного призна-
чення, приватизовані фізичними і юридичними особами з грубими по-
рушеннями чинного законодавства, потрібно націоналізувати й закрі-
пити всенародну власність на надра, ліс, водні ресурси, природні запо-
відники, історичні цінності.

Служба в збройних силах має відбуватися на контрактній основі, а 
чисельність армії — визначатися потребою гарантування державної 
безпеки і забезпечення необхідної для цього обороноздатності.

Державні символи майбутньої України повинні відповідати її сус-
пільно-політичному ладу і враховувати історичні досягнення та думку 
громадян країни (через всенародний референдум).

Визнаючи полемічний характер викладених у статті та у книзі ду-
мок, автор готовий до дискусії з опонентами, колегами-науковцями, 
державними чиновниками, представниками різних верств і соціальних 
груп країни. 

Надійшла до редакції 15.02.2013
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ВіДРОДЖЕННЯ ДУХОВНИХ тРАДИЦіЙ 
і РОЗВИтОК ДУХОВНИХ ЦіННОстЕЙ 

УКРАЇНсЬКОГО КОЗАЦтВА
Тяжко жити у кайданах, 
Умирать в неволі, 
А ще гірше спати, спати
І спати на волі! 

Т.Г. Шевченко

Духовність як психологічно-суспільний стан людини чи суспіль-
ства — це багатогранне явище. У загальному розумінні це поняття 
можна визначити як сукупність якостей особистості, що пов’язані з 
наявністю у людини високоморальних принципів і наближають її до 
християнського ідеалу.

У сфері соціальних, культурних і публічних відносин у суспільстві 
духовність є началом, що об’єднує суспільство, виражається через мо-
ральні цінності й традиції і виявляється в індивідуальній свідомості 
людини як совість. 

Духовна діяльність людини і суспільства полягає в дотриманні мо-
ральних традицій, реалізації таких моральних цінностей, як об’єднавча 
ідея, мрії, ідеали, мета, і в досягненні особистих та суспільних цілей. 

Духовність народу формується протягом століть під дією внутрішніх 
і зовнішніх чинників. Вона скла дається із засвоєних моральних цін-
ностей, ідей, думок, життєвого досвіду минулих поколінь, здобутих у 
боротьбі за майбутнє. На силу і зміст духовності мають величезний 
вплив видатні постаті, що своєю творчістю, ідеями і діями не тільки 
спираються на найглибші засади духовності певного народу, а й потря-
сають свідомість людей, надають їй нових змісту й напря му. При-
клади — Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, 
Богдан Хмельницький, Тарас Шев ченко, Володимир Вернадський, Ми-

УДК 37.017:130.12

Г.О. Луньов 

Наказний генеральний отаман Селянського козац-
тва України, народний депутат України другого 
скликання, м. Київ
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хайло Грушевський, а також безліч їхніх талановитих соратників, які 
доносили ідеї цих діячів до народу з метою створення і розвитку україн-
ської державності. Крім того, на формування духовності мають великий 
вплив історичні події, глибокі переживання, пов’язані з війнами, рево-
люціями, лихоліттям, та панівні ідеї (об’єднання Київської Русі, при-
йняття християнства, козацька, соціалістична, ліберальна, анархістська, 
ісламська, іудейська ідеї, ідеї представницької демократії тощо). Об’єд-
навчою ідеєю стає та, яку народ розуміє і яка дає йому впевненість, що 
її реалізація задовольнить потреби, прагнення і надії людей. 

Духовність українського народу формувалася на основі моральних 
цінностей громадської (общинної) ідеї наших далеких і недавніх пред-
ків, християнської моралі, православної віри, козацької та соціалістич-
ної ідей і життєвого досвіду попередніх поколінь.

Таке могутнє духовне надбання зобов’язує сучасних українців про-
голосити національною ідеєю здобуту духом, кров’ю і потом нашого 
народу та задекларовану в Конституції України ідею побудови сильної, 
могутньої, соціальної правової держави.

Витоки нашої духовної й культурної спадщини сягають семитисячо-
літньої давнини, коли виникла перша хліборобська держава Євразії — 
Аратта (Оратанія). Український народ формувався і будував свою дер-
жавність протягом тисячоліть етнокультурного відбору навколо осереддя 
духовної традиції, створеної нашими предками — оріями-хліборобами.

Основою духовності й державності Аратти були спільне общинне 
користування землею та іншими природними багатствами і громадське 
управління суспільним життям.

Культура наших предків — оріїв, орачів — існувала й розвивалася 
до 1700-х років до н.е., і нащадки отримали у спадок історичний і ге-
нетичний досвід вільного, общинного користування землею і демокра-
тичного устрою суспільства.

Про високий рівень аграрної культури і духовного зв’язку хліборобів 
скіфської доби із землею оповідає давньоукраїнський (скіфський) міф, 
переказаний в “Історії” Геродота: “Злетіли з Неба золоті знаряддя: 
Плуг, Ярмо, Сокирка й Коряк — і впали на Скитську землю”. Ці золоті 
світлоносні знаряддя-символи знаменують громадську організованість 
скіфського хліборобського суспільства: плуг і ярмо — це знаряддя праці 
хліборобів і скотарів, бойова сокира — їхня зброя як воїнів, що захи-
щають землю-годувальницю, а коряк (келих) — ознака багатства на-
роду. Завдяки таким духовним принципам скіфи — народ хліборобів-
воїнів — утримували свою державність майже тисячу років, але під час 
великого переселення народів у III—VII ст. н. е. змішалися з іншими 
племенами і народностями Причорномор’я та Криму.

Духовні цінності наших предків — слов’ян і антів, зокрема общинне 
володіння землею з індивідуальним землекористуванням і громадським 
самоврядуванням, описали візантійські сучасники. Прокопій Кесарій-
ський зазначає: “Словенами і антами не володіє один муж, але спокон-
віку живуть вони громадоправством і тому спільно цікавляться всім, 
що для них приємне або при кре. Вірять, що є один Бог, володар грому, 
і йому жертвують волів та всяку жертвенну тва рину. Всі вони помітно 
рослі та сміливі”. Інший грецький письменник, цісар Маврикій, так 
опо відає про побут словен: “Словени й анти мають однаковий спосіб 
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життя та однакові на хили: вони вільні й ніколи не даються під ярмо 
чужої влади, а вже ніколи на власній землі. Їх багато, і вони витривалі, 
лег ко зносять спеку й холод, сльоту, наготу тіла й голод. Для тих, що 
їх відвідують, вони лас каві й зичливо переводять їх з місця на місце, 
куди їм треба. <...> Дуже зручно вживають засі док, нападів і підступів, 
вдень і вночі придуму ючи над різними способами воювання”. Про полян 
писали, що вони були “мудрі й підприємливі” та берегли “тихі і скромні 
звичаї своїх предків”.

У ранні віки слов’янства, маючи столітні духовні традиції і моральні 
цінності, українські племена характеризуються великою життєвою 
 силою й зв’язком із при родою, культом бога сонця й грому, життєра-
дісністю. Вони любили танці й пісні, хліборобське життя, радо вою вали 
і були підприємливими в торгівлі.

 Прихід варязьких здобичників спричинив появу войовничого на-
строю. Візантійський пат ріарх Фотій писав про походи українських 
ва рягів на Візантію як про “щось суворе, тверде, погибельне”. Варяги 
нав’язали слов’янам тверді й войовничі організаційні засади іс нування. 

До початку княжої доби склалися два напрями впливу на українську 
духовність: з одного боку, підприє мливі, творчі, цивілізаторські риси 
ста роукраїнських племен, а з іншого — звичаї варягів та дія войовни-
чого грецько-візантійського світу. 

Духовність України княжої доби складалася в умовах жорстокого 
військового протистояння Київської Русі нападам сусідніх племен, що 
шукали військової здобичі, та військових походів з метою об’єднання 
етнічних східнослов’янських земель в єдину державу і захисту держав-
ності. У ці небезпечні й складні часи великого значення набувають такі 
духовні цінності, як патріотизм і відповідальність перед народом і 
Батьківщиною.

Провідниками державницької духовності, головною метою якої було 
створення сильної, могутньої слов’янської держави — Київської Русі, 
стали князі: завойовник Святослав, державотворець Володимир Вели-
кий, просвітитель і будівничий Ярослав Мудрий, воїн і державотворець 
Володимир Мономах, тисячі їхніх соратників і проповідників, а також 
літописці, творці “Руської Правди”, “Слова о полку Ігоревім” та ін. 

Ідея державності Київської Русі, образ її величі й історичного по-
кликання знайшли втілення в легенді про перебування св. Андрія Пер-
возваного на Київ ських горах і благословення апостола: “Яко возсияет 
благодать на горах сих”. 

Силу, зав зяття, мужність у подоланні небезпек являли хоробрі ру-
сичі, які погрожували Візантії під час походів князя Святослава і навіть 
прибили щит на брамі Царгороду. “Русь уважала за великий сором, 
якби перемогли Ромеї і позбавили слави, яку вона здобула у сусідів, що 
ніхто її перемогти не може”, — писав Лев Диякон про похід Свято слава. 
“Про них оповідають таке, — зазначав грець кий письменник, — що 
вони, навіть переможені, не віддають себе у руки ворогів. Як не сподіва-
ються вирятуватися, встромляють собі в нутро меч і так себе забивають”. 
Про мужню й хороб ру вдачу давніх українців свідчать не лише подвиги, 
а й відомі слова князя Святослава, сказані перед критичним боєм під 
Доростолом: “За на шим військом йшла така слава, що без труда під-
бивали ми сусідні народи і без проливання крові тримали у неволі цілі 
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краї... від предків дістали ми мужність пригадаймо ж, яка непере-
можна була до тих часів наша сила, і міцно биймося за своє спасіння. 
То не наш звичай втікачами йти додому! Нам або жити з перемогою, або 
славно полягти, як годиться хоробрим мужам”. “Поляжемо, а не осо-
ромимо землі нашої!” — це клич і заповіт Святослава Завойовника, що 
звучить для нас із глибини віків. 

Українську духовність княжої доби характеризували велика життєва 
сила й енергія, ідея створення могутньої держави, хоробрість, войов-
ничість, підприємливість, почуття честі, слави, вірність Батьківщині 
та любов до руської землі, зневага до смерті, любов до ризику, небезпек 
і змагань. Стиль життя визначали боротьба, чин і труди, розмах та сила, 
усвідомлення культурно-цивілізаційної місії в суперництві з Візантією 
за першість, державне будівництво в часи Володимира Великого, Ярос-
лава Мудрого і романтичного князя-лицаря Володимира Мономаха. 
Життя було героїчне, озброєні княжі укріплення і дружини стояли на 
сторожі величі й могутності Київської Русі. 

На процесі формування духовності русичів позначалися, з одного 
боку, грецько-візантійські культурно-цивілізаційні впливи, торговельні 
і політичні зв’язки, прийняття християнства, а з іншого — вже в добу 
Галицько-Волинського князівства — західно-римські впливи. Однак 
культура і духовна сила наших предків були такими багатими й оригі-
нальними, що змогли перетопити в горнилі свого духу сторонні впливи 
Візантії й Заходу і створити одну з передових культур Європи. 

Величезні зміни в духовності Київської Русі викликало прийняття 
християнства: дикій, суворій, невгамовній, стихійній силі, молодечому 
завзяттю і лицарській войовничості християнство надало духовної гли-
бини та оформленості. Життєві сили і багатство української духовної 
природи були такі великі, що християнство не витіснило її, а злилося з 
нею, і до нащадків дійшли народні звичаї, міфи, повір’я та перекази.

Про потребу духовного і політичного об’єднання земель Київської 
Русі літописець каже так: “чого сваримося поміж собою й губимо укра-
їнську землю? Користають з того половці й пустошать наші землі та 
радіють нашим розладдям. Відтепер будьмо однодушні і спільно боронімо 
та пильнуймо українські землі”. З “Повчання дітям” Володимира Моно-
маха бачимо, яким мав бути князь-володар: “Не дозволяйте сильним 
нищити слабких. Самі розсудіть справу вдовиці... переїжджаючи по своїх 
землях, не дозволяйте службі кривдити ні своїх, ні чужих, ні в селах, ні 
на полях... дома не лінуйтеся, але всього доглядайте, не покладайтеся 
на суддю ані на молодшого дружинника, щоб не насміхалися ті, що при-
ходять до вас... на війні не здавайтеся на воєвод, сторожі самі наладнуй-
те, а вночі, не забезпечивши вояків, не лягайте спати і рано встаньте; 
смерті бо, діти, не бійтеся ні на раті, ні од звіра, але творіть мужеське 
діло, як вам Бог подасть”. Із цих слів постає образ справедливого, мудро-
го, відважного володаря-полководця і господаря на своїй землі.

Із “Слова о полку Ігоревім” дізнаємось про мужність і героїзм, ли-
царську вдачу та глибокий патріотизм хоробрих русичів. Невідомий 
автор так змальовує картину повного розгрому половців: “Грізний ве-
ликий київський князь Святослав прибув зі своїми ситими полками та 
сталевими мечами, наступив на половецьку землю, притоптав холми і 
яруги, скаламутив ріки й озера, висушив потоки й болота, а поганого 
Коб’яка наче буря вхопила з-поміж залізних половецьких полків. Упав 
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Коб’як навколішки в городі Києві у Святославовій гридниці. Німці й 
венеціанці, греки й морав’яни виспівують славу Святославу”. Яка сила 
і яка велич постають перед читачем! Мужньою героїчною духовністю 
пронизані слова князя Ігоря: “Краще нам порубаними бути, аніж у не-
волю потрапити”, “Хочу з вами надламати спис край поля половецького 
і або головою наложити, або води з Дону шоломом напитися”. 

Цей стародавній твір, як і величний храм святої Софії, Золоті Ворота, 
інші пам’ятки культури тих часів, свідчить про могутність, глибоку 
державницьку думку, духовність Київської Русі, розуміння життя як 
дії, боротьби й героїчного змагання.

 Занепад Київської Русі спричинила заміна державницької ідеї і 
духовності часів Святослава, Володимира, Ярослава Мудрого, Володи-
мира Мономаха і Романа Мстиславовича амбіційними прагненнями 
удільних князів до особистої влади. 

Київська Русь припинила існування, але спадкоємицею її духовних 
надбань стала нова суспільна сила — українське козацтво, яке транс-
формувало державотворчу ідею і духовність Київської Русі у державот-
ворчу ідею і духовність України, завоювало та створило власну держав-
ність. У козацтві як найактивнішій частині українського населення 
відродилися давня сила, мужність і героїчна лицарська вдача русичів.

Козацтво як соціальний стан виникло на етнічних землях України 
в XІІІ—XV ст., а на початку ХVІ ст. стало незалежною організованою 
господарсько-військовою силою, яка не визнавала польської влади і з 
якою мусили рахуватися не тільки польські феодали, а й татарські, 
турецькі та інші завойовники. 

На початку ХVІІ ст. козацтво як соціальна верства вже не було одно-
рідним і мало такі складові:

— реєстрове (городове) козацтво — заможні, привілейовані, із 
земельними наділами і самоврядуванням козаки, які перебували на 
державній військовій службі в Речі Посполитій; 

— запорозьке козацтво — незалежні козаки, котрі проживали в по-
низзі Дніпра в межах військово-політичної організації Запорозька Січ;

— посполите, нереєстрове (сучасна назва — селянське) козацтво, 
яке виникло внаслідок самовільного “покозачення” та самозаймання 
неосвоєних земель, не мало офіційно визначеного статусу і не визнавало 
польської влади. 

Проте, попри таку неоднорідність, козацтво мало свою соціальну 
нішу і було об’єднане єдиною козацькою ідеєю.

На глибинне національне коріння козацтва вказували в 1621 р. іє-
рархи української православної церкви: “Це ж бо те племя народу 
руського з насіння Яфетового, що воювало грецьке цісарство чорним 
морем і суходолом. Це з того покоління військо, що за Олега, монарха 
руського, у своїх моноксилах по морю і по землі плавало і Константи-
нополь штурмувало. Це ж вони за Володимира, монарха руського, во-
ювали Грецію, Македонію, Ілірик”. 

Таке усвідомлення національної основи козацтва забезпечило йому 
всенародні любов і шану, хоч для цього й потрібне було не одне століття. 
Навіть у наш час слово “козак” сприймається в народі як синонім для 
“кращий”, “бойовий”, “надійний”. 

Особливістю духовності козацької доби було те, що головною її скла-
довою стала козацька ідея вільного громадського господарювання на 
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своїй землі, самоврядування сільських і міських козацьких громад, 
завоювання державності України на етнічних українських землях і за-
хист землі й Батьківщини. Ця ідея об’єднувала всі верстви українського 
народу, а селянам давала надію на визволення з кріпацтва та отримання 
козацьких привілеїв.

В основі духовності часів козаччини значне місце належало й кра-
щим моральним цінностям православної віри, таким як повага до стар-
ших за віком, відповідальність перед сім’єю, громадою і Батьківщиною, 
ідеали добра, любові, справедливості, мудрості, чесності, досконалості, 
тобто усім найкращим людським чеснотам, прагнути мати які зобов’язана 
людина. Засади особистої духовності й честі козаків викладено у Ко-
зацькому звичаєвому кодексі, зміст якого наведено нижче.

Чотирнадцятирік (Козацький звичаєвий кодекс) 

Народ кожен пильнується оком Господнім. Гріхи наші гноблять 
нащадків наших. Справою Божою є посполитеє діло козацьке за віру 
Христову, за волю та рідну землю. Корогви наші — то тінь Покрови 
Богородиці. Доля народу — козацька доля. Коли супостати грабують 
народ — встають козаки за долю батьків, жінок та дітей своїх. Юди-
ним та фарисеям не панувати на нашій землі. Праведне діло для рук 
козацьких. Не купімося на нові підманки, бо за ласою слідом — нове ярмо.

ЗАВІТИ:
1. Починай справу з молитвою Божою та іменем Божим. Не злися, 

коли щось не вийшло. Мабуть, до діла готовий не був. Спроможеш, як 
будеш готовий до найтяжчого. Проси у Бога, і дасть тобі силу, коли 
справа угодна для Бога. Нема на світі такого, щоб не корилося правед-
ним людям.

2. Між Богом та козаком посередник один — Христос, а заступниця 
нашому роду — Богородиці Покрова.

3. Не обіцяй і не клянися. Бо людина — то тріска в потоці життя. 
Не все залежить від наших бажань. Краще вір справі, аніж словам. 

4. Перед Богом усі люди рівні. Не гноби ні татарина, ані ляха і сам 
також не гнись. Корися в поході Старшині та козацькій громаді, бо ця 
покора для тебе ярмо, а скупині — то є заручина волі.

5. У козака сила лише у своїй землі. В чужому краї є сила лише проти 
полону.

6. Лишнього не хапай. Не всяке добро на добре. Всього на світі з’їсти 
не вдасться, — то ж бо тримайся посту. В походах посту немає.

7. Коли просять, — помагай, — і коли не просять, а треба — пома-
гай. Не відказуй навіть ворогам.

8. Родину свою шануй, бо то твоя втіха та рай на землі. Нема на 
світі притулку, окрім сім’ї.

9. Козак має зброю пильнувати, як око своє. І ще більше. Здоровіє 
другим коротити можеш тільки тоді, коли честі твоїй рятунку нема. 
Коли ж честь свою ставиш вище громади, — складай свою зброю.

10. Як не можеш козакові відрядити зі справи рівно зі своєю долею, 
тоді козака наймитом не займай. Бо справа не піде на лад і совість 
свою загубиш.
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11. Умій слухати. Слухай все до кінця. Отамана не перебивай. Гаси 
дратування та злість. Мовчання від розуму. Втрачай слова, як най-
дорожчий скарб.

12. Заповіт із чужого досвіду.
13. Заповіт із набитих гуль.
14. Пам’ятай: один вірний шлях на землі — терпіння. Найвеличніші 

перемоги на світі — це перемоги над власним “Я”.

Вимоги цього кодексу честі повинні були виконувати всі козаки, бо 
честь козака — це благородство його душі, чиста совість і чесність.

Всенародно сприйнята козацька ідея вільного господарювання на 
своїй землі, самоврядування громад і завоювання державності України, 
єдність духовності козацтва та українського народу, багата духовна, 
господарська і військова спадщина далеких і близьких предків привели 
козацтво до перемоги у запеклій боротьбі з ворогами і створення першої 
визнаної української козацької держави — Гетьманщини. 

Козацька ідея і духовність козацької доби стали рушійною силою 
для подальшого розвитку української державності у формі автономії й 
адміністративної одиниці у складі Російської імперії та союзної респу-
бліки Радянського Союзу. А в наш час утворення мирним шляхом не-
залежної, суверенної, соціальної, правової держави України можна 
вважати тріумфом козацької ідеї та духовності, які й у майбутньому не 
втратять своєї об’єднавчої суті в суспільстві.

Незалежність і суверенність України — це дар нашим сучасникам 
від попередніх поколінь, здобутий їхніми кров’ю та потом, духом і ро-
зумом, стражданнями та працею. Проте, на превеликий жаль, народ 
України, прийнявши найдемократичнішу Конституцію, недооцінив 
велич цього дарунку долі та допустив до влади випадкових людей, які 
своєю некомпетентністю, безглуздими амбіціями, прагненням до на-
живи зруйнували народне господарство, збройні сили, освіту, науку, 
медицину і довели країну до межі загрози втрати нею державності.

Підміна владою задекларованої в Конституції України ідеї побудови 
соціальної правової держави ідеологією споживання та особистого зба-
гачення призводить до занепаду моральних і духовних цінностей у 
суспільстві.

Демократичні основи цинічно трансформуються у псевдодемокра - 
 тію:

— влада фактично не обирається, а перекуповується, переходячи від 
одного клану олігархів до іншого;

— влада, яка не визнає і не виконує свого призначення — будувати 
разом із народом могутню, сильну, соціальну, правову державу, ігнорує 
інтереси народу, а натомість уже протягом двадцяти років збагачується 
брудним і кримінальним шляхом; 

— немає народного контролю діяльності законодавчої, виконавчої, 
судової і правоохоронної гілок влади; 

— більшість засобів масової інформації пропагують блуд і розбеще-
ність, насилля та інші пороки, а християнські ідеали чистоти та по-
рядності піддають систематичному висміюванню, агресивно нав’язуючи 
псевдолюдські цінності, які ранять душі людей; 
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— суспільство в державі розділено на два класи: більшість громадян 
працюють, створюючи матеріальні блага, навчаючи і лікуючи людей, 
захищаючи їх від внутрішнього і зовнішнього насильства, але отриму-
вані ними доходи такі низькі, що не покривають навіть прожиткового 
мінімуму; натомість дрібка сімейних кланів, яка присвоїла власність, 
ринки і владу в країні, наживається на несправедливому розподілі ре-
зультатів праці та розкраданні держави, вивозить надприбутки за кор-
дон і там будує собі розкішне життя.

 Безпорадність суспільства у питаннях контролю над діями влади, 
нестабільність і безвідповідальність останньої призвели до руйнування 
народного господарства, соціальної несправедливості в суспільстві, па - 
нування корупції, хабарництва, насильства, приниження людини без-
робіттям і знеціненням її праці, навіть до недоїдання через високі ціни 
на харчові продукти.

Відчуження селян від господарювання, втрата ними мотивів до праці 
на землі і зникнення в суспільстві мотивації до військової служби та 
захисту Батьківщини загрожують Україні втратою землі як життєвого 
простору і втратою державності. 

 Захист землі, життєвого простору і державності України від загроз, 
що виникли, треба починати з відновлення духовної, ідеологічної, со-
ціальної та громадської єдності нашого суспільства через: 

— визнання народом і владою всеукраїнської ідеї побудови могутньої, 
сильної, соціальної, правової держави, визначеної у ст. 1 Кон ституції; 

— об’єднання владою всього народу України для побудови й захисту 
могутньої, сильної, соціальної, правової держави; 

— відродження українського козацтва — найактивнішої громадської 
верстви, його ідей і духовності як об’єднавчої сили в суспільстві; 

— відродження кращих духовних, патріотичних, військових, гос-
подарських і культурних козацьких традицій з метою побудови й за-
хисту могутньої, сильної, соціальної, правової держави; 

— встановлення громадського козацького контролю над діями влади 
щодо виконання нею її головного призначення — побудови й захисту 
могутньої, сильної, соціальної, правової держави, боротьби з коруп-
цією, хабарництвом, насильством і приниженням людини; 

— відродження сільських і міських козацьких громад як середовища 
життя й діяльності козацтва та збереження ідентичності, духовності та 
єдності народу України;

— побудова відносин у суспільстві на засадах козацьких ідеї, моралі 
та духовності: 

“Душа — Богу,
Життя — Україні,
Серце — людям,
честь — нікому!
чесному всюди честь!”

Надійшла до редакції 03.03.2013
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НЕЛЕГКА ДОЛЯ ОЛімПіЙсЬКОЇ ЧЕмПіОНКИ
Знаменита легкоатлетка 50—60-х років ХХ ст., 

володарка багатьох нагород з бігу та стрибків у до-
вжину Віра Самуїлівна Крєпкіна (дівоче прізвище — 
Калашникова) народилася 15 квітня 1933 р. у місті 
Котельничі Кіровської області Росії. У неї було чет-
веро братів — двоє старших і двоє молодших. У ті 
роки від голоду потерпали не тільки в Україні, а й 
там, де народилася Віра. Її батько, Самуїл Володими-
рович Калашников, у пошуках шматка хліба об’їздив 
багато місць і зрештою зупинився на станції Шар’я 

Костромської області та почав працювати на залізниці. Мати, Марія 
Михайлівна, маючи освіту один клас, була прибиральницею в лікарні.

Батько Віри загинув на війні, тому мати мусила сама піднімати ді-
тей, і родина жила дуже бідно. У школі дівчинка понад усе любила 
фізкультуру, у змаганнях з бігу з нею ніхто не міг зрівнятися. У 1949 р., 
навчаючись у сьомому класі, Віра взяла участь у змаганнях з бігу, що 
відбувались у Вологді серед співробітників Північної залізниці, і від-
стоювала честь депо, в якому до війни працював її батько. Спортивної 
форми не було — довелося бігти босоніж. На змаганнях Віра стала пер-
шою, але перемогу їй не зарахували, оскільки вона додала собі один рік 
і виступала під іншим прізвищем. Проте талановиту дівчину помітила 
тренер Валентина Дорогова і запропонувала їй вступати до Вологодсько-
го залізничного технікуму та займатися спортом у дитячо-юнацькій 
спортивній школі. Віра успішно виконала всі рекомендації тренера, а 
в 1951 р. її прийняли до збірної СРСР. Спортсменка отримувала стипен-
дію 1200 крб (на той час це були великі гроші), половину якої надсилала 
матері, щоб брати могли навчатись у школі та ФЗУ.

У 1951 р. на першості СРСР у Мінську Віра посіла четверте місце. 
І саме тут сталася дуже важлива в її житті подія — знайомство з Ми-
хайлом Степановичем Крєпкіним. Михайло (1921 року народження), 
учасник Великої Вітчизняної війни, був двічі поранений (другий раз у 
голову). Після війни він служив у Німеччині, а під час відпустки при-
їхав до Мінська, де жила його сестра. Михайло до війни також займався 
спортом, але після поранення значні фізичні навантаження йому були 
заборонені. Проте, залишаючись великим шанувальником спорту, він 
пішов на стадіон подивитися на змагання і там зустрів Віру Калашни-
кову. Молоді люди обмінялися адресами, і коли Михайло поїхав до 
Німеччини продовжувати військову службу, протягом двох років 
ли стувалися. 

© М.М. Букатий, 2013
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З 19 липня до 3 серпня 1952 р. у Гельсінкі відбувалися ігри ХV 
Олімпіади, на яких вперше виступали спортсмени із СРСР. Віра Калаш-
никова взяла участь в естафеті 4 по 100 м і посіла четверте місце. Це 
стало великим здобутком для 19-річної дівчини. Загалом радянські 
олімпійці виступили на Олімпіаді дуже добре, завоювавши 71 медаль 
(22 золоті, 30 срібних, 19 бронзових), і в неофіційному командному за-
ліку розділили першість зі спортсменами із США — обидві збірні на-
брали 494 бали. 

Влітку 1952 р. вже після олімпіади на чемпіонаті СРСР з легкої 
атлетики Віра Калашникова завоювала чотири золоті медалі — з бігу 
на 100 і 200 м та в естафеті 4 по 100 м і 4 по 200 м. Неймовірним успіхом 
студентка технікуму завдячувала тренеру Валентині Дороговій, тому 
навіть подарувала їй свою золоту медаль.

У 1953 р. після закінчення навчання Віра та Михайло Крєпкін одру-
жилися, і того ж року її чоловік вийшов у відставку у званні підпол-
ковника. Подружжя переїхало до Києва, де Михайлу Степановичу як 
учаснику війни надали кімнату в комунальній квартирі по вулиці Сак-
саганського. У мирі й злагоді вони прожили разом 55 років.

Віра Крєпкіна продовжувала займатися спортом, перемагала на чем-
піонатах СРСР та Європи, встановлювала нові рекорди. У 1961 р. за-
кінчила Київський інститут фізкультури. 

5 листопада 1955 р. у подружжя Крєпкіних народився син Андрій, 
а через рік, 22 листопада 1956 р., у Мельбурні стартували ігри ХVІ 
Олімпіади. Віра ледве домоглася участі в них, а всі турботи із догляду 
за сином взяв на себе Михайло Степанович. Пізніше Віра Самуїлівна 
згадувала, що коли в Мельбурні вийшла на старт, принесли телеграму 
з повідомленням, що Андрій почав ходити. Вона перехрестилася й по-
бігла, посівши тоді четверте місце. 

За підсумками ХVІ Олімпіади радянські спортсмени випередили 
американців, набравши 622,5 бали (у американців — 497,5) і завоював-
ши 98 медалей (37 золотих, 29 срібних, 32 бронзові). 

У 1958 р. Віра добре виступила на легкоатлетичному матчі СРСР — 
США у Філадельфії. Цим матчам тоді надавалося не менше значення, 
ніж Олімпійським іграм, адже в розпалі була холодна війна між Радян-
ським Союзом і Сполученими Штатами. Віра Крєпкіна першою зі спортс-
менок почала поєднувати біг і стрибки в довжину, і саме її стрибок став 
вирішальним на цих змаганнях. Радянські спортсмени здобули пере-
могу, а Віру нагородили медаллю “За трудову доблесть”. 

Наближалася ХVІІ Олімпіада в Римі, проте участь у ній Віри Крєп-
кіної опинилася під питанням, оскільки у Філадельфії спортсменка 
заразилася жовтяницею. Відновитися після хвороби Боткіна їй допоміг 
чоловік, який дуже уважно стежив за виконанням Вірою усіх наданих 
лікарем рекомендацій з харчування і поступового збільшення наванта-
жень, навіть сам готував дієтичні страви та складав план тренувань. До 
літа 1960 р. спортсменка змогла досягти колишніх результатів, але 
старший тренер олімпійської збірної з легкої атлетики Леонід Хоменков 
не хотів брати її до Риму. І лише після особистого прохання голови 
Держкомспорту СРСР Миколи Романова В. Крєпкіну включили до спис-
ків як запасну. 
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Під час Олімпіади в Римі спека сягала 45 градусів, і спортсменам 
доводилося виступати в дуже складних умовах. 31 серпня 1960 р. на 
Римському олімпійському стадіоні “Форо Італіко” Віра Крєпкіна стриб-
нула на 6 м 37 см, перемігши досвідчених спортсменок зі стрибків у 
довжину — чемпіонку ХVІ Олімпіади Ельжбету Кшесиньську з Польщі, 
світову рекордсменку Хільдрун Клаус з НДР і ще 27 учасниць.

Зріст Віри Крєпкіної 159 см, і виступала вона під номером 159. За 
зріст спортсменку називали “Російським колобком”. Новому олімпій-
ському рекорду аплодував весь стадіон, адже ніхто у світі до Крєпкіної 
і після неї не стрибав у довжину з таким результатом при такому зрості. 
Це була перша золота медаль збірної СРСР на Римській олімпіаді. 

Перемога Віри Крєпкіної стала однією з головних сенсацій змагань 
легкоатлетів у Римі. Репортаж вів відомий письменник Джанні Родарі, 
який назвав спортсменку “ангелом з крильцями”. Віру привітали з 
перемогою знаменитий штангіст Юрій Власов, визнаний кращим спортс-
меном Олімпіади 1960 р., а також кращий спортсмен Берлінської олім-
піади 1936 р. Джессі Оуенс, який на змаганнях у Римі був почесним 
гостем. 

В естафеті 4 по 100 м Віра Крєпкіна посіла четверте місце.
Римська олімпіада закінчилася блискучою перемогою радянських 

спортсменів, які стали першими в неофіційному командному заліку, 
набравши 682,5 бали — на 200 балів більше, ніж спортсмени США, і 
привезли на батьківщину 103 медалі (43 золоті, 29 срібних, 31 бронзо-
ву), зокрема з академічного веслування, класичної боротьби, гімнасти-
ки, веслування на байдарках і каное, легкої атлетики, стрільби, важкої 
атлетики, фехтування. У СРСР за золоту олімпійську медаль тоді пла-
тили спортсменам 15 000 крб.

Переможців змагань було відзначено й урядовими нагородами. За 
видатні спортивні досягнення заслужений майстер спорту Віра Крєп-
кіна в 1960 р. отримала орден Леніна. Цю найвищу в СРСР нагороду 
мали небагато спортсменів. Восени 1960 р. начальник Південно-Захід-
ної залізниці Петро Федорович Кривонос вручив Вірі Крєпкіній ордер 
на двокімнатну квартиру, в якій вона мешкає й досі. 

В 1961 р. олімпійську чемпіонку запросили на святкування річниці 
піонерського табору “Артек” як почесну гостю, разом із першим космо-
навтом Юрієм Гагаріним, композитором Олександрою Пахмутовою та 
поетом Миколою Добронравовим. 

Орден Леніна у Віри Крєпкіної вкрали в готелі. Наступного року 
міліція взяла в неї орденську книжку для пошуку нагороди, проте 
орден так і не знайшли. Однак Віра Самуїлівна не надає цьому великого 
значення і сприймає все по-філософському — вкрали то й вкрали, нічого 
не вдієш, бо ж слави не вкрадеш! 

Упродовж усієї спортивної кар’єри Віра Крєпкіна відчувала вели-
чезну підтримку чоловіка. Вони прожили життя гідно і завжди дові-
ряли один одному.

Знаменита легкоатлетка виступала на стадіонах 37 країн світу. Ніде 
і за жодних обставин Віра Крєпкіна не вживала допінгу, хоча в ті роки 
ще не проводився допінг-контроль, і деякі спортсмени використовували 
для здобуття перемоги стимулятори, попри їх згубну дію на організм. 
Зі своїм керівництвом Віра поводилася принципово, не догоджала йому 
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на відміну від багатьох інших спортсменів, і тому її інколи не включали 
у списки учасників змагань, замінюючи “своїми” спортсменами.

До складу збірної СРСР Віра Крєпкіна входила до 1965 р. Після за-
кінчення кар’єри у великому спорті її запросили в ЦК КПУ і запропо-
нували хорошу роботу тренера у спортивному комітеті, але вона від-
мовилася і пішла працювати дитячим тренером у Київській дитячо-
юнацькій спортивній школі ДСТ “Локомотив”. Займатися спортом під 
керівництвом Віри Самуїлівни приїжджали також вихованці сирітсько-
го інтернату з міста Бучі, що біля Києва.

Віра Крєпкіна добре пам’ятала, з якої убогості вона вийшла і як за-
вдяки хорошим людям піднялася до найбільших спортивних висот, 
тому вважала своїм обов’язком допомогти знедоленим дітям досягти 
успіху в житті. Тридцять років вона пропрацювала дитячим тренером 
в ДЮСШ товариства “Локомотив” і була задоволена своєю роботою. 

У цій благородній справі дружині дуже допомагав Михайло Степа-
нович. Завдяки його зусиллям багато вихованців інтернату змогли 
вступити до інститутів, влаштуватися на роботу. Дуже часто вони зби-
ралися на квартирі у Крєпкіних, святкували дні народження, свята. 

Син Віри Самуїлівни, Андрій, також закінчив Київський інститут 
фізкультури і часто влаштовував в інтернаті усілякі спортивні зма - 
гання.

Про роботу Віри Крєпкіної та її чоловіка в інтернаті київський ре-
жисер Юрій Мінзянов у 1987 р. зняв документальний фільм “Не зачи-
няйте ваші двері”. Пісню з такою назвою склали самі вихованці інтер-
нату, склали музику. У 80-ті роки ХХ ст. фільм демонстрували на 
екранах країни. На жаль, потім прийшли інші часи з іншими ціннос-
тями, відмінними від тих, яких дотримувалась родина Крєпкіних, і 
показ стрічки припинили, хоча такі фільми зараз дуже потрібні, оскіль-
ки змушують замислитися над життєвими пріоритетами.

Великому спорту олімпійська чемпіонка Віра Крєпкіна віддала 16 
років, багато виступала, тренувалася, і це позначилося на її здоров’ї. 
Тривалий час вона ледь пересувалася навіть на милицях, тому виникла 
потреба поставити штучні тазостегнові суглоби, які коштували 5 тис. 
доларів. Таких грошей у олімпійської чемпіонки, гордості радянського 
спорту Віри Самуїлівни Крєпкіної не було. Не знайшлося коштів і в 
Національного олімпійського комітету України. Вихованці Віри Крєп-
кіної написали листа особисто президенту Міжнародного олімпійського 
комітету Хуану Антоніо Самаранчу. Питання розглянули на спеціаль-
ному засіданні МОК, і для Віри Крєпкіної було виділено необхідну суму. 
Операцію із заміни тазостегнових суглобів на штучні в 2001 р. провів 
хірург Микола Терновий у 12-й міській лікарні Києва. 

Михайло Степанович дуже хвилювався і переживав за дружину, 
допомагав їй після операції, але незабаром у нього стався інсульт. Його 
паралізувало, віднялася мова, він повністю осліп, нікого не впізнавав, 
і протягом семи років Віра Самуїлівна, сама перебуваючи в інвалідному 
візку, доглядала хворого чоловіка. У 2008 р. Михайло Степанович пі-
шов із життя, а наприкінці 2011 р. помер і їхній син Андрій.

Віра Самуїлівна поступово навчилася ходити. Зараз вона щодня до-
лає східці з третього поверху (ліфта в будинку немає) і прогулюється з 
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паличкою у дворі. Допомагає їй онука Катя, яка приходить до бабусі 
кілька разів на тиждень.

У 2008 р. Віра Крєпкіна стала лауреатом Національної премії “Гор-
дість країни” і на отримані 14 тис. грн встановила пам’ятник чолові-
кові, а у 2011 р. перемогла в номінації “Спортивна слава України”. 

Життям Віра Самуїлівна задоволена, образи ні на кого не тримає. 
Вона прожила його гідно, після закінчення спортивної кар’єри займа-
лася улюбленою справою — виховувала важких дітей, виводила їх у 
люди, залучала до спорту. 

На жаль, протягом багатьох років траплялися прикрі непорозуміння 
по відношенню до Віри Крєпкіної. Наприклад, у довіднику “Звезды 
спорта” (М. : ФиС, 1979), укладеному Б. Хавіним, неправильно вказано 
її дату народження, по батькові, не повідомляється, що В. Крєпкіна — 
чемпіонка ХVІІ Олімпіади в Римі 1960 р. і нагороджена орденом Лені-
на. У 1983 р. в тому ж видавництві вийшла книга В. Штейнбаха “От 
Афин до Москвы”, в якій уже написано, що шість золотих медалей з 
десяти дісталися радянським спортсменкам, у т. ч. киянці Вірі Крєп-
кіній, і є її фотографія з гербом СРСР і № 159 на футболці. 

У 2010 р. київське видавництво “Олімпійська література” випустило 
книгу С. Бубки і М. Булатової “Олімпійське сузір’я України. Атлети”. 
Це чудова книга-альбом, де багато кольорових фотографій прославле-
них українських спортсменів, які брали участь в усіх олімпіадах по-
чинаючи з 1952 р. На с. 28 міститься інформація про Віру Крєпкіну, 
проте в приписуваних чемпіонці словах багато неточностей і неузгодже-
ностей. Крім того, замість портрета Віри Крєпкіної надруковано фото-
графію іншої спортсменки. чому така неповага до заслуженого майстра 
спорту, почесного залізничника, ветерана ДСТ “Локомотив”, олімпій-
ської чемпіонки, і хто має відповідати за моральні збитки? Адже цей 
чужий портрет передруковують газети, його розміщують в інтернеті 
поряд із прізвищем В. Крєпкіної... Видати книгу з помилками — озна-
чає виявити неповагу і до того, про кого вона написана, і до своєї роботи, 
і до себе. У комедії В. Шекспіра “Багато галасу даремно” є така фраза: 
“Велике щастя почути про себе правду — тоді можна позбутися всіх 
своїх вад”. Дуже важливо, щоб усі, кого це стосується, усвідомили гли-
бокий зміст цих слів і пам’ятали про них.

М.М. Букатий 

Надійшла до редакції 29.03.2013
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До уваги авторів

Просимо дотримуватися таких вимог до матеріалів, які будуть 
надсилатися до редакції:

1. До друку приймаються нові статті, що не публікувалися раніше, 
відповідають тематиці журналу “Проблеми інноваційно-інвестиційного 
роз  витку” і написані українською або російською мовами.

2. При викладі матеріалу статті слід зважати на вимоги, визначені  
у п. 3 постанови ВАК України “Про підвищення вимог до фахових ви-
дань, внесених до переліків ВАК України” від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, 
та вимоги ДСТУ 7152:2010, прийнятого у жовтні 2010 року, тобто 
рекомендується дотримуватися такого плану: постановка проблеми; 
аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення частин загальної 
проблеми, що не були вирішені раніше; формулювання цілей статті; 
виклад основного матеріалу дослідження; висновки та визначення 
перспектив подальших досліджень.

3. Обсяг статті — до 12 сторінок формату А4. Її потрібно набрати 
у текстовому редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, стиль  
звичайний (Normal), кегель (розмір) шрифту — 14, міжрядковий ін-
тервал — 1,5, усі поля — 2 см, абзацний відступ — 1,25 см).

4. Статтю слід надсилати записаною на електронних носіях ін-
формації (дискеті або компакт-диску) та роздрукованою на папері з 
одного боку аркуша у двох примірниках, підписаних авторами. Також 
до статті додаються стислі анотації українською, російською й ан-
глійською мовами та ключові слова.

5. На початку тексту в лівому кутку потрібно зазначити УДК стат-
ті, далі, з нового рядка, надрукувати прізвище, ім’я, по батькові автора 
(авторів), їхні місце роботи та посаду, науковий ступінь, вчене звання, 
елект ронну адресу (якщо є), потім, з нового рядка, — назву cтатті про-
писними літерами шрифтом напівжирного накреслення (по центру). 
Прізвища зарубіжних авторів транслітеруються. У кінці статті наво-
диться список використаної (цитованої) літератури, а послідовність 
джерел у списку має відповідати порядку їх згадування в тексті. 

6. Текст статті в цілому, а також математичні формули та 
цитати мають бути ретельно вивірені автором і чітко віддруковані. 
Графічний матеріал набирається у відповідних електронних редакто-
рах і роздруковується на папері, чорно-білим на білому тлі, лінії гра-
фіків та діаграм, усі умовні позначення на них мають бути чіткими 
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і виразними; усі таблиці повинні мати назви, а їхні шапки — точно 
відповідати змістові граф.

7. До статті на окремому аркуші додається стисла інформація про 
автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання; 
місце роботи, посада; службова адреса (з індексом і номером телефону); 
домашня адреса (з індексом і номером телефону); номер мобільного те-
лефону.  Додається також фотографія автора (розмір 3×4) в електро-
нному вигляді. За бажанням автор може додати ксерокопію свідоцтва 
про реєстрацію авторських прав, отриманого в Українському агентстві 
з авторських та суміжних прав для проставлення власного 
копірайта.

Статті, оформлення яких не відповідає зазначеним вимогам, ре-
дакція не розглядає.

Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти 
статті.
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