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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розглянуто теоретичні аспекти управління грошовими потоками. Проведено 
порівняльний аналіз підходів та методів управління грошовими потоками на під-
приємстві.

Ключові слова: управління грошовими потоками, принципи управління 
грошовими потоками, етапи процесу реалізації управління грошовими пото-
ками на підприємстві.

Постановка проблеми. У ринковій економіці постійний кругообіг 
коштів є об’єктивною умовою їх життєдіяльності як у межах окремого 
підприємства, так і в масштабах економіки в цілому. Під час здійснен-
ня фінансових операцій підприємство має справу з грошовими надхо-
дженнями та грошовими виплатами, зокрема важливою є певна їх по-
слідовність у часі, яку ще називають грошові потоки. Для кожного 
підприємства модель управління грошовими потоками є індивідуаль-
ною, оскільки має враховувати особливості його фінансово-господар-
ської діяльності та специфічні умови зовнішньої та внутрішньої її реа-
лізації. Однак така індивідуальність досягається шляхом використання 
сукупності загальних підходів та методів управління грошовими по-
токами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, пов’язані з 
теорією управління грошовими потоками підприємств, широко висвіт-
лені в зарубіжній економічній літературі такими авторами, як Ю. Бріг-
хем [3], Дж.К. Ван Хорн [4], Б. Коласс [8], К. Макконнелл [10], А. Сміт 
[13] та іншими зарубіжними фахівцями. 

Окремі питання управління грошовими потоками вивчалися у пра-
цях вітчизняних вчених: І.А. Бланка [1], В.В. Бочарова [2], В.В. Кова-
льова [6], А.М. Поддєрьогіна [11], Г.В. Савицької [12], М.В. Сороківської 
[14], Є.С. Стоянової [15] та ін. 

УДК 336.74:631.162

О.Я. Бардин

Аспірант Національного наукового центру “Інститут 
аграрної економіки”, спеціальність 08.00.08 “Гроші, 
фінанси і кредит”
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Метою статті є теоретичне узагальнення аспектів управління гро-
шовими потоками підприємства та проведення порівняльного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з важливих про-
блем підприємств у ринковій економіці є дефіцит грошових коштів, що 
суттєво обмежує можливості їх поточної та інвестиційної діяльності. 
Як стверджував американський підприємець, перший доларовий мі-
льярдер Джон Девісон Рокфеллер: “Вчора —― це оплачений чек; завтра —― це 
боргове зобов’язання; сьогодні —― це живі гроші, то скористайтеся ж 
ними!” [5, с. 326].

Серед причин дефіциту виділяють низьку ефективність залучення 
та використання грошових коштів, обмеженість фінансових інструмен-
тів, технологій і механізмів, що застосовуються при цьому. Одним із 
напрямів подолання дефіциту грошових коштів є формування ефектив-
ної системи управління грошовими потоками, яка б забезпечувала до-
сягнення стратегічних цілей діяльності підприємства.

І.О. Бланк визначає управління грошовими потоками як систему 
принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, 
пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових ко-
штів підприємства й організацією їх обігу [1, с. 226].

Водночас А.М. Поддєрьогін зазначає, що підтримання належного 
рівня платоспроможності та ліквідності суб’єкта господарювання до-
сягається шляхом відповідної організації руху грошових потоків у часі 
та просторі — управлінням грошовими потоками такого суб’єкта гос-
подарювання [11, с. 73]. Автор визначає такі базові положення щодо 
організації управління грошовими потоками.

1. Грошові потоки не можуть виникати в умовах пасивної еконо-
мічної поведінки підприємства, потрібно здійснювати певні заходи 
щодо формування грошових потоків і впливати на їхні параметри ― 
управління.

2. Грошові потоки є невід’ємною складовою фінансового та опера-
ційного циклів, що вимагає узгодження фінансових рішень у сфері 
управління грошовими потоками з іншими напрямами управління фі-
нансами суб’єкта господарювання.

3. Управління грошовими потоками потребує відповідного інформа-
ційного наповнення системи прийняття управлінських фінансових рішень.

4. Управління грошовими потоками передбачає однозначність трак-
тування прийнятих фінансових рішень, чіткість їх доведення до вико-
навців та забезпечення адекватного зворотного зв’язку ― моніторингу, 
перегляду та коригування фінансових рішень.

Зокрема, у праці М. Сороківської [14, с. 77] виокремлено основні 
принципи, на яких базується управління грошовими потоками: інфор-
маційна достовірність, збалансованість, комплексність, ефективність, 
ліквідність, своєчасність, оперативність, маневрування. Основною ме-
тою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівно-
ваги підприємства у процесі його розвитку шляхом:

— синхронізації грошових потоків: узгодження вхідних та вихідних 
грошових потоків за обсягами та у часі, що дає змогу уникнути дефіци-
ту готівки, вивільнити частину грошових коштів і використати її для 
отримання додаткового доходу;

— прискорення процесу надходження грошей: скорочення часу між 
моментом сплати дебіторами своїх боргових зобов’язань і моментом 
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надходження грошових коштів на поточний рахунок підприємства, що 
забезпечується використанням таких інструментів регулювання грошо-
вих потоків, як банківське накопичення, система сейфів, телеграфні та 
чеково-депозитні перекази, електронні чеки;

— контролю за витратами грошових коштів: застосування стратегії 
виплат, яка полягає в їх максимально можливому уповільненні в часі, що 
призведе до отримання максимального обсягу вільних грошових коштів;

— капіталізації тимчасово вільних залишків грошових коштів: ви-
бір та здійснення операцій щодо їх інвестування з врахуванням мож-
ливих термінів доходності та ризику, притаманних окремим інвести-
ційним альтернативам.

Шотландський економіст, філософ-етик Адам Сміт писав: “Ощадли-
вість, а не працьовитість, є безпосередньою причиною зростання капіталу. 
Щоправда працьовитість створює те, що накопичують заощадження. Але 
хоч би що створювала працьовитість, капітал уже ніколи не міг би зрос-
тати, якби ощадливість не заощаджувала й не накопичувала” [13, с. 127].

Існує багато підходів до управління грошовими потоками підпри-
ємства. Порівняємо кілька з них (табл. 1).

Таблиця 1. Підходи до управління грошовими потоками на підприємстві*

І.О. Бланк А.М. Поддєрьогін Л.О. Коваленко І.Д. Кузнєцова
1 2 3 4

Етапи процесу реалізації управління грошовими потоками
1. Повний та 
достовірний 
облік грошо-
вих потоків 
підприємства 
і формування 
необхідної 
звітності:
— координація 
функцій і за-
вдань служби 
бухгалтерсько-
го обліку; 
— координація 
функцій  
і завдань  
служби 
фінансового 
менеджменту

1. Планування та про-
гнозування грошових 
потоків:
— визначення про-
гнозного значення 
абсолютної величини 
сукупного вхідного  
та вихідного грошового 
потоку і його часткових 
складових;
— планування ліквід-
ності підприємства, 
зокрема визначення 
початкового і кінцевого 
резерву ліквідності та 
джерел його забезпе-
чення; 
— складання платіж-
ного календаря, у тому 
числі календаря пода-
ткових платежів;

1. Аналіз грошових 
потоків у періоді, 
що передував 
звітному:
— виявлення 
обсягів вхідного 
потоку (надходже-
ння грошових 
коштів);
— вихідного пото-
ку (витрати грошо-
вих коштів);
— загального обо-
роту грошей

1. Аналіз 
грошових 
потоків на 
підприємстві:
— визначення  
джерел 
інформації;
— проведення 
вертикального 
 та горизон-
тального 
аналізів; 
— виявлення 
факторів, які 
впливають на 
сукупний гро-
шовий потік 
підприємства

* Джерело. Складено автором за даними: Бланк И.А. Управление денежны-
ми потоками: учеб. пособие / И.А. Бланк. — К. : Ника-Центр, 2007. — 752 с. —  
С. 236; Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. — 
К. : КНЕУ, 2008. — 536 с. — С. 81; Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: 
навч. посібник / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. — К. : Знання, 2005. — 
485 с. — С. 85; Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками предприятия /  
И.Д. Кузнецова : учеб. пособие ; под. ред. А.Н. Ильченко / Иван. гос. хим.-
технол. ун-т. ― — Иваново, 2008. — 193 с. — С. 108.
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1 2 3 4
— калькулювання  
потреби підприємства 
в капіталі, порівняння 
та узгодження з пла-
новими показниками 
руху грошових коштів 
від господарської 
діяльності;
— формування про-
гнозного звіту про 
рух грошових коштів 
підприємства

2. Аналіз гро-
шових потоків 
підприємства  
в попередньо-
му періоді:
— виявлення 
рівня 
достатності 
формування 
коштів, 
ефективності 
їхнього вико-
ристання;
— виявлення 
збалансова -
ності позитив  - 
ного і негатив-
ного грошових  
потоків 
підприємства 
за обсягом  
і у часі

2. Імплементація бю - 
джету грошових 
потоків:
— установлення  
масштабу цін на продук-
цію, товари, послуги 
підприємства;
— визначення політики 
грошових розрахунків 
підприємства з покуп-
цями та постачальни-
ками; 
— залучення 
необхідного додатково-
го капіталу в розпоря-
дження підприємства 
в рамках фінансової 
діяльності;
— реалізація інших 
заходів, спрямова-
них на мобілізацію 
фінансових ресурсів  
із внутрішніх  
та зовнішніх джерел 

2. Планування та 
оптимізація:
— визначення 
обсягів грошових 
потоків за видами 
діяльності, часови-
ми інтервалами  
та напрямами  
використання;
— розробка плану 
надходжень і видат - 
ків грошових засо-
бів підприємства  
в розрізі окремих 
складових його гос - 
подарської діяль- 
ності. Оптимізація 
здійснюється  
на основі структу-
рування сукупності 
грошових потоків  
і передбачає досяг-
нення таких цілей:
— аналіз особливо-
стей формування 
грошових потоків 
на підприємстві;
— обґрунтування 
управлінських 
фінансових рішень;
— моніторинг  
виконання рішень;
— коригування 
рішень;
—― оцінка 
ефективності 
управління грошо-
вими потоками

2. Аналіз гро-
шових потоків 
за  сферами 
діяльності  
з метою визна-
чення чистого 
грошового 
потоку:
— за основною, 
інвестиційною 
та фінансовою 
діяльністю 
(приплив ―— 
відплив); 
— виявлення 
причин, що 
ведуть до зни-
ження величи-
ни грошового 
потоку за вида-
ми діяльності

3. Оптимізація 
грошових 
потоків:
— виявлення 
і реалізація 
резервів; 
— забезпе-
чення більшої 
збалансова- 
ності позитив-
них і негатив-
них грошових

3. Фінансовий 
контролінг:  
— своєчасне виявлення 
відхилень величини 
та строків формуван-
ня вхідних і вихідних 
грошових потоків від 
індикаторних величин;
— локалізація виявле-
них відхилень та про-
ведення аналізу причин 
їх формування;

3. Контроль за 
рухом грошових 
коштів:
— своєчасне вияв-
лення відхилень 
величини  
та термінів  
формування 
вхідних і вихідних 
грошових потоків 
від індикаторних 
величин;

3. Оптимізація  
грошових 
потоків:
— синхроніза-
ція  збалансо - 
ваності грошо-
вих потоків; 
— визначен-
ня грошових 
потоків пря-
мим та непря- 
мим методами;

Продовження табл. 1 
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1 2 3 4
потоків у часі 
та за обсягами;
— забезпечен-
ня тіснішого 
взаємозв’язку 
грошових 
потоків 
за видами 
господарської 
діяльності 
підприємства; 
— підвищення 
суми і якості 
чистого  
грошово-
го потоку, 
генерованого 
господарською 
діяльністю 
підприємства

— своєчасне 
інформування 
фінансового менеджера  
про виявлене 
відхилення; 
— обґрунтування та по-
дання варіантів враху-
вання відхилень під час 
прийняття подальших 
управлінських рішень 

— своєчасне 
інформування 
про виявлене 
відхилення;
— обґрунтування 
та подання 
варіантів враху-
вання відхилень 
під час при-
йняття подальших 
управлінських 
рішень

— розрахунок 
ліквідного гро-
шового потоку

4. Планування  
грошових 
потоків 
підприємства 
в розрізі їхніх 
видів 

4. Коригування плано-
вих величин:
―— перегляд цільових 
(прогнозних та плано-
вих) показників форму-
вання грошових потоків 
підприємства;
— відстрочення фор-
мування вихідних 
грошових потоків 
(пролонгація 
заборгованості, 
реструктуризація 
боргів);
— інкасація 
відстрочених вхідних 
грошових потоків 
(рефінансування бор-
гових вимог до третіх 
осіб)

4. Облік і звітність. 
Визначення, 
реєстрація  
та класифікація 
інформації про 
грошові надхо-
дження та витрати 
для отримання 
підсумкових 
даних, які 
відображають  
досягнутий резуль-
тат і подаються  
у звітності

4. Планування 
і  прогнозуван-
ня грошових 
потоків:
— застосуван-
ня матричного 
методу для 
виявлення  
і проводження 
зменшуваних 
грошових 
потоків; 
— складання 
платіжного 
календаря

5. Контроль 
грошових 
потоків 
підприємства

5. Розрахунки 
показників, 
що характери-
зують грошові 
потоки 
підприємства

Відповідно до порівняльного аналізу етапів процесу реалізації управ-
ління грошовими потоками підприємства найбільш структурованим, 
на нашу думку, є підхід Л.О. Коваленка, адже:

1) аналіз грошових потоків у періоді, що передував звітному, а саме: 
виявлення обсягів надходжень і витрат грошових коштів, загального 
обігу грошей та суми залишку грошових активів підприємства, дозво-
лить визначити ефективність використання грошових засобів із позиції 

Закінчення табл. 1 
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його ліквідності і здатності вчасно розраховуватись за своїми зобо в’я-
зан нями;

2) завдяки плануванню руху грошових потоків досягається узго-
дження величини очікуваних грошових потоків із потребами фінансо-
вого забезпечення окремих господарських операцій суб’єкта господа-
рювання. Основною метою планування є розробка плану надходжень і 
видатків грошових засобів підприємства у формі платіжного календаря 
в розрізі окремих складових його господарської діяльності, який би 
гарантував йому постійну платоспроможність. Основною ціллю опти-
мізації грошових потоків є забезпечення збалансованості їхніх обсягів, 
синхронізації формування в часі, створення умов для збільшення чисто-
го грошового потоку підприємства;

3) контроль за рухом грошових коштів спрямовує процес управлін-
ня за встановленими ідеальними моделями, коригуючи поведінку під-
контрольного об’єкта, і передбачає побудову систем контролю за грошо-
вими активами, моніторинг виконання планових показників фінансово-
господарської діяльності підприємства та дотримання встановлених 
значень;

4) облік і звітність складають інформаційну базу для аналізу грошо-
вих потоків за звітний період.

Названі етапи управління грошовими потоками є одночасно етапами 
управління в цілому, причому кожен з них є основою для іншого.

Висновки. Активні форми управління грошовими потоками, зокре-
ма безпосереднє оперування його грошовими активами, дають змогу 
підприємству отримувати додатковий прибуток. Незважаючи на від-
мінності наведених методик реалізації процесу управління грошовими 
потоками, вони не заперечують одна одну, що є свідченням актуально-
сті й складності аналізованого питання. Загальна мета проаналізованих 
методик — послідовність дій з організації ефективної системи управ-
ління грошовими потоками, яка дасть змогу підтримувати фінансову 
стійкість підприємства в процесі виробничо-господарської діяльності, 
розробляти його стратегію і тактику.
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Бардин О.Я. Теоретические аспекты эффективного управления денежными по-
токами на предприятии.

Рассмотрены теоретические аспекты управления денежными потоками. Проведен 
сравнительный анализ совокупности подходов и методов управления денежными по-
токами на предприятии.

Ключевые слова: управление денежными потоками, принципы управления 
денежными потоками, этапы процесса реализации управления денежными потоками 
на предприятии.

Bardyn O.Ya. Theoretical aspects of effective management of cash flows at the 
enterprise.

The article considered theoretical aspects of management of cash flows. There was 
conducted a comparative analysis of approaches and methods aggregate management of 
cash flows at the enterprise. 

Keywords: management of cash flows, the principles of management of cash flows, 
stages of the implementation process of management of cash flows at the enterprise.
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ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

У статті визначено внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України 
в умовах кризових явищ. Проаналізовано головні індикатори економічної безпеки 
протягом останніх років. Запропоновано заходи щодо зміцнення економічної без-
пеки України.

Ключові слова: економічна безпека, економічні інтереси, загрози еконо-
мічній безпеці, криза, індикатори стану економічної безпеки.

Постановка проблеми. На сучасному етапі глобалізації та інтерна-
ціоналізації господарських зв’язків проблема забезпечення економічної 
безпеки набуває пріоритетного значення для всіх країн світу. В Україні 
це питання постало особливо гостро, оскільки сучасні проблеми світової 
економіки посилюються в нашій державі багаторічною системною кри-
зою. Кризовий стан економіки безпосередньо загрожує національним 
інтересам держави, тому на шляху динамічного економічного розвитку 
України та формування ринкових відносин проблема забезпечення 
економічної безпеки є особливо актуальною.

Важливим питанням у процесі забезпечення економічної безпеки 
країни є визначення переліку загроз, що можуть деструктивно вплину-
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ти на економіку, а також формування пропозицій щодо їх попереджен-
ня та нейтралізації їхнього впливу на економічну ситуацію в державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження економічної 
безпеки, а також питання щодо її забезпечення останніми роками стали 
досить популярними у працях учених. Серед вітчизняних дослідників, 
які вивчали проблеми економічної безпеки, слід виділити О. Бандурку, 
О. Барановського, З. Варналія, В. Гончарову, Я. Жаліла, Л. Кістерсько-
го, В. Мунтіяна, Г. Пастернака-Таранушенка та ін. Водночас ця про-
блема потребує подальших досліджень та розробок.

Мета статті — виявити основні внутрішні та зовнішні загрози 
економічній безпеці України в умовах кризових явищ та визначити за-
ходи, спрямовані на зміцнення економічної безпеки держави.

У науковій літературі є багато підходів до визначення поняття “еко-
номічна безпека держави”. На нашу думку, найбільш точно суть цього  
поняття виражає таке трактування: “Економічна безпека — це такий стан 
національної економіки, за якого забезпечуються захист національних 
інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до роз-
витку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, 
держави” [1, с. 38].

До найпріоритетніших економічних інтересів належать такі: створен-
ня самодостатньої соціально орієнтованої економіки; збереження та роз-
виток інтелектуального та науково-технічного потенціалу; побудова рів-
ноправних і взаємовигідних економічних відносин з іншими державами.

Основними завданнями економічної безпеки є: забезпечення безпе-
рервного економічного зростання, приборкання інфляції та безробіття, 
формування ефективної структури економіки та розвиненого ринку 
цінних паперів, скорочення дефіциту бюджету та державного боргу, 
забезпечення соціального захисту та підвищення якості життя населен-
ня, підтримка стійкості національної валюти тощо [2].

Загрозами економічній безпеці країни є сукупність умов і чинників, 
які створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, 
суспільства, держави, ускладнюють або унеможливлюють реалізацію 
національних економічних інтересів. Виділяють внутрішні та зовнішні 
загрози економічній безпеці країни.

До основних внутрішніх загроз економічній безпеці України нале-
жать:

• у науково-технічній сфері:
— значне зменшення витрат на наукову та інноваційну діяльність, 

включаючи кошти держбюджету;
— відплив наукових кадрів за кордон або в іншу сферу діяльності, 

що призводить до руйнування науково-технічного потенціалу, згортан-
ня науково-технічних розробок;

• в економічній сфері: 
— скорочення обсягів виробництва;
— низька конкурентоспроможність національної економіки, ви-

кликана відсталістю технологічної бази більшості галузей, високою 
енергоємністю національної економіки (на виробництво одиниці ВВП 
витрачається у 3—5 разів більше енергії, ніж у країнах Східної Євро-
пи), низькою якістю продукції та високими витратами виробництва 
[3, с. 1];
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— низька ефективність використання основних факторів виробни-
цтва порівняно з їх забезпеченістю (наприклад, від Франції Україна 
відстає щодо ефективності використання сільгоспугідь у 10—12 разів, 
трудових ресурсів — у 7—15 разів, основного капіталу — в 2—3 рази, 
наукового потенціалу — більш ніж у 20 разів) [4, с. 57];

— затяжний характер економічної кризи в країні, відсутність по-
мітного прогресу у структурній перебудові економіки, побудові ринко-
вих відносин;

— стагнація аграрного сектору; 
— низький рівень продуктивності праці та інвестиційної діяльності;
— монополізація економіки;
— великий внутрішній борг; 
— низький платоспроможний попит населення;
— високий рівень інфляції та безробіття;
— погіршення стану платіжно-грошової системи, концентрація основ-

ної грошової маси на посередницьких операціях і короткострокових 
формах кредитування;

— економічна злочинність (незаконна торгівля енергоносіями, мі-
неральними ресурсами, посадові злочини, криміналізація державної 
влади, корупція, хабарництво, рекет, ухилення від сплати податків 
тощо);

— зростання попиту на енергоресурси та обмеженість запасів тради-
ційних їх видів [5, с. 15];

• у соціальній сфері: поглиблення диференціації доходів, бідність, 
погіршення структури харчування, зменшення доступності освіти та 
медичних послуг, погіршення якості життя, зниження народжуванос-
ті, зростання смертності, неконтрольовані міграційні процеси [6, с. 155]. 

Така ситуація склалася через необґрунтовану реструктуризацію на-
ціональної економіки, неконтрольованість і неефективність приватиза-
ційних процесів, руйнування стабільних зв’язків і традицій в освіті, 
медицині, культурі та правоохоронній системі. Послаблення чинників 
внутрішньої безпеки зумовлює зростання залежності країни від зовніш-
ньоекономічних зв’язків.

До зовнішніх загроз економічній безпеці країни належать:
— економічна залежність від імпорту, від’ємне зовнішньоторговель-

не сальдо, нераціональна структура експорту — надмірне вивезення 
сировинних ресурсів та низька частка готових виробів (37,1—35,4 %) 
[5, с. 16];

— залежність стабільного постачання енергоносіїв від політичних 
рішень держави-постачальника (Російської Федерації); 

— втрата позицій на зовнішніх ринках;
— кредитно-боргова залежність від іноземних держав та міжнарод-

них фінансових організацій, зростання зовнішньої заборгованості, не-
раціональне використання іноземних кредитів.

Найважливішими індикаторами економічної безпеки є: структура 
ВВП, обсяг і темпи розвитку промисловості, обсяг і динаміка інвестицій; 
природно-ресурсний і науково-технічний потенціали країни; ефектив-
ність використання ресурсів; конкурентоспроможність економіки на 
внутрішньому та зовнішньому ринках; темпи інфляції; рівень безробіт-
тя; якість життя: ВВП на одну особу, рівень диференціації доходів; 
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дефіцит бюджету та державного боргу; енергетична залежність; інте-
грованість у світову економіку [2].

З метою визначення рівня економічної безпеки країни як головної 
складової її національної безпеки, було розроблено Методику розрахун-
ку економічної безпеки України, затверджену наказом Міністерства 
економіки України від 02.03.2007 р. за № 60, у якій перелічено основні 
індикатори стану економічної безпеки України (стосовно її підсистем — 
макроекономічної, фінансової, зовнішньоекономічної, інвестиційної, 
науково-технологічної, енергетичної, соціальної, демографічної, про-
довольчої та виробничої) та їх порогові значення:

— рівень “тінізації” економіки — не більше 30 % ВВП;
— відношення обсягу ВВП на одну особу до середнього значення у 

країнах ЄС — не менше 50 %;
— відношення обсягу ВВП на одну особу до середньосвітового зна-

чення — не менше 100 %;
— рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет — не більше 

30 %;
— відношення дефіциту державного бюджету до ВВП — не більше 

3 %;
— покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх за-

позичень — не більше 30 %;
— обсяг трансфертів із державного бюджету — не більше 10—15 %;
— рівень монетизації економіки — не більше 50 % тощо [7].
Одним із найвагоміших чинників, що дестабілізують економічну 

безпеку, без сумніву, є тіньова економіка. Рівень тіньової економіки, 
розрахований за різними методами, має різні тренди, але більшість із 
них засвідчила тенденцію до зростання її обсягів (рис. 1). Зазначимо, 
що різновекторність тенденцій зміни обсягу тіньової економіки за різ-
ними методами свідчить про те, що кожен метод розрахунку охоплює 
певну сферу національної економіки (з відповідно різною часткою в ній 
нелегального сектору), а тому лише інтегральний показник рівня тіньо-
вої економіки може служити комплексним індикатором такого явища, 
як тіньова економіка. Так, починаючи з 2008 р. й до сьогодні цей по-
казник перевищує порогове значення і становить близько 34 % від об-
сягу ВВП. До такої ситуації призвели світова фінансово-економічна 
криза, перші прояви якої українці відчули восени 2008 р. (саме у 2008 р. 
порівняно з 2007 р. відбулося різке її зростання — з 28 до 34 %), та не-
досконалість податкової системи. 

З метою подолання тіньової економіки не варто обмежуватися лише 
адміністративними заходами, натомість потрібно покращувати інве-
стиційний клімат, знизити фіскальний та регуляторний тиск, удоско-
налити митну політику, а також здійснювати підтримку малого та се-
реднього бізнесу. Все це дозволить детінізувати економіку і зміцнити 
економічну безпеку країни.

Аналізуючи такий індикатор економічної безпеки держави, як рівень 
перерозподілу ВВП через зведений бюджет протягом 2009—2011 рр., 
можна спостерігати нестійку тенденцію. Так, протягом 2009—2010 рр. 
цей показник максимально наближувався до свого порогового значення, 
проте не перевищував його, становив 29,84 % у 2009 р. та 29,24 % у 
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2010 р. відповідно. Однак у 2011 р. рівень перерозподілу ВВП через 
зведений бюджет перевищив позначку 30 % на 0,3 одиниці, що свідчить 
про можливі загрози економічній безпеці країни та прорахунки в бю-
джетній політиці.

Рис. 1. Динаміка рівня тіньової економіки за різними методами, у % від 
обсягу ВВП 

Ще одним індикатором, який не відповідав встановленим граничним 
значенням протягом 2009—2011 рр., було відношення дефіциту дер-
жавного бюджету до ВВП. У 2009—2010 рр. воно становило 3,58 та 
5,7 % відповідно, що свідчить про значні розміри бюджетного дефіци-
ту та відсутність ефективних джерел його покриття. Хоча вже у 2011 
р. значення цього індикатора зменшилось і зупинилось на позначці 
1,43 %. 

Найгірша ситуація у 2009—2011 рр. стосувалась покриття дефіциту 
зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень. Незважена бю-
джетна політика України на міжнародній арені призвела до того, що 
відхилення індикатора від нормативу становило 27,45 % (57,45 порів-
няно з допустимими 30 %) у 2009 р., 24,11 (54,11 порівняно з допусти-
мими 30 %) у 2010-му та 114,62 % (144,62 порівняно з допустимими 
30 %) у 2011 р.

Також незначне відхилення від порогового значення, а саме на 0,13 % 
2010 р., мало місце і щодо обсягу трансфертів з державного бюджету 
у відсотках до ВВП, проте в 2009 та 2011 рр. значення цього індика-
тора перебувало на безпечному рівні — 14,53 та 7,99 % відповід- 
но [8].
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 Загалом можна стверджувати, що бюджетна політика України є 
недостатньо ефективною, оскільки її вплив на державний бюджет не 
забезпечує нормативного рівня економічної безпеки держави, а отже, 
потребує детального аналізу та оптимізації.

На сучасному етапі розвитку економіки актуальним залишається 
питання створення сприятливого інвестиційного клімату. Саме збіль-
шення обсягів залучення інвестицій є засобом забезпечення умов ви-
ходу з економічної кризи, зміцнення економічної безпеки країни. 
Проаналізуємо динаміку капітальних інвестицій у матеріальні й не-
матеріальні активи (рис. 2). За даними рис. 2 можна стверджувати, що 
у 2009 порівняно з 2008 р. відбулося різке зменшення інвестицій з 
272 до 192,9 млрд грн. Ситуація поступово покращилася у 2011 р., 
коли відбулось збільшення цього показника на 37,5 % порівняно з 
2010 р. Отже, інвестиційний клімат України є несприятливим: полі-
тична та законодавча нестабільність, недосконалість банківської си-
стеми та фондового ринку, висока вартість кредитних ресурсів утруд-
нюють отримання коштів для реалізації перспективних інвестиційних 
проектів.

Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій у матеріальні й нематеріальні 
активи у 2001—2011 рр., млрд грн

Найважливіші критерії конкурентоспроможності національної 
економіки знайшли відображення в індексі глобальної конкуренто-
спроможності, який для України розраховується з 1997 р. Відповід-
но до даних табл. 1, найкращий рівень стосовно глобальної конку-
рентоспроможності Україна мала у 2005 р., — 68 позиція із 133 
країн світу. Позиції України покращилися в 2011—2012 рр. [9]. 
Водночас багато експертів зазначають, що піднятися Україні вище 
поки що не дозволяють такі фактори, як корупція, неефективність 
бюрократичного апарату і захист прав власності. Наша держава має 
проявити рішучість у подоланні цих проблем, щоб відновити довіру 
в інвесторів.

46,6
0

2001 2004 20082003 20072006

Роки

2010 20112002 2005 2009

100

200

50

150

250

300

59,9
89,3

111,2

149,0

222,7

272,1

192,9

189,1

260,0

м
лр

д 
гр

н



16 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

Таблиця 1. Динаміка змін позиції України в рейтингу глобальної конку-
рентоспроможності, 2005—2012 рр.

Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Місце  
в рейтингу 68 78 

(–10)
73 

(+5)
72 

(+1)
82 

(–10)
89 

(–7)
82 

(+7)
73 

(+9)

Зазначимо, що негативний вплив на економічну безпеку України 
справляє зростання заборгованості. Так, державний і гарантований 
державою борг України на 31 січня 2013 р. становив 527,45 млрд грн, 
або 65,989 млрд дол. Таким чином, порівняно зі станом на 31 грудня 
2012 р. (516,4 млрд грн) борг України зріс на 2,1 %. Внутрішній борг 
України за січень збільшився на 4,9 % — до 27,2 млрд дол., зовнішній 
борг — на 0,3 %, до 38,76 млрд дол. [10]. Надмірно високий тягар зо-
внішнього боргу, несвоєчасне здійснення платежів за ним створюють 
значні перепони в функціонуванні національної економіки, підривають 
можливість проведення незалежної економічної політики і, відповідно, 
є дестабілізуючим фактором впливу на економічну безпеку країни.

Загрозу стабільному, безпечному розвиткові України останніми ро-
ками становить усталена негативна тенденція до погіршення стану 
трудового потенціалу країни. чинниками, що негативно впливають на 
стан трудового потенціалу, є такі: зниження реальних доходів населен-
ня, невідповідність рівня заробітної плати її відтворювальній, стиму-
люючій та регулюючій функціям, зростання масштабів безробіття, 
падіння ефективності використання робочої сили, зниження її профе-
сійно-кваліфікаційного рівня. 

Для України характерне подальше збільшення кількості осіб похи-
лого віку — нині частка осіб пенсійного віку досягла більше 20 %. На 
одного найманого працівника в Україні припадає 1,17 пенсіонерів, що 
більше, ніж у європейських країнах, у 3—4 рази. Це призводить до 
збільшення соціальних видатків, навантаження на систему охорони 
здоров’я тощо.

Нині серйозною загрозою для економічної безпеки України залиша-
ється проблема масової трудової міграції. За даними Світового банку за 
кількістю емігрантів Україна у 2011 р. посіла п’яте місце у світі — 
6,6 млн осіб. Трудова міграція не сприяє наповненню місцевих бюдже-
тів, пенсійного і соціального фондів через відсутність відрахувань із 
заробітної плати заробітчан. Крім того, трудові мігранти з високим 
рівнем професійної підготовки здебільшого виконують малокваліфіко-
вану роботу, що призводить до втрати ними кваліфікації. Вони майже 
ніяк не захищені за кордоном, оскільки близько 80 % із них працюють 
нелегально.

Ще однією актуальною проблемою економічної безпеки є забезпе-
чення належного стану аграрного сектору. За останні роки рівень про-
довольчої безпеки України знизився до критично небезпечної межі. За 
калорійністю та якісним складом раціону харчування Україна перейшла 
від рівня розвинених країн (3300—3800 ккал) до межі продовольчої 
безпеки (2500 ккал) [11].

Значний вплив на економічну безпеку справляє політична ситуація 
в країні. За рейтингом журналу “The Economist” Україна у 2012 р. 
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опинилася серед найнестабільніших держав світу і посіла 16-те місце 
зі 165 країн. Політична нестабільність негативно впливає на всі сфери 
соціально-економічного життя країни, передусім на імідж та інвести-
ційну привабливість; викликає економічне занепокоєння у країн Євро-
пи, погіршує співробітництво з ними.

Усвідомлення загроз розвитку реального сектору економіки потребує 
вироблення та застосування адекватної політики забезпечення еконо-
мічної безпеки країни. Основними для забезпечення економічної без-
пеки в Україні можуть стати такі заходи:

— прийняття програми реструктуризації та модернізації національ-
ної економіки з урахуванням пріоритетності курсу на інтеграцію у ЄС і 
реалізацію державної стратегії впровадження інформаційних технологій;

— невідкладне проведення реформ економічного спрямування (до-
ходів, пенсійного забезпечення, податкової, бюджетної реформ);

— проведення податкової амністії й амністії тіньового капіталу;
— планомірне кредитування реального сектору економіки та інфра-

структурних проектів;
— збільшення інвестицій у людський капітал, передусім інтелекту-

альний;
— зменшення політичної й енергетичної залежності від Росії;
— реалістичність у проведені соціальної політики та встановленні 

соціальних стандартів.
Держава має використовувати ефективні економічні важелі, щоб 

забезпечувати національні економічні інтереси, сприяти розвитку на-
ціональної економічної безпеки та орієнтуватись на досягнення висо-
кого рівня конкурентоспроможності країни.

Висновки. Отже, економічна безпека країни — це такий стан держа-
ви, за якого вона може створювати і розвивати ефективні умови для 
перспективного розвитку та зростання добробуту громадян. Багато су-
часних внутрішніх та зовнішніх негативних явищ в Україні ставлять 
її економічну безпеку під загрозу, що проявляється у значному падінні 
виробництва, збільшенні економічної залежності від інших держав і 
міжнародних організацій, масовому зубожінні населення, втечі науко-
вих кадрів за кордон.

На нашу думку, основними загрозами економічній безпеці Україні на 
сучасному етапі розвитку є: високий рівень тіньової економіки, неспри-
ятливий інвестиційний клімат, надто високий рівень державного боргу, 
неконтрольовані міграційні процеси, політична нестабільність тощо.

Удосконалення наявних і розроблення нових механізмів стратегіч-
ного управління економічною безпекою України вирішально вплине на 
підвищення конкурентоспроможності і загалом життєздатності націо-
нальної економіки.
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Boboh N.M., Protasyuk G.A. Major threats to the economic security of Ukraine in crisis
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ЦИКЛИЧНОСТЬ  
И АНТИКРИЗИСНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

В статье рассмотрены основные аспекты проявления цикличности, а также 
путей антициклического и антикризисного урегулирования экономики. Исследу-
ется роль циклического развития в экономике Украины.

Ключевые слова: цикличность, экономический кризис, материальная осно-
ва экономического цикла, антициклическое урегулирование.

Новые реалии экономики побуждают к некоторому переосмыслению 
многих, казалось бы, вполне устоявшихся трактовок теоретических 
проблем. Одна из них — циклы и кризисы. Сегодня их объяснение 
освобождается от политизированных оценок, в частности от однознач-
ного негативного истолкования цикличности развития и ее последствий. 
Цикличность развития все более рассматривается с позиций объективной 
неравномерности инвестиционного процесса, устанавливается связь с 
протеканием не только малых циклов, но и так называемых длинных 
волн.

Вместе с тем, в пересмотре, о котором идет речь, порой допускаются 
неоправданные увлечения. Прежде всего, следует вспомнить о попытках 
автоматического перенесения циклической характеристики на наше 
современное хозяйство. Верно, конечно, что кризисные процессы у нас 
есть, и их немало. Но они совершенно не “вписываются” в картину ци-
кла и имеют иную природу. Нет нужды доказывать, что неверное ее 
понимание создает препятствия на пути поиска выхода из эконо ми чес-
кого кризиса.

Еще одним из аспектов изучения данного вопроса может стать ин-
теграция Украины в мировое сообщество, причем усиливается воздей-
ствие внешних факторов. Именно изучение экономических циклов 
может дать представление о макроэкономической динамике таких по-
казателей, как темпы роста ВНП, национальный и общемировой уровень 
безработицы и т. д.
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Вообще, рыночная экономика любой страны обладает склонностью 
к повторению экономических явлений. Эту особенность заметили 
экономисты еще в первой половине XIX в. В частности, пытаясь выявить 
причины перепроизводства, проявляющиеся в значительном превы-
шении предложения товара над спросом на него с одновременным по-
нижением до критического уровня, экономисты обратили внимание на 
периодичность понижения или повышения спроса, увеличение объемов 
производства или его застой. Проблема имела столь огромное значение, 
что ее не обошел практически не один экономист XIX и XX вв. Про-
блеме циклического развития посвящены работы А. Шпитгофа, Н. Ту-
ган-Барановского, К. Маркса, К. Веблена, У. Митчелла, Дж.М. Кларка, 
Дж. Хикса, Дж.М. Кейнса и И.А. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, 
П. Самуэльсона и т.д.

Научные разработки оптимальной модели государственного урегу-
лирования и формирования эффективной антикризисной политики 
проводились в работах таких украинских ученых, как А. Алимов, 
А. Амоша, Ю. Бажал, В. Беседин, В. Бодров, В. Бородюк, З. Варналий, 
О. Власюк, А. Гальчинский, Ю. Гончаров, А. Гриценко, В. Грушко, 
А. Даниленко, М. Денисенко, М. Довбенко, Б. Кваснюк, В. Кузьменко, 
Ю. Макогон, С. Мочерный, Б. Панасюк, Ю. Пахомов, В. Семиноженко, 
Д. Стеченко, А. Сухоруков, О. Терещенко, В. Федоренко, А. чумаченко, 
А. чухно, Л. Шинкарук. Проблемам влияния антикризисной политики 
на процессы цикличности экономического развития посвящены работы 
иностранных ученых: А. Акаева, М. Артиса, С. Глазьева, Р. Гринберга, 
А. Гринспена, Л. Гринина, Ф. Кидланда, С. Классенса, П. Кругмана, 
А. Медисона, У. Уайта, М. Шимаи, В. Полтеровича, Е. Прескота, 
Дж. Сапира, Дж. Стиглица, Ю. Яковца. 

И хотя их исследования объединены единой темой, в них можно 
найти множество трактовок, объясняющих причины, фазы и характе-
ристику циклов, различные пояснения и прогнозы, часто противореча-
щие друг другу. Но понятие антикризисного урегулирования и на се-
годняшний день не раскрыто в полной мере. Поэтому вопрос цикличес-
ких и нециклических колебаний остается до сих пор актуальным и 
рассматривается в данной статье.

В преодолении кризиса в современных условиях значительную роль 
играет антикризисная политика.

Для решения этой задачи используется много разнообразных 
экономических инструментов в зависимости от двух основных подходов 
к проведению антикризисной политики в современных условиях. Не-
смотря на значительный разброс взглядов и различную расстановку 
акцентов при выработке антициклической политики, в целом можно 
сказать, что все концепции регулирования циклов тяготеют к одному 
из двух направлений регулирования: неокейнсианскому или неокон-
сервативному.

Первое ориентируется на регулирование спроса, второе — на регу-
лирование совокупного предложения.

В зависимости от исходных установок и ориентировок сторонники 
того или иного направления по-разному решают вопросы сглаживания 
циклических колебаний, по-разному оперируют инструментами, на-
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ходящимися в распоряжении государства, которые можно использовать 
для этих целей.

Например, сторонники кейнсианских подходов больше внимания 
уделяют бюджетной и налоговой политике, а неоконсервативных кон-
цепций — проблеме денег и кредита. Поэтому в последние годы нео-
консервативная политика опирается на монетаристские теории, для 
которых основополагающими есть вопросы объема денежной массы и 
его регулирования. По-разному решается проблема участия государства 
в происходящих процессах — в политике регулирования экономики в 
целом и в области сглаживания циклических колебаний.

Несмотря на такие, казалось бы, существенные различия, есть общее 
понимание представителями этих концепций того, что, во-первых, го-
сударство в состоянии сглаживать циклические колебания, и, во-вторых, 
государство должно это осуществлять в условиях достижения и поддер-
жания экономической стабильности. Существует и общее понимание 
того, какова должна быть в целом линия поведения государства, на-
правленная на преодоление циклических колебаний. В фазе спада все 
мероприятия государства нужно направить на стимулирование деловой 
активности. В области налоговой политики это означает снижение ста-
вок, предоставление налоговых льгот на новые инвестиции, проведение 
политики ускоренной амортизации. При этом сторонники кейнсианских 
взглядов больше уповают на рост государственных расходов, которые 
рассматриваются как стимулятор накопления. Налоговые мероприятия 
больше дополняют бюджетные, и в комплексе они ведут к стимулиро-
ванию совокупного общего спроса, а в конечном счете и производства.

Кредитно-денежная политика в этот период преследует те же цели, 
что и налогово-бюджетная, и предполагает проведение кредитной 
экспансии. Ее цель — оживление экономической жизни в стране при 
помощи дополнительных кредитов. В это время проводится политика 
“дешевых денег”. На практике это означает, что снижаются процентные 
ставки за выданные ссуды, увеличиваются кредитные ресурсы банков, 
что ведет к увеличению капиталовложений, усилению деловой актив-
ности, снижению безработицы. Однако это может иметь и отрицательные 
последствия, так как в длительной перспективе приводит к усилению 
инфляционных тенденций.

Государство в целях предотвращения перегрева экономики и 
связанных с этим болезненных явлений в хозяйственных системах про-
водит политику сдерживания, включающую противоположные меро-
приятия в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики.

Налогово-бюджетная политика такого периода характеризуется 
повышением ставок налогов, сокращением государственных расходов, 
ограничениями в области проведения амортизационной политики.

В кредитно-денежной политике начинают преобладать элементы 
кредитной рестрикции, то есть проводится политика “дорогих денег”, 
что означает прямо противоположные меры: повышение процентных 
ставок по ссудам, сокращение кредитных ресурсов банков. Но в этом 
случае необходимо весьма осторожно обращаться с элементами кредит-
но-денежной политики, ибо в долгосрочном плане кредитная рестрик-
ция может через сокращение инвестиций и, соответственно, производ-
ства привести к росту безработицы.
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В общем и целом говоря о политике, которую должно проводить 
государство в целях сглаживания циклических колебаний, можно оха-
рактеризовать ее как политику противодействия: мероприятия, направ-
ленные на смягчение циклических колебаний, должны идти в направ-
лении, противоположном существующим на данный момент колебани-
ям экономической конъюнктуры.

Все рекомендации по отношению цикла применялись и должны при-
меняться на практике. Эффективность их может быть реально оценена 
только по истечении определенного периода времени.

В экономике Украины не было “правильных” циклов, а циклические 
колебания имели в основном внеэкономические причины. Как бы пес-
симистически это не звучало, современная украинская экономика до 
сих пор находится на этапе становления рыночных отношений. чтобы 
цикличность в Украине стала реальностью, должны осуществиться 
крупные инвестиционные вливания в производство, которые в услови-
ях научно-технического прогресса и стихийного рыночного механизма 
функционирования экономики способны вызвать колебательные дви-
жения в экономическом росте и экономическом развитии.

В государственной политике воздействия на циклическое движение 
в таких условиях окажется возможным использование модели делового 
цикла с применением идей эффекта акселератора и мультипликатора.

Становление циклической формы движения отечественной эконо-
мики связано с проблемой экономического роста. Его тип зависит от 
того, на какие рынки и какой спрос ориентирована экономика. Украи-
на ориентируется как на внешний, так и на внутренний рынок.

Для Украины наиболее реальна смешанная модель экономического 
роста. чтобы экономика Украины стала более устойчивой, ее нужно 
ориентировать на повышение эффективности капитала через активные 
нововведения. Для этого правительственная программа должна обрести 
долгосрочные цели, а все институциональные изменения проводить с 
целью повышения эффективности хозяйства. Сильный и продолжитель-
ный подъем производства возможен только в рамках сильной экономики, 
основанной на инновационном развитии, на реализации долгосрочных 
стратегических планов государства.
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О ПРИРОДЕ, ПРИЧИНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
И ПУТЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье исследуются природа и причины возникновения глобального финансово-

экономического кризиса и пути их преодоления в условиях энергетической зави-
симости от импортных поставок природного газа.

Ключевые слова: финансово-экономический кризис, энергетическая зави-
симость, валютные операции, причины финансового кризиса, меры по прео-
долению финансового кризиса. 

В условиях нарастания новой волны глобального мирового фи нан-
сово-экономического кризиса актуальной становится проблема иссле-
дования природы и причин его возникновения. К сожалению, некоторые 
аспекты этой проблемы, особенно касающейся природы происхождения 
подобных кризисов в современных условиях, остаются вне поля зрения 
исследователей. 

Предпосылки нынешнего финансового кризиса были созданы за-
долго до того, как он стартовал с Северо-Американского континента. 
При этом следует заметить, что на Западе самые мощные экономики 
встали на его пути консолидировано. В США и Западной Европе, Японии 
бросились спасать банковскую систему, которая и породила финансовое 
цунами.

Возникновение кризиса обусловлено рассогласованием кругооборо-
та денег, товаров и услуг. Избыточное предложение виртуальных денег 
и других их суррогатов привело к искажению масштаба цен, изменению 
денежных потоков, коллапсу кредитной системы, росту безработицы. 
По своей природе деньги как абстрактный носитель стоимостей в одно-
часье перестали отражать реальный мировой валовый продукт. Гло-
бальное рассогласование платежей всех видов привело к дефициту де-

© И.С. Бык, 2014 

Бык И.С.

советник министра промышленной политики, доктор 
экономических наук, профессор, академик Украинской  
академии  наук



24 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

нег, разбалансированию бюджетов всех уровней, банкротству ряда бан-
ков и корпораций, негативным социальным последствиям.

Менее других пострадали лидирующие конкурентоспособные эко-
номики на рынках наукоемкой продукции с ресурсосберегающими 
технологиями. В катастрофической ситуации оказались экономики, не 
адаптированные к функционированию в соревновательной среде, а так-
же обслуживаемые квазивалютами. Очутившись на обочине научно-
технического прогресса без рынков сбыта традиционной продукции, не 
имея надежных союзников и партнеров, они не в состоянии самостоя-
тельно преодолеть финансовый кризис, идущий в обнимку с социально-
экономическим и политическим кризисом.

чтобы погасить уже первую волну кризиса, из государственных 
бюджетов США, Великобритании, Японии и ФРГ в банковскую систему 
были вброшены около двух триллионов долларов США. Однако кое-кто 
из дальновидных хозяев крупных корпораций, извлекших урок из кре-
дитной политики банков, отказался от заемных средств. Среди них, 
например мощный автомобильный концерн “Форд”.

Несмотря на принятые меры за первой волной финансового кризиса 
пошла волна зарождающегося экономического кризиса. Следующая за 
ними волна социального кризиса уже повлекла закрытие ряда банков, 
в том числе в США, сокращение числа банковских служащих, мигран-
тов, рабочих промышленных предприятий.

Симптомы финансового кризиса в Украине появились в начале по-
литического кризиса, подогретого досрочными выборами в Верховную 
Раду Украины. Пока кризис, достигший Западной Европы, накатывался 
на постсоветское пространство, кризисные симптомы подогревались 
роспуском Верховной Рады Украины.

Одновременно одно за другим следовали заявления о том, что кризис 
является сугубо мировым феноменом. Это противоречило очевидной 
истине, заключающейся в том, что Украина рискованно включена в 
мирохозяйственные связи в основном как поставщик сырья и полуфа-
брикатов. К тому же, она находится на 134-ом месте из 170 в мире по 
масштабам коррупции.

Кроме того, сворачиваются экономические связи с Российской Фе-
дерацией. Волны триединого кризиса накатываются на Украину с час-
тотой, несоизмеримой с западноевропейской. В настоящее время он 
усугубляется энергетическим кризисом, свертыванием рынков некон-
курентоспособной продукции, высоким уровнем материало- и 
энергоемкости, критическим износом основных фондов.

В то время как в США, например, принят т. н. “пакет экономического 
стимулирования” президента Барака Обамы, согласно которому на по-
мощь реальной экономике и банковской системе выделено 787 млрд 
долл. из государственного бюджета, осуществляются протекционистские 
меры, которые даже осудил ЕС, запаздывание с принятием комплексных 
антикризисных мер в Украине грозит необратимыми последствиями в 
финансовой и социально-экономической сферах. Убаюканное летом 
2008 г. баснями о предстоящей ревальвации гривны население было 
ошарашено ее обвалом и оказалось в одночасье ограбленным.

Анализ ситуации в Украине свидетельствует о резком отличии про-
явления кризиса от Запада, прежде всего в отношении политизации. 
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Проведение параллелей с Великой депрессией 30-х годов ХХ вв. в США 
оказалось некорректным. В отличие от США, которые пострадали от 
перепроизводства в период “просперити”, т. е. процветания, кризис на-
стиг экономику Украины в период упадка технологий и промышленного 
производства из-за засилья импортных товаров. Единственное, что их 
объединяет, так это хороший урожай зерновых, которые наши аграрии 
вынужденно отдают по низким ценам экспортерам-монополистам, а 
американцы в результате перепроизводства излишки высыпали в океан. 
Происходило это в те годы, когда в Украине свирепствовал голод.

Последовавший за финансовым экономический кризис привел к 
свертыванию промышленного производства в сырьевых и заготови-
тельных отраслях-экспортерах, увеличению отрицательного внешне-
торгового сальдо, разбалансированию бюджета. И без того низкий 
удельный вес наукоемких производств сводит на нет ожидания в части 
использования возможностей от вступления во Всемирную организацию 
торговли.

Сегодня можно без преувеличения сказать, что финансовый кризис 
шествует по Украине в обнимку с экономическим и социальным кри-
зисом. Вбрасывание внутренних, а затем и заемных финансовых ресур-
сов в банковскую систему в обход реального сектора экономики не дает 
результатов. В силу специфической ситуации, которая у нас характе-
ризуется прогрессирующим сужением внутреннего рынка, утечкой 
финансовых капиталов в конкурирующие экономики, оттоком квали-
фицированной рабочей силы, растут негативные социальные послед-
ствия.

Парадигма “золотого миллиарда”, который решил отыграться на 
“третьем мире”, угнетающе воздействует на общественное сознание 
украинского народа на фоне экспансии лидирующих экономик. Разба-
лансирование связей между экономиками государств на постсоветском 
пространстве в начале ХХІ в. стало усугубляться.

Теряется ресурс, заключающийся в том, что возможность взаимной 
адаптации этих экономик выше, чем к западным, вовремя пересмотрев-
шим законодательную и процедурную базу, предусмотрительно огра-
дившим свое экономическое пространство еще накануне перехода от 
ЕЭС к ЕС.

В отличие от Украины, западные страны вовремя осуществили си-
стемное реформирование собственных экономик на этапе перехода от 
экономического к политическому союзу. Мало того, уже и Европейский 
Союз перманентно реформируется, адаптируясь не просто к геополити-
ческим, но и к социально-экономическим процессам в отдельных стра-
нах-членах ЕС.

В свою новейшую историю украинская экономика так и не была под-
готовлена к функционированию в условиях состязательности. Прежде 
всего потому, что инновационная политика не была отнесена к 
государственным приоритетам. Интеграционные процессы науки и про-
изводства, так трудно дававшиеся до обретения Украиной независимо-
сти, постепенно угасли. Надежда на то, что конкуренты “уступят” 
место оставшимся конкурентоспособным отраслям, в частности авиа-
строению, взять хотя бы конкретно АН-70, оказалась иллюзией. По-
жалуй, только аэрокосмическая промышленность сохраняет пер-
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спективы. В результате оттока научных кадров высшей квалификации 
серьезный урон понес научный потенциал.

В условиях нарастания амплитуды кризиса в его многоликом про-
явлении уместно подчеркнуть, что никакие ухищрения в финансовой 
сфере не приведут к увеличению национального богатства. Обогатятся 
лишь мощные финансово-промышленные группы, где сросся про мыш-
ленный и финансовый капитал за счет сворачивания приростания на-
ционального достояния. Подтверждением этому является вымывание 
абстрактного носителя стоимостей, то есть денег, из производственной 
сферы. Парадокс заключается в том, что банковская сфера не может 
существовать вне реальной экономики.

Обесцененная валюта не может эффективно обслуживать экономику, 
а она, в свою очередь, — питать финансовую сферу. Из этого следует, 
на первый взгляд, простой вывод: банковский сектор может выжить 
только будучи озабоченным состоянием экономики. Не случайно в те-
чение ряда лет Министерство промышленной политики в бытность его 
Министерством машиностроения, военно-промышленного комплекса и 
конверсии вносило многочисленным правительствам Украины пред-
ложения о создании Национального банка реконструкции и развития.

Прерогативой такого банка должно стать кредитование национальных 
проектов на приоритетных направлениях научно-технического разви-
тия. Прежде всего, это проекты в наукоемких отраслях. Некоторые 
проекты ВПК могли быть адаптированы к гражданским отраслям. Вспом-
ним, как несколько тысяч технологий из проекта американского поле-
та на Луну были внедрены в таких отраслях. К сожалению, подобные 
предложения не нашли поддержки ни одного из многочисленных пра-
вительств.

Запаздывание с принятием комплексных антикризисных действий 
настоятельно выдвигает проблему совместного участия в них банков, 
правительственных учреждений и органов местного управления на всех 
уровнях. Ведь от игры на курсах валют последние, по большому счету, 
не становятся одномоментно носителями несоизмеримо больших стои-
мостей, выраженных в затратах живого труда. Мера труда в них оста-
ется практически постоянной.

Одной из причин глобального финансового кризиса стала нарастаю-
щая разница в норме прибыли банковской системы и реального сектора 
экономики, страсть к наживе. Особенно ударила эта разница по слабо 
развитым экономикам в результате оттока финансовых средств от об-
служивания кругооборота товаров и услуг.

Степень отчуждения власти в Украине от ее суверена, то есть народа, 
не имеет аналогов в Европе. Шествие кризиса, нарастающего с каждым 
днем, стало возможным также в силу отставания во времени формиро-
вания гражданского общества. Рождающаяся гражданская инициатива 
все настойчивее побуждает власть к противостоянию социально-
экономическим проявлениям кризиса.

Происходит медленное осознание некоторых изживших себя пара-
дигм в области экономики и финансов. Новый экономический порядок 
стучится в дверь, требуя переосмысления, казалось бы, незыблемых 
постулатов.
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В настоящее время все четче вырисовываются природа и причины, 
породившие финансово-промышленный кризис в Украине. Оперирова-
ние процентами роста ВВП в течение многих лет, объемами извлеченных 
из недр украинской земли природных богатств, наращивание объемов 
производства в техногенных отраслях, которыми была отягощена Укра-
ина еще в советский период, привело к критической деформации 
структуры экономики.

Предпринимаемые меры по реструктуризации экономики подавлены 
стремлением к сверхприбылям в сырьевых отраслях. Мульти пликаци-
онный эффект, который Министерство промышленной политики 
пыталось запустить в действие с помощью реализации политики при-
оритетов в таких наукоемких отраслях, как авиастроение, тяжелое, 
транспортное и сельхозмашиностроение, постепенно угас. Из виртуаль-
ного финансового сектора кризис перекинулся на реальный сектор 
экономики. Многие отрасли просто исчезли.

Овеществленная живым трудом промышленных и сельскохозяй ст-
венных рабочих иностранная валюта покинула Украину. Осталась та, 
которую все примеряют к заморскому кафтану. Не зря президент Ка-
захстана Норсултан Назарбаев предлагает ввести единую мировую ва-
люту. что же касается Украины, то ввиду спекулятивного валютного 
курса и ажиотажного спроса на доллар США все стремятся продать 
товары и услуги дороже их стоимости, забывая о том, что все одновре-
менно являются и покупателями. Возникла ситуация, когда замерзание 
экономики подогревается перманентным политическим кризисом. Как 
тут не вспомнить слова одного из президентов США о том, что бывают 
ситуации хуже войны.

Необходим четкий алгоритм, то есть система команд и предписаний, 
противодействия кризисным явлениям. Он должен включать действия 
по сохранению еще существующих и созданию новых рабочих мест. 
Ведь занятость — главная социальная гарантия. Работающие тем самым 
защищают себя, свои семьи, неработающих родителей.

Следующий шаг заключается в стимулировании работодателей путем 
предоставления им государственных преференций, в том числе нало-
говых каникул, реструктуризации задолженностей, поддержании по-
купательского спроса на продукты питания, услуги в сфере энерго обес-
печения путем введения экономически обоснованных норм прибыли и 
тарифов.

Правительство может решительными действиями устранить про-
извол монополий в энергетической сфере, транспорте, коммунальном 
хозяйстве и этим поддержать покупательский спрос населения, пре-
кратить хищническое использование природных ресурсов.

Сопряженный с первыми двумя третий шаг включает энергосбере-
жение, поскольку в Украине расход энергетических ресурсов в несколь-
ко раз превышает расход на единицу аналогичной продукции на Запа-
де. Таким образом, начинать следует с повышения культуры потребле-
ния ресурсов всех видов и технологической культуры. Важно не 
допустить угасания малого и среднего бизнеса путем упрощения разре-
шительной системы и предоставления кредитов на сохранение рабочих 
мест. Этим самым банковская система будет сохранять и саму себя.
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Необходимо перенацелить управленческий аппарат всех уровней на 
достижение конкретных результатов пошагово: на предприятии, в 
отрасли, регионе. Алгоритм действия должен быть четкий, выверенный, 
как действовали канцлер ФРГ Людвиг Эрхардт и президент Франции 
Шарль де Голль.

Кое-кто может сказать, что частный сектор экономики не поддержит 
подобную государственную политику. Но здесь проблема переходит в 
сферу формирования экономического мышления и поведения, исходя 
из государственных интересов. Убежден, что серьезные субъекты хо-
зяйственной деятельности способны понять связь интересов на внутрен-
нем рынке и зависимость старта на зарубежные рынки по мере разре-
шения кризиса.

Попытка с помощью заемных валютных средств погасить финансовый 
кризис оказалась безрезультатной, так как большая масса их прошла 
мимо реального сектора экономики. В следствие его свертывания пред-
приятия потеряли оборотные средства и лишились возможности рас-
ширенного воспроизводства. Быстро растет резервный отряд рабочего 
класса, особенно в бюджетообразующих городах и регионах.

Все, что следует за этим, описал К. Маркс в своем “Капитале”. 
Потому-то “отцы развитого капитализма” обеспокоились и за счет осво-
ения научно-технических нововведений обеспечили получение приба-
вочного продукта, достаточного для того, чтобы накормить эту резерв-
ную армию.

В условиях критического снижения спроса на неконкурентоспособ-
ную продукцию промышленного производства и закрытия предприятий 
занять высвобождающихся работников возможно за счет региональных 
программ ресурсосбережения, сохранения жилищного фонда, охраны 
рек и водоемов от загрязнения, раздельного сбора и утилизации бытовых 
отходов, очистки территорий, мониторинга источников загрязнения 
воды, почвы и атмосферы.

На мой взгляд, перспективным с точки зрения выживания в усло-
виях обнищания народа является заключение прямых договоров 
промышленных предприятий с аграрными в целях использования ре-
зерва рабочих для возделывания земли и выращивания урожая, его 
переработки и сбережения.

Отныне в условиях перманентного политического кризиса как ни-
когда возрастает роль местного самоуправления.

В настоящее время особенно недопустимо спорадическое развитие 
процессов, исходя из ложной посылки, укоренившейся под влиянием 
сторонников “безразмерной либерализации”, о том, что капитализм 
развивается беспланово, вне государства. Такая постановка вопроса 
противоречит самой природе государства. Очень важно на всех уровнях 
управленческой иерархии добиться четкого выполнения всеми чинов-
никами функциональных обязанностей. Техногенные катастрофы про-
носятся над Украиной, и это подтверждает необходимость укрепления 
власти и расширения полномочий, дисциплины и организации власти 
и граждан, их культуры.

В 2014 г. Украина вступила с рисковыми макроэкономическими 
показателями, которые должны быть не более как мобилизующим фак-
тором на пути преодоления кризиса, поскольку вызывают сомнения 
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даже у экспертов ЕЭС. Вывод: скорее всего правительству придется 
предпринимать шаги по минимизации бюджетного дефицита, торгово-
го дисбаланса, формированию инвестиционно привлекательных про-
ектов, корректированию макроэкономических показателей.

Протекционистские предпочтения должны оказываться предприяти-
ям, выпускающим продукцию, пользующуюся спросом, сохраняющим 
имеющиеся и создающим новые рабочие места. В частности, в целях 
пополнения оборотных средств таких предприятий следует разработать 
прозрачный порядок реструктуризации задолженностей, закрепив его 
в законодательном порядке.

Анализ тенденций на мировых финансовых и фондовых рынках, 
которые являются индикатором экономики, на рынках заимствований 
показывает, что принятые ведущими государствами меры начали по-
ложительно сказываться на сдерживании темпов экономического спада, 
инфляции, укреплении ведущих национальных валют. Безусловно, это 
только начало. Также положительно сказывается на социальных ожи-
даниях населения политическая стабильность, борьба с монополией, 
коррупцией.

Поскольку манипуляции с ценными бумагами, другими денежными 
суррогатами привели к гипертрофированным масштабам цен, искаже-
нию макроэкономических показателей, возникли недостоверные 
прогнозы, в которых путаются всевозможные институты и центры. 
Особенно это касается Украины, где практически не отслеживаются 
причинно-следственные связи многофакторных социально-экономи чес-
ких процессов. 

Искаженный масштаб цен на финансовых и фондовых биржах, 
рынках заимствований привел к дефициту долларов США, свертыванию 
спроса. Сработал эффект домино, дефицит доллара повлек за собой 
финансовый кризис во всем мире. Государство с самой мощной 
экономикой не справилась с ролью владельца мировой резервной 
валюты.

Уровень дефицита этой резервной валюты в каждой стране прямо 
пропорционален объему выданных ипотечных кредитов. Поэтому он 
ударил бумерангом по банкам, прежде всего в самих США. Слабые 
национальные экономики претерпевают проблемы на рынках заимство-
ваний. Кое-где, как когда-то писали о коммунизме его классики, бродит 
призрак по Европе — призрак дефолта.

В связи с тем, что доллар в какой-то момент не справился с функци-
ей мировой резервной валюты, особенно в тяжелой ситуации оказались 
страны с квазивалютой, искусственно привязанной к доллару. Практи-
чески возможно спрогнозировать очередность выхода того или иного 
государства из финансового кризиса в зависимости от его удельного веса 
в мировой экономике, позиции на финансовых, фондовых рынках и 
рынках заимствований, наличия золотовалютных запасов. О перспек-
тиве сколько-нибудь реального выхода Украины из финансового кри-
зиса в предвидимый период свидетельствует ее сороковое место в Евро-
пе по платежеспособности и такое же место по ВВП на душу населения.

Замешанный на алхимии финансов кризис в одиночку преодолеть 
очень сложно, особенно без надежных партнеров и союзников. Одно-
векторность политического и экономического мышления в истории 
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Европы не раз приводила к печальным последствиям, особенно в 
кризисных ситуациях. Довольно часто цитируют лорда Пальмерстона 
лишь для красного словца, забывая об интересах собственного народа.

Один за другим срабатывают за счет углубления различных рисков 
экономические автоматы, компенсирующие непрофессионализм в 
экономической и финансовой сферах. Главным из них зимой 2008—
2009 гг. стал газовый фактор. В 2008 г. Украина экспортировала около 
55 млрд кубометров российского природного газа. С 1 января потреб-
лялся газ, находившийся в хранилищах. Подписанный в январе договор 
с Российской Федерацией открыл поставку газа в Украину в первом 
квартале по непомерной цене 450 долл. США и сохранением цены за 
транзит в размере 1,6 долл. США за 1000 кубометров на 100 километров. 
Негативные последствия этого договора сказываются на финансово-
экономической ситуации в Украине по сей день.

Однако даже в случае увеличения цены за транзит до 4,2—4,5 долл. 
США Украине в 2009 г. и отмены скидки пришлось уплатить в 1,7 раза 
больше, чем в предыдущем году. Выход один — внедрение энерго сбе-
регающих технологий, освоение альтернативных источников энергии, 
резерв здесь огромный. Сравним, в Украине проживает в 9 раз меньше 
населения, чем в странах ЕС, а природного газа она потребляет лишь в 
3 раза меньше. Логично поэтому предоставлять государственные 
кредиты и кредиты коммерческих банков под программы реструктури-
зации предприятий, создания высокотехнологических рабочих мест, 
освоения ресурсосберегающих технологий. Ввиду упущенных возмож-
ностей выход один — действовать в режиме реального времени по огра-
ниченному числу приоритетов.

Таким образом, выход из кризиса видится не таким простым. Дело 
в том, что кризис выявил такой феномен денег, который в условиях 
даже относительной стабильности мало заметен или не привлекал к себе 
внимания исследователей.

Разбалансированной оказалась функциональная природа денег как 
меры стоимости, средства обращения и сбережения. Наибольшему воз-
действию подверглась первая функция. Устранение ее деформации 
возможно путем налаживания эффективной антиинфляционной, цено-
вой, налоговой политики и платежной дисциплины.

В то время как Украина находится в начальной стадии противостояния 
с триединым кризисом, перед мировым сообществом встает проблема 
мировой резервной валюты. Над этим вопросом уже работают многие 
экономисты. Происходят консультации между представителями прави-
тельств и крупнейших банков, поскольку подобный прецедент с мировой 
резервной валютой произошел впервые. Ясно, что ее функции может взять 
на себя государство или содружество государств с мощной экономикой и 
вытекающими отсюда обязательствами перед мировым сообществом.

Надійшла до редакції 06.02.2014

Бик І.С. Про природу, причини походження та шляхи подолання фінансово-еконо-
мічної кризи.

У статті досліджено природу і причини виникнення глобальної фінансово-еконо-
мічної кризи та шляхи її подолання в умовах енергетичної залежності від імпортних 
поставок природного газу.
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Byk I.S. On the nature, origins and ways to overcome the financial and economic  
crisis

This article explores the nature and causes of the global financial and economic crisis 
as well as the ways to overcome them in condition of energy dependence on imports of 
natural gas.

Keywords: financial and economic crisis, energy dependence, foreign exchange 
transactions, the causes of the financial crisis, measures to overcome the financial crisis.
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СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА  
ЯК ЗАКОНОМІРНИЙ НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджується природа виникнення світової економічної кризи, ана-
лізуються різні аспекти впливу глобалізації на процеси зародження й подальшого 
розвитку кризи. Доведено, що глобальна криза є закономірним наслідком сутності 
та протиріч глобалізації, невід’ємною складовою глобального розвитку. Проаналі-
зовано глобальні ризики, які постають перед людством. Показано необхідність 
перегляду багатьох положень економічної теорії та практики щодо характеру і 
перебігу економічних криз.

Ключові слова: глобалізація, наслідки глобалізації, посилення несталості 
економіки, поглиблення нерівномірності світового розвитку, світова еконо-
мічна криза, глобальні ризики. 

Постановка проблеми. Економічні кризи давно є невід’ємною части-
ною економіки. Можна стверджувати, що скільки існує економіка, стіль-
ки існують і кризи. Епоха глобалізації накладає свій відбиток на харак-
тер та особливості світових економічних криз, перетворюючи їх на гло-
бальні. Світові кризи виступають по суті невід’ємною складовою та 
закономірним наслідком глобалізації. Це потребує глибокого переусві-
домлення багатьох положень економічної теорії та практики стосовно 
природи, характеру і особливостей глобальних криз, дослідження нових 
закономірностей їх виникнення й  поширення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності і  
причин економічних криз та економічних циклів присвячені праці вчених 
різних економічних течій та шкіл. Представники класичної школи еко-
номічної теорії (А. Сміт, Д. Рікард, Т. Мальтус), а також К. Маркс до-
сліджували кризу як економічну категорію, визначали причини еконо-
мічної кризи перевиробництва. Прихильники неокласичної економічної 
теорії (Дж. Кейнс, Ф. Мізес, С. Фішер, М.І. Туган-Барановський) вивча-
ли причини економічної циклічності. М. Кондратьєв розкрив суть еконо-
мічних циклів, називаючи їх “довгими хвилями”. 
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З розвитком світової економіки кризи стають світовими, і досліджен-
ня їх природи та особливостей виходить на новий рівень. Але саме в 
умовах глобалізації криза набуває всеохоплюючого характеру, стає на-
справді глобальною, такою, що стосується всього людства. Саме цим по-
яснюється бурхливий інтерес до зазначеної проблеми дослідників з усьо-
го світу і України. Протягом останніх десятиліть розробці теоретичних 
аспектів кризи присвятили свої праці О. Білорус, А. Гальчинський, В. Ге-
єць, З. Луцишин, С. Мочерний,  проблемам сталого антикризового роз-
витку України — І. Бураковський, О. Гаврилюк, Д. Лук’яненко, Ю. Па-
хомов, О. Плотніков, А. Поручник, А. Філіпенко та ін.

Світова криза 2008—2009 рр. з її величезними руйнівними наслід-
ками  стала новим каталізатором досліджень з цієї проблеми — вона 
спрямувала думки вчених до розробки стратегій антикризового розви-
тку. Значний внесок у розробку теорії кризи зробив  академік О.Г. Біло-
рус. На його думку, за сучасних умов панування мегасистеми глобаліз-
му глобальна економічна криза набуває системного, перманентного та 
“револьверного” характеру. Вчений зазначає, що створена небачена в 
історії людства система силового глобалізму (машина глобальної екс-
плуатації) як злоякісна світова пухлина в найкоротший історичний 
термін, лише за 35—45 останніх років, призвела до потужної глобальної 
кризи — першої нециклічної кризи глобального капіталізму, що не-
минуче стане всезагальною і матиме безперервний характер.  Це пере-
дусім криза сучасної моделі західної цивілізації, яка визріла під тягарем 
її внутрішніх суперечностей, коли високий рівень споживання населен-
ня не відповідав наявним ресурсам і рівню виробництва. Глобальне 
надспоживання призвело до тотальної кризи з незворотними наслідка-
ми, бо в ній закладено внутрішній конфлікт розвитку та механізм само-
руйнування [1].  

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених аналізу 
світових криз та розробці антикризових національних стратегій,  недо-
статньо уваги, на нашу думку, приділено питанням взаємозв’язку та 
взаємовпливу економічних криз і глобалізації з її законами та законо-
мірностями.

Мета цієї статті — дослідити різні аспекти впливу глобалізації 
на процеси   зародження й подальшого розвитку глобальної економічної 
кризи; визначити взаємозв’язок між нею та протиріччями глобалізації. 
Довести, що світова економічна криза є закономірним наслідком та 
невід’ємною складовою глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною характеристи-
кою глобальної економічної кризи є її невіддільність від глобалізації, 
виходячи з природи останньої. Адже глобалізація, як будь-яке складне 
і багатоаспектне явище, має певні наслідки. Ураховуючи її  зміст, мож-
на стверджувати, що наслідки глобалізації суттєво впливають на істо-
ричні долі цілих народів на всіх континентах Землі. Але якщо більшість 
учених одностайні щодо існування та сутності глобалізації, то думки 
щодо її наслідків ще й досі діаметрально протилежні.

Кінець ХХ — початок ХХІ ст. ознаменувалися вибухом полеміки 
навколо позитивних і негативних наслідків глобалізації. Її прихильни-
ки доводять, що в період глобалізації, тобто в останні десятиріччя, збіль-
шилася економічна відкритість країн, відповідно зросли і темпи під-
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вищення життєвого рівня більшої частини населення світу, що роз-
вивається, їх освіченість, тривалість життя. Прискорилося поши рення 
по планеті досягнень науково-технічної думки, культурних цінностей 
і подібних благ цивілізації. Противники глобалізації, у свою чергу, 
стверджують, що вона поглиблює розкол світової спільноти на “зо-
лотий мільярд” і всіх інших, що транснаціональні корпорації Заходу 
закабаляють менш розвинені країни, що північноамериканська і за-
хідноєвропейська культура пригнічують самобутню культуру інших 
народів. Більше того, в умовах глобалізації нібито посилилася дивер-
генція світового співтовариства за рівнем доходу на одну особу і навіть 
зросла частка населення, що живе в крайній злиденності [2].

На жаль, тенденції сучасного світового розвитку свідчать на користь 
противників глобалізації й  не дають підстав для  оптимістичних виснов-
ків. Навпаки, ми щодня спостерігаємо руйнівні  наслідки глобалізації: 
сьогодні близько 850 млн осіб страждають через недостатнє харчування, 
880 млн позбавлені медичної допомоги, 885 млн осіб дорослого населен-
ня неграмотні, більше 100 млн дітей не відвідують школу [3].

Проаналізуємо негативні наслідки глобалізації та їхній вплив на 
процеси зародження й розвитку глобальної економічної кризи. Зазна-
чимо,  що у  цій проблематиці слід розрізняти два взаємопов’язаних, 
але різних аспекти: рівень  злиденності всередині країн і в світовому 
масштабі та дивергенцію доходів різних груп населення знову ж все-
редині країн і в світі в цілому [2]. Саме тому негативні наслідки гло-
балізації, на нашу думку, можна поділити на дві великі групи — по-
силення несталості економіки та поглиблення нерівномірності розви-
тку [4, с. 48—49]. Щодо першої групи проблем, то існує чітка різниця 
між несталістю кон’юнктури і економічною нестабільністю. Якщо 
нестабільність звичайно асоціюється з  проблемами фінансово-бю-
джетної стабілізації та зниження інфляції, то несталість пов’язується 
з непередбаченими і несподіваними коливаннями основних макроеко-
номічних  параметрів (ВВП, валютних курсів, процентних ставок, 
умов торгівлі тощо). Коли в їх змінах не простежується  певна модель, 
економічні агенти не можуть прогнозувати тенденції розвитку і в 
господарському житті починає домінувати атмосфера невизначенос-
ті.  За таких умов скорочуються інвестиції, під загрозою опиняється 
довготермінове зростання. Економічні кризи стають дедалі  жорсто-
кішими і викликають масштабніші негативні наслідки. Фінансова 
криза 2008—2009 рр. — яскравий приклад та наслідок такої еконо-
мічної нестабільності та несталості економіки:  за роки кризи  дохід 
на одну особу знизився практично в усіх країнах світу, вона завдала 
удару і розвиненим, і транзитивним країнам, і країнам, що розви-
ваються. 

Взагалі проблема бідності вже давно переслідує людство. Злиденність 
певної частини населення — безперечне зло, нетерпиме в XXI ст. не 
лише з гуманітарних, а й з багатьох інших міркувань: крайня злиден-
ність — сприятливе середовище для відтворення проституції, розсадник 
СНІДу та інших інфекційних хвороб, джерело політичного екстремізму, 
бездонний резервуар вербування бойовиків для міжнародного терориз-
му тощо.  Тому у вересні 2000 р. на “Саміті тисячоліття” лідери 189 
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держав — членів ООН у Декларації тисячоліття1 першим серед цілей 
у галузі розвитку поставили завдання “у період з 1990 по 2015 рр. 
вдвічі скоротити частку людей, чиї доходи менші за один долар на 
день” [2]. 

Рівень бідності у світі вражає. Починаючи з 1990 р. частка найбід-
нішої частини населення Землі в цілому знизилася з 28 до 21 %. Але в 
абсолютному численні це означає, що сьогодні за межею бідності за-
лишається більше 1 млрд осіб [5]. Величезний руйнівний вплив на ви-
рішення цього завдання спричинила світова фінансова криза. Достатньо 
сказати, що у результаті  кризи кількість безробітного населення збіль-
шилася в усьому світі на 67 млн осіб [6, с. 6]. 

Але розширення масштабів  злиденності в глобальному масштабі 
продовжується  і в так званий посткризовий період. Так, протягом 
2012 р. прояви глобальної рецесії набули подальшого розвитку. Порів-
няно з попереднім роком скоротилися темпи економічного зростання 
майже всіх груп країн, у тому числі нових світових центрів зростання, 
які мали відіграти роль локомотива під час виходу з глобальної фінан-
сово-економічної кризи. Економічне зростання виявилося нижчим, ніж 
прогнозувалося раніше, а ризики наприкінці 2012 р. оцінено вище, ніж 
наприкінці 2011 р. Не вдалося повною мірою вирішити головні про-
блеми глобального економічного розвитку: врегулювання кризи євро-
зони та відновлення стійкого зростання економіки США. Залишилися 
невирішеними й головні проблеми, які стояли перед світом на початку 
2012 р.: зниження темпів економічного зростання світової економіки 
та рівня зайнятості, високий рівень державного боргу в одних країнах 
і необхідність переорієнтації національної економіки інших із зовніш-
ніх на внутрішні джерела зростання, вразливість фінансової системи 
тощо [7, с. 236—237]. У 2012 р. економіки промислово розвинених 
країн продовжували балансувати на межі спаду, вражені чотирма основ-
ними проблемами, які взаємно посилювали негативні тренди: суверен-
ні боргові кризи, слабкий банківський сектор, низький сукупний попит 
(наслідок зростання безробіття та жорстких заходів бюджетної еконо-
мії), а також неефективна інституційна  політика [7, с. 23]. Ці тенден-
ції збереглися і в 2013 р. Саме тому ООН, прогнозуючи показник зрос-
тання світової економіки, в 2013 р. знизила його з 2,4 до 2,3 %, а  в 
2014 р. — з 3,2 до 3,1 % [8]. 

Очевидно, всі ці тенденції та проблеми є виявом і одночасно каталі-
затором негативних наслідків  глобалізації першої  групи.

Виникає питання:  чому глобалізація підвищує несталість економі-
ки? Серед причин можна назвати прискорення руху капіталів, техніч-
ного прогресу, посилення негативних наслідків помилкових рішень. 
Однак  глибша причина полягає, мабуть, у кореляції між ступенем  

1 Декларація Тисячоліття визначила Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) — 
це вісім міжнародних цілей, яких потрібно досягти до 2015 р. для відповіді на 
найсерйозніші виклики світового розвитку: скорочення масштабів крайньої 
злиденності, зниження дитячої смертності, боротьбу з епідемічними захворю-
ваннями, такими як СНІД, а також розширення всесвітнього співробітництва з 
метою розвитку. У 2007 р. була додана ще одна ціль — забезпечити повну і про-
дуктивну зайнятість і гідну роботу всім, зокрема жінкам і молоді.
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взаємопов’язаності параметрів складної системи і ступенем її несталос-
ті. Як відомо, зростання ступеня взаємодії параметрів складної системи 
веде до різкого зростання ступеня її нестабільності. Деякі спеціалісти 
вважають, що посилення взаємозалежності може створити умови для 
підвищення стабільності, але розвиток глобальної економіки не під-
тверджує цю думку. Економіка стає все складнішою, і регулювати її 
все важче. Локальні правила можуть викликати непередбачувані на-
слідки у всьому світі. Наприклад, вулканічний попіл або аварія на 
АЕС — ці загрози так само складно передбачити, як і землетрус, через 
який була пошкоджена атомна станція. Інший приклад — крах іпотеч-
них паперів у США, які були випущені проблемними банками [9]. 

Однією з причин несталості та нестабільності глобальної економіки 
є її ринковий характер. Адже функціонування ринкової економічної 
системи в умовах відкритості економіки та глобалізації неминуче су-
проводжується кризовими явищами. Одним з основних недоліків рин-
кової системи є те, що ринкове саморегулювання на певному етапі зу-
мовлює циклічність економічного розвитку та економічну кризу [10, 
с. 228]. Як зазначає російський вчений С. Дубинін, глобальна економі-
ка, що діяла в передкризову епоху на основі так званого Вашингтон-
ського консенсусу, забезпечила більше 20 років економічного зростан-
ня. Проте в цей період саморегулювання фінансових ринків призвело 
до накопичення потенціалу кризового вибуху [11].

Аналізуючи цю групу наслідків глобалізації, можна зробити висно-
вок, що вони відображають абсолютний вимір світового розвитку, ха-
рактеризують глобальну економіку в цілому, нестабільність якої певною 
мірою викликана  причинами об’єктивного характеру.

Друга група негативних наслідків глобалізації стосується нерівно-
мірності розвитку окремих країн. Однією з характерних ознак глобалі-
зації є диференціація світового простору, яка посилює негативні на-
слідки для менш розвинених країн. У світі постійно виникають маргі-
нальні зони, ізольовані від позитивного впливу глобалізації. Це 
призводить до розширення і поглиблення прірви між країнами розви-
нутого “центру” (або “ядра”) і капіталістичної периферії.

Зазначимо, що ця група наслідків також випливає з природи глоба-
лізації. Глобальна економіка не є загальнопланетарною, тобто вона не 
охоплює всі економічні процеси, не включає у свою діяльність всіх 
людей і всі території, хоча її непрямий, опосередкований вплив дуже 
сильний і стосується, по суті, кожного. Глобальна економіка сегмен-
тарна і призводить до сегментації світового простору на різних рівнях. 
“Фундаментальна асиметрія” розділяє не тільки країни, вона поширю-
ється і на регіони всередині країн, охоплюючи окремі галузі, офшорні 
зони і, навіть, міста. Сегменти територій і люди, що мають для глобаль-
ної економіки високу цінність, включаються у світову економічну ме-
режу, а регіони, де створюються і привласнюються багатства, які не 
мають такої цінності, — виключаються з неї. Інтеграція нині зовсім не 
виключає конкуренції, навпаки — конкуренція має тепер загально-
планетарні масштаби і стає, мабуть, ще більш жорстокою. Оскільки 
ситуація в мережі швидко змінюється — це призводить країни, регіони 
і населення в постійний рух, у стан нестійкості. Виключення з “мережі” 
тягне за собою величезні втрати, однак і перебування у ній не дає твер-
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дих гарантій. Згадаймо долю країн Південно-Східної Азії, що постраж-
дали від кризи 1997 р. У 80-х і початку 90-х рр. ці країни, пов’язані з 
ТНК і глобальними фінансовими ринками, розвивалися дуже динаміч-
но. Проте криза поклала кінець бурхливому економічному зростанню, 
збільшився рівень бідності і безробіття, в Індонезії почалися деіндустрі-
алізація і дезурбанізація, бо тисячі людей залишали міста з надією 
прогодуватися в селах [12].

Особливо гостро це явище виявилось наприкінці ХХ ст. За даними 
Програми розвитку ООН (ПРООН), “частка 20 % найбіднішого населен-
ня світу в глобальному доході скоротилася з 2,3 % в 1960 р. до 1,1 % у 
1994 р. Відношення доходу 20 % найбагатшого населення Землі, так 
званого “золотого мільярда”, до доходу 20 % найбіднішого населення 
планети становило 30 : 1 у 1960 р., 60 : 1 в 1990 р. і 90 : 1 в 1999 р. Як 
зазначають експерти, таких темпів перерозподілу глобального валового 
продукту ніколи не було раніше в історії світової цивілізації. З кінця 
90-х рр. дослідники відзначають, що глобалізація утверджує на плане-
ті “суспільство 20 : 80”. Ця назва акцентує разючу диспропорцію в 
розподілі матеріальних цінностей на Землі: багаті країни з 20 % насе-
лення світу мають 80 % світового валового внутрішнього продукту 
(ВВП), і навпаки, бідні країни з населенням 80 % від світового володі-
ють лише 20 % світового ВВП [13].

На жаль, у ХХІ ст. ця проблема не тільки не була вирішена, а ще й  
загострилась. За даними ПРООН сьогодні країни “золотого мільярду” 
споживають 58 % світових енергоресурсів, 65 % електроенергії, 87 % 
автомашин, 74 % телефонів, 46 % м’яса і 84 % паперу. Водночас на їх 
частку припадає понад 53 % загального обсягу викидів вуглекислого 
газу, а на частку найбіднішої п’ятої частини світового населення — 
лише 3 % [5]. Абсолютний розрив у рівні доходів на одну особу між 
розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, продовжує збері-
гатися, деяких позитивних зрушень досягнуто в основному завдяки 
високим економічним темпам зростання в Азії (насамперед, у Китаї та 
Індії), між тим у злиднях живе 42 % населення в Нікарагуа і Гондура-
сі, 62 % населення Болівії. У цілому ж у зоні бідності або за її межею 
в світі перебуває більше 3 млрд осіб [12].

Враховуючи той факт, що майже 70 % нерівності в світовому масш-
табі пояснюється нерівністю між країнами, і лише 30 % — нерівністю 
всередині країн [3], найсерйозніша суперечність у галузі глобальної 
економіки існує між найбільш розвинутими країнами світу та найбід-
нішими аутсайдерами світового розвитку. А вона, певна річ, спричинює 
хронічне  соціокультурне  відставання  народів “третього світу” [13].

Необхідно визнати, що нерівність — не нове явище. Але поширення 
та поглиблення її масштабів примушують більшість  експертів Всесвіт-
нього економічного форуму декілька років поспіль вказувати на це 
явище як на найбільш вірогідний глобальний ризик, одну з найбільш 
серйозних загроз світовій економіці [9; 14].

Аналізуючи природу наслідків другої групи, можна стверджувати, 
що вони відображають відносний вимір  світового розвитку, характери-
зують структуру глобальної економіки, а її нерівномірність зумовлена 
насамперед причинами суб’єктивного характеру. 
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Очевидно, що існує певний взаємозв’язок між двома негативними 
наслідками глобалізації. Якщо кількість збіднілого населення в світі 
скорочується, зменшується й поляризація суспільства, якщо збільшу-
ється — поляризація збільшується. Водночас не слід забувати, що й 
розвиток високорозвинених країн також впливає на розрив у доходах. 
Цей факт треба враховувати при здійсненні компаративного аналізу 
країн стосовно рівня їх доходів. Щоб розрив між багатими та бідними 
скорочувався, необхідно, щоб економіка бідних країн розвивалася більш 
швидкими темпами, ніж економіка багатих. Ігнорування цього факту 
приводить до хибних висновків. 

Зазначимо, що світова спільнота робить певні кроки для вирішення 
цієї проблеми. Наприклад, документ ООН “Цілі розвитку тисячоліття” 
(ЦРТ) [6], прийнятий у 2000 р., має бути реалізований до 2015 р. Нині, 
коли до кінцевого терміну залишилося небагато  часу, можна зробити 
деякі висновки про успішність протидії та ефективність мінімізації не-
гативних наслідків глобалізації. Як зазначається у доповіді за 2013 р. 
стосовно виконання програми, ЦРТ стали найбільш успішною в історії 
глобальної ініціативою щодо боротьби з бідністю. Досягнутий важливий 
і суттєвий прогрес у виконанні багатьох завдань.

• Частка людей, що живуть у крайній злиденності, зменшилася на 
глобальному рівні вдвічі. Завдання зі скорочення масштабів злиденнос-
ті, поставлена в ЦРТ, виконана у всьому світі на п’ять років раніше 
встановленого терміну. У регіонах, що розвиваються, частка людей з 
доходом менше 1,25 дол. США на день знизилася з 47 у 1990 р. до 22 % 
у 2010 р. У 2010 р. в умовах крайньої злиденності жило приблизно на 
700 млн осіб менше, ніж у 1990 р.

• Частка мешканців міст і мегаполісів, що живуть в трущобах у 
країнах, що розвиваються, знижується. За період 2000—2010 рр. понад 
200 млн мешканців отримали доступ до поліпшених джерел води, са-
нітарно-технічних засобів, більш високоякісного і просторого житла. 
Таким чином, поставлене в ЦРТ завдання щодо суттєвого покращення 
умов життя не менше 100 млн мешканців трущоб перевиконано. Бага-
то країн у всіх регіонах домоглися значного прогресу в зниженні част-
ки міських жителів, що мешкають у трущобах. 

• Завдання зі скорочення масштабів голоду виконано. частка людей, 
які страждають від недоїдання, в загальній чисельності населення зни-
зилася у світі з 23,2 % у 1990—1992 рр. до 14,9 % у 2010—2012 рр. За 
умови активізації зусиль завдання скоротити вдвічі до 2015 р. частку 
населення, що страждає від голоду, здається здійсненним [6, с. 4]. 

Незважаючи на певні досягнення, нині 1,2 млрд осіб, як і раніше, 
живуть у крайній злиденності. Майже половина населення країн Аф-
рики на південь від Сахари живе менш ніж на 1,25 дол. США на день. 
Африка на південь від Сахари — єдиний регіон, де кількість осіб, що 
живуть у крайній злиденності, неухильно зростає: з 290 млн осіб у 
1990 р. до 414 млн осіб у 2010 р., що становить більше третини насе-
лення у всьому світі, які живуть в нужді. Згідно з прогнозами Світо-
вого банку, до 2015 р. у країнах, які в 1990 р. належали до країн з 
низьким або середнім рівнем доходу, близько 970 млн осіб будуть, як і 
раніше, жити менше, ніж на 1,25 дол. США на день. В Африці на пів-
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день від Сахари і Південній Азії буде зосереджено по 40 % населення 
країн, що розвиваються, які житимуть в крайній злиденності [6, с. 6—7].

Наведені в доповіді дані також свідчать про те, що в різних країнах 
і всередині країн темпи просування до досягнення ЦРТ неоднакові — в 
найгіршому становищі країни Африки на південь від Сахари. Саме тому 
у цьогорічній доповіді увагу звернено на ті галузі діяльності, в яких 
вжити заходів необхідно найбільше. Наприклад, кожна восьма людина 
у світі, як і раніше, голодує. Як зазначається в доповіді, у багатьох об-
ластях необхідно прискорити прогрес і діяти більш рішуче. Так, обсяг 
коштів, що виділяються на надання допомоги, вцілому зменшується, 
причому найбідніші країни постраждали більше ніж інші.

Припускаємо, що в ті моменти історичного розвитку, коли обидві 
групи негативних наслідків сягають своїх пікових максимумів, і ви-
никають світові кризи. Але сьогодні, в умовах світ-системи глобалізму, 
протиріччя глобалізації постійно загострюються, а негативні наслідки 
поглиблюються й поширюються на всі країни без виключення. Тому 
можна  зробити висновок, що глобальна криза виступає невід’ємною 
складовою і закономірним наслідком глобалізації.

На думку багатьох економістів, глибина фінансово-економічної кри-
зи, що розгортається, пов’язана з кризою всієї системи сучасного світо-
устрою, моделі глобального розвитку і способу життя. Неоліберальна 
модель економіки, відповідно до якої глобалізація і світова економічна 
інтеграція створюють основу для безперервного зростання економічно-
го добробуту, продемонструвала свою повну неадекватність реаліям. На 
практиці саме глобалізація сприяла поширенню американської еконо-
мічної кризи на весь світ [1, с. 13]. Таким чином, як зазначає О. Білорус, 
структурна криза нинішньої міжнародної системи — це системна то-
тальна криза глобалізму. Цикл капіталістичної економіки зробив чер-
говий поворот, що виявився найбільш згубною кризою від часів Великої 
депресії. Він ударив по основі могутності США — їхній економічній 
потужності. Природний інтеграційний характер глобалізації у ХХ—
ХХI ст. підірвано. Глобальна економічна криза має перманентний ха-
рактер. “Тиха” глобальна криза (США) продовжуватиметься.

За умов панування глобальної кризи, що насувається на людство,  
на перший план виходить проблема ефективного протистояння цій 
кризі, подолання її негативних наслідків. На жаль, нині ані міжнарод-
ні інститути, такі як  ООН, МВФ, Світовий банк, ані уряди країн світу 
не можуть вирішити цю проблему. Як зазначається в щорічній допо-
віді Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) [15], можливості урядів 
реагувати на глобальні ризики й нові економічні потрясіння впали до 
критично низького рівня, а можливості існуючих систем глобального 
управління недостатні для боротьби з глобальними ризиками.

З метою більш успішного реагування на виклики глобальної еконо-
міки  експерти організації видають щорічні звіти про основні ризики, 
що загрожують людству на найближчі 10 років. Так, у звіті-2011 виді-
лено три ключові групи ризиків.

1. Макроекономічні ризики: в основі глобальної фінансової кризи 
лежали довгострокові структурні недоліки світової економіки (макро-
економічні дисбаланси, податково-бюджетні кризи в країнах з розви-
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неною економікою, величезні незабезпечені соціальні зобов’язання і 
слабкі фінансові ринки тощо).

2. Тіньова економіка: все більша кількість неефективних і уразливих 
держав, зростаючі масштаби незаконної торгівлі, організованої зло-
чинності та корупції формують сукупність чинників кримінального 
ризику.

3. Ресурсні обмеження зростання: глобальний світ, на найбазовішо-
му рівні, зустрічається з жорсткими обмеженнями щодо води, продо-
вольства і енергії. Фінансово-економічна криза вичерпала можливості 
світової економіки для боротьби з потрясіннями. частота виникнення 
і серйозність ризиків для глобальної стабільності підвищилися, а мож-
ливості систем глобального управління, що дозволяють боротися з 
ними, — ні, — такий головний висновок доповіді  [16]. 

У документі “Глобальні ризики-2012” як топ-10 головних ризиків 
найближчого десятиліття визначено: п’ять небезпек, вірогідність на-
стання яких максимальна (серйозні диспропорції в доходах населення 
(ймовірність події 4,03 при максимумі 5); хронічні бюджетні дисбаланси 
(4,03); зростаючі викиди парникових газів (3,88); активізація кіберзло-
чинності (3,80); брак водних ресурсів (3,79)) та п’ять небезпек з макси-
мальним негативним ефектом (падіння системоутворювальних фінансо-
вих інститутів або валютних систем (негативний ефект 4,08  при макси-
мальному 5);  ризики нестачі водних ресурсів (3,99); продовольча криза 
(3,93); хронічний бюджетний дефіцит країн світу (3,87); надзвичайна 
мінливість цін на енергоносії та продовольство (3,81)). У найближчі роки 
можна чекати великих соціальних заворушень — такий прогноз допо-
віді  [17].  Серед головних небезпек найближчих десяти років лідирують 
соціальна нерівність, брак водних ресурсів і продовольства, хронічні 
бюджетні дисбаланси, викиди парникових газів і кібератаки. 

Експерти ВЕФ зосередилися на аналізі трьох сценаріїв, кожному з 
яких відповідає певна мережа ризиків.

1. Паростки антиутопії. Це процес, коли молодь позбавлена пер-
спектив на тлі зростаючої кількості пенсіонерів, що залежать від об-
тяжених боргами держав. Усе це в свою чергу призводить до прірви між 
бідними і багатими, що швидко збільшується, підживлюючи на гло-
бальному рівні почуття невдоволення і ставлячи під загрозу всі досяг-
нення глобалізації.

2. Небезпечні гарантії — друга група ризиків, пов’язана з ненадій-
ними заходами з захисту економіки. “Політики, норми та інститути, 
створені в XX ст., більше не можуть захистити нас в більш складному 
і незалежному світі”, — йдеться в доповіді.

3. Темний бік мережевої взаємодії. Повсякденне життя людей усе 
більше залежить від онлайнових інтернет-систем. У цій ситуації під-
вищується загроза руйнівних кібератак, авторами яких можуть бути 
як окремі особи, так і компанії й держави. Ключовий висновок еко-
номістів — світ стоїть на порозі антиутопії. А антиутопія, на проти-
вагу утопії, описує місце, в якому життя повне труднощів і марних 
сподівань [17].

У своїй щорічній доповіді “Глобальні ризики-2013” (Global Risks 
2013 [14]) двома найбільш тривожними ймовірними ризиками поточ-
ного року ВЕФ назвав значну нерівність у доходах населення Землі та 
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хронічні бюджетні дисбаланси (причому другий ризик тільки ускладнює 
вирішення першого). З погляду масштабності наслідків найсерйознішим 
ризиком фахівці вважають системну фінансову кризу. 

Занепокоєнність експертів проблемами антикризового розвитку про-
явила себе в тому, що найбільш  актуальними темами останньої сесії 
ВЕФ стали “економічне відновлення” і “стійкий динамізм”. Президент 
і засновник ВЕФ, професор бізнес-адміністрування Женевського універ-
ситету Клаус Шваб підкреслив важливість “тривалої стійкості” на тлі 
зовнішніх потрясінь і вказав на необхідність надати імпульс майбутньо-
му розвитку, спираючись на далекоглядність і сміливіші дії. За його 
словами, бути стійким означає вміти адаптуватися до мінливих умов, 
витримувати раптові удари й відновлюватися після них, досягаючи при 
цьому важливих цілей. “Перед нами нова реальність з раптовими по-
трясіннями і затяжними глобальними економічними проблемами, які 
відчувають зокрема найбільші країни, змушені вдаватися до суворої 
економії”, — сказав Клаус Шваб. На його думку, “майбутній ріст в нових 
умовах вимагає динамізму сміливого бачення і ще більш відважних дій”.

Учасники Форуму дійшли висновку про необхідність глибокої пере-
будови світової економічної системи, без якої  капіталізм приречений 
на безславну кончину вже в найближчі декілька років [18]. Як зазначив 
Роберт Грінхілл, керуючий директор ВЕФ, “системи XX ст. не здатні 
управляти ризиками XXI ст. Нам потрібні нові мережеві системи для 
виявлення і усунення глобальних ризиків до того, як вони переростуть 
в глобальні кризи” [16] . 

Поглиблення процесу глобалізації змушує дослідників дедалі уваж-
ніше вивчати її суперечності, механізми та важелі. Сучасна глобальна 
криза та її руйнівні наслідки потребують глибокого переусвідомлення 
багатьох положень економічної теорії та практики. Це стосується ви-
явлення взаємозв’язку між поняттями “ефективність” і “конкуренто-
спроможність”, суті й еволюції понять “циклічна криза”, “глобальна 
криза”, “системна криза”, “криза глобалізму”, “криза глобального 
капіталізму”, “криза тоталітарного глобалізму” [20]. Адже в основі 
діалектичної складності сучасного глобального розвитку лежать най-
гостріші суперечності доби, що охоплюють усі важливі сфери життя 
світової спільноти [13, с. 8].   

Сучасні процеси глобалізації та пов’язані з ними кризові явища ви-
являють тупиковий характер існуючої парадигми та загострення циві-
лізаційної кризи, вихід з якої — об’єднання людства на основі усвідом-
лення загальних інтересів і загальної відповідальності перед майбутні-
ми поколіннями. Світ потребує  перевлаштування на гуманніших і 
демократичніших принципах. Більшість прогнозів розвитку світової 
цивілізації в ХХІ ст. ґрунтується на тому, що людство знайде вихід з 
нинішньої кризи на шляху трансформації сучасного світу на засадах 
соціальної справедливості. “Ідея братства не нова, але відмінністю для 
нашого часу є те, що  братство перетворилося на умову виживання” — 
визначає Л. Айзенберг  [19, с. 15].

Висновки та перспективи подальших досліджень
Основною ознакою глобальної економічної кризи є її невід’ємність 

від глобалізації, виходячи з природи останньої. Негативний вплив гло-
балізації на процеси зародження й розвитку глобальної економічної 
кризи має два взаємопов’язаних, але різних аспекти:  посилення не-
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сталості економіки та  поглиблення нерівномірності розвитку. Негатив-
ні наслідки першої групи відображають абсолютний вимір світового 
розвитку, характеризують глобальну економіку в цілому, нестабільність 
якої певною мірою викликана  причинами об’єктивного характеру. Не-
гативні наслідки другої групи відображають відносний вимір  світового 
розвитку, характеризують структуру глобальної економіки, нерівно-
мірність якої викликана насамперед причинами суб’єктивного харак-
теру. Між двома групами негативних наслідків глобалізації існують 
певні взаємозалежність та взаємозв’язок. 

У ті моменти історичного розвитку, коли обидві групи негативних 
наслідків сягають своїх пікових максимумів, і виникають світові кризи. 
Але нині, в умовах світ-системи глобалізму, протиріччя глобалізації 
постійно загострюються, а негативні наслідки поглиблюються й поши-
рюються на всі країни. Тому можна  зробити висновок, що глобальна 
криза, що стає перманентною, є невід’ємною складовою і закономірним 
наслідком глобалізації.

Міжнародне співтовариство терміново потребує глибокої перебудови 
світової економічної системи, трансформації механізмів дієвої співпра-
ці в найбільш кризових сферах людського розвитку, нових підходів до 
вирішення сукупності ризиків, які постають перед людством. Необхід-
не об’єднання людства на основі усвідомлення загальних інтересів і 
загальної відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Поглиблення процесу глобалізації, пов’язана з цим сучасна глобаль-
на економічна криза та її руйнівні наслідки виявляють тупиковий ха-
рактер існуючої парадигми, потребують глибокого переусвідомлення 
багатьох положень економічної теорії та практики.
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Витер И.И. Мировой экономический кризис как закономерное последствие 
глобализации.

В статье исследуется природа возникновения мирового экономического кризиса, 
анализируются различные аспекты влияния глобализации на процессы его (кризи-
са) зарождения и дальнейшего развития. Доказано, что глобальный кризис является 
закономерным следствием сущности и противоречий глобализации, неотъемлемой 
составляющей глобального развития. Проанализированы глобальные риски, стоя-
щие перед человечеством. Показана необходимость пересмотра многих положений 
экономической теории и практики относительно характера и хода экономических 
кризисов.

Ключевые слова: глобализация, ее последствия, усиление неустойчивости 
экономики, углубление неравномерности мирового развития, мировой экономический 
кризис, глобальные риски.

Viter І.І. WDC economic crisis as a natural consequence of globalization. 
This paper examines the nature of the emergence of the global economic crisis, examines 

various aspects of the impact of globalization processes on it (crisis) the emergence and 
further development. It is shown that the global crisis is a natural consequence of the nature 
and contradictions of globalization, an integral part of global development. Analysis of 
global risks faced by mankind. The necessity of viewing many of the provisions of economic 
theory and practice with regard to the nature and course of economic crises.

Keywords: globalization, its consequences, increasing nestalosti economy, the deepen-
ing of uneven global development, global economic crisis, global risks.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ  
ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
У статті розглянуто особливості складання фінансової звітності в бюджетних 

установах. Перераховано основні форми фінансової та бюджетної звітності, їхні 
особливості та вимоги до них. Зроблено висновки про необхідність оптимізації 
фінансової звітності в бюджетних установах.

Ключові слова: бюджетні установи, фінансова звітність, бюджетна 
звітність, оптимізація, баланс, моніторинг стану фінансової дисципліни.

Актуальність дослідження. Актуальність теми полягає в тому, що 
звітність бюджетних установ досить різноманітна і глибоко деталізова-
на. Це має об’єктивне пояснення, адже на її підставі контролюють ви-
конання бюджету, перевіряють доцільність витрачання бюджетних 
коштів відповідно до кошторисних призначень. Цим і пояснюється те, 
що звітність бюджетних установ суворо регламентована як за змістом, 
так і за терміном подання.

Мета дослідження — розглянути особливості побудови обліку та 
складання фінансової звітності в бюджетних установах, а також головні 
форми фінансової і бюджетної звітності, з’ясувати наскільки вони є 
ефективними.

Метою складання фінансової звітності бюджетних установ є подан-
ня користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансовий стан бюджетної установи, результати господарської діяль-
ності та виконання кошторису доходів та видатків за звітний період.

Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є відо-
браження результатів розпорядження коштами та майном держави 
уповноваженими суб’єктами у сфері господарювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми бюджетного 
обліку та складання фінансової звітності досліджували багато науков-
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ців. Загальним питанням обліку і звітності присвячено праці Д.Л. Бан-
дури, Н.М. Грабової, В.П. Завгороднього, М.В. Корягіна, В.І. Ле- 
 мішовського, А.М. Марочкіної, Н.В. чабанової, В.М. Шарманської та 
ін. Плануванню, обліку, звітності та контролю у бюджетних установах 
багато уваги приділили В.Т. Александров, П.Й. Атамас, В. Бугаєнко, 
В.О. Вовк, О.І. Ворона, П.К. Германчук, Р.Т. Джога, В. Панкевич, 
В. Канєва, Ю.Д. Маляревський, Т.П. Остапчук, О.В. Охрімовський, 
П.Г. Петрашко, О.М. Петрик, Т.П. Романенко, І.І. Сахарцева, С.В. Свір-
ко, О.В. Ситяшенко, М.П. Сінгаєвська, Т.М. Сторожук, І.Т. Ткаченко, 
І.В. Форкун, Й.С. Хижняк, А.О. Шишко та ін.

І все-таки, незважаючи на значущість проблеми удосконалення ме-
тодики складання фінансової звітності, вона й досі лишається недо-
статньо розробленою. Теоретична обґрунтованість окремих аспектів 
поняття фінансової звітності з метою її оптимізації є недосконалою і 
остаточно не опрацьованою. В Україні відчувається значний дефіцит 
досліджень, орієнтованих на оптимізацію фінансової звітності держав-
них підприємств. 

Основні результати дослідження. Основним джерелом інформації 
щодо діяльності бюджетних установ є звітність. Згідно зі ст. 58 Бюджет-
ного кодексу України звітність про виконання Державного бюджету 
України, зокрема й виконання кошторисів бюджетних установ, включає 
фінансову та бюджетну звітність.

За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні”, фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що 
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період [4].

До форм фінансової звітності бюджетних установ та розпорядників 
бюджетних коштів належать Баланс (форма № 1); Звіт про результати  
фінансової діяльності (форма  № 9д, № 9м); Звіт про рух грошових 
коштів.

Основним фінансовим звітом бюджетної установи є Баланс. Для 
бюджетних установ Баланс, як джерело інформації про стан та резуль-
тати діяльності, не несе повної інформаційної насиченості для аналізу 
і управління, яку ця форма звітності має для комерційних структур. 
Пояснюється це насамперед тим, що для бюджетних установ найголов-
нішим завданням є не досягнення фінансової результативності, а на-
лежне виконання своїх функцій у межах встановленого кошторису 
витрат, дотримання цільового призначення наданих державою коштів 
та раціональне їх використання. Тому ключовою залишається бюджет-
на звітність. 

Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить 
інформацію в розрізі бюджетної класифікації [1].

Фінансова та бюджетна звітність повинна містити інформацію про 
всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському 
обліку. На перший погляд здається очевидним те, що фінансова звіт-
ність за своїм складом є значно простішою, ніж бюджетна. Однак за-
значимо, що основні форми фінансової звітності бюджетних установ 
доповнюють 14 форм додаткових звітів, реєстрів та довідок, що роз-
кривають елементи фінансової звітності. Зокрема, за такими напрям-
ками: залишки коштів загального та спеціального фонду на рахунках, 
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рух необоротних активів, матеріалів та продуктів харчування, стан та 
причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської за-
боргованості, дані про штрафи контролюючих органів, нестачі та кра-
діжки коштів та матеріальних цінностей.

Загальна кількість форм фінансової звітності, які мають подавати 
бюджетні установи, становить 17 форм. До загальної кількості звітів 
бюджетних устав необхідно додати ще 6 довідок, які додатково розкри-
вають зміст бюджетної звітності. Таким чином, законодавством перед-
бачено обов’язкове складання і подання більше 30 звітів про стан та 
результати діяльності бюджетних установ.

Важливим джерелом інформації для моніторингу стану фінансової 
дисципліни в бюджетній установі є Пояснювальна записка, що розкри-
ває окремі елементи фінансової та бюджетної звітності, зокрема: дина-
міку дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі про-
строченої; причини виникнення простроченої дебіторської та креди-
торської заборгованості; причини наявності  незареєстрованих в органах 
Державного казначейства України  фінансових зобов’язань; причини 
виникнення простроченої кредиторської заборгованості; причини взят-
тя зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань; дані щодо по-
рушення бюджетного законодавства, зафіксованого органами Держав-
ної  казначейської служби; інвентаризаційні різниці та їх урегулюван-
ня. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів 
можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів, що належать до сфери їх управління, додаткові довідки до По-
яснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію. 
Форми звітності і пояснювальні записки підписують керівники та голов-
ні бухгалтери. Без таких підписів фінансову та бюджетну звітність 
вважають недійсною [2].

Подання фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, 
в якому зазначають перелік поданих форм фінансової та бюджетної 
звітності та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою).

Апробація і впровадження результатів дослідження. Важливими 
кроками, що забезпечать формування цілісної системи регламентації 
обліку в бюджетних установах є: прийняття П(С)БО, що регламентує 
облік витрат бюджетних установ як єдиного системного документа; 
удосконалення нормативно-методичного забезпечення калькулювання 
вартості послуг та обліку власних надходжень бюджетних установ, 
оновлення переліку таких послуг для кожної сфери та конкретизація 
їх цільового використання. В умовах реформування нормативного за-
безпечення бухгалтерського обліку в державному секторі та запрова-
дження нових П(С)БО в державному секторі доречним є запровадження 
П(С)БО, що врегульовують порядок складання звітності бюджетними 
установами.

Висновки. Виконавши дослідження звітності бюджетних установ як 
джерело інформації для моніторингу їх діяльності, можна стверджува-
ти, що система звітності бюджетних установ потребує оптимізації щодо 
кількості необхідних до подання в органи казначейства форм. Оскільки 
бюджетні установи подають понад 30 звітів, більшість показників у них 
дублюються, що свідчить про неефективність інформаційного насичен-
ня фінансової та бюджетної звітності. Водночас такі важливі показни-
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ки діяльності, як заборгованість перед працівниками, кредиторська 
заборгованість за роботи і послуги та інші залишаються недостатньо 
розкритими. Нормативно-методичне забезпечення формування, поряд-
ку подання звітності бюджетними установами потребує конкретизації 
та узгодження з міжнародною практикою обліку в державному секторі.
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Лемешко С.Н. Особенности создания учета и составления финансовой отчетно-
сти в бюджетных учреждениях.

В статье рассматриваются особенности составления финансовой отчетности в 
бюджетных учреждениях. Перечислены основные формы финансовой и бюджетной 
отчетности, их особенности и требования к ним. Сделаны выводы о необходимости 
оптимизации финансовой отчетности в бюджетных учреждениях.

Ключевые слова: бюджетные учреждения, финансовая отчетность, бюджетная 
отчетность, оптимизация, баланс, мониторинг состояния финансовой дисциплины.

Lemeshko S.M. Peculiarities of forming accounting and financial reports  
in budgetary institutions.

The article discusses the peculiarities of the financial statements of budget 
organisations. The main forms of financial and budgetary reporting, their features and 
their requirements are presented. The conclusions about the need to optimise the financial 
statements of budget organisations are made.

Keywords: budget organisations, financial reporting, budget reporting, optimisation, 
balance, monitoring of financial discipline.
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ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ  
РАЗВИТИЯ эКОНОМИКИ

В статье описан подход к формированию концепции развития экономики 
Украины на основе базовых принципов и эволюционных вызовов глобальных 
мировых процессов. Исходным положением является психология — ментальность 
общества, ценность которого определяется национальной идей, а критерием пра-
вильности пути — качество жизни населения, его место и роль в планетарной 
конкурентной эволюции.

Ключевые слова: психология, философия, концепция, модель, система, 
критерии, власть, реформы, управление, планирование, национальная идея, 
стратегия, цель.

Актуальность. Экономика страны определяет не только ее место и 
роль в конкурентном мире, но и создает ценности, формирующие каче-
ство жизни населения, меняет ментальность личности. Это трудный 
путь понимания сути реформ, системности и преемственности власти, 
в основе которых национальная идея, — Украина должна быть у руля 
управления планетарными цивилизационными процессами.

Анализ существующих исследований. Функции цели в любых отрас-
лях знаний и сферах деятельности человека являются доминирующими 
при создании моделей научно-технических и экономико-общественных 
процессов. Инструменты достижения цели — это идеология, капитал 
и средства массовой информации, а органы управления — власть. 
Экономика страны, пути обеспечения ее эффективности, — это центр 
приоритета многочисленных научных школ, определяющих стратегию 
общества в глобальных эволюционных процессах на планете, преоб-
ладает и будет преобладать в исследованиях реформирования поступа-
тельного инновационного развития цивилизации.

Цель данной статьи — описать научный системный подход в про-
ведении реформ в стране на основании концепции экономического 
развития Украины и задач, стоящих на этом пути.

© В.П. Приходько, 2014 

В.П. Приходько

Председатель правления ЧАО «Финансовый холдинг 
“Укрэксимстрах”
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Изложение основного материала. Мы там, где мы есть в мировой 
экономике. Ни больше — ни меньше. Многие формулируют доминиру-
ющие (ресурсы, политика, интеллект, месторасположение и т. п.) 
факторы и указывают единственно правильный, с их точки зрения, путь 
в развитии страны. Парадокс заключается в том, что конкурентное 
решение задач, как эксклюзивный солитер, попавший в неадекватную 
среду, гибнет вне зависимости от его значимости и роли в окружающем 
ландшафте.

Конкуренция в эволюции биосферы беспощадна и жестока, но, к 
счастью, подчиняется определенным законам. человек — ее неотъем-
лемая часть, а его поступки формируют по аналогии с живой природой 
явления и процессы, определяющие его значимость в обществе, и, как 
нации, в окружающем мире. Альбиносы в фауне, как правило, 
обречены, как и технические решения, находящиеся вне системы иде-
ологии развития общества. Идея (цель) важна, но в патентной практи-
ке, как и в жизни, ценность представляет алгоритм ее технической 
реализации.

Окружение, как среда, либо отторгает, уничтожая, либо питает раз-
витие конкурентоспособных видов — решений. В обществе существует 
среда — система, воспринимающая явления и процессы его развития, 
в основе которых находится общественная необходимость в конкурен-
тоспособности страны. В противном случае потенциал любой страны в 
виде человеческого фактора дифференцируется в многочисленные ячей-
ки без взаимосвязи с общей стратегией, уничтожая себя в себе в 
безвыходности и ненужности обществу его действий.

В основе философии развития страны лежит психологическое со-
стояние общества — значимости каждого человека в создании и функ-
ционировании экономики, обуславливающей качество жизни. Среда 
общества базируется на ценностях, определяющих его конкурентоспо-
собность, а среду формирует власть. Благодаря информационным тех-
нологиям скорость принятия решений и их воздействие на окружающий 
мир получает первостепенное значение. Стираются грани микро- и 
макроэкономики, переходя во всеобщую экономику глобализации 
мировых процессов развития планеты Земля. Конкуренция на микро-
уровне отдельных субъектов хозяйственной деятельности становится 
стратегией всеобщего развития экономики страны и получает ранее не 
присущий ей системный подход в управлении мировыми процессами. 
В связи с этим, в безсистемном обществе психология личного “Эго” 
вступает в противоречие с интересами страны в мировой экономической 
системе, и, как следствие, ведет к деградации страны во всеобщем по-
нимании нравственных и экономических ценностей. Качество жизни 
населения страны как раз и есть отражение психологического состояния 
общества в результате непрофессионализма органов управления, когда 
психология денег, личного обогащения становится доминирующей. В 
настоящее время утрачены общечеловеческие, национально-философ-
ские ценности развития страны, места и роли нации в управлении 
глобальным миром. В психологическом тупике безсистемного развития 
философии экономики происходит вырождение наций. Природа не 
терпит пустоты, конкурентные виды флоры и фауны завоевывают ранее 
не приемлемые для них территории. В биосфере так действует человек, 
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реорганизуя и поглощая экономику и страны, ранее не входящие в круг 
его интересов. История свидетельствует, что, например, управление 
Китая, Израиля и Ирана, с целью выживания и конкурентоспособности 
этих стран в мировом сообществе, построено практически одинаково, 
несмотря на различие религии, культуры и национальной идеологии. 
Эту стратегию избрали и страны Тихоокеанского региона, а также Бра-
зилия и другие, быстроразвивающиеся страны, как основополагающее 
условие своего развития. В ее основе находится национальная идея во 
всем многообразии факторов выживания и конкурентоспособности об-
щества, а органами исполнения является структура власти. Философия 
национальной идеи [1] есть первостепенным условием создания и фор-
мирования психологии среды. 

Разрушение ценностей “нужности” человека обществу — его труда 
и знаний, стремление к созданию и защите экономической ниши страны 
и земли для своего народа, привело к апатии и стрессам, вызвавшим 
явления и процессы самоизоляции и отторжения людей в обществе, а, 
следовательно, к исключению участия целых поколений в формирова-
нии и развитии конкурентной экономики страны. На данном этапе 
перед страной стоит две важнейшие проблемы: психология и философия 
развития общества как экономические категории существования в гло-
бальном конкурентном мире. Без решения этих проблем, с использова-
нием всего комплекса инструментов и институтов управления, у страны 
нет будущего. Проведение научных симпозиумов и конференций в 
конкретных областях знаний без системного решения указанных про-
блем ускоряет лишь агонию развала страны и общества, вымывая 
научный потенциал и ассимилируя его в других системах. При этом 
происходит процесс личного самообмана на манипулировании психо-
логическим состоянием человека о якобы его “нужности” другой си-
стеме. Среда же этой системы беспощадна, использует человека как ре-
сурс — интеллектуальный, финансовый, физический и т. п. — для 
своей экономической и, как результат, политической конкурентоспо-
собности в управлении миром. Отсутствие понимания психологии и 
философии развития экономики страны приводит к появлению таких 
проектов, как “Программа развития инвестиционной и инновационной 
деятельности в Украине”, утвержденная постановлением КМУ от 
02.02.2011 г. № 389, а также “Государственного агентства по инвести-
циям и управлению национальными проектами Украины”, которые 
“застряли” в первой половине прошлого столетия и не имеют ничего 
общего с моделями Лисабонской стратегии [2], развитием “нано-”, 
“пико-”, “фемтонауки” и других направлений инновационного развития 
экономики [3]. Наукоемкие технологии стали основой скачкообразного 
развития экономики стран и уровня квалификации трудовых ресурсов. 
Природные ресурсы играют важную роль, но все больше наблюдается 
тенденция влияния на уровень развития стран интеллекта в сфере това-
ров, работ и услуг — его доминирования в захвате мировых рынков. 
Практически невозможно конкурировать и выйти на рынок в этих об-
ластях другим странам. Это связано как с огромными вложениями денег 
и капитала в новые разработки и организацию производств, так и 
определяющим фактором — спецификой глобализации, ее природой и 
целями лиц мировой власти, которые ею управляют.
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Таким образом, разрыв между интеллектуальным развитием стран в 
области их экономик стремительно возрастает. Большинство стран будет 
искусственно выброшено из мировой системы цивилизационного пути 
развития и останутся на уровне банального существования — обслужи-
вания своей жизнедеятельности. Это подтверждается возрастающим, не 
контролируемым, а в ряде случаев, и управляемым переселением наро-
дов, и прогрессирующим ростом терроризма, как пути выживания отста-
ющих наций. Украина может и должна в этих условиях определить путь 
самосохранения и в реальные сроки (не более 10—20 лет) занять жестко 
ориентированные лидирующие позиции в мире в области качества жиз-
ни человека. Качество жизни — комплексный интегрированный показа-
тель, определяющий влияние условий работы, образования, культуры, 
здоровья, питания, семьи, экологии и т. п. на жизнь человека [4].

Планирование развития экономики 
На рис. 1 приведена кривая внутреннего валового продукта (ВВП) 

как комплексного показателя экономического развития страны. По-
казатели кривой определяют идеологию развития страны с позиций 
места и роли Украины в мировом сообществе. Для выполнения расход-
ной части бюджета необходимы статьи его дохода, основу которого 
определяет корелируемый с доходностью показатель ВВП. Планирова-
ние ВВП, а, следовательно, и достижение — стратегия и тактика раз-
вития производства товаров, работ и услуг. Достижение уровня ВВП на 
каждом временном этапе — это совокупность решений и мероприятий 
на различных уровнях социума и экономики. Для того, чтобы достига-
лись показатели ВВП в каждом периоде времени, должны выполняться 
необходимые и достаточные требования, предъявляемые к Правитель-
ству, Верховной Раде и Президенту. Из этого следует основной постулат 
преемственности власти и подотчетности Совету (для народа — обще-
ству), нанимающему ее для выполнения показателей кривой (рис. 1). 
Совет равноудален от политических партий, которые осуществляют 
идеологию и стратегию развития и участвуют в жизни страны как 
исполнительный орган для обеспечения жизни своей нации. Это альфа 
и омега выживаемости нации и страны в мире. Этому постулату следу-
ют Израиль, Китай, Иран — разные культуры, традиции и подходы, но 
единые в цели остаться и управлять в этом мире.

Требования к Правительству
1. Разработка и реализация программы народно-хозяйственного 

комплекса должна удовлетворять условия конфликтности технологий 
(отраслей) (рис. 2), и обеспечивать выполнение требований (рис. 1).

2. Развитие базовых (стратегических) отраслей, определяющих без-
опасность страны, характеризуется их эффективностью (рис. 3).

3. Обеспечение эффективности работы в соответствии с достижением 
показателей кривой (рис. 1).

Требования к Верховной Раде
1. Обеспечение Правительства законодательной базой, отвечающей 

условиям достижения показателей кривой (рис. 1).
2. Представление интересов страны на международном уровне с це-

лью выполнения показателей кривой (рис. 1).
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Требования к Президенту
1. Представление интересов страны на международном уровне с це-

лью выполнения показателей кривой (рис. 1). 
2. Обеспечение гарантий качества жизни человека и общества.  

Требования к социуму и экономике
1. Обеспечение выполнения социумом указов, постановлений и ре-

шений, отвечающих условиям достижения показателей кривой (рис. 1).
2. Обеспечение экономикой показателей, отвечающих требованиям 

научно-технического и конкурентного развития производства товаров, 
работ и услуг. 

3. Обеспечение требований, определяющих уровень качества жизни 
человека и общества.

Контроль и ответственность
1. Мониторинг в реальном времени народно-хозяйственного комп-

лекса страны путем создания ситуационных центров при Президенте, 
Правительстве, Верховной Раде и в необходимых органах социума (ми-
нистерствах, ведомствах, региональных органах власти и т. п.).

2. Выполнение показателей кривой (рис. 1) и соответствия уровня 
технологий (отраслей) конкурентоспособности на мировых рынках.

3. Оценка в реальном времени показателей качества жизни человека 
в стране, административных образованиях, в т. ч. на отдельно взятых 
территориях.

4. Оценка вреда, нанесенного обществу и стране решениями социума 
и функционированием экономики.

5. Мониторинг в реальном времени влияния экономики и социума 
на окружающую среду.

Для реализации концепции экономического развития Украины не-
обходим системный подход, в основе которого — преемственность влас-
ти в воплощении цели общества — качества жизни, и который обеспе-
чивает, на основе национальной идеи, понимание роли населения и 
государства в глобальных мировых процессах.

Рис. 1. Кривая внутреннего  
валового продукта (ВВП)
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Рис. 2. Управление технологиями 
(отраслями) — фискальная политика:  
1, 2, 3, …, n — технологии (отрасли); 
слева, как пример, 1 — нано-техно-

логии, справа n — металлургия 
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Рис. 3. Стратегические отрасли, определяющие безопасность страны:  
1, 2 и 3 — уровень развития отрасли; кривые 2 и 3 — переход отрасли 1  

на новый научно-технический уровень, обеспечивающий  
конкурентоспособность

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приходько В.П. Українська стратегія — що робити? / В.П. Приходько // 

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2011. — № 2. — С. 263—266.
2. Сидоренко В.Р. Инновационная модель развития ЕС — от Лисабонской 

стратегии к “Европе 2020” / В.Р. Сидоренко // Проблеми інноваційно-інвести-
ційного розвитку. — 2011. — № 1. — С. 113—126.

3. Корсак К.В. Знання про ноотехнології — основа стратегії інноваційної ді-
яльності і шлях до сталого розвитку / К.В. Корсак // Проблеми інноваційно-ін-
вестиційного розвитку. — 2011. — № 1. — С. 81—88.

4. Приходько В.П. Концепція моделі міністерства екології як міністерства 
якості життя населення / В.П. Приходько // Проблеми інноваційно-інвестицій-
ного розвитку. — 2013. — № 5. — С. 157—161.

Надійшла до редакції 20.01.2014

Приходько В.П. Психологія і філософія розвитку економіки.
У статті описано підхід до формування концепції розвитку економіки України на 

основі базових принципів і еволюційних викликів глобальних світових процесів. По-
чатковим положенням є психологія — ментальність суспільства, цінність якого базу-
ється на національній ідеї, а критерієм оцінки шляху є якість життя населення, його 
місце і роль в планетарній конкурентній еволюції.

Ключові слова: психологія, філософія, концепція, модель, система, критерії, вла-
да, реформи, управління, планування, національна ідея, стратегія, мета.

Prikhodko V.P. Psychology and philosophy of economic development
The article describes an approach to the formation of the concept of development of 

the Ukrainian economy on the basis of basic principles of evolutional challenges related to 
global processes. The starting point is psychology — the mentality of society, which value 
is determined by the national idea. The main criterion of the right direction is the quality 
of life of the population, its place and role in the competitive evolution.

Keywords:  psychology, philosophy, concept, model, system, criteria, power, reform, 
management, planning, national idea, strategy, goal.
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОРПОРАЦІЇ:  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ

Висвітлено категорію фінансової стійкості як основу стабільного становища 
підприємства, наведено типи фінансової стійкості та приклади її розрахунку.

Ключові слова: фінансова стійкість, абсолютна стійкість, нормальна 
стійкість, нестійкий фінансовий стан, власні обігові кошти, система управ-
ління фінансовою стійкістю корпорації.

У сучасних економічних умовах суб’єкти господарювання самостій-
но планують і здійснюють фінансово-економічну діяльність. Основний 
акцент при цьому зроблено на забезпеченні фінансової стійкості.

Фінансова стійкість — основа стабільного становища підприємства. 
Якщо підприємство фінансово стале, то воно має ряд переваг над інши-
ми підприємствами того самого профілю у разі отримання кредитів та 
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залучення зовнішніх інвестицій, у виборі постачальників та підборі 
кваліфікованих кадрів. Крім того, таке підприємство не вступає в кон-
флікт з державою і суспільством щодо перерахування податків і непо-
даткових платежів, з виплати заробітної плати, дивідендів, повернення 
кредитів і відсотків за ними.

Практична значущість аналізу фінансової діяльності і визначення 
стійкості корпорації полягає в тому, що на основі отриманої аналітич-
ної інформації стосовно резервів мікросистеми можна побудувати робо-
ту підприємства, якщо змінюється кон’юнктура ринку, а також змен-
шити ризик банкрутства. Тому стратегічною метою діяльності будь-якої 
корпорації є забезпечення фінансової стійкості.

Нині вивченню різних аспектів фінансової стійкості корпорацій 
присвячено праці зарубіжних, російських і вітчизняних вчених-еконо-
містів. Однак, незважаючи на досить велику кількість публікацій з цієї 
проблеми, питання про сутність фінансової стійкості корпорації зали-
шається недостатньо дослідженим.

Аналіз економічної літератури свідчить про відсутність єдиної кон-
цепції щодо змісту та способу обчислення показників оцінювання фі-
нансової стійкості, вияву її критичних меж. Найпоширенішими мето-
дами, що застосовуються у процесі аналізу фінансової стійкості корпо-
рації, діагностики чи моніторингу, є традиційні та новітні підходи, в 
основу яких покладено різноманітні техніки, зокрема:

— агрегування, суть якої полягає в обчисленні оцінних агрегатів 
балансової моделі підприємства;

— вертикального та горизонтального аналізу, який базується на зі-
ставленні в абсолютному та відносному значеннях статей балансу та 
показників інших форм фінансової звітності;

— коефіцієнтного аналізу, який базується на розрахунку відносних 
показників (рис. 1).

Під час розгляду методичних підходів до оцінювання фінансової 
стійкості підприємства коефіцієнтним методом було встановлено, що її 
основними напрямами є: горизонтальний та вертикальний аналіз ба-
лансу; аналіз майнового стану (коефіцієнт зносу основних фондів, їх-
нього оновлення та вибуття); аналіз відносних показників ліквідності 
(коефіцієнт покриття, швидкої та абсолютної ліквідності); аналіз від-
носних показників фінансової незалежності (власний оборотний капі-
тал, коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним 
капіталом, автономії, фінансової залежності та маневреності власного 
капіталу); аналіз структури та динаміки фінансових результатів; аналіз 
рентабельності (рентабельність активів за чистим прибутком, власного 
капіталу, реалізованої продукції та основної діяльності); аналіз ділової 
активності (коефіцієнт оборотності основних фондів, оборотних активів, 
запасів, дебіторської заборгованості та період її погашення, кредитор-
ської заборгованості та власного капіталу) [4, c. 34].

Метою статті є дослідження показників та системи управління фі-
нансовою стійкістю корпорації (на прикладі Міжнародної кондитерської 
корпорації “ROSHEN”). 

Під час дослідження інформаційною базою для проведення розра-
хунків стали баланси МКК “ROSHEN” за 2010—2012 рр.
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Рис. 1. Принципи оцінювання фінансової стійкості підприємства

До запасів корпорації належать: виробничі запаси, незавершене ви-
робництво, готова продукція, товари.

Їхня загальна вартість (що нами обчислено як суму рядків балансу 
100, 120, 130, 140) дорівнювала 108 920,4 тис. грн, 143 523 та 137 401 
тис. грн відповідно у 2010, 2011 та 2012 рр.

Загальна сума запасів у процесі аналізу порівнюється із послідовно 
поширюваним переліком таких джерел фінансування:

— власними обіговими коштами;
— власними обіговими коштами і довгостроковими кредитами та 

позиками;
— власними обіговими коштами, довго- та короткостроковими кре-

дитами і позиками.
За результатами проведених розрахунків виявлено, що у 2010 р. 

сума власних обігових коштів становила 49 971,4 тис. грн, у 2011 — 
61 490 та у 2012 р. — 395 382 тис. грн.

1. Принцип транспарентності: інформація про 
фінансову стійкість підприємства має бути доступ-
ною (на сьогодні — це публічна фінансова звітність 
підприємства).
2. Принцип конструктивності визначається метою 
оцінювання фінансової стійкості підприємства 
(експрес або поглиблене).
3. Принцип системності визначається використан-
ням системного аналізу для оцінювання фінансової 
стійкості підприємства.
4. Принцип безперервності враховує,  
що фінансово-господарська діяльність 
підприємства характеризується безперервністю.
5. Принцип динамічності полягає в тому,  
що фактори зовнішнього та внутрішнього сере-
довища впливають на фінансово-господарську 
діяльність підприємства динамічно.
6. Принцип об’єктивності враховує вплив факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища  
на фінансову стійкість підприємства відповідно  
до дійсності.
7. Принцип оптимальності спрямований на вибір 
найефективніших шляхів забезпечення фінансової 
стійкості підприємства.
8. Принцип комплексності поєднує певні 
методологічні підходи до оцінювання фінансової 
стійкості підприємства та враховує необхідність 
визначення її рівня.

1. Принцип фор-
мування капіталу, 
який враховує 
особливості струк-
тури пасивів 
підприємства.
2. Принцип 
розподілу капіталу 
спрямований на 
встановлення 
структури активів 
підприємства.
3. Принцип  
використання 
капіталу враховує 
фінансові резуль-
тати господарської 
діяльності 
підприємства.

Загальні Спеціальні
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Як відомо, власні обігові кошти є частиною обігових коштів корпо-
рації, яка фінансується за рахунок власного капіталу, при цьому забез-
печення наступних витрат і платежів та доходи майбутніх періодів 
прирівнюються до власного капіталу.

На нашу думку, необхідною умовою фінансової стійкості корпорації 
є позитивне значення величини суми власних обігових коштів. Як по-
казав аналіз, цей показник мав позитивне значення лише у 2010 
(49 971,4 тис. грн) та 2011 р. (61 490 тис. грн), тоді як у 2012 р. мав 
від’ємне значення (–395 382 тис. грн).

У теорії фінансів дослідники виділяють такі типи фінансової стій-
кості, як абсолютна та нормальна стійкість і нестійкий фінансовий стан.

За нашими розрахунками, протягом 2010—2011 рр. фінансова стій-
кість МКК “ROSHEN” була нормальною, проте в 2012 р. фінансову 
стійкість не можна вважати нормальною (найпростіші розрахунки свід-
чать, що реальна фінансова стійкість не відповідає цьому типу). За 
ефективної роботи виробництва корпорації та вдалої ринкової кон’юнк-
тури у 2013 р. та наступних роках можна сподіватись на покращення 
показника фінансової стійкості.

З метою проведення аналізу фінансової стійкості корпорації (за різ-
ними критеріями) та виявлення її динаміки використаємо табл. 1.

Таблиця 1. Аналіз фінансової стійкості МКК “ROSHEN” за критерієм 
стабільності джерел покриття запасів протягом 2010—2012 рр.

Номер 
рядка Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р.

1 Власний капітал 283 197,2 325 912 322 264

2 Необоротні активи 233 225,8 264 422 717 646

3 Власні обігові кошти (ряд. 1 – ряд. 2) 49 971,4 61 490 –395 382

4 Довгострокові зобов’язання 75 250 151 250 527 410
5 Наявність власних і довгострокових 

джерел покриття запасів (ряд. 3 +  
+ ряд. 4)

125 221,4 212 740 132 028

6 Короткострокові кредити та позики 59 807,3 162 090 317 733

7 Загальний розмір основних джерел 
покриття запасів (ряд. 5 + ряд. 6)

185 028,7 374 830 449 761

8 Запаси 108 920,4 143 523 137 401

9 Надлишок (+) або нестача (–) власних
обігових коштів (ряд. 3 – ряд. 8)

–58 949 –82 033 –532 783

10 Надлишок (+) або нестача (–) власних 
коштів і довгострокових кредитів  
і позик (ряд. 5 – ряд. 8)

16 301 69 217 –5373

11 Надлишок або нестача основних дже-
рел покриття запасів (ряд. 7 – ряд. 8)

76 108,3 231 307 312 360

12 Тип фінансової стійкості Нормаль-
ний

Нор-
мальний

Нестійкий

13 Надлишок або нестача коштів на 
1 грн запасів (ряд. 11 : ряд. 8)

0,70 1,61 2,27
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На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що 
стійкість фінансового стану МКК “ROSHEN” протягом 2010—2012 рр. 
можна охарактеризувати як задовільну. Нестача власних коштів кор-
порації перекривалася коротко- та довгостроковими кредитами банків 
протягом означеного періоду, однак у 2012 р. коштів не вистачало у 
сумі 5373 тис. грн, що поставило корпорацію на межу фінансової стій-
кості (тип фінансової стійкості — “нестійкий”). Зростання потреб кор-
порації в обігових коштах можна пояснити активним розвитком МКК 
“ROSHEN” (впровадження нових проектів, технологічних ліній, мо-
дернізація та збільшення виробничих потужностей). Як відомо, лік-
відність характеризує спроможність майна корпорації швидко пере-
творитись на грошові кошти для негайного погашення його заборго-
ваності.

В основу аналізу ліквідності МКК “ROSHEN” протягом 2010—
2012 рр. покладено порівняння статей активу балансу, які згрупо-
вано за ознакою ліквідності та розміщено в порядку спадання ступеня 
ліквідності, зі статтями пасиву, які згруповані за ознакою тер міно-
вості погашення і розміщені в порядку збільшення строків зобо в’я-
зань.

Для проведення аналізу ліквідності корпорації нами було складено 
табл. 2 і 3.

Таблиця 2. Аналіз ліквідності МКК “ROSHEN” за 2010 р.

Активи

Обсяг

Пасиви

Обсяг Надлишок (+), не-
стача (–)

на поча-
ток року

на кінець 
року

на поча-
ток року

на кінець 
року

на по-
чаток  
року

на кінець 
року 

(граф. 2 –
граф. 4)

А 1 2 Б 3 4 5 6

Найбільш 
ліквідні 
(А1)

6387,7 6088,3

Найтер-
міновіші 
зобов’я-

зання 
(П1)

6246,9 8063,4 140,8 –1975,1

Швидко 
реалізову-
вані (А2)

174 474,9 145 112,6
Коротко-
строкові 

(П2)
184 661,7 167 248,8 –10 187 –22 136

Повільно 
реалізову-
вані (А3)

65 793,7 108 920,4
Довго-

строкові 
(П3)

52 964,4 75 250 12 829,3 33 670,4

Важко 
реалізову-
вані (А4)

211 653,2 233 225,8 Постійні 
(П4) 254 604,4 283 197,2 –42 951 –49 971

За даними табл. 2 на кінець року баланс МКК “ROSHEN” є не аб-
солютно ліквідним, тоді як на початок 2010 р. ситуація була кращою.



59Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

Таблиця 3. Аналіз ліквідності МКК “ROSHEN” за 2011 р.

Активи

Обсяг

Пасиви

Обсяг Надлишок (+), не-
стача (–)

на поча-
ток року

на 
кінець 
року

на поча-
ток року

на 
кінець 
року

на поча-
ток року

на кі-
нець 
року 

(граф. 2 – 
граф. 4)

А 1 2 Б 3 4 5 6

Найбільш 
ліквідні 
(А1)

6088,3 12 550

Найтер-
міновіші 
зобов’я-
зання 
(П1)

8063,4 10 524 –1975,1 2026

Швидко ре-
алізовувані 
(А2)

145 112,6 237 414
Коротко-
строкові 
(П2)

167 248,8 289 848 –22 136 –52 434

Повільно 
реалізову-
вані (А3)

108 920,4 143 523
Довго-
строкові 
(П3)

75 250 151 250 33 670,4 –7727

Важко реа-
лізовувані 
(А4)

233 225,8 264 422 Постійні 
(П4) 283 197,2 325 912 –49 971 –61 490

За даними табл. 3 можна зробити висновок, що у 2011 р. МКК 
“ROSHEN” була не абсолютно ліквідною. Аналогічний висновок зроб-
лено і щодо 2012 р. (див. табл. 4).

Таблиця 4. Аналіз ліквідності МКК “ROSHEN” за 2012 р.

Активи

Обсяг

Пасиви

Обсяг Надлишок (+),  
нестача (–)

на по-
чаток 
року

на 
кінець 
року

на по-
чаток 
року

на 
кінець 
року

на по-
чаток 
року

на кінець 
року 

(граф. 2 –
граф. 4)

А 1 2 Б 3 4 5 6

Найбільш 
ліквідні (А1) 12 550 35 204

Найтер-
міновіші 
зобов’я-
зання (П1)

10 524 1786 2026 33 418

Швидко ре-
алізовувані 
(А2)

237 414 553 122
Коротко-
строкові 
(П2)

289 848 700 866 –52 434 –147 744

Повільно 
реалізовува-
ні (А3)

143 523 137 401 Довгостро-
кові (П3) 151 250 527 410 –7727 –390 009

Важко реа-
лізовувані 
(А4)

264 422 717 646 Постійні 
(П4) 325 912 322 264 –61 490 395 382
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Наприкінці 2012 р. ситуація з ліквідністю покращилась порівняно 
з початком року, однак загалом дані балансу свідчать, що підприємство 
не є абсолютно ліквідним.

За даними розрахунків можна зробити висновок про помірну плато-
спроможність корпорації.

Для оцінки ступеня ліквідності необхідно також обчислити такі від-
носні показники, як коефіцієнти абсолютної ліквідності, критичної 
ліквідності, покриття або поточної ліквідності.

Для аналізу фінансової стійкості корпорації МКК “ROSHEN” з по-
гляду структури джерел фінансування було обчислено такі коефіцієнти: 
автономії, співвідношення залучених і власних джерел коштів, мобіль-
ності, маневреності власних коштів, забезпечення власними обіговими 
коштами, виробничих фондів.

Результати проведених розрахунків показників фінансової стійкос-
ті МКК “ROSHEN” за 2010—2012 рр. подано у зведеній табл. 5.

Таблиця 5. Показники фінансової стійкості МКК “ROSHEN” за 2010—2012 рр.

№ Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Відхилення (+/–)

2011 р. до 
2010 р.

2012 р. до 
2011 р.

2012 р.  
до 2010 р.

1 Коефіцієнт 
абсолютної  
ліквідності

0,03 0,04 0,05 0,01 0,01 0,02

2 Коефіцієнт  
критичної  
ліквідності

1,09 1,23 0,99 0,14 –0,24 –0,1

3 Коефіцієнт  
покриття  
(коефіцієнт  
поточної  
ліквідності)

1,71 1,7 1,19 –0,01 –0,51 –0,52

4 Коефіцієнт 
автономії

0,53 0,42 0,21 –0,11 –0,21 –0,32

5 Коефіцієнт 
співвідношення 
залучених  
та власних  
джерел коштів

0,88 1,39 3,82 0,51 2,43 2,94

6 Коефіцієнт 
мобільності

1,29 1,94 1,16 0,65 –0,78 –0,13

7 Коефіцієнт 
маневреності 
власних коштів

1,76 0,19 1,23 –1,57 1,04 –0,53

8 Коефіцієнт 
забезпечення 
власними обіго-
вими коштами

0,46 0,43 2,88 –0,03 2,45 2,42

9 Коефіцієнт 
виробничих 
фондів

0,64 0,52 0,55 –0,12 0,03 –0,09
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Як свідчать дані табл. 5, більшість показників фінансової стійкості 
МКК “ROSHEN” за 2010—2012 рр. погіршувались та мали відповідно 
від’ємну динаміку за цей період. Слід звернути увагу на значне зрос-
тання коефіцієнта співвідношення залучених та власних джерел коштів, 
який у 2012 р. збільшився на 2,94, або в 4,34 разу порівняно з 2010 р., 
що не може не насторожити, оскільки значне зростання зовнішньої за-
боргованості може призвести до проблем своєчасного повернення за-
лучених коштів.

Отже, на основі зведених розрахунків фінансової стійкості МКК 
“ROSHEN” за 2010—2012 рр. можна стверджувати, що загалом фінан-
сова стійкість корпорації є задовільною. Однак для покращення еконо-
мічного стану цієї корпорації, необхідно:

— прискорити оборот капіталу в поточних активах, унаслідок чого 
відбудеться відносне його зменшення на гривню товарообороту;

— здійснити обґрунтоване зменшення запасів і затрат (до нормативу);
— поповнити власний оборотний капітал за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх джерел.
Таким чином, на основі аналізу фінансової стійкості МКК “ROSHEN” 

можна зробити такі висновки.
1. Корпорація здійснює підприємницьку діяльність у певному фі-

нансовому зовнішньому середовищі, насамперед — це ринок капіталів, 
попит на капітал та його пропозиція, що визначають відсоткові ставки, 
а вони позначаються на спроможності корпорації залучати капітал. На 
підприємництво впливають податки, митна політика, розвиток рекла-
ми. Слід враховувати, що корпорація не може впливати на це середови-
ще, а може лише зазнавати його впливу на своїй діяльності, урахову-
вати його.

2. Найпоширенішими підходами, що застосовують у процесі аналізу 
фінансової стійкості корпорації, діагностики чи моніторингу, є тради-
ційні та новітні підходи, в основу яких покладено різноманітні техніки, 
зокрема:

— агрегування, суть якої полягає в обчисленні оцінних агрегатів 
балансової моделі підприємства;

— вертикального та горизонтального аналізу, який базується на по-
рівнянні в абсолютному та відносному значенні статей балансу та по-
казників інших форм фінансової звітності;

— коефіцієнтного аналізу, який базується на розрахунку відносних 
показників.

Для оцінювання показників фінансової стійкості корпорацій до-
цільно використовувати методику на основі найважливіших характе-
ристик фінансового стану підприємства. Ця методика свідчить про 
ступінь незалежності підприємства щодо володіння майном, що пере-
буває в його розпорядженні, та його використання. Цей ступінь неза-
лежності оцінюють за такими критеріями:

— рівнем покриття матеріальних оборотних коштів (запасів) ста-
більними джерелами фінансування;

— платоспроможністю підприємства (тобто потенційною спромож-
ністю підприємства покрити свої термінові зобов’язання мобільними 
активами);
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— часткою власного та прирівняного до нього капіталу у сукупних 
джерелах фінансування.

3. Стратегія діяльності МКК “ROSHEN” дає змогу не тільки ефек-
тивно планувати її основну діяльність, а й визначати ефективні меха-
нізми координації функціонування окремих її елементів у взаємодії з 
головною концепцією управління розвитком.

Ефективне управління фінансово-економічною стійкістю корпорації 
також потребує обґрунтування механізму стратегічного управління, що 
має складатися з трьох основних етапів: стратегічне планування, фор-
мування стратегічного набору та реалізація стратегічних заходів.

У такий спосіб забезпечують ефективну координацію різноспрямо-
ваних стратегій стратегічного набору та виконання дій, що зумовлені 
стратегічними планами, розробленими для реалізації стратегічного 
набору управління фінансово-економічною стійкістю у межах загальної 
стратегії корпорації.
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Тюхтий Н.П., Громоздова Л.В., Коваль О.В. Финансовая устойчивость корпора-
ции: теоретические аспекты анализа.

В статье исследованы категории финансовой устойчивости как основы стабильного 
состояния предприятия, описаны типы финансовой стойкости и приведены примеры 
их расчета.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, абсолютная устойчивость, нормальная 
устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, собственные оборотные средства, 
система управления финансовой устойчивостью корпораций.

Tjuchtij N.P., Gromozdova L.V., Koval O.V. The financial stability of the corpo ra tion: 
theoretical aspects of the analysis

In the article the category of financial stability as a basis for the stable condition of the 
company, describing types of financial stability that provides examples of their calculation.

Keywords: financial stability, absolute stability, the normal resistance, unstable 
financial condition, working capital management system financial strength of corporations
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Тенденції  інноваційного  розвиТку

ЗАБОРОНЕНА МЕЖА ПІЗНАННЯ  
ЧИ ВДАЛА ІННОВАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ?

Обґрунтовано думку, що існує якась заборонена межа пізнання. Доведено, що 
цивілізація поступово перетворюється на основний фактор еволюції. Її могутність 
за багатьма показниками дедалі більше перевищує потужність більшості природних 
процесів, що відбуваються в біосфері. Підкреслюється, що нерозумне застосування 
цієї могутності може якоїсь миті стати трагедією для всього людства.

Ключові слова: сталий розвиток, інновації, клонування людини, трива-
лість життя, глобалізація.

Образ прогресу
Світова цивілізація на межі XXI століття вступає в епоху нової еко-

номіки: “мислячі” машини, безлюдні цехи і, навіть, заводи, найсклад-
ніші тематичні комплекси, що управляються творчими системами... 
І всі ці ще донедавна фантастичні засоби часто виявляються життєздат-
ними в суспільстві, яке в соціально-економічному плані ще не вступило 
в еру інформатики.

Незважаючи на це, найпростіші виробничі системи епохи фабричної 
індустрії зникають. (Якщо вони законсервувалися в якійсь країні, то 
це свідчить лише про її відсталість). На їх місці виникають надскладні 
інтелектуально-технологічні комплекси та відбуваються глобальні змі-
ни в економіці, політиці, на виробництві, в торгівлі, фінансах, культу-
рі, інформації, комунікації. Цей феномен, що став реалією сучасності, 
отримав найменування “глобалізація”.

Термін “глобалізація” характеризує фундаментальні зміни в сучас-
ній світовій економіці. Справді, лише за період з 1975 по 2000 р. (за 
25 років!) обсяг світової торгівлі товарами зріс утричі, а послугами — в 
17 разів. Світ став глобальною “фінансовою імперією”.

Слід, однак, зауважити, що найбідніші 25 % населення планети не 
виграли від глобалізації економіки, яка невтримно посилюється, їхня 
частка в обсязі світової торгівлі складає лише 1 %, а в обсязі світових 
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комерційних кредитів — лише 0,2 %. Це одна з найбільших супереч-
ностей, з якою людство увійшло у XXI ст.

Процеси глобалізації фінансової сфери призвели до того, що фінан-
совий ринок почав відігравати роль, незалежну від ринку товарів і по-
слуг. Гроші самі перетворилися на товар, а спекуляція на змінах курсу 
валют — у найбільш вигідну ринкову операцію.

Сьогодні навіть західні вчені-економісти змушені визнати, що су-
часна економіка є ефективною тільки у високорозвинених країнах. І 
якщо ми психологічно вже змирилися з надзвичайно низькими стан-
дартами життя в Україні та інших територіях колишнього СРСР, то 
лише тому, що повірили у зовсім безпідставну ілюзію: мовляв, нехай 
хоч і з малою швидкістю, але умови у розвинутих країнах поступово, 
однак невтримно, поширяться по всій планеті.

Породжений “віком просвіти” звичний образ прогресу, здійснюва-
ного людством, виявився нині істотно зміщеним. І в соціальному уні-
версумі, і в нашій свідомості замість ідеалів громадянського суспільства 
і раціональних начал утверджується примат анонімних, стихійних сил, 
що діють незалежно від людської волі, творять поза рамками усвідом-
лених намірів людей свою принципово неосяжну версію реальності. 
Насправді це водночас і життєва субстанція, і інтегральний смисл фі-
нансової глобалізації.

За останні десятиліття у світі було розіграно кілька стратегічних 
валютних і фінансових комбінацій. І кожна з них послідовно та безпо-
милково піднімала ставки в глобальному “казино”. Один за одним ви-
никали багатоходові, довгострокові сюжети: поширення світової резерв-
ної валюти, що забезпечувала джерело кредитування, масштабна гра з 
нафтодоларами; акумулювання сукупного глобального боргу з наступ-
ною його рециклізацією і переходом фінансового співтовариства до 
непрямого управління такими макроекономічними об’єктами, як на-
ціональні економіки...

Криза індустріального світу призвела не тільки до виникнення опти-
мізаційних схем її подолання. Водночас нова економічна ера відкрила 
шлюзи, що сприяли небаченому доти розвитку відверто спекулятивних 
тенденцій. Швидкими темпами почала зростати хижацька квазі-еконо-
міка, яка паразитує на нових реаліях і має дуже мало спільного з кон-
структивним духом економічної практики Нового часу. Таке враження, 
що у світі відбувається поступове, послідовне і невмолиме витискуван-
ня ідеології чесної праці альтернативною їй ідеологією фінансового 
успіху.

“Фінансовий кубик Рубіка” поступово об’єднує сюжети світової ва-
люти, глобального боргу, а також управління ризиками в єдиний, 
взаємопов’язаний комплекс. Суть механізму — можливість штучної 
організації та наступного використання розгорнутих кризових ситуацій 
з метою підвищити рівень контролю над динамікою світових процесів, 
над мусованою зміною прав власності і стійкості геоекономічних про-
сторів.

Інакше кажучи, успіх такої стратегії створює умови для перманент-
ного зовнішнього управління найрізноманітнішими економічними ма-
сивами, а в перспективі — і всім соціальним довкіллям.
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Навколо економічної глобалізації створено чимало міфів, які не 
мають нічого спільного з дійсністю. Більшість із них ґрунтується на 
тому, ніби гігантська хвиля глобалізації з часом приб’є всі човни світо-
вої економіки до спільного берега щастя. На жаль, насправді, як свід-
чить життя, глобалізація сприяє досягненню цієї мети лише досить 
обмеженій кількості яхт під прапорами промислово розвинутих країн.

У цьому контексті пошук адекватної моделі економічного розвитку 
України вимагає системного підходу, вміння “думати глобально, а ді-
яти локально”. Інакше можна стати жертвою глобального романтизму.

Серед процесів глобальної значущості, що розкривають характерні 
особливості століття, яке завершилося, на серйозну увагу заслуговують 
проблеми, пов’язані з досягненнями в біологічній науці. Розглянемо їх 
як дуже показовий, характерний приклад наближення земної цивілі-
зації

До забороненої межі пізнання
Заяви деяких західних учених про те, що вже у 2020 р. може бути 

клонована людина, були сприйняті світовою громадськістю неоднознач-
но. Більшість учених-біологів вирішила, що необхідно попередити люд-
ство про величезну небезпеку експериментів. Але, наприклад, багато 
вчених у США направили на адресу Конгресу листи, у яких рішуче 
виступили проти будь-яких заборон на наукові дослідження, пов’язані 
з клонуванням людини. Науку, мовляв, зупинити не можна. Тим біль-
ше, що ідеться про дуже негативні наслідки для “життєво важливих” 
біологічних досліджень. Є такі вчені і в нас, в Україні.

Однак є й інші, які з тривогою і занепокоєнням нагадують, що лю-
дині не варто втручатися в таємниці природи та визначати, кому і яким 
чином народжуватися.

Давайте поміркуємо.
Метод клонування людей обіцяє в перспективі можливість радикаль-

ного лікування всіх хвороб людини методом заміщувальної терапії. 
Припустимо, що з вашої клітини вирощено три, а то й п’ять зомбованих 
біологічних копій. У них підтримують життя на біологічному (не со-
ціальному!) рівні для того, щоб мати носіїв повного запасного комплек-
ту ваших органів. Будь-який із них за потреби можна взяти і переса дити 
у ваш організм замість враженого, наприклад, раком або пошкоджено-
го в автокатастрофі органу — ногу, руку, нирки, серце або навіть — 
голову.

Та це ще не все. Теорія клонування людини дає можливість не тіль-
ки говорити про значне продовження її життя, а й приводить до зовсім 
приголомшуючого висновку про можливість безсмертя.

Якщо ще трохи продовжити наші міркування, то ситуація вигляда-
тиме так. Ми чомусь повсюдно дозволяємо експерименти над рослина-
ми і тваринами в інтересах збереження здоров’я, життя людини, на-
приклад, щоб одержати інсулін від свині. І водночас хочемо заборонити 
клонування людини, зовсім нешкідливе для неї, — аби в майбутньому 
продовжити її життя, а то й зробити безсмертною.

А може, саме так і потрібно робити?
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Звернімося до Старого Заповіту: “Усіх же днів життя Адамового було 
дев’ятсот тридцять років; і він помер <…> Усіх же днів Еноса було 
дев’ятсот п’ять років; і він помер <…> Днів Життя Авраамового, які 
він прожив, було сто сімдесят п’ять років. І сконав Авраам і помер у 
старості добрій, у похилому віці, насичений життям [підкреслення 
наше. — С. Б.], і доклався до народу свого”. (Як точно сказано про голо-
вне — “насичений життям!”).

Згадаймо, що ми знаємо про час і про себе. Відомо: чим старшими 
ми стаємо, тим швидше для нас лине час. У дитинстві місяць здавався 
роком. Це пов’язано з тим, що в юному віці в організмі відбувається 
набагато більше фізіологічних та психологічних процесів і змін, ніж у 
зрілому. Біологи стверджують, що життя метелика-одноденки не менш 
багате на враження, ніж життя сторічної черепахи.

Ось що сказав з цього приводу французький фізіолог П’єр Леконт 
де Нейї: “Для 10-річної дитини час плине в 4 рази повільніше, ніж для 
50-річного чоловіка. Молоді й старі, які живуть в одному й тому ж про-
сторі, живуть у різних світах, де час плине по-своєму”.

Хто з нас не казав сам собі і досить частенько: якби в мене був час, 
я б зробив і те, й інше?.. На жаль, мабуть, більшість наших задумів не 
здійснюється. До того часу, коли нам вдається набути знання, досвід, 
хист, щоб нарешті активніше творити і одержувати втіху від життя, 
воно вже підходить до кінця.

А скільки ж узагалі прожити може людина — сімдесят, вісімдесят, 
дев’яносто років? За розрахунками учених-біологів, тривалість життя 
будь-якого організму може дорівнювати від 7 до 14 періодів часу, про-
тягом якого цей організм досягає зрілості. У людини зрілість настає в 
20—25 років. Отже, її життя могло б тривати до 280 років.

Деякі геронтологи ще в 50-ті роки, покрутивши арифмометр, ви-
словили таку думку: “Людина може прожити 300, 400 і навіть 1000 
років, якщо її організм забезпечується усіма необхідними для життє-
діяльності речовинами” (доктор Кристоферсен, Лондон). Його співвіт-
чизник природознавець Роджер Бекон, який спеціально вивчав про-
блеми довголіття, зазначав: нормальна тривалість життя людини — 
1000 років.

У природі існує чимало довгожителів. Баобаби в африканських са-
ванах мають 5000 років, деякі риби (короп, щука), а також кабан жи-
вуть до 300 років, черепаха — кілька століть, мавпа, лебідь, деякі види 
папуг —100 років.

І серед людей є чимало прикладів довгожительства. Древні греки 
(пеласги) вважали, що померти в 70 років, — це майже те саме, що по-
мерти в колисці. Як свідчать давньогрецькі історики, письменники 
тривалість життя пеласгів становила принаймні 200 років. Причому до 
останніх своїх днів вони зберігали життєві сили, а волосся їхнє не си-
віло.

А ось кілька цікавих реальних прикладів з історії. У 1500 р. в Йорк-
ширі (Англія) народилася людина на ім’я Дженкінз, яка прожила 170 
років. Томас Парр, який народився в Лондоні в 1588 р., помер у віці 
152 роки. Відомий рекорд подружнього життя — 147 років — лише 
трьох років не вистачило для третього золотого весілля: чоловік прожив 
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173, а дружина — 184 роки. У віці до 150 років ці люди виглядали 
50-річними.

Сьогодні тривалість життя людини — 70 років. Тому сама думка про 
те, що можна жити набагато довше і не старіти, здається фантастичною. 
Ми налаштовані на нетривале життя, і 180 років для нас — фантастич-
на нескінченність.

Дехто помилково вважає, що людина може жити довго, не хворіючи 
і не старіючи, якщо повернеться назад, “якнайближче до природи”. Та 
яким же має бути цей крок назад? Гойдатися на деревах? чи оселитися 
в печерах і вдягтися в звірині шкури?

Доктор Едвард Бьорц, колишній президент Американської медичної 
асоціації, вважає, що первісна людина не була здоровою. Вона не ви-
бирала харчі, їла те, що спромоглася здобути в даний момент, а тому її 
організму часто не вистачало потрібних речовин. Про це свідчать кіс-
тяки первісних людей з величезною кількістю фізичних недуг, вклю-
чаючи, наприклад, зіпсовані зуби, адже наші предки відчували гострий 
дефіцит мінеральних солей та вітамінів.

Нині ж людина може сама подбати про своє здоров’я й “насититися 
життям”. І можливо, що нащадкам Авраама із Старого Заповіту саме 
для цього потрібні дві-три власні копії? Хіба ж можуть первородні за-
пасні “фрагменти” порівнятися з нинішніми “протезами”, начиненими 
найсучаснішою електронікою?! Ми, звичайно, ще дуже далекі від того, 
щоб зрозуміти всі вигоди від власного клонування і досить невиразно 
можемо уявити собі старість без виснажуючих тіло й душу хвороб.

Що ж до етичних проблем, то за умов ринкової економіки їх прак-
тично не існує. Тривалість життя дедалі більше, як це не дивно звучить, 
стає ринковим товаром. Для багатьох існує можливість купити собі 
донорський орган, а то й цілий комплект органів. Відомо, що й нині 
багаті люди живуть, як правило, довше порівняно зі своїми бідними 
співгромадянами: вони мають можливість і краще харчуватися, і краще 
лікуватися, і краще відпочивати. Середня тривалість життя в “багатих” 
країнах, як правило, значно вища, ніж у бідних.

І безсмертя теж стане товаром, хоче цього людство чи ні!
Джина вже випущено з пляшки. І скільки б них законів-заборон не 

приймали, діятиме давня мудрість: “закон — що дишло...”. Хіба мало 
в нашому світі існує законів, які свавільно і безкарно порушують, на-
самперед багатії і самі можновладці! Так буде і з будь-якими заборона-
ми і санкціями щодо клонування людини. Справді, якщо мільйонеру, 
який помирає, буде надано можливість замінити якісь органи за кілька 
мільйонів доларів, хіба його зупинить якийсь закон?!

Нині вчені всього світу об’єдналися для боротьби з тим, що руйнує 
людський організм, — із старінням та передчасною смертю. В лабора-
торіях, клініках, на міжнародних конференціях народжуються диво-
відкриття, здійснюються вже навіть сьогодні реальні шляхи подовжен-
ня тривалості життя. Деякі геронтологи вважають, що вже в наші дні 
віддалити настання старості цілком можливо. “Старість — це хвороба, 
і вона цілком виліковна”, — стверджують вони. На медичному конгре-
сі у Швейцарії 100 лікарів висловили одностайну думку про те, що 
ознаки старіння в 80 років є передчасними і людина має жити в край-
ньому випадку до 140 років.
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Конче необхідним є наукове осмислення нових відкриттів у галузі 
біології та медицини. Метод клонування людей дає змогу постійно за-
безпечувати медичні установи набором “запасних” органів. І тоді від-
повідь на запитання — скільки може прожити людина? — звучатиме 
просто фантастично: безконечно! Відповідно з початком експериментів 
з клонування людини слово “безсмертя”, яке досі найчастіше згадува-
лося в казках про Кощія або в фільмі “Горець”, набуває серйозного 
статусу в науковій літературі.

Соціально-економічні відносини не з космічної відстані, а на рівні 
їх реального буття, виявляються зітканими із суперечностей грубих, 
силових або майже невидимих, заретушованих майстерними компро-
місами, з напівтонами зведених нанівець загострень. Вони загрожують 
зірвати сучасну цивілізацію, всю, якою вона є, — з її накатаної орбіти.

Хтось же має дзвонити у дзвін
Холоднокровно подивімося правді в очі і уявімо собі майбутнє кло-

нування людини — ну, хоча б років через тридцять-сорок. Спочатку 
люди в своїй масі з інтересом констатуватимуть появу довгожителів, 
які, безумовно, належатимуть до заможних верств суспільства, — біз-
несменів, політичних діячів, рок-зірок, модних, високооплачуваних 
адвокатів, лікарів, авторитетів кримінального світу тощо. Досить швид-
ко стане відомим секрет їхнього довгожительства. Обиватель із жахом 
дізнається, що існує і процвітає нелегальний бізнес клонування людей. 
Заможна еліта наймає підпільні лабораторії, в яких вирощуються їхні 
копії — біологічні, позбавлені свідомості, на всі випадки життя — від 
захворювання на рак і аж до каліцтва в автокатастрофах.

Поміркуємо, що може статися далі.
У людській душі закладено глибоке почуття і прагнення до рівності. 

Ще первісною сокирою з каменю було вибито незнищуваний напис: 
“Усім — порівно”. Однак прагнення виділитися, відмежуватися, одер-
жати якнайбільше також властиве людській натурі. Суперечливе спів-
відношення рівності і нерівності є серцевиною концепцій справедливос-
ті, які історично змінювали одна одну. Що ж саме через кілька десяти-
літь будуть розуміти під справедливістю, з одного боку, багатії, а з 
іншого — історично знедолена більшість населення тієї чи тієї країни, 
а то й планети в цілому?

Можливо, широка, “демократична” громадськість висуватиме прин-
цип “рівності можливостей” і гасла типу: “Довголіття — дітям!”, “Без-
смертя — старим!”, “Право на безсмертя — невід’ємне право кожного 
громадянина!”, “Смерть за безсмертя!” та ін. Суспільство ще більше, 
ніж тепер (причина ж яка!), розколеться на дві нерівні частини і нага-
дуватиме елліністичну модель: зверху — кілька десятків тисяч без-
смертних богів, а знизу — багатомільйонна громада смертних. Поміж 
ними — герої, титани, яких за певні заслуги боги можуть взяти до себе 
на Олімп.

Еліта на Олімпі прагнутиме зробити безсмертя виключно своїм при-
вілеєм і встановить жорстку ієрархічну диктатуру. Із зростанням чи-
сельності населення (через безсмертя обраних) постане питання про 
непотрібність дітонародження... Що ж далі? Смертне людство навряд 
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чи змириться зі своїм становищем та існуванням безсмертної еліти. Що 
ж до еліти, то вона, безумовно, прагнутиме знищити непотрібну їй 
смертну більшість і замінити її роботами. Теж, до речі, біологічними.

У зіткненні двох могутніх сил ставки можуть виявитися такими 
великими, що сама земна цивілізація стане заручницею пристрастей, 
які можуть розпалитися до ніколи раніше небачених температур. При 
цьому не слід забувати, що ядерні арсенали на той час ще існувати-
муть... Жорстока логіка сучасного та й попереднього розвитку говорить 
про те, що змальований сценарій цілком реальний. Ось такий прогноз...

Моральна мудрість людства
Десятки століть нагромаджувало людство знання про життя, смерть, 

безсмертя. Вдумливо вчитаймося в мудрі висловлювання великих:
Відчуття життя стосується речей, які самі по собі дають задо-

волення, тому що життя — благо за природою. (Арістотель).
Найстрашніше зло — смерть — не має до нас жодного відношення: 

коли ми є, то смерті ще нема, а коли смерть настала, то нас уже нема. 
(Епікур).

Існує право, за яким ми можемо забрати у людини життя, однак 
немає права, за яким ми могли б відняти в неї смерть. (Ф. Ніцше).

Якщо життя — благо, то благом є й смерть, яка є необхідною умо-
вою життя. (Лев Толстой).

Найлегше в житті — померти, найважче — жити. (А. Азад).
Найперша умова безсмертя — смерть. (С.Є. Лец).
Хто помер, але не забутий, той безсмертний. (Лао-Цзи).
Життя — це боротьба за безсмертя. (М. Пришвін).
Цим висловлюванням — десятиліття, століття! Яка багата скарбни-

ця моральної мудрості людства! Звичайно, як писав Лев Толстой, “для 
сприйняття чужої мудрості потрібне насамперед самостійне мислення”. 
Саме самостійне мислення й дає змогу досить достовірно прогнозувати 
майбутнє, спираючись на мудрість минулого і сучасного.

Усе живе хоче жити. І цілком закономірним є бажання людини ви-
братися із скрути, розв’язати фатальний вузол загроз. І пошуки ці не-
безнадійні, якщо людина сама по собі є закономірним щаблем розвитку 
матерії, а не випадковою аномалією. “Я вірю, що людство віднайде 
розумне розв’язання складного завдання щодо здійснення величного, 
необхідного і неминучого прогресу за умови збереження людського і 
природного в природі”, — так коментував фатальні умонастрої другої 
половини ХХ ст. творець усезнищуючої бомби Андрій Сахаров.

Звичайно, виклики, що загрожують існуванню людства, останніми 
роками стали вагомішими і серйознішими, ніж ті, що їх мав на увазі 
учений. Але й тепер, безперечно, правильним залишається положення 
про те, що сама по собі воля освіченої людини, озброєної знанням об’єк-
тивної реальності та вірою у високий смисл свого існування, є найваж-
ливішою рушійною силою світової історії.

Не слід очікувати й на швидке згасання вулкану суперечностей на 
міжконфесійній та міжнаціональній основах. Водночас, ще більше мо-
жуть загостритися процеси активного “дроблення — об’єднання” дер-
жав. Усі ці події обов’язково супроводжуватимуться величезним під-
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вищенням технічної та наукової оснащеності осіб, задіяних у конфлік-
тах. По суті, якоюсь мірою втратить значення фактор чисельної 
переваги і значно зросте роль конкретного комбатанта (або групи ком-
батантів), який завдяки багатствам, зарозумілості й вишколу зможе 
диктувати свої умови всьому суспільству.

На критичному рубежі людської цивілізації
Ще порівняно недавно несприятливі наслідки тих чи тих злочинних 

дій, вчинених певними особами або й групами осіб, мали локальний 
характер і не становили загрози для людства в цілому. У нього залиша-
лася можливість “виправити помилку”, навіть якщо вона зумовила 
загибель однієї з його частин. Згадаймо численні цивілізації, що зникли 
з нашої планети. Їх загибель уповільнювала хід розвитку людства, але 
не змогла зупинити його, та й не стала його кінцем.

Тепер такий варіант може мати інші наслідки. У найближчому май-
бутньому масштабність і гострота несприятливих наслідків будь-яких 
помилкових (з погляду інтересів прогресу суспільства) дій небачено 
зростуть. Подібні дії в будь-якому одному регіоні земної кулі або одно-
му суспільстві набудуть не локального, а глобального значення. Тому 
будь-які, навіть найабстрактніші розрахунки, що передбачають (або 
хоча б не виключають) подібні дії, є аморальними і злочинними.

Це добре розумів В.І. Вернадський ще в перші роки XX ст. Він по-
переджав, що в історії Землі колись настане такий час, коли людина 
буде змушена взяти на себе відповідальність за подальшу еволюцію 
планети. Бо вплив на природу є “допустимим” — існує якась забороне-
на межа (про це йшлося в попередньому розділі), перейти яку людина 
не повинна за жодних обставин. І завдання науки — визначити цю 
межу.

Це зрозуміли також (але пізніше, після Другої світової війни) А. Ейн-
штейн, Б. Рассел, Д. Бернал. У своїх працях і заявах вони не раз звер-
талися до проблем еволюції людства у зв’язку з досягненням науки і 
техніки, висловлювалися за необхідність встановлення контролю.

Саме тоді видатний учений, один із творців ядерної та нейтронної 
фізики італієць Енріко Фермі поставив перед собою запитання — чому 
інопланетяни жодного разу не побували на Землі, не зробили спроби 
вступити в контакт з нашою цивілізацією? І ось у 1950 р. він зробив 
дуже простий, здавалося б навіть сумнівний висновок, який з того часу 
багато хто намагався заперечити, але ніхто так і не зміг спростувати. 
“Або, — вважав Е. Фермі, — земна цивілізація — єдина в усьому Все-
світі, або ж будь-яка інша цивілізація технологічно досить розвинута 
для того, щоб вступити в контакт з іншою цивілізацією, приречена на 
самознищення, найімовірніше — в результаті невідворотної техногенної 
катастрофи”.

Видатний учений, академік Й.С. Шкловський говорив, що ми, зем-
ляни, мабуть, не такі вже й далекі від того техногенного “дня-Х”, 
оскільки, за певними показниками, впритул наблизилися до фізичних 
меж деяких параметрів своєї життєдіяльності.

На цю тему в останні роки було здійснено чимало досліджень. Най-
більш відомими є праці, пов’язані з ініціативами відомого Римського 
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клубу. Вони привернули увагу громадськості до глобальних проблем 
сучасності, до тих небезпек, що чатують на людство. Водночас вони за-
свідчили, що використані методи моделювання недостатні для побудо-
ви розумних сценаріїв розвитку суспільства. Результати прогнозів роз-
витку світу М. Месаровича і Е. Пестеля, а потім — Д. Медоуза і Дж. Фор-
рестера зводилися до того, що, мовляв, людство переживає свій останній 
“золотий вік”. Попереду — прірва. А тому — зупинися, мить! “Нульове 
зростання” — ось єдина альтернатива всесвітньої катастрофи.

“Мальтус із комп’ютером”, — так охрестив “апокаліптичні проро-
цтва” Д. Медоуза англійський економіст К. Фрімен. “Жорстоке убозтво 
досі залишається головною проблемою для більшості людей у світі, а 
команда Медоуза на підставі своїх безглуздих досліджень закликає 
суспільство до нульового зростання!”, — писав К. Фрімен. “Ми справді 
є мальтузіанцями”, — відгукувався Медоуз.

Уявлення про розвиток світу Дж. Форрестера та Д. Медоуза викли-
кали гостру критику не тільки тому, що мальтузіанський песимізм може 
породити фаталістичний відчай, а й тому, що зосередження уваги лише 
на одному боці справи засліплює учасників дебатів настільки, що вони 
починають ігнорувати соціальні, політичні, воєнні та інші проблеми 
буття.

Саме в ці роки Збігнєв Бжезинський одним із перших висуває, як 
безпосередню стратегічну мету, тезу про створення системи глобально-
го планування і довгострокового розподілу світових ресурсів. Нові 
орієнтири розвитку, на його думку, це:

— по-перше, заміна, що відбувається в суспільстві, демократії на 
панування еліти, тобто поступова поява суспільства, яке дедалі більше 
контролюється і спрямовується, і в якому пануватиме еліта. Звільнена 
від впливу традиційних ліберальних цінностей, що стримують, ця елі-
та не буде вагатися, досягаючи своїх політичних цілей, і застосує най-
новіші досягнення сучасних технологій для впливу на поведінку су-
спільства та утримання його під суворим наглядом і контролем;

— по-друге, формування специфічної, наднаціональної влади, не на 
шляхах об’єднання всіх націй в єдину наддержаву, а внаслідок згурту-
вання провідних, індустріально розвинених країн, створення елітарно-
го клубу з таких країн.

Сильні й суперечливі почуття охоплюють кожного, хто замислюєть-
ся нині над майбутнім нашого світу через 20, 30 або 50 років, над тим 
майбутнім, в якому житимуть наші онуки і правнуки. Ці почуття — 
пригніченість, страх перед труднощами і трагічними небезпеками над-
звичайно складного майбутнього. Та водночас це — надія на силу розу-
му людства.

Так, надія на Розум і Людяність у душах мільярдів людей, які тіль-
ки й можуть, що протистояти хаосу, який реально насувається. Це 
також віра в нестримний науково-технічний прогрес, який протягом 
тисячоліть живився найсвітлішими помислами і прагненнями тисяч і 
тисяч гуманістів і тільки тепер по-справжньому почав виявляти поряд 
із загрозами людству свої чудові можливості щодо впорядкування світу, 
поліпшення життя всього населення планети.

Різні складові науково-технічного прогресу — урбанізація, індустрі-
алізація, автоматизація і комп’ютеризація, застосування найефектив-
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ніших добрив та отрутохімікатів, небачений розвиток біології та меди-
цини, поява реальних можливостей щодо зниження смертності і про-
довження життя — все це якнайтісніше взаємопов’язано. І нема жодної 
можливості заборонити, відмінити будь-які напрями прогресу, не зруй-
нувавши всієї цивілізації в цілому. На майже всезагальну думку, тіль-
ки загибель цивілізації у вогні всесвітньої термоядерної катастрофи або 
внаслідок епідемій, голоду, планетарного руйнування може повернути 
прогрес назад. Треба бути божевільним, щоб бажати такого. Однак 
можлива й помилка — страшна і фатальна.

Англійський дослідник Едвард Хупер вперше узагальнив величезний 
матеріал про події, які передували появі СНІДу, і дійшов висновку: 
вакцина від поліомієліту, що готувалася в науково-медичних лабора-
торіях, містила вірус “SIV — аналог смертельного вірусу, носіями яко-
го були мавпи. Зараження людства вірусом СНІДу стало наслідком 
страшної помилки вчених, які на початку 50-х років працювали в США 
та Бельгії над створенням живої вакцини проти поліомієліту. Саме 
після масової вакцинації й було зареєстровано перші випадки захворю-
вання людей “чумою XX століття”. Території початкового її поширення 
збігаються з районами, в яких використовувалася сироватка.

Глобальна трансформація наукової діяльності, що відбувається нині, 
не тільки звільняє віртуального джина, досі скутого в пляшці, а й ви-
няньчує химерного кримінального Голема, який швидко зростає і на-
бирає ваги. Останніми роками нестримно розширюються сфери людської 
практики і площі територій, вражених неприхованою злочинністю в 
галузі медицини.

...На майданчику Каліфорнійського університету в США спорудже-
но дивну скульптурну групу, в якій присутній і знаменитий, знайомий 
усім роденівський Мислитель, щоправда, в дещо інших пропорціях і 
своєрідному оточенні. Центром ансамблю є інший витвір — величезні 
мідні двері. Вся композиція наче уособлює те саме, сакраментальне: 
“Залиш надію всякий, хто сюди увійде...” Мимоволі народжується 
думка: зайнятий вирішенням складних і неоднозначних проблем стра-
тегічного та оперативного планування, масштабною перебудовою еко-
номіки, реалізацією нової схеми глобалізації відносин країн і народів 
світ Нового часу впритул підійшов до заборонених мідних дверей... І 
митрополит Анатолій Блюм попереджає: “Дуже небезпечними є спро-
би відкрити двері у вічність — можна не встигнути відсахнутися від 
прірви...”

XX століття — це стрімке розгортання широкої панорами драматич-
них, трагічних змін у структурі світових відносин: розпад колоніальної 
системи в її класичному варіанті; пробудження національної самосві-
домості в державах, що стали незалежними і виходять на старт само-
стійного розвитку; початок і кінець комунізму. Це століття зумовлене 
великими імперативами, що виникли перед людством унаслідок інду-
стріалізації світу: вичерпаністю земних і навколоземних ресурсів; де-
градацією біосфери і людини як біологічного виду; неможливістю тво-
рити, хай там що, без урахування планетарної та екологічної ціліснос-
ті світу; безпосередньої загрози всьому живому на Землі.

Великі імперативи висувають і нові великі завдання: збереження 
природи; досягнення єдності між природою та людиною; створення 
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загальнолюдської системи раціонального природокористування і жит-
тєзабезпечення людства.

Світ людський, на жаль, роз’єднаний. І не тільки — на континенти 
та держави. Він роз’єднаний ще й культурно — в найбільш загальному 
розумінні. Взаємозалежність змушує кожну країну постійно співвідно-
сити себе з іншими країнами. Отже, назріває необхідність спільного, 
погодженого, планового управління господарським і культурним жит-
тям на планеті. І немає значення, яка саме — “ядерна зима”, перетво-
рення біосфери на звалище сміття, вичерпання енергетичних ресурсів 
або щось інше! Деякі вчені вже навіть визначили строки настання тех-
ногенного кінця світу. Так, зокрема, американський вчений А. Раппо-
порт визначив “час-Х” — “не пізніше 2030 року”.

Стає дедалі зрозумілішим: щоб вижити на Землі в ХХІ ст., людство 
зобов’язане підпорядкувати свої дії, активність і допитливість найжор-
сткішим правилам. Справді, хіба можна людину, яка розуміє свою 
свободу лише як уседозволеність, узяти на борт космічного корабля, 
яким, власне, і є наша планета?! Отже, необхідна нова організація сус-
пільства. І у вирішенні цього глобального завдання надзвичайно зростає 
роль ООН.

У тих, хто вдивляється сьогодні в обриси XXI ст. — нової ери в іс-
торії людства, — мабуть, набагато менше ілюзій і милостивих очікувань, 
ніж у їхніх попередників сто років тому. Не виключено, що за сукуп-
ністю проблем, які постануть перед людством, нове століття буде най-
важчим в усій його історії.

Минулий вік пішов зі сцени, наче великий актор, якого проводжають 
не шквалом оплесків, а тривалою болісною паузою. Та хочеться споді-
ватися, що наприкінці XXI ст., залишаючи сцену життя, новий великий 
Майстер вигукне за Шекспіром:

“О чудо... Скільчи бачу я чудових створінь!
Який чудовий рід людський... О дивний новий світ, де живуть такі 

люди!”

Будемо сподіватися...
Усе сказане дає змогу наблизитися до комплексної оцінки ситуації 

та зробити висновки.

Висновки
У найтоншому напиленні живої матерії на поверхні нашої планети, 

у нестійкому мороці людської діяльності, майже невидимої з глибин 
неозорного і вічного Космосу, рухаються, розвиваються соціально-еко-
номічні відносини, вражаючи, потрясаючи світ прогресом і голодом, 
небаченим багатством і мерзенністю бідності, величчю звершень і скор-
ботою за їх долю. Ці відносини та їх суперечності досягли такої напру-
ги, що який аспект людської діяльності не взяти, всюди наражаємося 
на абсолют, подолати який неможливо без ризику для існування циві-
лізації.

Соціально-економічні відносини не з космічної далини, а на рівні їх 
реального буття виявляються зітканими із суперечностей грубих, си-
лових, з великою кровотечею або майже невидимих, заретушованих 
майстерними компромісами з напівтонами зведених нанівець заго-
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стрень. Вони загрожують зірвати сучасну цивілізацію — всю, якою вона 
є! — з її накатаної орбіти.

Новий етап еволюції на Землі (якщо він буде) не може настати авто-
матично. Це — такий же революційний стрибок, яким була поява на 
планеті спочатку Життя, а потім — Розуму. Однак, якщо перші два були 
результатом процесів природної еволюції або самоорганізації матерії, то 
третій етап може організувати людина, її інтелект, талант, воля!

Наука спроможна визначити заборонену межу пізнання. Вже сьогод-
ні. Вона може дати необхідні рекомендації щодо поведінки людей. Але 
суспільство має бути здатним сприйняти її рекомендації, виробити нові 
моральні настанови, нову мораль. Зокрема й позицію щодо клонування 
людини. Адже, можливо, що безсмертя саме і є тією забороненою межею, 
перейшовши яку гинули наші побратими по розуму в далекому Космосі?!

Так, наука може виявити ту межу, яку переступати людині не мож-
на. Та де гарантія, що “гомо сапієнс” сприйме це попередження і не 
перейде тієї згубної межі? Як зберегти людство від дій, смертельних 
для нього самого? чи ж кожного разу ми діємо розумно? А діючи на 
шкоду собі, чи кожного разу усвідомлюємо це?

На ці запитання не можна відповісти без глобальної оцінки процесів, 
які відбуваються в людському суспільстві.
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Биляцкий С.Д. Запрещенный предел познания или удачная инновация стабильно-
го развития?

Обоснована мысль, что существует некий запрещенный предел познания. До-
казано, что цивилизация постепенно превращается в основной фактор эволюции. 
Ее могущество по многим показателям начинает превышать могущество большин-
ства природных процессов, происходящих в биосфере. Подчеркивается, что нера-
зумное применение этой мощи может в какой-то момент стать трагедией для всего 
человечества.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, клонирование человека, продо-
лжительность жизни, глобализация.

Bilyatskyj S.D. Forbidden limit of knowledge successful innovation or sustainable 
development?

The article grounds the idea that there is a forbidden limit of knowledge. It is proved 
that civilization is becoming a major factor of the evolution. Its power in many aspects 
exceeds the power of the majority of natural processes occurring in the biosphere. It is 
stressed that an unreasonable exercising of this power may at some moment become a 
tragedy for all humanity.

Keywords: sustainable development, innovation, human cloning, life, globalization.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  

ГОСПОДАРСТВА
Проведено дослідження стану житлового фонду, позитивних та негативних 

результатів від запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у м.  Києві, розглянуто 
проблеми соціального захисту населення.

Ключові слова: житлове господарство, населення, послуги, тарифи, пла-
тежі, фінансування.
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робочими місцями значну кількість працездатного населення країни. 
Вони мають вагоме суспільне значення і наділені потужною ринковою 
й адміністративною владою. Тому стан підприємств ЖКГ істотно впли-
ває не лише на забезпечення нагальних потреб населення, а й на ство-
рення необхідних умов для функціонування всього господарського 
комплексу. Вдосконалення різних видів діяльності цих підприємств 
має позитивне  значення для підвищення добробуту населення.

Однак, як свідчить практика, актуальними  залишаються проблеми:
— повноти і своєчасності платежів населення за комунальні послуги;
— мінімізації заборгованості населення з платежів за комунальні 

послуги;
— підвищення фінансового стану підприємств ЖКГ;
— співвідношення доходів сімей та їхніх платежів  за комунальні 

послуги;
— якості комунальних  послуг та ін.
Аналіз останніх досліджень. Проблему результативності функціо-

нування підприємств ЖКГ досліджували А. Гриценко, В. Базилевич, 
О. Бакалінська,  З. Борисенко, В. Венгер, В. Кривуцький, О. Прутська, 
Д. Якубенко, О. Яременко, Я. чумаков та ін. Водночас безліч аспектів 
цього питання залишаються невисвітленими та потребують подальшо-
го опрацювання. Важливість і актуальність вказаної проблеми та її 
недостатнє розроблення обумовили вибір теми дослідження. До того ж 
в умовах сучасної ринкової економіки актуальним є питання реформу-
вання ЖКГ України, застосування заходів щодо енергозбереження в 
межах всієї країни, своєчасного  надання якісних послуг і відповідно 
своєчасності й повноти оплати мешканцями за надані послуги.

Перспективність досліджень цієї статті полягає в тому, що для утри-
мання житлових будинків у належному стані необхідні значні грошові 
кошти, найбільша частина з яких спрямовується  на оплату праці ро-
бітників, які безпосередньо обслуговують будинки, а кошти  мобілізу-
ються за рахунок ресурсів мешканців. 

Як відомо,  в розвинутих західноєвропейських країнах квартплата 
у середньому є значно  вищою відносно доходів населення. Нестача 
коштів у житлово-експлуатаційному об’єднанні (ЖЕО) через низькі 
тарифи ускладнює утримання житлового фонду на належному рівні 
відповідно до європейських стандартів. Це призводить до погіршення 
основних якісних параметрів житла і якості житлових послуг, що на-
даються безпосередньо квартиронаймачам. Тому у публікаціях обґрун-
товуються  пропозиції щодо зміни наявної системи розрахунків тарифів 
для того, щоб підвищити якість  комунальних  послуг.

Отже,  тема  аналізу розробки та запровадження економічно обґрун-
тованих тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудин-
кових територій у м. Києві та рекомендацій щодо вдосконалення меха-
нізму підвищення ефективності їх застосування є актуальною.

Метою статті є дослідження стану житлового фонду, позитивних та 
негативних результатів від запровадження економічно обґрунтованих 
тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій у м. Києві, розробка практичних рекомендацій щодо вдоско-
налення методики розрахунків.
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Для підвищення ефективності та забезпечення беззбитковості функ-
ціонування підприємств ЖКГ необхідно виконати такі завдання:

— створити інституційну базу на території міста для функціонуван-
ня всіх суб’єктів господарювання галузі у беззбитковому режимі;

— запровадити новий механізм тарифоутворення у житловій сфері 
за умови прозорої економічно обґрунтованої системи визначення рівня 
тарифів на житлово-комунальні послуги;

— удосконалити механізм адресного соціального захисту населення 
відповідно до змін чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Для виконання цих завдань необхідно 
здійснити певні заходи щодо оптимізації розміру, структури та меха-
нізму застосування тарифів. 

Насамперед необхідно  врегулювати питання щодо тарифоутворення 
в житлово-комунальній сфері з метою досягнення балансу між фінан-
совими потребами виробників/виконавців послуг із платоспроможністю 
споживачів (мешканців) шляхом прийняття відповідних нормативних 
актів. Це питання актуальне, оскільки має місце  заборгованість на-
селення з комунальних платежів, причому останнім часом вона має 
тенденцію до зростання.

Отже, актуально розробити комплекс заходів щодо погашення на-
селенням заборгованості за житлово-комунальні послуги та недопущен-
ня утворення нової заборгованості — це можна реально зробити за 
умови відновлення суспільного виробництва, однак цей шлях потребує 
певного  часу. Тому проблему заборгованості необхідно вирішувати за 
рахунок інших джерел, наприклад збільшення терміну розстрочення 
боргу, тобто встановлення реального для боржника періоду. Одночасно 
доцільно розробити механізм реального впливу на неплатників щодо 
обов’язковості погашення ними заборгованості, оскільки система штра-
фів не до всіх боржників соціально справедлива (у частини з них борги 
виникають через бідність).  

Зазначимо, що навіть за судовим рішенням практика стягнення з 
певних осіб солідарно заборгованості не завжди закінчується її пога-
шенням. Боржники з різних причин, насамперед через бідність, можуть 
частково виконувати своє зобов’язання з оплати житлово-комунальних 
послуг і одночасно з погашення заборговарності. У результаті в них 
виникає нова заборгованість за комунальні послуги перед балансоутри-
мувачем будинку.

Тому  пропонуємо плату за бідні верстви населення здійснювати за 
рахунок державних коштів (ЖЕО не повинні збіднюватися), але ці ко-
шти з часом покриваються мешканцями, і держава не збіднюється. 

Отже, доцільно розробити механізм формування тарифної політики 
в сфері ЖКГ на основі платоспроможності киян та соціологічних до-
сліджень їх фінансового стану. З метою встановлення об’єктивної вар-
тості послуг, на наш погляд, потрібно систематично провести економіч-
ний та технічний аудит цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, 
паралельно запровадити їх постійний моніторинг відповідно до обсягів 
та якості.

Крім того, важливо організувати відкритість процесу тарифоутво-
рення та інші заходи на міському рівні для того, щоб змінити механізм 
встановлення тарифів. 
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Проведений аналіз нормативних документів показав, що в м. Києві 
відсутній об’єктивний і регулюючий механізм контролю за відповід-
ністю цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та їх якісними по-
казниками, чітка схема перегляду та зміни тарифів. Одним із недоліків 
є закритість процесу тарифоутворення. Населення залишається прак-
тично відірваним від питань, пов’язаних з ціноутворенням, хоча вони 
насамперед стосуються мешканців  міста.

Комунальні послуги, які  мали б забезпечувати цивілізований побут 
громадян, за традицією надаються компаніями, що займають моно-
польне становище на ринку відповідних послуг. Від цього страждає 
споживач, оскільки він змушений “миритися” з цінами, які йому дик-
тують, а то й з якістю послуг.

На нашу думку, необхідно  переглянути існуючі тарифи та статті 
витрат  на утримання житлового фонду м. Києва, щоб виявити резерви 
для зниження витрат на основі визначення вартості житлово-комуналь-
них послуг на всіх етапах виробництва і постачання споживачу та зни-
ження рівня витрат і вартості послуг шляхом виведення економічно 
обґрунтованих витрат.

Процес тарифоутворення на комунальні послуги у житловому гос-
подарстві ґрунтується на собівартості цих послуг, тобто обсяг визна-
чається за витратним принципом. Основним недоліком цього принципу 
тарифоутворення є надання комунальним підприємствам можливості 
прямого чи опосередкованого отримання коштів з бюджету або від інших 
споживачів. Тому підприємства не зацікавлені у зниженні собівартості 
послуг. Застосування цього принципу слід вважати одним з недоліків 
тарифоутворення. В установлених тарифах на комунальні послуги ви-
значення розміру і відповідно покриття  складових  витрат, які пов’язані 
зі зростанням цін на продукцію і послуги виробничо-технічного при-
значення, залежить також від комерційних і промислових споживачів.

Такі фактори призводять до посилення диспропорцій між групами 
споживачів послуг та позбавляють тарифну систему регулювальної 
функції. Ці фактори зумовлюють гостру необхідність у майбутньому  
перегляді існуючих принципів тарифоутворення. 

Процес регулювання тарифоутворення, на наш погляд, повинен вклю-
чати порядок і механізм розрахунку тарифів на комунальні послуги та 
стимулювати зниження витрат отримувачів послуг за систематичну 
дисциплінованість, ресурсозбереження на підприємствах, які надають 
ці послуги. За  мету економічного стимулювання власних колективів 
мають взяти скорочення питомих витрат матеріальних та енергетичних 
ресурсів для виходу на режим беззбиткового господарювання. 

Як варіант пропонуємо застосувати принцип плановості, за яким  
розрахунок тарифу на комунальні послуги повинен включати визна-
чення розміру планових витрат послугонадавача  на одиницю послуги з 
урахуванням його потреби в ресурсах у натуральному вираженні та ба-
зового прибутку (як так званого природного монополіста). Мають також 
аналізуватися статті витрат базового тарифу, що підлягають індексації.

Вдосконалити систему розробки нормативів споживання відповідних 
видів послуг необхідно, погодивши їх з даними фактичного рівня спо-
живання, а також  передбачити зниження сум розрахунків за надання 
неякісних послуг або надання їх не в повному обсязі, тобто запровадити 
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диференціацію  наданих  послуг у неповному обсязі. Тоді можна вста-
новлювати і зниження плати за такі послуги. Нині ж на практиці таке 
зниження не застосовується, а факти недодання послуг систематичні.

На нашу думку, необхідно: 
— переглянути існуючі тарифи та статті витрат на утримання жит-

лового фонду м. Києва, щоб виявити резерви для зниження витрат на 
основі визначення вартості житлово-комунальних послуг на всіх етапах 
виробництва і постачання споживачу та зниження рівня витрат і вар-
тості послуг шляхом виведення економічно обґрунтованих витрат;

— своєчасно розробити та впровадити механізм відшкодування з 
бюджету різниці між фактичною вартістю робіт з обслуговування й 
утримання житлового фонду та затвердженого розміру тарифів, який 
має діяти до переходу на стовідсоткову оплату житлових послуг;

— забезпечити перехід до стовідсоткового відшкодування витрат на 
утримання житлового фонду відповідно до стандартів проживання та 
здійснювати накопичення грошових коштів на проведення капітальних 
ремонтів житлових будинків;

— офіційно забезпечити прозорість тарифів на утримання житлово-
го фонду для населення шляхом надання платіжних документів, в яких 
буде відображено фактичне надання послуг за всіма складовими;

— забезпечити вдосконалення системи соціального захисту населен-
ня шляхом переходу до системи персоніфікованих рахунків громадян, 
на які будуть перераховуватись всі види соціальної допомоги, в тому 
числі пільги з оплати житлово-комунальних послуг та житлові субсидії.

Використання такого механізму повинно дати можливість:
— забезпечити суто цільовий характер та прозорість направлення і 

використання бюджетних коштів;
— здійснювати адресність та строковість субсидіювання;
— якщо той чи інший вид послуг мешканці не отримали, то не здій-

снювати оплату за них;
— за умови вибору постачальника (виробника) комунальних послуг 

здійснювати оплату обраному виробнику/постачальнику.
Це має сприяти розвитку самоорганізації громадян у житловій сфе-

рі та посиленню їх контролю щодо якості житлово-комунальних послуг, 
розвитку товариств співвласників житла та інших об’єднань громадян, 
ринку професійних послуг з управління житловим фондом.

Нагадаємо, що розрахунок витрат на оплату за спожиту електроенер-
гію для освітлення місць загального користування проводиться за такою 
формулою:
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де Ел — складова тарифу з освітлення місць загального користування;
Si — кількість одиниць, які обслуговує електромонтер;
Nп — норма обслуговування на одну особу, встановлена колективним 

договором кожного підприємства, але не нижче, ніж норма, запропо-
нована Наказом № 59 від 4 серпня 1997 р. [1];

Змін — рівень мінімальної заробітної плати на відповідний момент 
обчислення, встановлений Законом України “Про Державний бюджет 
України”;

Кр — коефіцієнт розрядності працівників, який встановлюється від-
повідно до галузевої угоди та виконання відповідних робіт;

Кз — коефіцієнт запланованих невиходів, який встановлюється від-
повідно до міжгалузевої угоди;

Кс — коефіцієнт співвідношень до мінімальної тарифної ставки, який 
встановлюється відповідно до галузевої угоди та виконання відповідних 
робіт;

Кп — коефіцієнт доплат, який встановлюється відповідно до колек-
тивного договору та виконання відповідних робіт;

Всц — відсоток відрахування податків на заробітну плату в соціаль-
ні та інші фонди;

Внв — відсоток накладних витрат;
О — величина обов’язкових платежів до  бюджету;
М — вартість матеріальних витрат на одного працівника в місяць;
Ке — кількість кВт ― год використаної електроенергії для освітлення 

місць загального користування;
Те — вартість 1 кВт ― год електроенергії;
Sжп — загальна площа квартир (приміщень, призначених для про-

живання) в житловому будинку (гуртожитку);
Sнп1

 — загальна площа нежитлових приміщень у житловому будин-
ку (гуртожитку), які мають окремі виходи безпосередньо на сходові 
клітки.

На наш погляд, ця формула має бути спрощена, оскільки світлови-
промінювання залежить від електричного джерела, а не від площ освіт-
лювальних  приміщень, місць загального користування тощо.

Аналізуючи результати впровадження економічно обґрунтованих 
тарифів на послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових 
територій, можна стверджувати таке. 

Узагальнюючі показники ефективності виробництва (діяльності під-
приємств) — приріст платежів за житлово-комунальні послуги дає під-
приємствам реальну базу для планування  та витрачання  одержаних 
коштів на придбання основних засобів, можливості вдосконалювати 
структуру і підвищувати  рівень надання послуг з утримання будинків, 
одержувати частково прибуток і направляти одержані кошти на модер-
нізацію будинків, в тому числі на заходи, пов’язані з енергозбереженням 
будинків.

Такими показниками ефективності використання праці (персоналу), 
як приріст платежів за житлово-комунальні послуги,  оцінюється  мож-
ливість підприємств своєчасно проводити виплату заробітної плати 
робітникам, які обслуговують будинки, а також сплачувати податки. 
Своєчасна виплата заробітної плата, матеріальне стимулювання у ви-
гляді премій та доплат дає можливість вимагати від персоналу надання 
якісних послуг.
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Показники ефективності використання виробничих основних і обо-
ротних засобів, що обумовили приріст платежів за житлово-комуналь-
ні послуги,  свідчать про зростання потенціалу комунальних підпри-
ємств, який  дозволяє  закупляти нову комп’ютерну техніку, додаткові 
машини та механізми (на кшталт газонокосарки), тракторці, снігопри-
биральні машини — для підвищення якості послуг.

Зростання показників ефективності використання фінансових ко-
штів (оборотних коштів і капітальних вкладень), зокрема приросту 
платежів за житлово-комунальні послуги, свідчать про збільшення 
фінансового потенціалу комунальних підприємств, що відповідно дає 
їм змогу своєчасно розраховуватись зі всіма контрагентами, які обслу-
говують житловий фонд: перевізники сміття, виконавці з технічного 
обслуговування ліфтів тощо.

Проблеми аналізованих тарифів вирішуються одночасно з пробле-
мами соціального захисту населення. Необхідно провести реформуван-
ня у сфері соціального захисту населення, щоб органи місцевої вико-
навчої влади та місцевого самоврядування, уповноважені ними органі-
зації забезпечили неможливість:

— включення до тарифів на комунальні послуги необґрунтованих 
витрат, пов’язаних з монопольним становищем організацій ЖКГ;

— зниження якості послуг, обумовлених нормативами та договора-
ми на технічне обслуговування та надання послуг;

— невиправдано високого рівня тарифів за понаднормове надання 
житлово-комунальних послуг.

Для цього необхідно запровадити систему державних соціальних 
стандартів та нормативів у сфері житлово-комунального обслуговуван-
ня, які встановлюються з метою визначення державних гарантій щодо 
надання житлово-комунальних послуг і встановлення розмірів плати 
за житло та комунальні послуги й забезпечують реалізацію конститу-
ційного права громадянина на житло.

Тому потрібно передбачити, щоб основою для розрахунку обсягів 
необхідних видатків під час формування відповідних бюджетів для за-
безпечення фінансування нарахованих пільг та призначених субсидій 
були  соціальні нормативи, встановлені чинним законодавством:

— соціальна норма житла, щодо оплати якої держава надає пільги 
та призначає субсидії малозабезпеченим верствам населення відповідно 
до їх динамічних платіжних можливостей;

— нормативи споживання послуг, які затверджуються для розра-
хунків із споживачем;

— нормативи платежів від громадян щодо витрат на утримання 
житла і комунальних послуг залежно від доходів сім’ї.

Висновки та пропозиції. Отже, незважаючи на велику кількість 
проблем, які ще не вирішені, у цілому у м. Києві прийняття чинних, 
економічно обґрунтованих на даний час тарифів має позитивний еко-
номічний ефект. Тому початі реформи слід продовжувати одночасно їх 
модернізуючи. 

Житлове господарство столиці характеризується високим рівнем 
монополізації комунальних підприємств щодо  утримання житла в усіх 
районах міста. Недосконалість системи управління в сфері функціону-
вання суб’єктів природних монополій у ЖКГ, затягування процесу його 
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реформування призвели до того, що підприємства галузі не можуть 
ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам по-
слуги належної якості. 

Житлове господарство належить до соціально важливих  секторів 
економіки України. Нині більшість житлово-експлуатаційних підпри-
ємств є збитковими. Така ситуація спричинена тим, що споживачі ви-
магають надання якісних та недорогих послуг, а фінансування ЖЕО 
обмежене через низький рівень тарифів. Підвищення тарифів призво-
дить до соціального протесту та стримується органами влади.

Тому, на наш погляд, держава має прямо фінансувати ЖЕО, відмо-
витися від ПДВ при сплаті  послуг на користь ЖЕО.
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БРАК ГОТЕЛІВ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАТОРІВ  
ЯК ФАКТОР, ЩО СТРИМУЄ  

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються сучасні тенденції виникнення та функціонування на 

території України готелів міжнародних операторів, аналізуються позитивні та не-
гативні наслідки таких змін на ринку готельних послуг України. Пропонуються 
заходи для покращення інвестиційної привабливості України в готельному секто-
рі, які необхідно вирішити найближчим часом.

Ключові слова: туризм, ринок готельних послуг, готелі міжнародних 
операторів, конкурентоспроможність, туристичні потоки, туристична інф-
раструктура, залучення міжнародних туристичних брендів в Україну. 

Туризм є важливою складовою будь-якої економіки. Розвиток галу-
зі сприяє торгівлі, зростанню кількості робочих місць, створенню інф-
раструктури тощо. В умовах глобалізації туристична діяльність набуває 
стратегічного значення: завдяки туризму встановлюються та налаго-
джуються політичні та економічні зв’язки між країнами, зростає рівень 
обізнаності про їхні культурні та історичні цінності, що підсилює зна-
чення країни на світовій арені.

Якщо на початку незалежності туристична галузь України вважа-
лася слабо розвиненою, то сьогодні експерти налаштовані більш опти-
містично. Одним із ключових факторів у покращенні іміджу країни як 
туристичної одиниці виступає підвищення рівня обізнаності про Укра-
їну у світі. Важливу роль у цьому процесі відіграли міжнародні події, 
які відбулися на території України останніми роками. Так, футбольний 
чемпіонат Євро-2012 став не тільки важливою подією у світі спорту, а 
й фактором, що сприяв поширенню знань про українські регіони для 
багатьох європейців. Про Київ, Львів, Харків і Донецьк, — міста, в 
яких відбувалися матчі, — заговорили в Європі як про цікаві туристич-
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ні об’єкти. Поява нових рейсів відомих в Європі лоукостів також по-
зитивно вплинула на кількість гостей, які швидко й досить дешево нині 
можуть дістатися до Києва. Таким чином, міжнародна спортивна подія, 
нові бюджетні авіарейси та інші позитивні зміни значно підвищили 
рівень туристичних потоків до України.

Водночас зріс і рівень запитів щодо готельної інфраструктури. Су-
часні туристи досить обізнані та мають змогу самостійно планувати свою 
подорож, обираючи готель та транспортний засіб, створюючи індивіду-
альний маршрут. Тому однією з найбільших проблем для відвідувачів 
України, на нашу думку, є недостатня кількість готелів міжнародних 
операторів. Саме цей факт стримує відвідування України потенційними 
туристами зі всього світу, насамперед із Європи. 

Проблемам розвитку та регулювання туризму в Україні присвяче-
но багато наукових досліджень. Теоретичні проблеми розвитку туриз-
му розглядаються у працях таких науковців, як Г.А. Бондаренко, 
О.П. Дурович, О.О. Любіцева, Є.В. Панкратова, Т.М. Сергеєва, 
В.І. Стафійчук, І.М. Школа, В.К. Федорченко, Н.В. чорненька [1] та 
ін. Аналізу готельної справи присвячені роботи М.П. Мальської,  
Г.Б. Муніна, Х.Й. Роглева [2] та ін. Водночас ґрунтовного наукового 
аналізу факторів, що стримують розвиток туризму в Україні, зокрема 
і недостатньої кількості готелів міжнародних операторів, на сьогодні 
немає.

Тому метою статті є аналіз проблеми функціонування на території 
України готелів міжнародних операторів, виявлення позитивних і не-
гативних наслідків такого функціонування для розвитку туризму в 
Україні. 

Аналіз сучасного стану розвитку готельного господарства України 
свідчить, що перші етапи реформування економіки країни не сприяли 
модернізації галузі. Причини такого стану полягали у невирішених 
питаннях зміни форми власності, низькій матеріально-технічній базі 
готельних підприємств, недостатності кваліфікованих кадрів, втраті 
ділових зв’язків із країнами світу, масштабних інфляційних процесах, 
різкому падінні купівельної спроможності населення. Це лише незнач-
ний перелік причин, які сприяли погіршенню умов функціонування 
галузі [5]. 

З іншого боку, в країнах із розвиненою економікою протягом 
останніх років ситуація складалася зовсім інакше — готельне госпо-
дарство успішно розвивалося: народжувалися нові готельні бренди, 
створювалися кращі умови для функціонування ринку, підвищува-
лися стандарти обслуговування тощо. Таким чином, сьогодні всі го-
телі міжнародних операторів мають певний рівень обслуговування, 
тоді як рівень сервісу в українських готелях тільки почав наближа-
тися до міжнародного рівня. Говорячи про готелі міжнародних опе-
раторів, автор має на увазі всесвітньо відомі готельні мережі, які 
дозволяють просувати на світовий туристичний ринок високі стан-
дарти обслуговування, а також сприяють підтримці готельного об-
слуговування туристів. 

Виникнення готельних мереж сприяє поширенню і значному підви-
щенню рівня організації виробництва й обслуговування туристів, ство-
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ренню певного іміджу готельного обслуговування. У готелі певного 
бренду в інших незнайомих країнах турист почувається майже як удо-
ма, у знайомій і комфортній обстановці [8].

З 1950-х рр. у світовій готельній індустрії утвердилися різні моделі 
організації готельної справи [8]. Розглянемо три основні з них.

Перша, модель “Ritz”, пов’язана з ім’ям швейцарського підприємця 
Цезаря Рітца. Багато престижних готелів світу носять його ім’я (напри-
клад, готель “Ritz” у Парижі). Основна ставка в цих готелях робилася 
на європейські традиції вишуканості й аристократизму. Нині ця модель 
зазнає кризи. На нашу думку, цей факт пов’язаний з демократизацією 
готельних стандартів у світі.

Друга модель пов’язана з ім’ям американського підприємця Кеман-
сі Уїльсона (готельна мережа “Holiday Inn”): вона відрізняється біль-
шою гнучкістю в задоволенні потреб клієнта у поєднанні з додержанням 
досить високих стандартів обслуговування.

Основні вимоги в готельних мережах, організованих за цією модел-
лю, є такими: єдність стилю (архітектура, інтер’єр) та позначень і зов-
нішньої інформації; просторий і функціональний хол; швидкість реє-
страції клієнтів; номери, передбачені для постійних клієнтів; сніданок 
“шведський стіл”; наявність конференц-залу; гнучка система тарифів; 
єдине управління, маркетинг і служба комунікації. Під контролем го-
тельних ланцюгів, побудованих за другою моделлю, перебуває понад 
50 % всіх готельних номерів у світі. 

Уже зазначений готельний бренд “Holiday Inn” нині входить до 
складу компанії “InterContinental Hotels Group”, найкрупнішої мережі 
готелів у світі (600 000 номерів у 4200 готелях у більше, ніж 100 краї-
нах світу). Також оператору належать готелі брендів “InterContinental”, 
“Crowne Plaza”, “Hotel Indigo”, “Holiday Inn Express”, “Staybridge 
Suites”, “Candlewood Suites”. В Україні на сьогодні функціонує лише 
два готелі компанії: “Holiday Inn” та “InterContinental”, розташовані у 
Києві.

Компанія “Accorhotels” також об’єднує низку добре відомих у сві-
ті готельних брендів: “Sofitel”, “Pullman”, “MGallery”, “Grand Mercure”, 
“Novotel, Suitehotel”, “Mercure”, “Ibis”, “Ibis Style”, “Ibis Budget”, 
“Hotel F1”, “Thalassa Sea & Spa”, “Adagio”, “Orbis”, “Etap”. В Україні 
сьогодні функціонує лише один готель компанії “Ibis” у Києві.

Третя модель — незалежні готельні мережі (наприклад, “Best 
Western”). У цьому випадку під єдиною торговельною маркою поєдну-
ються досить різні готелі, що дотримуються певних стандартів і надають 
певний набір послуг незалежно від країни розташування. Готелі-члени 
мережі платять внески до єдиного фонду, що витрачається на спільну 
рекламну і маркетингову діяльність, просування продукту. При цьому 
цілком зберігається їхня фінансово-економічна й управлінська само-
стійність [8].

У табл. 1 подано лідерів сучасного світового готельного ринку, які 
мають значний вплив на міжнародний туризм, а на рис. 1 — інформацію 
про розподіл ринку міжнародних готельних послуг між провідними 
операторами. 



87Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

Таблиця 1. Міжнародні готельні оператори, що належать до “першої 
 де сятки”*

Назва опера-
тора

Загальна 
кіль- 
кість 

готелів

Кіль- 
кість 

країн, 
в яких 

розташо- 
вані 

готелі

Загаль- 
ний  

номер-
ний 

фонд

Країна 
розмі- 
щення  
штаб-

квартири

Деякі готельні бренди 
оператора

“Inter 
Continental  
Hotel Group”

4200 100 600 000 Велика 
Британія

“Crowne Plaza”, 
“Holiday Inn”, 

“InterContinental”, 
“Holiday Inn Express”

“Wyndham  
Hotel  
Group”

7000 67 560 000 США “Super8”, “Ramada 
Worldwide”, “Days 

Inn”
“Marriott 
Inter- 
national”

2800 67 499 165 США “Courtyard”, 
“American Resorts 
Group”, “The Ritz-

Carlton Club”
“Hilton  
Worldwide”

3900 90 650 000 США “Waldorf Astoria 
Hotels & Resorts”, 
“Conrad Hotels & 
Resorts”, “Hilton 

Hotels & Resorts”, 
“Double Tree by 

Hilton”
“Accor  
Group”

4000 90 500 000 Франція “Sofitel”, “Mercure 
Accor Hotels”, 

“Formula 1”, “Ibis”, 
“Etap”, “Studio 6”, 

“Motel 6”
“Choice  
Hotels”

6023 40 502 460 США “Clarion”, “Quality”, 
“Comfort”

“Best  
Western”

4100 100 308 000 США “Best Western Plus”, 
“Best Western”, “Best 

Western Premier”
“Starwood  
Hotels  
and Resorts”

1000 65 — США “Sheraton Hotels & 
Resorts”, “Westin 
Hotels & Resorts”, 

“St. Regis”, “W 
Hotel”, “Aloft”

“The Carlson  
Rezidor  
Hotel  
Group”

420 73 — США “Radisson Blu”, 
“Radisson Resort & 

SPA”

“Hyatt  
Hotels  
Corporation”

400 45 — США “Grand Hyatt”, “Hyatt 
Regency”, “Park 

Hyatt”, “Hyatt Place”, 
“Hyatt Summerfield 

Suites and Hyatt”

* Джерело. Складено автором за даними: Десять крупнейших воротил го-
стиничного бизнеса [Эл. ресурс]. — Режим доступа: http:www://rosinvest.com/
acolumn/ blog/turizm_i_otdih/ 371.html. 
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Рис. 1. Розподіл світового готельного ринку між провідними готельними 
операторами (за кількістю готелів)

Серед зазначених світових лідерів готельної індустрії можна виді-
лити 6 наймогутніших корпорацій, які мають частку більшу, ніж 10 % 
ринку (зокрема, ринок лідерів): “Wyndham Hotel Group”, “Choice 
Hotels”, “InterContinental Hotel Group”, “Hilton Worldwide”, “Accor 
Group”, “Best Western”.

Зазначимо, що більше половини найвідоміших міжнародних опера-
торів мають американське походження, але майже кожна з готельних 
мереж має на меті інтеграцію в європейський простір, у який входить 
і Україна.

У цьому контексті очевидно зростання значення міжнародного ту-
ризму для нашої країни. Україна інтегрується в європейський еконо-
мічний простір, тому все важливішим є поширення інформації щодо 
культурних, географічних, історичних особливостей країни. 

Важливим органом, що відображає євроінтеграційний рівень країни, 
є Європейська туристична комісія, членство у якій наша держава має 
з 2005 р. Це дає можливість Україні значно підвищити свій рейтинг як 
країни туристичної, іноземцям — краще ознайомитися з її туристич-
ними принадами. Організація має потужні інформаційні системи в 
мережі Інтернет, які дуже популярні серед іноземних громадян. Голов-
ною метою Європейської туристичної комісії є створення спільного поля 
європейського туризму через проведення відповідної політики та ді-
яльності, насамперед рекламно-інформаційної, з просування інтегро-

“Radisson Hotels &   
Resorts” — 1 %

“Hyatt Hotels 
Corporation” — 1 %

“Starwood Hotels and   
Resorts” — 3 %

“Best  
Western” — 

12 %

“Choice  
Hotels” —

18 %

“Accor  
Group” —

12 %
“Hilton  
World- 

wide” —
12 %

“Wyndham  
Hotel Group” — 

21 %

“InterContinental  
Hotel Group” —

12 %

“Marriott  
International” —

8 %



89Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

ваного іміджу та корпоративного туристичного продукту об’єднаної 
Європи на світовому ринку [7]. 

Як уже зазначалося, рівень інтересу до України у 2012 р. був досить 
високий (див. табл. 2, рис. 2). Тому так важливо це використати для 
отримання іноземними туристами позитивного враження про країну. 
На жаль, українські готелі не завжди цьому сприяють.

Таблиця 2. Туристичні потоки України за 2000—2012 рр.*

Роки

Кількість 
громадян 
України, 
які виїж- 
джали за 
кордон, 
усього1

Кількість 
іноземних 

грома-
дян, які 

відвідали 
Україну, 
усього1

Кількість 
туристів, 
обслуго-

ваних 
суб’єкта- 

ми туристич - 
ної діяль- 

ності 
України, 

усього2

Із загальної кількості 
туристів2:

Кіль- 
кість 

екскур- 
сантів2

іно- 
земні 
тури- 

сти

турис- 
ти —гро-
мадяни 

України, 
які виїж- 
джали за 

кордон

внут- 
рішні 

туристи

2000 13 422 320 6 430 940 2 013 998 377 871 285 353 1 350 774 1 643 955

2001 14 849 033 9 174 166 2 175 090 416 186 271 281 1 487 623 1 874 233

2002 14 729 444 10 516 665 2 265 317 417 729 302 632 1 544 956 1 991 688

2003 14 794 932 12 513 883 2 856 983 590 641 344 332 1 922 010 2 690 810

2004 15 487 571 15 629 213 1 890 370 436 311 441 798 1 012 261 1 502 031

2005 16 453 704 17 630 760 1 825 649 326 389 566 942 932 318 1 704 562

2006 16 875 256 18 935 775 2 206 498 299 125 868 228 1 039 145 1 768 790

2007 17 334 653 23 122 157 2 863 820 372 455 336 049 2 155 316 2 393 064

2008 15 498 567 25 449 078 3 041 655 372 752 1 282 023 1 386 880 2 405 809

2009 15 333 949 20 798 342 2 290 097 282 287 913 640 1 094 170 1 909 360

2010 17 180 034 21 203 327 2280757 335 835 1 295 623 649 299 1 953 497

2011 19 773 143 21 415 296 2 199 977 234 271 1 250 068 715 638 823 000

2012 21 432 836 23 012 823 3 033 647 269 969 1 956 483 807 195 865 026

1 Включно з одноденними відвідувачами (за даними адміністрації Державної 
прикордонної служби України).

2 2000—2010 рр. за даними Міністерства інфраструктури України, починаю-
чи з 2011 р. за даними Державного комітету статистики України.

* Джерело. Складено автором за даними офіційного сайта Державної служби 
статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

Аналізуючи рис. 2, можемо зробити висновок — кількість іноземних 
громадян, які відвідують Україну, зростає з кожним роком. Незважа-
ючи на те, що у кризові роки відбулося зменшення туристичних потоків, 
сьогодні відзначається позитивна тенденція збільшення кількості ту-
ристів. З 2000-го р. кількість іноземних громадян, які відвідали Укра-
їну, збільшилась з 6,4 до 23,0 млн осіб на рік, причому у 2012-му р. 
туристичний потік порівняно з 2011 р. збільшився на 1,6 млн осіб (див. 
табл. 2). Важливу роль у цьому відіграла поява на території України 
готелів міжнародного рівня.
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Рис. 2. Динаміка кількості внутрішніх та іноземних туристів, які відвіда-
ли Україну за 2000—2012 рр.*

* Джерело. Складено автором за даними офіційного сайта Державної служби 
статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Поява нових всесвітньо відомих готельних брендів на території Укра-
їни має свої переваги та недоліки (див. табл. 3), але безумовно, що пере-
ваги все ж суттєвіші. 

Таблиця 3. Переваги та недоліки появи готелів міжнародних операторів 
в Україні*

Переваги Недоліки

• Підвищення загального рівня надання го-
тельних послуг на території України.
• Стимул для покращення рівня обслуговуван-
ня національних готельних господарств, що 
вже функціонують.
• Позитивний вплив на обсяг туристичних 
потоків.
• Покращення іміджу України

• Загроза для національних 
готельних господарств — поява 
нових сильних конкурентів

* Джерело. Складено автором.

За даними табл. 3, основним негативним фактором появи готелів 
міжнародних операторів в Україні можна вважати загрозу високої кон-
куренції для національних готельних мереж, а також окремих готель-
них господарств. Але однозначно визнати таку загрозу недоліком важ-
ко — на сьогодні вже помітна реакція на появу готелів іноземних брен-
дів: велика кількість старого готельного фонду реконструюється, 
створюються нові проекти будівництва, ростуть мережі готелів україн-
ських операторів. Так, враховуючи збільшення попиту на недорогі го-
тельні послуги, компанія “Прем’єр Інтернешнл” (Premier International) 
вирішила створити мережу двозіркових готелів під назвою “Компас”. 
Мережа буде розвиватися на зовсім нових умовах для готельного ринку 
України — за франчайзинговою схемою. Схожі плани озвучує ще один 
український оператор “Reikartz”. Таким чином, протягом 3—4 років 
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готельний бізнес України поповниться якісним і доступним продук-
том [4].

Проте існує ще кілька змістовних переваг поширення готелів з між-
народними іменами:

— готелі українських операторів, які мають ту чи іншу кількість 
зірок, не завжди відповідають рівню європейських готелів аналогічної 
категорії;

— європейські туристи звикли користуватися системою он-лайн 
бронювання (booking.com, tripadvisor.com), але не всі готелі україн-
ських операторів представлені у найбільш популярних мережах пошу-
ку готелів. Більше того, не всі українські готелі передбачають можли-
вість забронювати на своїх сайтах номер у режимі он-лайн, малі готель-
ні господарства взагалі не мають своїх сторінок у мережі Інтернет;

— враховуючи той факт, що загальний рівень цін на готельні по-
слуги в Україні досить високий, європейський турист не хоче купувати 
“кота у мішку”, тому надає перевагу дорожчому, але перевіреному но-
меру у готелі знайомого бренду.

Зазначимо, що останнім часом процес появи в Україні готелів відо-
мих брендів значно активізувався. На сьогодні на території України 
функціонує 16 готелів 9-ти міжнародних готельних операторів, при-
чому більшість з них були відкриті за останні 2—3 роки. У табл. 4 та 
на рис. 3 подано інформацію щодо діючих на українському ринку готе-
лів міжнародних операторів.

Таблиця 4. Готелі міжнародних операторів в Україні в 2013 р.*

Оператор Назва готелю Місто

“The Carlson Rezidor Hotel 
Group”

“Radisson Blu Hotel” Київ

“Radisson Resort & SPA” Алушта

“Radisson Blu Resort” Яремча

“Park Inn by Radisson” Донецьк

“Radisson Blu Hotel”, “Kyiv Podil” Київ

“Wyndham Worldwide” “Ramada Donetsk” Донецьк

“Ramada Encore Kiev” Київ

“Ramada Lviv” Львів

“InterContinental Hotel 
Group”

“Holiday Inn Kiev” Київ

“InterContinental Kiev” Київ

“Fairmont Hotels & Resorts” “Fairmont Grand Hotel Kyiv” Київ

“Accor Group” “Ibis Kiev Shevchenko Boulevard” Київ

“Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide”

“Four Points by Sheraton” Запоріжжя

“Best Western” “Best Western Sevastopol” Севасто-
поль

“Hyatt Hotels Corporation” “Hyatt Regency Kiev” Київ

“Rixos” “Rixos Prykarpattya” Трускавець

* Джерело. Складено автором.
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Рис. 3. Кількість готелів міжнародних операторів, що працюють на укра-
їнському ринку

* Джерело. Складено автором.

За даними рис. 3, найбільша частка ринку міжнародних готельних 
брендів належить компанії “The Carlson Rezidor Hotel Group”, представ-
леної в Україні п’ятьма готелями (три з них було відкрито за останній 
рік). На думку автора, у майбутньому в Україні й надалі щороку будуть 
з’являтися готелі міжнародних мереж. Вже зараз готуються до відкрит-
тя готелі оператора “Starwood Hotels & Resorts Worldwide” (“Hotel 
Bristol” в Одесі та “Sheraton Kiev Olympiysky Hotel” у Києві); найближ-
чим часом почне свою роботу перший в Україні готель всесвітньо відо-
мого оператора “Hilton Worldwide”; після доволі довгої реконструкції 
готель “Лейпциг” відкриється з новою назвою “Renaissance Marriott” 
тощо.

Аналізуючи географію поширення міжнародних готельних брендів, 
необхідно наголосити — готелі міжнародного рівня почали з’являтися 
за межами столиці, що демонструє іноземний інтерес не тільки до Ки-
єва, а й до інших міст країни. Але половина всіх існуючих об’єктів все 
ще розташована саме у Києві (див. рис. 4).
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Рис. 4. Географія розміщення міжнародних готельних брендів в Україні

* Джерело. Складено автором.

Незважаючи на те, що список всесвітньо відомих брендів щороку 
доповнюється, якщо порівняти Україну з найближчими країнами-сусі-
дами (Польщею, Росією, Словаччиною, Угорщиною), то бачимо багато 
можливостей подальшого розвитку.

Розглянемо причини, які стримують вихід міжнародних операторів 
на український ринок. Експерти поділяють їх на дві категорії:

— пов’язані з економіко-правовою діяльністю країни (економічна й 
політична нестабільність України, недосконалість правової бази, ко-
рупція у всіх органах влади тощо);

— пов’язані зі сферою бізнесу (відсутність міжнародного досвіду; 
відсутність об’єктів будівництва, які відповідають стандартам операто-
ра; проблеми комунікації з українськими девелоперами тощо).

Окремо можна виділити ще один фактор, що стримує розвиток го-
тельної сфери. Існує декілька варіантів створення готелю з міжнародним 
ім’ям. Перший — оператор будує чи реконструює готель, який стає його 
власністю, другий — відповідно до договору, укладеного готельними 
операторами (франшизодавцями) і незалежними готелями, що стають 
складовою ланцюга, останнім надається право використовувати з ко-
мерційною метою фірмовий знак оператора, технічну і комерційну ін-
формацію, інформаційні системи бронювання, технічну допомогу, пра-
во на навчання персоналу тощо. Франшизне підприємство сплачує за 
це обумовлену в договорі компенсацію [8]. Другий варіант більш про-
гресивний, проте для українських власників готелів він є не дуже при-
вабливим, оскільки у результаті цього вони мають додаткове наванта-
ження на бюджет й постійний контроль з боку оператора.

Зазначимо, що рівень зацікавлення міжнародних операторів укра-
їнським ринком щодалі зростає, тому вже нині деякі з них повідомля-
ють про свої плани. Позитивні зрушення пов’язані, насамперед, із 
вдалим виходом на ринок зазначених брендів, які своїм прикладом 
демонструють — український ринок має великий потенціал. 
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Але, незважаючи на позитивну динаміку, поява готелів міжнародних 
мереж в Україні — це не закономірність. Рішення вивести той чи інший 
готельний бренд на український ринок доволі часто пов’язане з індиві-
дуальним ставленням менеджера до країни, тобто суб’єктивний погляд 
конкретного керівника на український готельний ринок та його згода 
ризикувати — основні фактори, які впливають на позитивний результат. 
На жаль, більшість міжнародних операторів оминають Україну, бажа-
ючи мати готелі своїх брендів у країнах із більш передбачуваною еко-
номічною і політичною ситуацією. 

Таким чином, для залучення міжнародних брендів в Україну необ-
хідні певні кроки, і особливо — в інвестиційній галузі. Для покращен-
ня інвестиційної привабливості України в готельному секторі необхід-
но вирішити такі питання: запровадити чітке законодавче визначення 
готельного господарства у туристичній галузі, а також його відомче 
підпорядкування; врегулювати права власності на землю, особливо для 
іноземних інвесторів; вирішити питання зміни форми власності; підви-
щити рівень спеціалізації кадрів; освоїти природний та історико-куль-
турний потенціал туристичних регіонів країни; організувати підтримку 
на державному рівні формування готельних ланцюгів із новими стан-
дартами готельного сервісу [5]. 

Тільки за таких умов в Україну масово прийдуть міжнародні готель-
ні оператори. А це, в свою чергу, об’єктивно стане найпотужнішим 
фактором розвитку туристичного бізнесу та всієї туристичної галузі, 
дасть змогу українському туризму ефективно інтегруватися у глобаль-
ний туристичний ринок.
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Кучай О.В. Недостаток отелей международных операторов как сдерживающий 
фактор развития туризма в Украине.

В статье рассматриваются современные тенденции появления и функционирова-
ния на территории нашего государства гостиниц международных операторов, анализи-
руются позитивные и негативные последствия таких изменений на рынке гостиничных 
услуг Украины. Предлагаются мероприятия для улучшения инвестиционной привле-
кательности Украины в гостиничном секторе, которые необходимо решить в ближай-
шей перспективе.

Ключевые слова: туризм, рынок гостиничных услуг, гостиницы международных 
операторов, конкурентоспособность, туристические потоки, туристическая инфра-
структура, привлечение международных туристических брендов в Украину.

Kuchay O.V. Shortage of hotels of international operators as a retentive factor of 
development of tourism in Ukraine.

The modern tendencies of appearance and functioning on territory of our state of 
hotels of international operators are examined in the article, the positive and negative 
consequences of such changes are analysed at the market of hotel services of Ukraine. 
Measures are offered for the improvement of investment attractiveness of Ukraine in a 
hotel sector, which must be decided in the nearest prospect.

Keywords: tourism, market of hotel services, hotels of international operators, 
competitiveness, tourist streams, tourist infrastructure, bringing in of international 
tourist brands to Ukraine.
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ЕФЕКТИВНОГО РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ
Проаналізовано ефективність кластерної системи господарювання як потужно-

го ринкового механізму інтеграції національного виробництва у світовий конку-
рентоспроможний простір. Виявлено, що кластерний підхід забезпечить ефективне 
використання основного капіталу, посилить інноваційний процес в усіх галузях 
національної економіки та сприятиме модернізації зовнішньоекономічної діяль-
ності.

Ключові слова: кластеризація, кластерна система господарювання, інно-
ваційний розвиток, світовий конкурентоспроможний простір.

Сучасний стан світогосподарського сектору економіки характеризу-
ється розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на 
основі швидкого збільшення продуктивних сил, спричиненого приско-
ренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійне зро-
стання концентрації виробництва й укрупнення його розмірів, що по-
силює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє 
розвитку міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва.

Світовий досвід реалізації національних стратегій щодо питань між-
народної економічної інтеграції свідчить, що їх основою має бути без-
перечний пріоритет національно-державних інтересів із гарантуванням 
економічної безпеки, дієвим захистом національного бізнесу. Водночас 
головним чинником, що визначає успіх у просуванні до цивілізованих 
форм економічної інтеграції, як і раніше, є наявність достатніх і необ-
хідних передумов соціально-економічного розвитку, ефективна система 
державного регулювання. 

Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного підвищення 
рівня життя та добробуту, а їх може забезпечити лише стійке еконо-
мічне зростання. Проте практика свідчить, що довгострокове економіч-
не зростання чергується з періодами економічної нестабільності і, на-

УДК 330.341.1

© Н.М. Лисецька, 2014 

Н.М. Лисецька

Науковий співробітник Інституту світової економіки 
і міжнародних відносин НАН України, кандидат еконо
мічних наук



97Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

віть, кризами. Сучасна економічна криза в нашій державі насамперед 
має підштовхнути до зміни парадигми економічного мислення, надати 
йому інноваційної форми, яку буде спрямовано на реалізацію пріори-
тетних напрямів науково-технологічного вдосконалення виробництва, 
на істотні зміни його структури за допомогою високотехнологічних, 
інтелектуально-інформаційних виробництв, збільшення виробництва 
наукомісткої, інтелектуальної продукції, котра має значну частку до-
даної вартості й високо цінується на світовому ринку. Для цього необ-
хідно забезпечити стрімкий розвиток хоча б кількох пріоритетних на-
прямків нашої економіки, зокрема космічної галузі, енерго збереження, 
атомної енергетики, новітніх технологій в енергетичній сфері [1, 
с. 138—145]. Серед цих напрямів можна виокремити космічну галузь 
та літакобудування, бо наша країна має унікальні потенціал та досвід 
в аерокосмічній галузі — у створенні космічних комплексів, пускових 
установок та першокласних літаків, які не мають світових аналогів.

Перехід до ринкової системи ефективного господарювання об’єктивно 
вимагає інноваційного мислення передусім на державному рівні, яке 
забезпечить ефективне використання основного капіталу, посилить 
інноваційний процес в усіх галузях національної економіки — і укра-
їнський бізнес зможе вийти на якісно новий рівень інтеграції всього 
підприємницького середовища.

Основною причиною неефективності та несамодостатності україн-
ської економіки на усіх рівнях її територіальної та галузевої агрегації 
є низький рівень інтегрованості підприємств у місцеві, регіональні й 
національну господарські системи, а тому й відсутність раціональної 
структури економіки як на регіональному, так і на національному рів-
нях. На думку О.І. Ковтуна, раціональна структура економіки є ефек-
тивною системою виробництва та його обслуговування, за якої форму-
ється необхідна кооперація виробництва кінцевої продукції на місце-
вому, регіональному та національному рівнях, яка має ринки збуту і 
на яку існує відповідний попит, а саме виробництво здатне до впрова-
дження інновацій. Але цей процес ринкового механізму не може роз-
виватися самостійно, тобто держава має сформувати регіональну еко-
номічну структуру [2, с. 275—300].

Сучасні кризові процеси мають стимулювати державу до реалізації 
активної посткризової структурної політики, яка повинна бути спря-
мована на підготовку і створення конкурентоспроможних фінансово 
самодостатніх, регіонально-господарських комплексів, що забезпечили 
б розвиток і вдосконалення виробництва, тобто реанімували національ-
ну економіку і цим зацікавили потенційних інвесторів та інтегрували 
підприємства в світовий конкурентоспроможний простір.

Потужним механізмом, що забезпечить інтеграцію підприємств у 
місцеві, регіональні та національну господарські системи, є ініціюван-
ня створення на коопераційних засадах організаційно-економічних 
бізнес-структур — кластерів, у яких би об’єднувався виробничий бізнес, 
виробничий і фінансовий капітали, а також наукова і торгова інфра-
структура і на які б орієнтувалися місцеві, регіональні господарські 
системи з погляду забезпечення зайнятості та джерела надходження 
фінансових ресурсів [3, с. 277—280].

Термін “кластер” має багато тлумачень в українській і російській 
мовах, але головним у сутності цього поняття є об’єднання окремих еле-
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ментів (складових) у єдине ціле для виконання певної функції або реалі-
зації певної мети. Одна група науковців трактує кластер як географічно 
близькі групи взаємо пов’язаних компаній та пов’язаних із ними органі-
зацій, асоційованих установ в окремій галузі, сфері, що мають спільні 
технології та навички, характеризуються спільною діяльністю та взаємо-
доповнюють один одного. Вони зазвичай існують в географічній зоні, де 
комунікації, логістика та людські ресурси є легкодоступними. Кластери, 
як правило, розміщуються в регіонах, а іноді — в окремому місті. С. Роз-
енфельд підкреслює, що кластери повинні мати активні канали для біз-
нес-транзакцій, діалогу та комунікацій: “Без активних каналів навіть 
критична маса відповідних фірм не є місцевим виробництвом або соціаль-
ною системою і, таким чином, не функціонує як кластер” [3, с. 258].

Більш розгорнуте трактування кластерної форми міжнародної інте-
грації комерційних структур передбачає наявність груп географічно, 
функціонально і технологічно взаємопов’язаних компаній (до таких 
груп належать постачальники, виробники, посередники, які, як пра-
вило, є сусідами) і більш опосередковано пов’язаних з ними організацій 
(освітніх закладів, органів державного управління, інфраструктурних 
компаній, банківського та приватного сектору), що діють в певній сфе-
рі та взаємно доповнюють одна одну [4, c. 292—297], і характеризується 
виробництвом конкурентоспроможних товарів або послуг, розробленою 
погодженою стратегією розвитку, спрямованою на реалізацію інтересів 
кожного з учасників, і території локалізації кластера, на якій вони пере-
бувають, і що має істотне соціально-економічне значення для регіону.

За теорією М. Портера [5, с. 228—230], саме кластери зберігають та 
підвищують конкурентні переваги компаній та в цілому країни у міжна-
родному економічному просторі. У своїй теорії він доводить, що провідні 
підприємства-експортери в різних країнах належать до успішних груп 
конкурентів, пов’язаних спільною діяльністю галузей. Вчений виділяє три 
аспекти пояснення впливу кластерів на конкурентоспроможність:

— підвищення конкурентоспроможності через розширення доступу 
до інформації інститутам і заохочення їх до господарської діяльності;

— підвищення інноваційного потенціалу фірми шляхом швидшого 
поширення технологічних знань та інновацій. Конкурентний тиск у 
рамках кожного кластера підвищує мотивацію компаній до інновацій-
ної діяльності;

— стимулювання високих темпів створення нових підприємств: 
географічна, культурна й інституційна подібність дають компаніям 
можливість мати кращий доступ до інформації, тісніші зв’язки між 
ними, могутні стимули для підвищення конкурентоспроможності та 
інші переваги. 

Як свідчить досвід господарювання провідних країн світу, кластери 
стали однією з найпоширеніших моделей успішного розвитку націо-
нальних економік, особливо у посткризові періоди як на місцевому, так 
і на регіональному рівні. Ця теза сьогодні дуже актуальна для України, 
у якій місцеві та регіональні виробничо-господарські системи перебу-
вають у глибокій кризі. У 1970—1980 рр. в Україні в основному на базі 
кластерної системи розвивався і ефективно функціонував весь вироб-
ничо-господарський комплекс, який створював конкурентоспроможну 
продукцію і передбачав налагодження щільної мережі коопераційних 
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зв’язків у межах виробництв високих технологічних укладів із поде-
тальною спеціалізацією.

Сучасною тенденцією розвитку інноваційної інфраструктури є клас-
терна модель господарювання, що охоплює макроекономічний і мікроеко-
номічні рівні, оптимізує взаємодію національного та іноземного інвесту-
вання, забезпечує конкурентні позиції на галузевому, регіональному, 
національному рівнях, активізує науково-технічне співробітництво на 
міжнародному рівні (формування кластерних форм співробітництва в 
екологічних, транспортних сферах), виконує провідну функцію в 
об’єднанні матеріальних, трудових та фінансових ресурсів окремих під-
приємств, галузей для реалізації успішних, перспективних інноваційних 
проектів. Таким чином, у інноваційній інфраструктурі кластери відігра-
ють провідну роль в підвищенні конкурентних переваг на всіх рівнях. 
Кластерній системі властивий ефект прискореного поширення та обміну 
інформацією, яка сприяє розвитку та швидкому впровадженню інновацій.

На базі емпіричного аналізу, зокрема за результатами вивчення 
конкурентних можливостей понад 100 галузей у десяти країнах, М. Пор-
тер дійшов висновку, що найбільш конкурентоспроможні транснаціо-
нальні компанії зазвичай не розкидані безсистемно по різних країнах, 
а мають тенденцію концентруватися в одній країні, а іноді навіть в 
одному регіоні окремої країни. Адже під кластером розуміється мережа 
незалежних виробничих і (або) сервісних фірм, включаючи їх поста-
чальників, творців технологій і ноу-хау (університети, науково-дослід-
ні інститути, інжинірингові компанії), що пов’язують комерційних 
агентів ринкових інститутів (брокери, консультанти) і споживачів та 
взаємодіють один з одним у рамках єдиного ланцюга створення вартос-
ті. Причому одна або декілька фірм, досягаючи конкурентоспромож-
ності на світовому ринку, поширює (поширюють) свій позитивний вплив 
на найближче оточення: постачальників, споживачів і конкурентів. А 
успіхи оточення, у свою чергу, впливають на подальше зростання кон-
курентоспроможності цієї компанії [6]. У результаті такої взаємовигід-
ної співпраці формується кластерна система господарювання.

Як свідчить світовий економічний досвід, кожна країна повинна ви-
бирати свою модель розвитку кластерної системи господарювання. На-
приклад, італійська модель характеризується об’єднанням малих і серед-
ніх підприємств; у шотланській моделі існують кластери із ядром, що 
складається з великих компаній; американська модель базується на вза-
ємодії великої кількості замовників та виконавців, що передбачає наяв-
ність розвиненого синергетичного ринку. Також кластери класифікують:

— за локалізацією (місцеві, регіональні, міжнародні, транскордонні);
— масштабом впливу (мікрокластери, мезокластери, мегакластери);
— сферою взаємодії (виробничі, науково-технічні, інноваційні, змі-

шані);
— галузевою належністю (галузеві, міжгалузеві);
— предметом спеціалізації (туристичні, інноваційні, транспортно-

логістичні, експортні).
Прикладом галузевого підходу є Інститут дослідження економіки 

Фінляндії (ETLA), у якому було ідентифіковано дев’ять основних для 
цієї країни кластерів: лісовий, інформаційний і телекомунікаційний, 
металургійний, енергетичний, бізнес-послуги, охорона здоров’я, маши-
нобудівний, харчовий, будівельний. Причому показниками міжнарод-
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ної конкурентоспроможності продукції цієї галузі на світовому ринку були 
такі: перевищення частки продукції певної галузі на світовому ринку над 
сумарною часткою країни в загальній світовій торгівлі, перевищення га-
лузевого експорту над імпортом. Підтвердженням високої конкуренто-
спроможності кластерних об’єднань є той факт, що маючи 0,5 % світових 
запасів лісових ресурсів, Фінляндія забезпечує понад 10 % світового екс-
порту деревообробної продукції, у тому числі 25 % світового експорту 
якісного паперу [7]. Зазначимо, що не тільки у Фінляндії, а й в інших 
країнах (Франція, ФРН, США та ін.), залежно від ефективності та розви-
нутості кластерної системи, вживають заходів із підтримки кластерів.

В умовах становлення інформаційної економіки велике функціо-
нальне значення має роль того або іншого кластера в обміні знаннями 
та інформаційними масивами. Так, у Нідерландах, як зазначає Н. че-
тирбок, вся економіка була розділена на десять кластерів: складальні 
та хімічні галузі, енергетика, агропромисловий комплекс, будівництво, 
ЗМІ, охорона здоров’я, некомерційні обслуговуючі галузі, транспорт, 
особливо ретельно враховується саме інформаційний зв’язок між ними. 
Наприклад, три кластери: складальні, комерційні обслуговуючі та хі-
мічні галузі, є експортерами знань в інші кластери. Енергетика, агро-
промисловий комплекс, транспорт мають “самодостатній характер” і 
створюють знання в основному для самих себе”.

Кластерний підхід застосовується як база розвитку економіки та 
переходу до наступного етапу економічного розвитку. Японський досвід 
кластерізації став у 1980—1990-х рр. платформою для економічного 
розвитку АТР: Південної Кореї, Таїланду, Сінгапуру та країн, що рані-
ше декларували соціалістичну концепцію розвитку — Китаю та 
В’єтнаму. У КНР вже на початку 1980-х років були створені зони роз-
витку високотехнологічних галузей, де уряд разом з місцевою владою 
розвивав кластерну систему господарювання.  На сьогодні у КНР сфор-
мовано 1300 індустріальних та інноваційних кластерів — це дає змогу 
Китаю впроваджувати ефективну інноваційно-інвестиційну політику. 

Виникнення різних видів кластерів залежить від організаційного ладу 
економіки. Як зазначає Ю. Пахомов, є “як значне поширення кластерних 
систем (вони становлять в передових країнах до 50 % загального вироб-
ничого масиву), так і формування могутніх (у тому числі транснаціональ-
них) корпорацій і їх мережевих структур на основі взаємовигідного 
“підключення” малого та середнього, зокрема венчурного бізнесу, до 
могутніх національних і транснаціональних компаній” [8, с. 15].

Зазвичай держава не залишаться відстороненою від процесу “клас-
тероутворення”. Більше того, “створюючи механізми координації на-
ціональних НДДКР і науково-технічної інфраструктури, допомагаючи 
вже існуючим технологічним кластерам або стимулюючи створення 
нових мережевих фірм, держава все частіше відіграє роль своєрідного 
брокера між сферою НДДКР і фірмами” [9, с. 79—80]. Кластери, як 
одна із форм кооперації суб’єктів господарювання, сприяють зміцненню 
партнерських відносин, а також конкурентоспроможності та підвищен-
ню якості у так званому трикутнику “влада — бізнес — громада”. 

Реалізація потенціалу таких елементів інноваційної інфраструктури, 
як технополіси та технопарки щодо технологічної модернізації національ-
ного господарства неможлива без активного формування на їх базі клас-
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терів високотехнологічних виробництв, що передбачає налагодження 
щільної мережі коопераційних зв’язків у рамках виробництв високих 
технологічних укладів (п’ятого та шостого) з подетальною спеціалізацією.

Українська державна політика повинна бути орієнтована на розши-
рення економічних зв’язків із зарубіжними партнерами, залучення 
іноземного капіталу в економіку країни та створення спеціальних еко-
номічних зон і відкритих економічних регіонів. У цьому напрямку 
здійснюють певні ефективні зміни, і вони дали свої певні результати. 
Так, в Україні ефективно функціонують кластерні утворення: Севасто-
поль (кластери альтернативної енергетики, туринський кластер “Аура”, 
морський кластер України, інноваційний “Інтелект-кластер”, система 
якості “Євростандарт-UA”, туризм та екотуризм “Херсон” та “Байдара 
Тур”); АР “Крим” (харчовий кластер, туристсько-рекреаційний кластер, 
кластер рибальства); Миколаївська обл. (морський кластер, кластер суд-
нобудування, кластер електроніки); Херсонська обл. (транспортно-логіс-
тичний кластер “Південна брама України”, кластер рибальства); Доне-
цька обл. (кластер металургії, кластер гірняцький, кластер нанотехно-
логій, кластер машинобудування); Одеська обл. (кластер металосервісу, 
кластер машинобудування, туристсько-рекреаційний кластер) [10].

Також в Україні вже розпочалися процеси формування транскор-
донних кластерів, зокрема у Львівській обл. планується створення 
транскордонного туристичного кластера відповідно до “Спільної стра-
тегії розвитку українсько-польського транскордонного регіону” (Волин-
ська, Львівська, Закарпатська обл. та Люблінське і Підкарпатське во-
єводства) на період до 2015 р. Також розглядається питання створення 
туристичних транскордонних кластерів: у чернівецькій обл. на основі 
мережі регіонів-переможців Всеукраїнського конкурсу “Сім чудес Укра-
їни”; у Полтавській обл. (Золочівський район України та Гайворонський 
район Російської Федерації), туристично-рекреаційний кластер “Гого-
лівські місця Полтавщини”; транскордонний кластер сільського туриз-
му “Дніпро” на території 6 прикордонних районів Гомельської області 
Білорусі й чернігівської області України [11].

Висновки. Отже, запровадження кластерного підходу як засобу реа-
лізації ефективного ринкового механізму господарювання може мати 
визначальну роль тому, що, як свідчить і світовий, і вітчизняний досвід, 
саме такий підхід створює умови для розвитку і забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємств, які є основною податковою базою міста, 
району, регіону та важливим інструментом забезпечення зайнятості на-
селення, зростання якості його життя. Кластери можуть бути потужним 
механізмом, який забезпечить інтеграцію підприємств у місцеві, регіо-
нальні та національну господарські системи, розвиток і вдосконалення 
виробництва, і цим зацікавить потенційних інвесторів та інтегрує наці-
ональну виробничу систему в світовий конкурентоспроможний простір. 
Упровадження кластерної системи господарювання сприятиме модерні-
зації зовнішньоекономічної діяльності шляхом збільшення експортного 
потенціалу конкурентоспроможних галузей національної економіки.
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Лисецкая Н.Н. Кластеризация как способ реализации эффективного рыночного 
механизма хозяйствования.

Проанализирована эффективность кластерной системы хозяйствования как 
мощного рыночного механизма интеграции национального производства в мировое 
конкурентоспособное пространство. Обнаружено, что кластерный подход обеспечит 
эффективное использование основного капитала, усилит инновационный процесс 
во всех отраслях экономики и способствует модернизации внешнеэкономической 
деятельности.

Ключевые слова: кластеризация, кластерная система хозяйствования, инноваци-
онное развитие, мировое конкурентоспособное пространство.

Lysetska N.N. Klasteryzatsyya as a way realyzatsyy well acquainted rynochnoho 
mechanism hozyaystvovanyya.

The effectiveness of cluster system management as a powerful market mechanism 
of integration of national production in the global competitive space. We found that the 
cluster approach will ensure efficient use of capital, strengthen the innovation process in 
all sectors of the national economy and contribute to the modernization of foreign economic 
activity.

Keywords: clustering, cluster management system, innovative development, global 
competitive space.



П
р

о
б

л
е

м
и

 ін
н

о
ва

ц
ій

н
о

-і
н

ве
ст

и
ц

ій
н

о
го

 р
о

зв
и

тк
у.

 —
 2

0
1

4
. —

 №
 6

103
Державне  регулювання  інноваційного  розвитку

© О.М. Охотнікова, О.І. Гафинець, І.В. Тронь, 2014

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
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У статті розглянуто напрями вдосконалення державного управління інвести-
ційною діяльністю у сфері сільського господарства. Запропоновано створити За-
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Розвиток сільського господарства прямо залежить від ефективного 
державного управління, тому привертає увагу питання створення від-
повідного організаційно-правого механізму державного управління в 
цій сфері. Також актуальною залишається необхідність розробки меха-
нізму залучення інвестицій для реалізації сільськогосподарських про-
ектів, що й обумовило вибір теми дослідження.

Проблеми державного управління інвестиційною діяльністю в сіль-
ському господарстві та суміжні питання вивчали такі науковці, як 
В.І. Семчик, Л.П. Козаченко, П.Ф. Кулинич, Л.О. Панькова, О.А. По-
ліводський, В.А. Сонюк, Д.В. Бусуйок, Н.В. Рев’юк, О.О. Семчик, 
В.М. Єрмоленко [1]. Досить важливими також є дослідження Н.П. Рез-
ніка [2] та Я.М. Грущинського [3], які аналізували іноземний досвід 
залучення інвестицій.

Правове регулювання державного управління інвестиційною діяль-
ністю здійснюється на основі різних законів і підзаконних нормативно-
правових актів. Це, зокрема, Закон України “Про інвестиційну діяль-
ність” від 18 вересня 1991 р. [4], Закон України “Про режим іноземно-
го інвестування” від 19 березня 1996 р. [5], Указ Кабінету Міністрів 
України “Про концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умо-
вах ринкової трансформації економіки” від 1 червня 1995 р. [6]. Вод-
ночас нормативно-правові акти не закріплюють ефективного механізму 
управління інвестиційною діяльністю в сільському господарстві. Вва-
жаємо, що відповідний механізм повинен бути законодавчо визначений 
найближчим часом.

За Програмою розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності 
в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
2 лютого 2011 р. [7], агропромисловий комплекс є базовою галуззю 
економіки і виробництво, переробка та зберігання сільськогосподар-
ської продукції є пріоритетним напрямом розвитку базових галузей 
економіки.

У Державній цільовій програмі розвитку українського села на пері-
од до 2015 р., затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 
19 ве ресня 2007 р., зазначається, що у процесі виконання Програми 
формується інвестиційно-інноваційна модель розвитку сільського гос-
подарства, що зумовлено посиленням конкурентної боротьби на ринку 
сільськогосподарської продукції та інтеграції України у міжнародний 
економічний простір [8].

Отже, держава визнає сільське господарство пріоритетною сферою 
національної економіки і вважає за необхідне залучати інвестиції та 
впроваджувати інновації для його розвитку, адже ця галузь відповідає 
за забезпечення населення продовольством, а промислові підприємства — 
сировиною.

Питаннями залучення інвестицій, зокрема і в сільське господарство, 
в Україні займається Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України, що було утворене шляхом реорга-
нізації Державного агентства України з управління національними 
проектами та Державного агентства України з інвестицій та розвитку 
на підставі Указу Президента України “Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади” від 9 грудня 2010 р. [9]. Це цілком 



105Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

логічний і правильний, на наш погляд, крок, адже існування двох ор-
ганів, повноваження яких у певній частині дублюються, нераціонально 
для держави.

Безперечно, сільське господарство України потребує державної під-
тримки. Водночас помилковим є твердження про необхідність повного 
дотування і субсидування сільськогосподарських виробників, оскільки 
подібні дії, крім позитивного, мають і негативний вплив, бо зменшують 
стимули до вдосконалення і розвитку.

На нашу думку, створювати окремі органи для управління інвести-
ціями в сільському господарстві не потрібно. Однак при Державному 
агентстві з інвестицій та управління національними проектами Украї-
ни необхідно утворити окрему структурну одиницю — Департамент з 
управління інвестиційною діяльністю в сільському господарстві. Він 
має складатися з таких відділів залежно від напрямів роботи:

— відділ інвестиційних проектів;
— відділ посередництва між сільськогосподарськими виробниками 

і промисловими підприємствами;
— консультаційний відділ;
— рекламний відділ.
Відділ інвестиційних проектів аналізуватиме та оцінюватиме інвес-

тиційні проекти у сфері сільського господарства, які надходитимуть до 
Департаменту від зацікавлених осіб.

Діяльність відділу посередництва між сільськогосподарськими ви-
робниками і промисловими підприємствами має бути спрямована на 
налагодження зв’язків між виробниками сільськогосподарської про-
дукції та суб’єктами підприємницької діяльності, які використовують 
при виробництві товарів сільськогосподарську продукцію. Таким чином, 
держава повинна допомогти виробникам сільськогосподарської про-
дукції знайти покупця. 

Основною функцією консультаційного відділу Департаменту має 
бути роз’яснювально-консультаційна робота, тобто його працівники 
консультуватимуть фізичних та юридичних осіб, які здійснюють або 
бажають здійснювати діяльність у сфері сільського господарства.

Основними напрямами діяльності рекламного відділу повинні бути 
такі:

— “популяризація” сільського господарства серед населення, по-
ширення інформації про пільги та пропозиції, які надають сільськогос-
подарські товаровиробники з метою залучення осіб до діяльності у 
сфері сільського господарства;

— реклама інвестиційних проектів у сільському господарстві з метою 
залучення інвестицій.

Крім того, доцільно запровадити організаційний механізм залучен-
ня інвестицій для реалізації проектів сільського господарства, першим 
етапом якого є те, що фермери, сільськогосподарські підприємства, 
особи, які бажають займатися сільським господарством, чи інвестори 
зможуть подати до Державного департаменту з управління інвести-
ційною діяльністю в сільському господарстві при Державному агент-
стві з інвестицій та управління національними проектами України 
свої інвестиційні проекти, що повинні містити таку інформацію:
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— назва проекту;
— опис проекту;
— рівень готовності проекту;
— проектно-кошторисна документація;
— сума власних коштів, які вкладено та буде вкладено в проект;
— потреба в залученні коштів;
— строк реалізації проекту;
— інша інформація, визначена наказом Державного агентства з 

інвестицій та управління національними проектами України.
Відділ інвестиційних проектів Департаменту з управління інвести-

ційною діяльністю в сільському господарстві вивчає проект, за пого-
дженням з ініціатором доопрацьовує його, визначає можливість дер-
жавних гарантій щодо викупу виробленої в майбутньому продукції та 
можливу частку участі держави в реалізації проекту. При цьому за 
кожним таким проектом закріплюється відповідний співробітник на-
званого Департаменту, який курує його.

Після опрацювання проекту наступним етапом організаційного меха-
нізму залучення інвестицій для реалізації проектів сільського господар-
ства є розміщення інформації про нього на спеціальному веб-порталі, 
який повинен виступити своєрідним банком інвестиційних проектів. У 
такому разі інвестор зможе обрати бажаний для себе об’єкт інвестування.

Зазначимо, що всі проекти мають бути згруповані за різними кри-
теріями, такими як регіон, вартість проекту, сума коштів, необхідних 
для залучення, строк реалізації, галузь сільського господарства, участь 
держави тощо. Бажано, щоб цей веб-портал містив інформацію не лише 
українською, а й іншими мовами з метою залучення якомога більшої 
кількості інвесторів.

Ще одна важлива проблема сільського господарства, вирішення якої 
потребує інвестування, — недостатнє організаційно-технічне забезпе-
чення виробників сільськогосподарської продукції. Державі необхідно 
виробити ефективний механізм забезпечення сільськогосподарських 
виробників технікою, який би дав змогу їм придбати чи орендувати її 
на пільгових умовах. На нашу думку, цілком прийнятним для держави 
буде гарантування преференційних умов здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності суб’єктам, які на пільгових умовах продають чи зда-
ють в оренду сільськогосподарську техніку. Зрозуміло ж, що в такому 
випадку задля недопущення зловживань державі необхідно виробити 
чіткі вимоги до угод, які дозволяють отримувати преференції з боку 
держави.

Також можливий варіант вирішення зазначеного питання — надан-
ня пільгових кредитів на придбання нової техніки і впровадження нових 
технологій.

Зазначимо, що на цей момент в Україні діє Закон України “Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність” від 17 червня 2004 р. [10], 
відповідно до якого сільськогосподарська дорадча служба — це юри-
дична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми 
власності, структурний підрозділ аграрного навчального закладу, на-
уково-дослідної установи, які внесені до Реєстру дорадчих служб, здій-
снюють дорадчу діяльність, у складі яких працює не менше трьох до-
радників, що пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і вне-
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сені до Реєстру дорадників [10]. Тобто йдеться про різні служби, які 
можуть працювати і на комерційній основі. На нашу думку, одночасно 
з цими службами необхідно створити державний орган — Загальнодер-
жавну сільськогосподарську дорадчу службу з представництвом у ад-
міністративно-територіальних одиницях, де добре розвинуте сільське 
господарство, та в тих, де є умови для його розвитку.

Діяльність цієї Служби полягатиме у наданні консультативних по-
слуг суб’єктам господарювання, які займаються сільськогосподарською 
діяльністю, сільському населенню, а також органам місцевого само-
врядування та органам виконавчої влади. Послуги повинні надаватись 
на безкоштовній основі і включати консультації як в усній, так і в 
письмовій формі щодо реєстрації та ліквідації суб’єктів господарюван-
ня, підготовку установчих документів, представництво у суді, допомо-
гу в складанні доручень, розробці трудових договорів, складанні техно-
логічної карти сівозмін, консультації щодо внесення міндобрив та об-
робки ґрунту тощо. Крім цього необхідно передбачити право суб’єктів 
господарювання звертатися до місцевих відділів Загальнодержавної 
сільськогосподарської дорадчої служби за допомогою в розробці бізнес-
плану чи інвестиційного проекту. Отже, Служба повинна вирішувати 
якомога більшу кількість питань, які можуть виникнути під час ство-
рення та діяльності суб’єкта господарювання як юридичних, так і 
організаційно-технічних, тобто в основі її діяльності має лежати комп-
лексний підхід до вирішення проблем сільського господарства.

У зв’язку зі створенням цього органу вважаємо, що до ст. 1 Закону 
України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” необхідно вне-
сти зміни, відповідно до яких Загальнодержавна сільськогосподарська 
дорадча служба — це центральний орган виконавчої влади, що здійснює 
політику у сфері організаційного забезпечення сільського господарства, 
діяльність якого координується Кабінетом Міністрів України. Крім 
цього, слід розробити і прийняти Положення, яке б врегулювало право-
вий статус цієї Служби.

Важливе значення для розвитку сільського господарства мають іно-
земні інвестиції. Так, О.Д. Гнаткович наголошує на тому, що іноземні 
інвестиції дадуть можливість впроваджувати нові технології та зару-
біжний досвід менеджменту, що є важливим чинником розвитку та 
становлення ринкових форм і методів господарювання у сільському 
господарстві, адже сьогодні в Європі середня урожайність пшениці 
становить 4,5—5 т/га, а в Україні — лише 2—2,5 т/га. Також потен-
ційна позитивна роль іноземного капіталу полягає у створенні нових 
робочих місць, сплаті податків, у відкритті нових можливостей для 
різноманітних постачальників і взагалі у підвищенні добробуту підпри-
ємців [11, с. 155].

При цьому в Україні необхідно запровадити позитивний зарубіжний 
досвід залучення інвестицій. Так, досить цікавою є практика залучен-
ня іноземних інвестицій у Китаї, де на окремих територіях створено 
спеціальні економічні зони. У цих зонах встановлено пільги оподатку-
вання, а також преференційні митні тарифи на експорт виготовленої 
продукції та імпорт необхідної для її виготовлення техніки. Як зауважує 
Г.Б. Іваницька, іноземні інвестори не відчувають глибокої симпатії до 
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комуністичного уряду Китаю, проте вони впевнені, що він повністю 
контролює ситуацію, а тому з ним можна мати справу [12, с. 12].

Крім того, як зазначає Н.П. Резнік, останніми роками під час ви-
рішення проблем, пов’язаних з кредитуванням сільських товаровироб-
ників, істотно підвищилася роль державного регулювання, спрямована 
на зниження тиску комерційних банків на економіку сільського госпо-
дарства. З цією метою за високого рівня кредиторської заборгованості 
фермерів (у США, Німеччині, Франції — 80—90 % від валового сіль-
ськогосподарського доходу) і коливань відсоткових ставок за користу-
вання кредитом (5—12 % річних), для стабілізації фінансового ста-
новища господарств у багатьох країнах були прийняті спеціальні про-
грами для сільськогосподарського кредитування. Вони передбачали 
ство рення державної системи кредитування фермерів, зокрема із за-
лученням кооперативних банків і фермерських кооперативів, власного 
капіталу фірм і компаній агробізнесу на пільгових умовах [2, с. 78].

Означений досвід може бути корисним і для України. Зокрема, на 
нашу думку, позитивною для нас може бути практика Китаю. Адже 
податкові та митні ставки в Україні є досить високими, а створення 
окремих зон, де встановлюються податкові та митні пільги, вважаємо, 
сприятиме залученню більшої кількості інвестицій у сільське госпо-
дарство.

На нашу думку, державне управління має бути спрямоване на:
— “популяризацію” сільського господарства серед населення та по-

тенційних інвесторів;
— сприяння зростанню виробництва сільськогосподарської продукції;
— залучення інвестицій у сільське господарство;
— розробку загальних проектів розвитку сільського господарства та 

окремих регіонів, а також допомогу у розробленні проектів окремих сіль-
ськогосподарських виробників;

— налагодження зв’язків між виробниками сільськогосподарської 
продукції та промисловими підприємствами, які використовують її у 
виробництві.

Отже, основними напрямами вдосконалення державного управління 
інвестиційною діяльністю у сільському господарстві має бути створен-
ня Загальнодержавної сільськогосподарської дорадчої служби України 
та Державного департаменту з управління інвестиційною діяльністю в 
сільському господарстві при Державному агентстві з інвестицій та управ-
ління національними проектами України, а також запровадження та 
закріплення на законодавчому рівні запропонованого механізму залу-
чення інвестицій для реалізації проектів сільського господарства.
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ствования государственного управления инвестиционной деятельностью в сельском 
хозяйстве.

В статье рассматриваются направления совершенствования государственного 
управления инвестиционной деятельностью в сфере сельского хозяйства. Предлага-
ется создание Общегосударственной сельскохозяйственной совещательной службы 
Украины и Государственного департамента по управлению инвестиционной деятель-
ностью в сельском хозяйстве при Государственном агентстве по инвестициям и управ-
лению национальными проектами Украины. Предложен механизм привлечения 
инвестиций для реализации проектов сельского хозяйства. Приводится зарубежная 
практика государственного управления инвестициями в этой сфере национальной 
экономики.

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственное управление инвестициями, 
привлечение инвестиций.

Ohotnikovа O.N., Hafynets O.I., Tron I.V. The main directions to improve the state 
investment activity in the agriculture.

The article shows the ways of the improvement of the state investment activities in 
the sphere of the agriculture. It is proposed the creation of The National Agricultural 
Advisory Service of Ukraine and The State Department of the Investment Activities in the 
Agriculture of The State Agency for Investment and National Projects in Ukraine. The 
mechanism of investment projects for the agriculture is shown in this article. We present 
practice foreign state investments in this sphere of the national economy. 

Keywords: agriculture, the state investment, investment attraction.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ  
ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто євроінтеграційні детермінанти інноваційних трансформацій 

державного управління в Україні. Обґрунтовано необхідність адаптації механізмів 
адміністративного реформування в Європі для забезпечення інноваційних змін 
системи державного управління України.

Ключові слова: адміністративна реформа, державне управління, управ-
лінські інновації, євроінтеграція, децентралізація, інформатизація, управлін-
ські послуги, якість управління.

Євроінтеграційні прагнення України можуть мати перспективи лише 
за умови узгодження напрямів розвитку нашої країни та Європейського 
Союзу. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють трансформації в 
системі органів державної влади, оскільки саме вони є основними про-
відниками політики євроінтеграції. Тому реформування системи держав-
ного управління в Україні має відбуватися на основі орієнтирів і цінніс-
них пріоритетів розвитку європейського співтовариства в цій сфері.

Аналізу досвіду європейських країн щодо реформування держав-
ного управління стосовно потреб країн, що здійснюють процес соціаль-
ної модернізації, присвячено праці В. Гриньова, В. Долечека, Д. Коко-
ріна, А. Кондратюка, А. Шадріна та багатьох інших вітчизняних і за-
рубіжних фахівців. Однак у них розглядаються лише окремі аспекти 
європейських адміністративних реформ. Водночас узагальнення основ-
них тенденцій трансформації європейських систем державного управ-
ління в контексті євроінтеграційних прагнень України є малодослідже-
ною проблемою.

Метою дослідження є визначення системних євроінтеграційних 
детермінант інноваційних трансформацій вітчизняного державного 
управління.

Х.В. Хачатурян

Президент Київського міжнародного університету, про
фесор кафедри германських мов, кандидат філологіч
них наук
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Основний зміст управлінських інновацій у Європі протягом останньої 
чверті століття характеризується як державний менеджеризм, який 
стимулює переорієнтацію системи державного управління на потреби 
громадянина. Водночас основна спрямованість організаційних змін 
цього часу визначається процесами децентралізації. Формування клі-
єнталістської моделі державного управління спричинило низку нових 
процесів у цій сфері, пов’язаних як з перерозподілом функцій на ко-
ристь місцевих органів влади та місцевого самоврядування, так і з ре-
сурсним та технологічним забезпеченням виконання останніми нових 
функцій. Не лише в країнах з уже усталеними традиціями державного 
менеджеризму, а й у країнах із сильними традиціями державного ад-
міністрування (Франція та Німеччина) приймають закони щодо роз-
ширення автономії органів державної влади на місцях і виконавчих 
агенцій. Для всіх розвинених європейських країн характерним є чіткий 
поділ відповідальності між центральним урядом і місцевою владою, 
який надає громадянам можливість впливати на рішення органів влади 
і гарантує “прозорість” діяльності уряду.

Серед найпопулярніших на початку XXI ст. управлінських інновацій 
у сфері децентралізації в Європі слід відзначити наростання прагнень 
не до відмежування різних рівнів державного управління, що було ха-
рактерно для періоду формування організаційних основ децентраліза-
ційних процесів, а до інтеграції їхніх зусиль. “Останнім часом слід 
відзначити тенденцію до зростаючої взаємозалежності різних рівнів 
державних влад — національних, регіональних і місцевих, в умовах 
втілення в життя державних рішень, а також під час їх розробки” 
[5, с. 292]. Причиною цього, очевидно, потрібно вважати принципове 
розв’язання проблеми розподілу повноважень і незаперечне домінуван-
ня процесу наближення основних функцій державного управління до 
споживача з перенесенням центру оперативного управління на рівень 
місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади.

Тому найголовнішими є проблеми адміністративного та фінансового 
контролю з центру за діяльністю місцевих органів державної влади. 
Загальною тенденцією є послаблення адміністративного контролю, ін-
тегрування контрольних механізмів у системі державної влади в загаль-
носоціальні (з використанням судових механізмів), упровадження 
 “точкового” контролю за діяльністю органів державного управління. 
Дослідники відзначають посилену увагу європейських держав до різно-
манітних форм компенсування “управлінської ентропії” як елемента 
децентралізаційних процесів методами диверсифікації й ускладнення 
дії механізмів контролю. “Адміністративний і судовий, легальний і ви-
бірковий контроль є предметом головної уваги у країнах континенталь-
ної Європи” [3, с. 293]. При цьому здебільшого зберігаються прямі, хоча 
й пом’якшені, форми адміністративного контролю центру щодо інших 
органів державної влади. Однак у деяких системах європейського дер-
жавного управління директивну адміністрацію з центру зведено майже 
нанівець. Наприклад, у Франції закон забороняє центральним органам 
влади скасовувати рішення місцевих органів і самоврядування, їх мож-
на відмінити лише через адміністративний суд. У Великій Британії та-
кож неможливе пряме втручання центральних органів державної влади, 
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і підпорядкування місцевої влади центру досягається завдяки механіз-
мам процедурного регламентування.

Найважливішою інноваційною особливістю децентралізаційних про-
цесів у сучасній Європі є те, що конституювання самодостатності міс-
цевих органів державної влади та самоврядування забезпечується ра-
дикальними змінами в управлінні бюджетними ресурсами та розподілі 
фінансових потоків. І цим основні цілі децентралізації набувають ре-
ального, а не декларативного характеру, оскільки розширені повнова-
ження місцевих органів державної влади та самоврядування підкріплю-
ються відповідними ресурсами матеріально-фінансового характеру. 
Узагальнюючи управлінські інновації в цій сфері, вважаємо, що до-
цільно виокремити такі механізми фінансово-ресурсного забезпечення 
децентралізації в європейських системах державного управління:

— упровадження механізму розробки бюджету “зверху вниз”, коли 
урядом визначається лише загальний напрям витрат і принцип їх роз-
поділу без подальшої конкретизації;

— фінансування структурних компонентів системи державного 
управління на основі виділення загальної суми грошей на рік без вка-
зівки напрямів використання з зарахуванням зекономленої суми на 
наступний рік;

— контроль використання ресурсів за результатами діяльності ор-
ганів державного управління на основі розроблених показників резуль-
тативності щодо кожного напряму управлінської діяльності без регла-
ментування методів досягнення результатів;

— упровадження практики фінансового менеджменту, застосовува-
ної в приватному секторі;

— розширення використання середньотривалих показників і оцінок 
під час розробки державних бюджетів.

Із впровадженням означених змін децентралізаційні процеси по-
ступово приводять до трансформації всієї системи стратегічного дер-
жавного управління. Радикальною управлінською інновацією у цій 
сфері потрібно вважати поступову заміну орієнтирів під час стратегіч-
ного оцінювання результативності державного управління: замість 
категорій “економія, ефективність, результативність” в управлінську 
практику впроваджуються категорії “діагноз проблем, розробка нової 
політики, її розвиток і виконання”. Зазначена інновація викликає хви-
лю змін у різних сегментах систем державного управління — фінансо-
вому і бюджетному законодавстві, інституційних фінансових механіз-
мах, механізмах внутрішньосистемного контролю, стандартах “люд-
ського капіталу” управлінських структур тощо [1].

Найважливіші інструментально-технологічні інновації в європей-
ських системах державного управління пов’язані з втіленням переваг 
інформаційних технологій як інструментів управлінської діяльності, 
що стосуються кількох характеристик розвитку державного управлін-
ня. По-перше, інформатизація відкриває можливості максимального 
сегментування спрямованості діяльності органів державної влади на 
потреби громадянина, об’єктної персоніфікації державного управління 
та формування механізмів безпосередньої політичної й адміністративно-
управлінської участі кожного громадянина без її опосередкування по-
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літичними чи корпоративними структурами. По-друге, інформаційні 
технології принципово змінюють ситуацію в комунікативній сфері 
державного управління, дозволяючи забезпечити суб’єкт-об’єктну вза-
ємодію в режимі “оn-lіnе” і значною мірою знищуючи часові й просто-
рові обмеження в цій сфері. По-третє, принципово змінюється матері-
ально-інструментальна база державного управління, оскільки викори-
стання інформаційних технологій, комунікацій, баз даних тощо 
набагато збільшує продуктивність управлінської праці та визначає 
формування нових технологічних засад управлінської діяльності. По-
четверте, інформатизація дає змогу з’ясувати питання прозорості ді-
яльності органів державної влади і сформувати ефективні механізми 
громадського контролю. У практиці державного управління найсерйоз-
ніші інновації пов’язані з забезпеченням інформаційної відкритості 
управлінської діяльності, інформатизацією системи державного управ-
ління і конституюванням державної влади як суб’єкта інформаційної 
інноватики в суспільстві загалом.

Інформаційна відкритість органів державної влади має широкий і 
вузький зміст. У широкому розумінні — це основа вдосконалення ро-
боти державного апарату з метою його переорієнтації на потреби гро-
мадян. Так, у Хартії громадян Великої Британії інформаційна відкри-
тість пов’язується з комплексом нових управлінських принципів — 
стандартами якості, можливостями вибору і консультацій для громадян, 
пріоритетністю чесності і корисності як елементів корпоративної управ-
лінської культури, раціоналізацією державного управління на основі 
економії засобів, формуванням ефективного механізму оскарження 
неправильних дій. Подібне тлумачення інформаційної відкритості як 
основи раціоналізації та стандартизації роботи державних організацій 
і залучення населення до процесу прийняття рішень зараз дедалі біль-
ше поширюється в європейських країнах. Одна з останніх інновацій у 
цій сфері — нормативне регламентування зобов’язань органів держав-
ного управління щодо обов’язкового роз’яснення громадянам своїх 
рішень [1].

У вузькому розумінні інформаційна відкритість сьогодні означає 
доступ до інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів нормативних 
актів підзаконного рівня. У тій чи тій формі відповідне законодавство 
в 2002 р. існувало в 45 країнах, а ще в 30 було у стадії розробки. Най-
ефективнішим для забезпечення інформаційної відкритості вважається 
розміщення матеріалів державних органів управління в Інтернеті, що 
є обов’язковою процедурою в більшості розвинених країн. Упровадже-
ні спеціальні механізми стимулювання інформаційної відкритості. У 
США, наприклад, інформацію сенатори отримують лише після опублі-
кування в пресі, обов’язковою є практика оприлюднення коментарів 
громадськості щодо проектів нормативних актів і на спеціальний уря-
довий сайт кожен може надіслати свої побажання щодо їхнього вдо-
сконалення, чим забезпечується участь громадськості в нормотворчо сті. 
На пострадянському просторі найдосконаліша система регламентації 
інформаційної відкритості держави існує в Прибалтиці. Там закон 
зобов’язує органи державної влади надавати інформацію громадянам 
протягом короткого терміну, зокрема і в електронному вигляді. У Росії 
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з 2002 р. представники громадських організацій включені до складу 
дорадчих органів при органах влади, практикується формування спіль-
них робочих груп, створюються громадські ради для контролю за дер-
жавними програмами. Розробляються механізми доступу неурядових 
некомерційних організацій до конкурентних процедур, пов’язаних із 
використанням бюджетних коштів [8, с. 66—67].

У сучасному державному управлінні саме інформаційну відкритість 
вважають основним механізмом боротьби з бюрократизацією й коруп-
цією. Передусім це стосується участі держави в забезпеченні учасників 
економіки інформацією. Багато матеріалів виступають як “суспільний 
товар”, й інформацію цього виду органи державної влади повинні пе-
редавати громадянам безплатно чи за ціною, що покриває лише адмі-
ністративні видатки. У практиці європейського державного управління 
найбільш негативними проявами нестачі інформаційної відкритості 
вважають:

— переваги державних органів влади над окремими фірмами;
— збереження таємниці власників, що порушує принципи конку-

ренції;
— непрозорі критерії призначення вищих посадовців;
— відсутність повної інформації з продажу державної власності, 

регулювання діяльності природних монополій;
— зростання корупції;
— нестача інформації про державні закупівлі, неясність системи 

ліцензування, відсутність інформації про управління державними фон-
дами, відсутність звітів про закордонні переговори та їхні результати, 
відмова передавати інформацію в ЗМІ;

— зменшення притоку інвестицій.
Забезпечення інформаційної відкритості дає змогу розв’язувати такі 

системні проблеми державного управління, як корупція, неправильні 
рішення в приватному секторі, домінування кланово-корпоративних 
структур, неконтрольована концентрація власності, погіршення між-
народного співробітництва. Зокрема, унаслідок інформаційної відкри-
тості багато країн поліпшують індекс корупції. Це дає змогу значно 
збільшити темпи зростання, адже корупція збільшує видатки суспіль-
них робіт на 30—50 %, і країни, що покращили індекс корупції від 6-го 
до 8-го рівня, забезпечують зростання ВВП на 0,5 % [6, с. 57].

Щодо інформатизації державного управління, то цей процес підпо-
рядковується завданню формування так званого електронного уряду та 
електронного урядування. Відповідні програми реалізуються в усіх 
європейських країнах. Державна політика в галузі інформаційних тех-
нологій європейських країн включає не лише впровадження інформа-
ційних технологій в управлінську практику, а й налагодження співро-
бітництва між різними органами державної влади з метою розширення 
національної комп’ютерної мережі й надання інформаційних послуг; 
удосконалення державної інформаційної мережі; упровадження елек-
тронної обробки різноманітних інформаційних потоків (декларацій 
споживачів, даних щодо експорту-імпорту товарів, інформації про рин-
ки і галузі тощо); розвиток інформаційної бази місцевих податкових 
служб; використання інформаційних технологій для контролю за еко-
логічною ситуацією і природними ресурсами тощо. У більшості країн 
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створено спеціальні центри, що відповідають за впровадження й удо-
сконалення інформаційних і телекомунікаційних технологій у діяль-
ності органів державної влади [1].

Як суб’єкти інформаційно-ринкових процесів європейські держави 
вдосконалюють форми своєї діяльності в кількох напрямах. Передусім 
ідеться про стимулювання інноваційної діяльності у сфері інформацій-
них технологій та електронного бізнесу, що здійснюється як норматив-
но-розпорядчою діяльністю органів державного управління, так і за 
рахунок організації інфраструктури підтримки інновацій. Істотним 
елементом прямої підтримки інновацій є формування державної інно-
ваційної інфраструктури через створення мережі центрів поширення 
нововведень і консультацій. Держава сприяє також формуванню ринку 
інновацій через інформацію в державних виданнях про виставки, біржі, 
ярмарки, конференції тощо. Вона може виступати саме як агент ринку, 
наприклад під час купівлі та продажу ліцензій [2, с. 135]. Державні 
органи мають здійснювати моніторинг і прогнозування інноваційних 
процесів у країні і за кордоном, а також винаходити ефективні техно-
логії для широкого впровадження через свої органи.

Роль держави у комерційній сфері виявляється передусім у підтрим-
ці ринкових механізмів інновацій у інформаційній сфері. Адже ступінь 
комерціалізації у ній завжди буде обмеженим. Відповідно значна час-
тина інформаційних ресурсів у європейських країнах надається без-
коштовно або за низькими цінами самою державою для різноманітних 
ринкових і соціальних суб’єктів. У європейській практиці через націона-
льні програми виділяють значні дотації різним інформаційним інсти-
тутам, які виконують ці ж функції. Проте зазначимо, що й у цих кра-
їнах державні та громадські інформаційні організації змушені здійсню-
вати часткову комерціалізацію своєї діяльності, оскільки навіть у 
наймогутнішій економічно країні — США — дотаційні засоби не забез-
печують потреби інформаційних організацій.

Необхідність розвитку комерційного виробництва інформації визна-
чається не тільки браком дотаційних коштів. Комерційні інформаційні 
підприємства, існування яких залежить лише від величини одержува-
ного прибутку, виконують  роль економічного чинника, що визначає 
обсяг витрат на створення інноваційного продукту в інформаційній 
сфері. Вони функціонують у межах регулювальної дії ринкового меха-
нізму, що забезпечує об’єктивну оцінку витрат на створення інформа-
ційних інновацій, і цим відповідна діяльність органів державної влади 
отримує об’єктивні ринкові критерії [4, с. 92].

Основним сумарним орієнтиром інновацій у системі державного 
управління європейських країн у сучасних умовах є трансформація 
управлінської діяльності з кількісних на якісні показники результа-
тивності роботи. Важливою методологічною основою інновацій у галу-
зі державного управління стала концепція загального менеджменту 
якості (TQM), яку нині використовують для створення державних сис-
тем управління якістю в розвинених країнах. До застосування саме 
якісних орієнтирів управлінських інновацій спонукають і міжнародні 
стандарти ICO 9000:2000.

Інноваційні зміни в системах управління, які спрямовано на підви-
щення результативності й ефективності управлінських процесів, здій-
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снюються в межах системи менеджменту якості. Зі сфери бізнесу за-
стосовуються моделі впровадження інноваційних управлінських про-
цесів, що мають модульний характер. Дані про зміст цих моделей дає 
авторська адаптація німецького “Штейнбейс трансфер-центру в галузі 
якості і навколишнього середовища” до потреб державного управління. 
На нашу думку, вона дозволяє сформулювати такі модулі інноваційної 
переорієнтації системи державного управління на показники якості 
управлінських послуг.

Модуль 1. Розвиток культурних цінностей державної служби в кон-
тексті клієнталістської концепції системи державного управління та 
генералізованої мети забезпечення якості життя громадян.

Модуль 2. Структуризація системи державного управління й її ком-
понентів на основі якісних показників функціонального імперативу.

Модуль 3. Персоніфікація відповідальності за допомогою особистої 
участі в забезпеченні якості управлінських послуг.

Модуль 4. Розвиток у державних службовців уміння коректувати 
власну професійну діяльність і займатися самооцінкою.

Модуль 5. Введення цілей і показників удосконалення за кожним 
видом управлінської діяльності (операційного характеру).

Модуль 6. Розробка, установка, тренінг, удосконалення ключових 
процесів забезпечення якості управління.

Модуль 7. Розробка нормативно-критеріальних основ оцінювання 
роботи державних службовців за якісними параметрами і внесення їх 
у посадові інструкції та інші регулюючі документи.

Модуль 8. Демонстрація і підтримка відповідності чинним у розви-
нених країнах, передусім Євросоюзі, стандартам якості державного 
управління.

Модуль 9. Удосконалення відносин партнерства та кооперації в про-
цесі здійснення управлінських процедур, забезпечення відповідних умов 
комунікації.

Модуль 10. Удосконалення початкових умов під час управлінського 
процесу (on-line) і його розробки (off-line).

Модуль 11. Забезпечення неперервного вдосконалення всіх органі-
заційних аспектів процесу державного управління.

Модуль 12. Організація професійного й особистісного вдосконалення 
державних службовців.

Модуль 13. Створення внутрішньосистемних можливостей для що-
денних удосконалень на робочому місці [7, с. 151].

Загалом у розвинених країнах питання підвищення якості обслуго-
вування громадян намагаються з’ясувати завдяки впровадженню в ді-
яльність державних установ принципів і методів концепції тотального 
управління якістю. Причини такої уваги до питань якості державних 
послуг полягають не тільки в намаганні враховувати інтереси населен-
ня, а й у повнішому використанні безпосереднього зв’язку між рівнем 
освіти, кваліфікацією, здоров’ям громадян і конкурентоспроможністю 
національних економік.

Багато уваги в Європі приділяють розв’язанню проблеми співвід-
ношення якості й ефективності управління з погляду витрат. Загаль-
ноєвропейський підхід полягає в тому, що якість не пов’язана зі збіль-
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шенням витрат, а часто навіть узгоджується зі скороченням бюджет-
них видатків. Одним із магістральних напрямів забезпечення якості 
є збільшення самостійності органів державної влади, які прямо 
пов’язані з наданням послуг громадянам. У більшості випадків надан-
ня послуг — функція місцевих органів влади, що ставить проблему 
узгодження місцевих і загальнодержавних стандартів. Основною ж 
проблемою вважається вимірювання й оцінювання рівня якості як 
результату діяльності органів державного управління та використан-
ня отриманих даних для вдосконалення системи державного управ-
ління [3].

Отже, загальна логіка європейських реформ системи державного 
управління підпорядкована його переорієнтації на потреби споживача, 
зростання ефективності управлінської діяльності з погляду задоволен-
ня цих потреб і забезпечення якісних пріоритетів діяльності органів 
державної влади. Основними механізмами досягнення поставлених 
цілей є державний менеджеризм, децентралізаційні процеси, інформа-
тизація державного управління та забезпечення його відкритості, фор-
мування інтегрованих систем управління якістю. Оскільки ці механіз-
ми демонструють свою ефективність, постає питання їх адаптації до 
потреб адміністративної реформи в Україні. Подальші дослідження 
мають бути зосереджені на розробленні адаптованих до вітчизняних 
умов управлінських технологій трансформації європейського досвіду 
адміністративного реформування.
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формаций государственного управления в Украине. Обусловлена необходимость адап-
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Khachaturian H.V. European integration’s determinants of innovative trans forma-
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This article deals with eurointegration determination of Ukrainian state government 
innovation transformations. Adaptation of administrative reforming in Europe is 
necessary to provide with innovative changes of state government system of Ukraine.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА:  
ЯКОЮ ВОНА Є В УКРАЇНІ?

У статті представлено аналіз динаміки інвестиційних вкладень в основний ка-
пітал, що є одним із найважливіших факторів зростання виробництва. Обґрунто-
вано, що зростаючою є економіка, у якій валові інвестиції в основний капітал пере-
вищують амортизацію. Наведено показники норми валових інвестицій та індекси 
фізичного обсягу ВВП за 2001—2011 рр., що свідчать про низькі темпи зростання 
української економіки. Зроблено ряд пропозицій щодо покращення інвестиційної 
політики в Україні.

Ключові слова: інвестиційна політика, основний капітал, амортизація, 
валові інвестиції, валовий внутрішній продукт, темпи зростання, індекс 
інвестиційної активності.

Актуальність теми. Інвестиції як грошові вкладення на збільшен-
ня основних засобів — один із найважливіших факторів зростання ви-
робництва. Тому аналіз сучасного стану інвестиційних вкладень в основ-
ний капітал як відображення інвестиційної політики державних органів 
і підприємців є актуальною проблемою економічних досліджень.

Огляд літературних джерел. В економічній літературі інвестиційну 
політику розглядають як сукупність заходів, які проводить держава і 
підприємства, встановлюючи обсяги і структуру інвестицій, визначаю-
чи напрями їх використання, джерела одержання з урахуванням необ-
хідності оновлення основних засобів і підвищення їх технологічного 
рівня [1, с. 273]. Згідно з цим визначенням, існує не одна, а дві інве-
стиційні політики: державних органів і власників підприємств, цілі яких 
можуть бути різними. Більшу частину інвестицій в основний капітал 
здійснюють приватні підприємства, і вони вирішують, скільки коштів 
зі своїх доходів спрямовувати на збільшення та удосконалення засобів 
виробництва, а скільки заховати в банках офшорних зон. Інвестиційна 
політика є складовою державної економічної політики разом із подат-
ковою, фінансово-кредитною, ціновою та іншими видами економічної 
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політики. Канадський вчений Пол Леслі, відомий своїми працями у 
сфері державної політики, визначає державну політику як “напрям дії 
або утримання від неї, обрані державними органами для розв’язання 
певної проблеми або сукупності взаємопов’язаних проблем” [2, с. 22]. 
Отже, бездіяльність державних органів і власників підприємств щодо 
проблем інвестування економіки також можна трактувати як різновид 
державної інвестиційної політики.

Головне значення у загальних інвестиціях належить інвестиціям у 
основний капітал. В економічній літературі цей вид інвестицій розгля-
дають як валові інвестиції, що складаються з двох компонентів: суми 
амортизаційних відрахувань і чистих інвестицій. Від співвідношення 
цих компонентів у валових інвестиціях залежить стан розвитку еконо-
міки, зокрема, як стверджують дослідники, економіка може бути зро-
стаючою, статичною або стагнуючою. Зростаючою є економіка, коли 
валові інвестиції перевищують амортизацію, тобто коли в їх складі є 
частина чистих інвестицій. Тоді економіка перебуває у фазі піднесення 
в тому сенсі, що збільшуються її виробничі потужності як основа зрос-
тання валового внутрішнього продукту. Статична, або застійна еконо-
міка, відображає ситуацію, коли валові інвестиції й амортизація рів-
ні — це означає, що економіка перебуває у стані спокою. У ній вироб-
ляється стільки капіталу, скільки потрібно, щоб замінити ті засоби, які 
спожито в процесі виробництва ВВП певного року. Несприятлива ситу-
ація стагнації економіки виникає тоді, коли обсяг валових інвестицій 
менший, ніж амортизація, тобто споживається капіталу більше, ніж 
виробляється. У стагнуючій економіці валових інвестицій недостатньо, 
щоб замінити капітал, спожитий у річному виробництві [3, с. 135—138]. 
Найтиповішою є ситуація, коли валові інвестиції перевищують амор-
тизацію, причому від величини цього перевищення залежить стан роз-
витку економіки.

Кількісні характеристики такого впливу валових інвестиційних 
вкладень в основний капітал на розвиток економіки в економічній лі-
тературі пропонують визначати за допомогою норми валових інвестицій 
в основний капітал. Цей показник обчислюється як відсоткове відно-
шення обсягу валових інвестицій в основний капітал до величини ва-
лового внутрішнього продукту за формулою 

,100∗=
V

I
N

де N — норма валових інвестицій в основний капітал;
     I — валові інвестиції в основний капітал;
     V — величина валового внутрішнього продукту.

Вважають, що у країнах із високими темпами розвитку економіки 
норма валових інвестицій в основний капітал перебуває на рівні 30—
40 %, для країн із середніми і низькими темпами розвитку економіки — на 
рівні 18—20 % [4, с. 367]. За наявності статистичних даних про вкла-
дення чистих інвестицій в основний капітал було б доцільно обчислю-
вати також показник норми чистих інвестицій в основний капітал за 
тією самою формулою.
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Мета статті — проаналізувати динаміку обсягів валових інвести-
цій в основний капітал, валового внутрішнього продукту і норми вало-
вих інвестицій в основний капітал як основних показників, що харак-
теризують рівень інвестиційної політики державних установ і власників 
підприємств.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що наявна статистич-
на інформація дає можливість досить ґрунтовно проаналізувати залеж-
ність динаміки валового внутрішнього продукту від обсягів валових 
інвестицій в основний капітал. Особливо важливими щодо цього є дані 
про динаміку валового внутрішнього продукту і валового накопичення 
основного капіталу в постійних цінах 2007 р. Показник валового на-
копичення основного капіталу формується у структурі національних 
рахунків як один із елементів кінцевого споживання валового внутріш-
нього продукту у вигляді валових інвестицій в основний капітал. На 
жаль, наша статистика не публікує даних про вкладення чистих інве-
стицій в основний капітал, що унеможливлює повну оцінку рівня ін-
вестиційної політики в країні.

Спочатку розглянемо динаміку валового внутрішнього продукту і 
валового накопичення основного капіталу в контексті залежності зро-
стання ВВП від інвестування в основний капітал (табл. 1).

Таблиця 1. Валовий внутрішній продукт і валове накопичення основного 
капі талу, 2001—2011 рр.*

Роки

Валовий внутрішній продукт Валове накопичення  основного капіталу

Обсяги, млрд грн Індекси обсягів, % Обсяги, млрд грн Індекси обсягів, %

У фак-
тичних 
цінах

У цінах 
2007 р.

У фак-
тичних 
цінах

У цінах 
2007 р.

У фак-
тичних 
цінах

У  цінах 
2007 р.

У фак-
тичних 
цінах

У  цінах 
2007 р.

2001 204,2 468,4 100,0 65,0 40,2 83,3 100,0 42,0

2002 225,8 493,0 110,6 68,4 43,3 86,2 107,6 43,4

2003 267,3 540,0 130,8 74,9 55,9 105,3 137,0 53,1

2004 345,1 605,3 168,8 84,0 77,8 126,9 193,5 64,0

2005 441,4 622,5 219,4 86,5 97,0 131,9 241,1 66,5

2006 544,1 670,0 266,4 92,9 133,9 159,5 332,9 80,4

2007 720,7 720,7 352,9 100,0 198,3 198,3 443,3 100,0

2008 948,0 737,3 464,2 102,3 250,2 195,0 622,1 98,8

2009 913,3 628,5 447,9 87,2 167,6 97,0 416,2 48,9

2010 1082,6 654,6 530,2 90,8 196,0 100,8 486,5 50,8

2011 1302,1 688,6 637,7 93,5 241,8 108,0 601,3 54,5

* Джерело. Складено автором за даними: Національні рахунки України за 
2011 рік : статист. зб. — К., 2013.

За даними табл. 1 валовий внутрішній продукт протягом десяти 
років у фактичних цінах зріс у 6,4 разу, що здається дуже високими 
темпами зростання. Але коли викреслити з його динаміки інфляційну 
складову, то з’ясується, що фізичний обсяг ВВП у постійних цінах 
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2007 р. збільшився всього лише у 1,4 разу. Дещо менше зросли за цей 
період обсяги валового накопичення основного капіталу: у фактичних 
цінах у 6,0 разів, а в цінах 2007 р. — в 1,3 разу. Це означає, що зрос-
тання ВВП відбувалось не тільки внаслідок валових інвестицій в осно-
вний капітал, а й за рахунок інших факторів. При цьому наголошують 
на таких особливостях динаміки валового накопичення основного капі-
талу в цінах 2007 р., які не могли особливо впливати на зростання ВВП. 
Якщо обчислити середньорічні обсяги валового накопичення ка піталу 
за 2001—2003 рр. (91,5 млрд грн) і за 2009—2011 рр. (401,9 млрд грн), 
то виявиться, що середньорічне накопичення основного капіталу зрос-
ло лише на 14,2 %.

Важливо також проаналізувати динаміку валових інвестицій в основ-
ний капітал і, зокрема, обчислити щорічні показники норми валових 
інвестицій в основний капітал. Ці показники подано у табл. 2.

Таблиця 2. Валові інвестиції в основний капітал і норма валових інвес-
тицій в основний капітал, 2001—2011 рр.*

Роки
ВВП,  

млрд грн

Валові 
інвестиції 
в основний 

капітал, 
млрд грн

Індекси валових інвестицій 
в основний капітал, %

Норма 
валових 

інвестицій 
в основний 
капітал, %

До поперед-
нього року

2001 р. = 
100,0

2001 204,2 37,6 100,0 100,0 16,0

2002 225,8 37,2 114,1 144,1 16,5

2003 267,3 51,0 137,1 156,4 19,1

2004 345,1 75,7 148,4 232,2 21,9

2005 441,4 93,1 123,0 285,6 21,1

2006 544,1 125,3 134,6 384,3 23,0

2007 720,7 188,5 150,4 578,2 26,2

2008 948,0 239,1 126,8 733,4 25,2

2009 913,3 151,8 63,5 465,6 16,6

2010 1082,6 157,0 99,3 462,2 13,9

2011 1302,1 209,1 138,7 641,4 16,1

* Джерело. Складено і обчислено автором за даними: Статистичний щорічник 
України за 2008 р. — С. 24; Статистичний щорічник України за 2011 р. — С. 125.

За даними таблиці можна зробити висновок, що валові інвестиції в 
основний капітал протягом одинадцяти років зросли в 6,4 разу. Зро-
стання валових інвестицій в основний капітал пов’язане передусім із 
розбудовою інфраструктури для проведення Євро-2012. Справжній бум 
вкладання валових інвестицій в основний капітал спостерігався про-
тягом 2006—2008 рр., після чого відбувся різкий спад. Але чи сприяли 
розвитку економіки ці значні вкладення інвестицій? Подамо висловлю-
вання екс-міністра економіки України Романа Шпека: “Ми понабудо-
вували всілякої інфраструктури до того Євро-2012. А тепер постає за-
питання — навіщо нам усе це, як його утримувати? У Львові не знають 
що робити зі стадіоном. Багато аеропортів не використовується. Ми 
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повинні так вкладати гроші, щоб це поліпшувало наше життя, сприяло 
добробуту наших дітей та онуків [5]”.

Про ступінь достатності валових інвестицій в основний капітал для 
розвитку економіки свідчить наведена в таблиці динаміка норми вало-
вих інвестицій в основний капітал. Якщо прибрати з динамічного ряду 
показників норми валових інвестицій в основний капітал дані за роки 
інвестиційного буму, пов’язаного з Євро-2012, то з’ясується, що про-
тягом решти років (початок і кінець динамічного ряду) норма валових 
інвестицій в основний капітал змінювалась у межах 16,0—16,5 %. Якщо 
вважають, що середнім і низьким темпам розвитку економіки відпо-
відають норми валових інвестицій в основний капітал на рівні 18—20 %, 
то це означає, що наша економіка розвивається дуже низькими темпа-
ми. Це, зокрема, виявилося, як було показано за даними табл. 1, у 
динаміці ВВП у постійних цінах 2007 р. Розглянемо динаміку ВВП у 
постійних цінах порівняно з 1990 р. у контексті міжнародної економі-
ки  (рис. 1).
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Рис. 1. Індекси фізичного обсягу валового внутрішнього продукту Укра-
їни*

* Джерело. Складено автором за даними: Національні рахунки України за 
2011 р.: статист. зб. — К., 2013. — С. 15.

Як показує графік, виробництво ВВП у 2000 р. знизилося до 40 % 
порівняно з 1990 р. Після цього почалося повільне зростання цього по-
казника, яке, з урахуванням кризового спаду у 2009 р., у 2011 р. зупи-
нилося на позначці 70 % від обсягу 1990 р. Виявляється, Україна є 
найбільш відсталою країною з виробництва ВВП серед інших країн СНД, 
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які за цей же період збільшили його виробництво в середньому у 1,5 
разу порівняно із 1990 р. [6]. Простий розрахунок показує, що за таких 
темпів зростання ВВП Україні потрібно ще 13 років, щоб досягти рівня 
інвестицій 1990 р. Катастрофічне падіння виробництва ВВП є наслідком 
руйнівних ринкових перетворень, які призвели до занепаду цілих га-
лузей народно-господарського комплексу. Для того, щоб досягти ви-
робництва ВВП на рівні обсягу 1990 р., потрібні потужні інвестиції в 
найважливіші галузі промисловості й агропромисловий комплекс. Але 
за сучасних темпів інвестування економіки закрадається сумнів: чи 
спроможна наша країна повернутись до рівня виробництва ВВП, яким 
він був у 1990 р.?

Висновки і пропозиції
1. Динаміка фізичного обсягу ВВП, особливо порівняно з 1990 р., 

валових інвестицій в основний капітал і норми валових інвестицій в 
основний капітал свідчать, що економіка України розвивається низь-
кими темпами і що в нашій країні відсутня інвестиційна політика як 
на рівні підприємств, так і на урядовому.

2. Інвестиційна політика з’явиться тоді, коли державою і підпри-
ємствами буде розроблено і впроваджено сукупність заходів у вигляді 
встановлення обсягів та структури інвестицій в основний капітал і ви-
значення напрямів їх використання. Ці заходи мали б включати певні 
санкції щодо тих підприємств, які вкладають свої прибутки в офшорні 
зони, і стимулювати тих підприємців, які спрямовують великі суми на 
інвестиції в основний капітал.

3. Для обґрунтування заходів, передбачених інвестиційною політи-
кою, необхідно удосконалити інформаційну базу, зокрема доповнити 
статистичну звітність показником чистих інвестицій в основний капі-
тал, а також відновити в статистичних збірниках показник основних 
засобів виробничого призначення. 

4. Заслуговує на увагу ідея Державної податкової служби двічі на 
рік виводити індекс інвестиційної активності для підприємств усіх форм 
власності [7]. Таким індексом може бути показник норми валових ін-
вестицій в основний капітал, обчислений як відношення коштів, за-
трачених підприємством на валові інвестиції в основний капітал, до 
одержаного ним доходу. Але така звітність про вкладені підприємства-
ми інвестиції в основний капітал повинна надходити до Державної 
служби статистики.
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Шморгун Л.Г. Инвестиционная политика: какой она есть в Украине?
В статье представлен анализ динамики инвестиционных вложений в основной ка-

питал, являющихся одним из важнейших факторов роста производства. Обосновано, 
что растущей считается экономика, при которой валовые инвестиции в основной ка-
питал превышают амортизацию. Приведены показатели нормы валовых инвестиций 
и индексы физического объема ВВП за 2001—2011 гг., свидетельствующие о низких 
темпах роста украинской экономики. Сделан ряд предложений для улучшения инвес-
тиционной политики в Украине.

Ключевые слова: инвестиционная политика, основной капитал, амортизация, 
валовые инвестиции, валовой внутренний продукт, темпы роста, индекс инвестици-
онной активности.

Shmorgun L.G. Investment policy: what it is in Ukraine?
The article contains analysis of the dynamics of investments into fixed capital, which is 

one of the most important factors of production growth. It is proved that economy is growing 
when gross fixed investments exceeds depreciation. The indexes of gross investment rate 
and volume indexes of GDP for the years 2001—2011 are presented. They show low rates 
of growth of the Ukrainian economy. The author makes a set of proposals to improve the 
investment policy in Ukraine.

Keywords: investment policy, capital assets, depreciation, gross investments, gross 
domestic product, growth rate, index of investment activity.
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ  
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОПЛИВНО-эНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ
Рассмотрены наиболее перспективные стратегические направления инноваций 

для модернизации топливно-энергетического комплекса Украины и рациональные 
варианты обеспечения их инвестициями.

Ключевые слова: стратегия, инновации, инвестиции, инновационные 
фонды, модернизация, топливно-энергетический комплекс, возобновляемые 
источники энергии, гранты. 

Прогресс любого государства и цивилизации на Земле базируется на 
трех взаимосвязанных факторах: 1) духовности, опирающейся на куль-
туру, религию, образование, науку; 2) материальных ресурсах, среди 
которых наиболее важными являются продукты питания; 3) вы соко-
эффективном и экологически чистом энергообеспечении. При упадке 
хотя бы в одном из перечисленных факторов регресс государства не-
избежен. В настоящее время в Украине кроме катастрофического 
упадка духовности в упадке пребывает энергетика. Именно из-за этого 
уже более 20 лет наше государство находится в глубоком разруши-
тельном кризисе.

Упадок в энергетике Украины начался еще с времен СССР, когда 
авария на чАЭС стала для Украины, СССР и всех других стран мира 
чрезвычайно убедительным сигналом о необходимости смены парадигмы 
развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Первый адек-
ватный этим требованиям документ в виде Резюме был разработан и 
распространен во всех странах мира в 1993 г. по инициативе Программы 
развития (ПР) ООН. В этом Резюме дан прогноз, что доля возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в мировом балансе потребления энергии к 
2050 г. может достичь 27—54 %, т. е. использование ВИЭ займет в ТЭК 
первую или одну из первых позиций [1]. 
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В Резюме ПР ООН обращается внимание на то, что при нынешних 
масштабах и темпах роста потребления ископаемых видов топлива из-
за исчерпания запасов нефти и природного газа и сокращения объемов 
их добычи уже в первой половине ХХІ в. значительно усложнится 
функционирование экономик многих стран мира. В наибольшей мере 
это коснется энергетики и транспорта тех стран, которые такие 
энергоносители импортируют в больших количествах и имеют чрезмер-
но высокую энергоемкость ВНП. К таким странам относится Украина 
с ее неоптимальной структурой экономики, сложившейся еще во время 
СССР, но реструктуризацию которой, необходимую для снижения 
энергоемкости ВНП, она до сих пор не проводит.

Результаты системного анализа, выполненного по заказу ПР ООН, 
однозначно свидетельствуют, что прогресс цивилизации и отдельных 
стран на планете может реализоваться только при условии надежного 
и качественного обеспечения потребностей населения и производства в 
различных видах энергии и энергоресурсов. На основании этих резуль-
татов ПР ООН, Комиссия ООН по проблемам устойчивого развития и 
ряд других международных институций по экологии, энергетике и 
устойчивому развитию пришли к однозначному выводу, изложенному 
в Резюме ПР ООН, что “...действующие современные модели производ-
ства, распределения и использования энергии на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях нестабильны, нерациональны с точки 
зрения экологии и финансовых затрат и в данное время являются пре-
градой для достижения устойчивого социально-экономического разви-
тия многих стран мира...”. Таким образом, традиционные подходы к 
решению проблем энергетики не в состоянии обеспечить устойчивого 
экономического развития и сохранения окружающей среды. А если 
какая-либо страна в развитии своего ТЭК и в дальнейшем будет ориен-
тироваться на экстенсивную модель, т. е. на увеличение объемов гене-
рирования энергии традиционными технологиями и на преимуществен-
ное использование традиционных энергоносителей, то не будет как 
экономических и финансовых результатов, так и позитивных экологи-
ческих и социальных последствий. И такой провал является характерным 
ныне для Украины, не сумевшей сократить громадные объемы потре-
бления природного газа, импортируемого из РФ. 

В Украине первым, кто осознал необходимость действий в русле 
рекомендаций ПР ООН, был Министр энергетики Украины В.Ф. Скля-
ров, который еще в 1991 г. добился решения Правительства Украины 
об учреждении Производственного энергетического объединения (ПЭО) 
“Укрэнергоресурсы” и об инвестировании его работ по освоению ресур-
сов ВИЭ из инновационного фонда Минэнерго. За короткое время ПЭО 
“Укрэнергоресурсы” быстро и широким фронтом развернуло разработ-
ки по освоению технологий использования ВИЭ, привлекая к их про-
ведению квалифицированных специалистов из украинских и россий-
ских научно-исследовательских и проектно-конструкторских институ-
тов (бюро), а также машино строительных предприятий. Были налажены 
перспективные контакты также с рядом фирм из “дальнего” зарубежья, 
в том числе с лидерами ветроэнергетики “Энеркон” и “Вестас”. Но после 
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ликвидации отраслевого инновационного фонда Минэнерго деятельность 
ПЭО “Укрэнерго ресурсы” с 1996 г. фактически была свернута, а разра-
ботка энергети чес кой стратегии Украины была поручена НАН Украины, 
консерватив ные руководители которой являются ярыми противниками 
масштаб ного освоения ВИЭ и сторонниками экстенсивного развития 
ТЭК, игнорирующими громаднейшие достижения в этой сфере стран 
ЕС, Азии и Америки.

К ВИЭ относят энергию солнечной инсоляции, ее вторичные про-
явления (ветер, биомасса, гидроэнергия рек/морских волн), энергию 
приливов/отливов, геотермальную энергию глубинных слоев Земли. 
Наиболее перспективными для масштабного использования среди них 
являются энергия солнечного излучения и ее вторичные проявления. 
Аргументация необходимости масштабного освоения ВИЭ базируется 
на следующих данных об их ресурсах: 

— энергия прямой солнечной инсоляции, падающей на Землю, более 
чем в 15 000 раз превосходит ее потребление на нашей планете;

— энергия ветра превосходит это потребление в 325 раз;
— энергия морских волн и моря — в 80 раз;
— энергия использования биомассы — в 18 раз;
— ресурсы гидроэнергии рек достаточны для покрытия нынешних 

объемов мирового потребления энергии примерно на 50 %.
Учитывая приведенные данные о ресурсах ВИЭ видим, что наиболее 

перспективными их видами являются солнечная инсоляция и ветер. В 
настоящее время ресурсы именно этих видов ВИЭ очень активно осва-
ивают страны — члены ЕС, а также Китай, США, Индия, Канада, Япо-
ния, Австралия и ряд других промышленно развитых стран. 

Данные об использовании этих видов ВИЭ в мировой практике сви-
детельствуют об их несомненном лидерстве, причем по абсолютным 
показателям (по суммарной мощности электрических станций) на пер-
вом месте пока находится ветроэнергетика, а на втором — солнечная 
энергетика. Темпы роста масштабов использования этих ВИЭ поражают. 
Суммарная мощность лишь ветряных электростанций (ВЭС) на протя-
жении последних десятилетий ежегодно возрастает на 20—30 % и удва-
ивается каждые 3 года. В десятку лидеров мировой ветроэнергетики 
входят Китай, США, ФРГ, Испания, Индия, Франция, Италия, Брита-
ния, Канада и Португалия. Суммарная мощность их ВЭС составляет 
86,2 % от  общей мощности мирового парка ВЭС. В 2012 г. мировой 
парк ВЭС увеличился на  43 649 МВт и достиг 282 ГВт (см. табл. 1). 

Таблица 1. Динамика роста мощности мирового парка ВэС, МВт

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

39 290 47 686 59 004 73 904 93 849 120 791 157 000 196 630 238 351 282 000

При-
рост 8396 11 318 14 900 19 945 26 942 36 209 39 630 41 721 43 649

Суммарная мощность ВЭС стран ЕС в октябре 2012 г. превысила 
100 ГВт. Это значит, что парк ВЭС в ЕС электричества в 2012 г. про-
изведет 200 млрд кВт/час. Согласно прогнозам мировой парк ВЭС в 
2013 г. достигнет мощности в 329,5 ГВт; в 2014 г. — 378,8 ГВт; в 
2015 г. — 434,1 ГВт; в 2016 г. — 493,33 ГВт. Из этих данных видим, 
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что мощность мирового парка ВЭС в 2013 г. превысит суммарную мощ-
ность мирового парка АЭС (314 ГВт). Ожидается, что после 2016 г. го-
довой прирост мощности мирового парка ВЭС превысит 60 ГВт, вслед-
ствие чего парк ВЭС по объемам производства электричества превысит 
объемы генерации мирового парка АЭС в 2026 г. Если же будет проис-
ходить еще и снижение мощности мирового парка АЭС, что после аварии 
на АЭС в Фукусиме очень вероятно, то этот результат будет достигнут 
на 3—4 года раньше. 

Наиболее широко применяемой технологией использования энергии 
солнечной инсоляции в настоящее время является прямое фотовольта-
ическое преобразование ее в электричество. В мировой практике эту 
технологию реализуют посредством строительства солнечных фото-
электрических станций (СФЭС). Мировой парк СФЭС возрастал в по-
следние годы на 60—70 % в год, в 2010 г. он достиг годового приро ста 
— 16,05 ГВт и мощности 35 920,7 ГВт. Мощность мирового парка СФЭС 
в 2012 г. увеличилась на 30 ГВт и достигла 101,0 ГВт. Это больше, чем 
прогнозировалось. По прогнозам мощности мирового парка солнечных 
электростанций (СЭС) к 2015 г. превысят 150 ГВт, а после 2020 г. они 
превзойдут мощности мирового парка ВЭС (см. табл. 2).

Таблица 2. Динамика роста мирового парка СэС за период 2005—2015 гг.

Годы PV, МВт/год CPS, МВт/год CPV, МВт/год Всего, МВт

2005 1407,7 0,0 0,7 1408,4

2006 1984,3 1,0 0,0 3393,7

2007 3073,0 75,0 1,0 6542,8

2008 5491,8 71,3 9,4 12 115,2

2009 7913,3 179,5 0,9 20 208,9

2010 16 050,6 199,9 14,4 36 473,8

2011 19 512,4 345,5 15,0 56 346,7

2012 18 125,6 850,0 275,0 75 597,3

2013 20 100,1 725,0 225,0 96 647,4

2014 23 276,2 850,0 250,0 121 023,6

2015 28 552,8 550,0 150,0 150 276,4

Отметим, что освоение ВИЭ — это та из немногих отраслей, которая 
в настоящее время практически не заметила кризиса и далее наращи-
вает темпы своего развития. За последние 5 лет мировые инвестиции в 
ВИЭ увеличились на 230 %. В 2008—2009 гг. страны Большой двадцат-
ки ежеквартально инвестировали в ВИЭ в среднем по 32 млрд долл. и 
превысили инвестиции в традиционную электроэнергетику. США наме-
рены к 2035 г. производить 80 % энергии путем использования ВИЭ. В 
2008 г. Европарламент обязал страны ЕС довести использование ВИЭ к 
2020 г. до 20 % от общего электропотребления, а к 2040 г. — до 40 %. 
Уже сегодня в некоторых странах ЕС этот показатель превысил отмет-
ку 20 %. Так, в Дании только ВЭС обеспечивают более 25 % всей по-
требляемой электроэнергии.
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По расчетам экспертов интенсивное и масштабное освоение ВИЭ по-
зволяет покрыть 68 % всех энергетических потребностей стран ЕС к 
2030 г. Для этого правительствам стран ЕС необходимо остановить 
строительство АЭС и отдать приоритет строительству ВЭС на севере ЕС 
и СФЭС на юге. За счет использования ВИЭ мир по прогнозу “World 
Energy” имеет потенциальную возможность к 2050 г. обеспечить себя 
энергией на 99,5 %.

Интенсивный рост масштабов строительства ВЭС и СЭС охватил не 
только ЕС и США, но и Азию, особенно Китай. В 2009 г. на Китай при-
ходилось 30 % мирового производства ВЭУ и 40 % СФЭМ. Парк ВЭС 
Китая в 2011 г. достиг суммарной мощности в 62 333 МВт. Ожидается, 
что в 2013 г. мощность парка ВЭС Китая превысит 100 тыс. МВт. Такая 
активность в сфере освоения ВИЭ позволяет Китаю решать проблемы 
как по обеспечению энергетической безопасности страны, так и по 
уменьшению загрязнений окружающей среды.

Учитывая большие успехи в освоении ВИЭ, ряд стран ЕС выступили 
с предложением о реализации крупнейшего проекта, охватывающего 
15 часовых поясов (от Грузии до Аляски), в том числе все страны ЕС, 
Северной Америки, а также ряд стран Азии и Африки в Средиземно-
морском регионе. Проектом предлагается объединить в одну транскон-
тинентальную электросеть 90 новых и ряд уже существующих крупных 
электростанций, использующих ВИЭ. Масштаб этого суперпроекта по-
зволит преодолеть ряд недостатков использования ВИЭ, главным об-
разом, стохастичный характер их действия, а также эффективней и 
рациональней использовать генерирующие мощности и инфраструкту-
ру передачи электроэнергии (ЛЭП, ТП). Для этого проектом предусмат-
ривается не только применение ВЭС и СЭС, но и использование также 
ГЭС, геотермальных ТЭЦ, ТЭЦ на биомассе и/или биогазе.

Нужно особо отметить, что успехи в развитии ветроэнергетики не 
только способствуют защите окружающей среды и устраняют зависи-
мость стран от импорта ископаемых видов топлив, но позволяют на ВЭС 
достичь снижения себестоимости электроэнергии по сравнению с энер-
гией, производимой АЭС и ТЭС/ТЭЦ и успешно с ними конкурировать. 
Так, в США себестоимость 1 кВт/час электроэнергии, произведенной 
на ВЭС, составляет в настоящее время 4,0—4,5 цент. долл., а произве-
денной на АЭС — 10—11 цент. долл. Правительство США поставило 
задачу довести себестоимость генерирования электричества на ВЭС до 
2,5—3,0 цент. долл./кВт за час. Расчеты показывают, что решить такую 
задачу по силам и Украине. Для этого в Украине есть ряд перспективных 
конструкторских разработок и все технические возможности, необ хо-
димые для организации серийного отечественного производства высоко-
эффективных ВЭУ, без чего Украине не стоит даже и думать о высокорен-
табельных ВЭС.

Отметим, что и территорий с высоким ветроэнергетическим потен-
циалом в Украине тоже предостаточно. В этом отношении следует отме-
тить высокие скорости ветра в Карпатах, в приморских регионах и на 
акваториях чорного и Азовского морей. Причем мелководные акватории 
Одесской банки в черном море необходимо использовать в первую оче-
редь для сооружения ВЭС большой мощности. При использовании уни-
кальной украинской технологии наплавного сооружения объектов в 
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открытом море будет достигнуто значительное снижение объемов мате-
риалов и затрат финансов на строительство и монтаж оборудования 
оффшорных ВЭС, которые будут отличаться высокой рентабельностью 
и низкой себестоимостью генерированной электроэнергии. По оценкам 
экспертов площади украинских акваторий позволяют соорудить парк 
оффшорных ВЭС суммарной мощностью до 1000 ГВт. Если же здесь со-
орудить ВЭС всего лишь на 100 ГВт, то производимой энергии будет до-
статочно не только для покрытия потребностей Украины, но и для экспорта 
в страны ЕС. Сооружение парка оффшорных ВЭС такой мощности позво-
лит Украине принять участие в реализации суперпроекта ЕС и пользо-
ваться его технико-экономическими преимуществами. Кроме того такой 
парк ВЭС позволит: 1) постепенно вывести из эксплуатации все АЭС и 
больше не строить новых, 2) сократить установленные мощности украин-
ского парка ТЭС, большинство из которых запредельно изношены, 3) со-
кратить капитальные затраты на модернизацию ТЭС/ТЭЦ [2].

В Украине на электроэнергию, произведенную ВЭС, установлен 
минимальный “зеленый” тариф в 11,7 евроцент/кВт за час, что в валю-
те США эквивалентно 15,2 цент. долл., т. е. в 5—6 раз больше от при-
веденной выше ожидаемой себестоимости. Естественно, возникает во-
прос: а каковы причины, которые обусловили такую громадную разни-
цу? Анализируя вопрос системно, приходим к выводу, что причины эти 
в первую очередь кроются в голове, т. е. в бездуховности и аморально сти 
нашего общества и, особенно, “элиты”. Эти бездуховность и амораль-
ность являются результатом атеизма, привитым большинству населения 
еще во времена СССР. Ситуация усугубилась еще и тем, что наша не-
компетентная власть наслушалась “мудрых” советов зарубежных “спе-
цов” и “мудро” решила регулировать развитие экономики страны исклю-
чительно лишь рыночными методами, вследствие чего экономикой и 
властью в стране завладели бездуховные монополисты. 

Хорошо известно, что современному цивилизованному рынку при-
суща активная инновационная деятельность (особенно в малом и сред-
нем бизнесе). Такой рынок способствует эффективному развитию 
экономики, но лишь при условии государственного контроля и регули-
рования уровня монополизации ее соответствующих секторов, в первую 
очередь базовых, таких как энергетика, где доля частного бизнеса в 
общих объемах производства не должна превышать 38,2 %, т. е. не 
превышать нижнего значения “золотого” сечения. Именно этой пропор-
ции придерживается пока лишь Китай, который в последние годы де-
монстрирует всему миру громаднейшие возможности и преимущества 
эффективного государственного регулирования развития экономики [3].

Государственного регулирования не требует сектор экономики, име-
нуемой сферой обслуживания. Здесь рынок регулирует все 100 % сек-
тора. В других сферах экономики доля частного бизнеса в общих объемах 
производства может составлять 61,8 % (верхний предел “золотого” се-
чения). Во всех случаях уровень государственного контроля и регули-
рования секторов экономики желательно определять методом систем-
ного анализа, для базовых секторов это необходимо. 

Известно, что в ряде промышленно развитых стран доля частного 
бизнеса в общих масштабах производства базовых секторов экономики 
достигает 61,8 %. Довольно успешное развитие экономики в этих слу-
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чаях обеспечивает системная база нормативных документов по регули-
рованию и финансово-экономическому стимулированию частного биз-
неса. Для этой цели здесь созданы специальные финансовые фонды, 
гранты, предусмотрены льготы по налогам и наоборот, введены налоги 
на импорт, в частности на импорт энергоносителей, поступления от 
которых в первую очередь идут на создание фондов для инвестирования 
разработок и освоения новых технологий использования ВИЭ. К при-
меру, в США гранты на проекты по использованию ВИЭ в 2009—2010 гг. 
составили 16,8 млрд долл. В Украине же после ликвидации отраслевых 
инновационных фондов для инноваций и инвестирования ничего подоб-
ного не создано, а деятельность государственного инновационного фон-
да является столь непрозрачной, что целесообразность его существова-
ния вызывает сомнения.

Законом Украины “Об энергосбережении” предусматривалось со-
здание государственных и областных фондов энергосбережения, сред-
ства из которого должны были направляться, в том числе, и для инве-
стирования проектов освоения ВИЭ. Однако эти благие намерения не 
сбылись по той причине, что Правительство проигнорировало необхо-
димость создания и утверждения подзаконных нормативных докумен-
тов, а созданный Львовским облсоветом фонд энергосбережения по 
представлению прокуратуры был ликвидирован.

Такие действия в сфере инвестирования инновационных разработок 
логично привели к тому, что для инновационной модернизации своего 
ТЭК Украина на различных инвестиционных форумах должна унизи-
тельно выпрашивать кредиты-инвестиции в зарубежных банкиров-ин-
весторов. Хорошо известно, что для погашения займов потребуется 
денег как минимум в 1,5 раза больше, чем было получено в долг. Но это 
еще не все. Зарубежный инвестор, построив ВЭС или СФЭС, будет полу-
чать в Украине также и прибыль от их работы. Расчеты показывают, 
что в течение 20-летнего срока эксплуатации ВЭС или СФЭС доход от 
продажи по “зеленому” тарифу генерируемого ими электричества 4—5 
раз покроет финансовые затраты на их строительство. 

Не очень ли щедро это для нашей чрезвычайно нищей экономики? 
Не лучше ли разрешить для базовых секторов экономики учредить 
отраслевые инновационные и инвестиционные фонды и в тоже время 
сократить инвесторам срок льготных тарифов, хотя бы до 10 лет? Так, 
в ФРГ, например, в первые 5 лет работы ВЭС действует “зеленый” тариф 
в 9,0 евроцент/кВт за час, затем в течение еще 5 лет действует “зеленый” 
тариф в 5,2 евроцент/кВт за час. Далее ВЭС электричество продают не 
по “зеленому” тарифу, а по договорным ценам, которые намного ниже. 
Какой яркий пример защиты интересов государства, борьбы с получе-
нием незаработанных денег и с инфляцией?! 

Нужно особо подчеркнуть, что после выплаты кредитов-инвестиций 
в Украине особо разорительным станет “зеленый” тариф для СФЭС, 
оснащенных кремниевыми фотоэлектрическими преобразователями 
(ФЭП). чрезмерно высокая себестоимость электричества на этих СФЭС 
является результатом их низких КПД и высоких финансовых затрат на 
строительство и генерирование электроэнергии. Как уже упоминалось 
выше, в Украине для ВЭС действует “зеленый” тариф в 11,7 евроцент/кВт 
за час, а для СФЭС в 48,3 евроцент/кВт за час. Сравнив эти тарифы, 
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сразу видим, почему СФЭС с ФЭП из кремния являются неконкуренто-
способными с ТЭС и АЭС. И здесь возникают вопросы: а когда они ста-
нут конкурентоспособными? а достижимо ли это для них? Однозначных, 
непререкаемых ответов на эти вопросы нет. Совершенствование крем-
ниевых ФЭП-ов идет, снижается их цена, но темпы этого процесса не-
достаточно высоки. 

В этой ситуации было бы совершенно правильным в кратчайшие 
сроки развернуть серийное производство высокоэффективных арсенид-
галлиевых ФЭП-ов, особенно ФЭП-ов с “идеальными” квантовыми точ-
ками наноструктур, полученными методом жидкофазной эпитаксии. 
КПД таких ФЭП-ов превышает 40 %, а себестоимость генерированной 
ими энергии составит около 1 цент. долл/кВт за час. Технология полу-
чения арсенид-галлиевых ФЭП-ов с такими технико-экономическими 
показателями разработана в Украине, ее масштабное отечественное 
освоение придаст мощный импульс интенсивному развитию солнечной 
энергетики и строительству СФЭС, конкурентоспособных с ТЭС и АЭС 
по себестоимости электроэнергии. 

Безусловно, что от кремниевых ФЭП-ов отказываться пока не сле-
дует: все же они совершенствуются и создана большая инфраструктура 
по их производству. Но оптимальную нишу их использования следует 
четко очертить. Здесь нужно обратиться к нынешнему мировому опыту 
эффективного их использования. Изучение этого опыта вызывает изум-
ление. Оказывается, что зарубежная стратегия строительства СФЭС на 
кремниевых ФЭП-ах коренным образом отличается от украинской. 
Украина с места в карьер начала строить коммерческие СФЭС рекордной 
мощности, проигнорировав при этом рациональный мировой опыт раз-
вития этого направления. Суть этого опыта состоит в том, что в мире в 
первую очередь в больших масштабах строятся СФЭС малой мощности: 
на крышах коттеджей (до 6 кВт), на автостоянках, рынках, крышах 
промышленных, административных и жилых зданий, вдоль автострад, 
железных дорог и т. п. (до 96 кВт). В этом случае не требуется ни отво-
да земельных участков, ни строительства ЛЭП и новых трансформато-
ров, а к инвестированию сооружения этих СФЭС привлекаются соб-
ственные средства владельцев, которые в случае надобности на льготных 
условиях могут получить банковский кредит, время возврата которого, 
например, в ФРГ при “зеленом” тарифе 38,0 евроцент/кВт за час не 
превышает 4-х лет, а далее собственник малой СФЭС в течение более 
20 лет будет иметь существенный дополнительный доход. Нынче все 
страны ЕС, США и Япония отдают приоритет именно строительству 
децентрализованных объектов в виде СФЭС малой мощности. Например 
благодаря четким нормативам по подключению маломощных СФЭС к 
сетям общего пользования в Калифорнии реализуется проект, в соответ-
ствии с которым 140 тыс. крыш жилых домов будут превращены в парк 
СФЭС общей мощностью 250 МВт. В ФРГ поэтапно были реализованы 
программы по сооружению маломощных СФЭС на крышах домов — 
“Тысяча крыш”, “Сто тысяч крыш”, а нынче началась реализация 
программы “Все крыши Берлина”. Стоит упомянуть, что в ФРГ и в ряде 
других стран к низковольтным электросетям общего пользования под-
ключают не только маломощные СФЭС, но и другие электрогенерирующие 
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установки небольшой мощности — ВЭУ, рукавные ГЭС, дизельные 
электрогенераторы.

Закон Украины “О зеленых тарифах” открывает возможности для 
реализации упомянутого направления повышения энергоэффективности 
работы ОЭС Украины. Но для этого недостаточно нормативной базы, 
существующей в Украине на данный момент. В дополнение к Закону 
нужно, изучив опыт стран ЕС, разработать Государственный (Держав-
ный) стандарт Украины (ДСТУ) либо другой общегосударственный 
нормативный документ, который регламентировал бы правила и тех-
нические требования (электрические схемы) по присоединению фото-
электрических, ветряных и других электрогенерирующих установок, 
мощностью 1—100 кВт, к электрическим сетям низкого напряжения 
(220/380 Вт). В этих ДСТУ/НД должны быть представлены согласованые 
с ГП “Энергорынок” организация точного учета электри чества, 
выдаваемого в электрические сети общего пользования, и порядок ве-
дения расчетов за нее.

Государственные выгоды от масштабного строительства СФЭС малой 
мощности довольно большие: в низковольтных электросетях объеди-
ненных энергосистем (220 и 380 В) создаются децентрализованные 
 генерирующие энергообъекты, которые обеспечивают значительное 
снижение потерь электричества, вызванных многократной трансфор-
мацией напряжения и передачей его на большие расстояния от центра-
ли зованных энергообъектов. В большинстве стран ЕС уровень соотно-
шения централизованных мощностей к децентрализованным близок к 
51 : 49. Потери электричества в сетях при этом составляют 7—8 %. В 
Украине показатель этого уровня составляет 93 : 7, а потери 
электричества в сетях Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины 
18—20 %. Сокращение этих потерь хотя бы наполовину позволило бы 
нашей стране ежегодно экономить 18 млрд кВт/час электричества. Это 
больше, чем объем производства электроэнергии на Южно-Украинской 
АЭС за год!

В составе оборудования СФЭС большой мощности всегда имеются 
трансформаторные подстанции (ТП). И поскольку СФЭС электричество 
производят лишь в светлое время суток, а в ночное время их ТП не 
загружены, то на это время они становятся потребителями энергии. 
Такими же потребителями становятся и ТП, принимающие энергию от 
СФЭС. Если же мощность СФЭС будет равна пропускной способности 
ТП, принимающих электроэнергию, то условное число часов работы 
СФЭС с номинальной мощности в течение года в условиях солнечной 
инсоляции Украины будет составлять всего 900—1150 ч. Понятно, что 
такую низкую загрузку ТП и электросетей допускать нельзя. Наши 
расчеты свидетельствуют, что избежать такого недогруза ТП и электро-
сетей общего пользования можно посредством комбинирования СФЭС 
с ВЭС в пропорции 3 : 10. Еще более эффективный результат достига-
ется при создании комплексов типа ВЭС + СФЭС + ТЭС (или ГЭС/ГАЭС, 
ПГУ, ТЭЦ геотермальных, на биогазе или метане, а также других типов 
электростанций, которые способны аккумулировать энергию и/или 
регулировать выдаваемую мощность). В этом отношении в Крыму и 
приморских районах юга Украины хорошую перспективу имеют 
солнечные электростанции с аккумулятором тепла и термодинамичес-
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ким циклом превращения концентрированной энергии солнечной ин-
соляции в электричество. В частности внимания заслуживают солнечные 
электростанции с параболоцилиндрическими концентраторами (СЭС с 
ПЦК) и аккумулятором тепла, накапливаемого для работы паровых 
турбин в течении суток. С целью обеспечения гибкой выдачи мощности 
для СЭС с ПЦК предусматривают работу в комплексе с ПГУ, благодаря 
чему достигается большая экономия природного газа. Необходимо, 
чтобы НЭК “Укрэнерго” при выдаче разрешений на присоединение ВЭС 
и СФЭС к электросетям ОЭС Украины принимала во внимание высокую 
технико-экономическую эффективность и целесообразность создания 
вышеназванных энергокомплексов и ограничивала мощность тех СФЭС 
и ВЭС, которые в такие энергокомплексы не входят. 

В настоящее время потребление электроэнергии на нашей планете 
составляет 14 трлн кВт за час/год. При этом всеми видами ВИЭ по-
крывается пока лишь 8 % этого потребления. Если же годовые приросты 
мощностей ВЭС и СЭС достигнут соответственно прогнозируемого уров-
ня в 60 и 100 ГВт, то доля ВИЭ в общих объемах выработки электроэнергии 
будет ежегодно возрастать не больше, чем на 1 %. Таким образом, пол-
ной замены традиционных энергоресурсов в мировом ТЭК в лучшем 
случае можно ожидать лишь к концу ХХI в. Несомненно, что за это 
время будут освоены и многие другие эффективные энергетические 
технологии. Кроме того, следует учитывать, что увеличение доли ВИЭ 
в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) будет усугублять их недо-
статки, обусловленные стохастическим характером выдаваемой мощ-
ности. Упомянутая выше идея реализации суперпроекта в значительной 
мере позволяет преодолеть эти недостатки, но на национальном уровне 
потребуются еще и другие меры для их нивелирования, среди которых 
перспективными будут вышеупомянутые комплексы типа ВЭС + СФЭС + 
+ СЭС на ПЦК, а также ПГУ, ГЭС, ТЭЦ геотермальные и т.п. 

Представляется, что с учетом закритического износа оборудования 
на ТЭС будет целесообразным поэтапно оснащать их ПГУ, а при воз-
можности подключать к ним еще и ВЭС + СЭС. Но для успешной реа-
лизации этого варианта переоснащения ТЭС потребуются значительные 
ресурсы природного газа, который в Украине добывается в объемах, 
пока что совершенно недостаточных при возможных масштабах исполь-
зования ПГУ, ГТУ и СЭС на ПЦК. Однако для быстрого и эффективного 
решения проблемы газа Украина имеет очень хорошие возможности. 
Так, в угольных месторождениях Донбасса неиспользуемые ресурсы 
метана оцениваются в 3—25 трлн м3, для их добычи имеются 
эффективные отечественные технологии извлечения его из угольных 
пластов, а также десорбированного в шахтные выработки. Такие же 
технологии разработаны и для извлечения метана из его кристаллоги-
дратов (клатратов) на дне в глубоководной части чорного моря. Здесь 
его ресурсы оцениваются в 100 трлн м3, а себестоимость добычи метана 
в этих двух случаях составляет 54 долл. США за 1000 м3, что в 8 раз 
меньше от цены на природный газ, ныне импортируемый из РФ. Если 
бы Украина реализовала эти возможности еще в 90-х годах, то сейчас 
она не имела бы кризиса экономики и ей также не пришлось бы платить 
РФ за природный газ лишние миллиарды долларов, а по своей ГТС она 
бы экспортировала в страны ЕС свой метан. Сейчас Украина задекла-
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рировала намерение освоить американскую технологию добычи слан-
цевого газа, а для этого ей потребуются значительные иностранные 
инвестиции. что ж, воистину, жадный и глупый платят дважды. 
Учитывая эти аргументы, приходим к выводу, что подтверждается ряд 
прогнозов Мировой энергетической конференции (МирЭК) по изменению 
структуры мирового ТЭБ за период 2000—2100 гг. Имеется в виду, что 
в мировом ТЭБ основным будет тренд неуклонного роста доли ВИЭ. 
Второе место в мировом ТЭБ еще длительное время будет пренадлежать 
потреблению природного газа (и его аналогов), которое постепенно 
уменьшиться, но не до полного отказа от его использования. что каса-
ется нефти и особенно угля, то их использование сведется до минимума 
[4]. Также до минимума сократятся мощности парка АЭС, а в случае 
отказа мирового сообщества от атомного оружия все АЭС постепенно 
будут ликвидированы.

Обобщив все вышеприведенные аргументы, в отношении стратегии 
инноваций и инвестиций для модернизации ТЭК Украины, можно сде-
лать ряд следующих констатаций и выводов:

1) основным трендом модернизации ТЭК Украины в наибольшей 
мере должно быть освоение ресурсов ВИЭ и в первую очередь это каса-
ется освоения энергетических потенциалов ветра и солнечной инсоля-
ции. Широкомасштабное использование ВИЭ откроет нашей стране 
возможность для решения ряда очень важных социальных и экологи-
ческих проблем. В частности по оценкам экспертов наименьшие 
социальные потери от загрязнения окружающей среды достигаются 
только в случае использования ВИЭ. Необходимость освоения ВИЭ в 
Украине диктуется также тем, что заканчиваются сроки эксплуатации 
АЭС, а парк ТЭС изношен более чем на 90 %. Удлинение сроков 
эксплуатации ТЭС ведет к росту удельного потребления топлива на 17 % 
и снижению их мощности на 15 %, что вызывает значительный рост 
себестоимости электроэнергии. Строительство ТЭС и АЭС длится до 
10 лет и требует больших инвестиций, которых Украина нынче не име-
ет и которые, как правило, “замораживаются” на длительное время, а 
из-за этого проекты сооружения ТЭС и АЭС для иностранных инвесторов 
финансово не привлекательны;

2) для инновационно-инвестиционного обеспечения модернизации 
ТЭК Украины необходимо незамедлительно восстановить отраслевой 
инновационный фонд Минэнерго, средства из которого должны исполь-
зоваться исключительно на освоение производства отечественного обо-
рудования и строительство объектов, включенных в Национальную 
программу освоения ВИЭ в Украине;

3) в Национальной программе освоения ВИЭ в Украине обязательно 
должны быть представлены следующие мероприятия по обеспечению 
модернизации ТЭК:

• повышение уровня децентрализации производства электроэнергии 
в Украине за счет финансово-экономического стимулирования соору-
жения электростанций малой мощности, подключаемых к электрическим 
сетям низкого напряжения (220—380 В). Сооружение этих объектов 
должно охватить частные коттеджи, хутора, фермерские хозяйства, 
села, административные и жилые здания, рынки, автостоянки и т. п. 
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Инвестирование их сооружения частично или полностью смогут осу-
ществлять частные лица и коммунальные предприятия;

• сооружение комбинированных энергообъектов типа ВЭС + СФЭС+ 
+ СЭС на ПЦК, а также ВЭС + СФЭС в комбинации с ГЭС/ГАЭС, ПГУ, 
ТЭС и ТЕЦ геотермальными, на биогазе или биомассе. При этом 
эффективнее используются ТП и ЛЭП и сокращаются непроизводительные 
затраты энергии, повышается надежность и безопасность работы ОЭС 
Украины, уменьшается ее потребность в маневренных и резервных 
мощностях;

• освоение отечественной технологии наплавного строительства в 
открытом море для сооружения оффшорных ВЭС большой мощности 
преимущественно на мелководных акваториях вдоль берегов чорного 
моря. Это откроет Украине возможности  присоединиться к реализации 
суперпроекта ЕС в качестве соисполнителя очень важной его составной 
части и получить от этого большие преференции за счет продажи 
электроэнергии и сокращения капитальных затрат на модернизацию 
своего низкоэффективного ТЭК;

• освоение отечественных технологий извлечения адсорбированного 
метана из угольных пластов, десорбированного в шахтные выработки 
и из клатратов его в глубоководной части Чорного моря;

• разработка на базе украинских “ноу-хау” конструкций высоко-
эффективных ВЭУ оптимального типоразмерного ряда, освоение серий-
ного отечественного их производства для обеспечения следующих 
объектов и категорий потребителей:

—― коттедж, сельский двор, небольшой хутор, ферма — единичная 
мощность ВЭУ 0,2—20 кВт, ее подключение — к сети низкого напря-
жения (220/380 В) без промежуточного трансформатора;

—― хутора, села, дачные поселки, промышленные ВЭС в горной и 
другой труднодоступной местности — единичная мощность ВЭУ 70—700 
кВт, ее подключение к электросети через трансформатор и/или ТП;

—― оффшорные ВЭС и ВЭС большой мощности на континенте (при 
дефиците пригодных площадок) — единичная мощность ВЭУ 2,1—
3,0 МВт, ее подключение к электросети напряжением не менее 35 кВ 
через трансформатор и ТП;

— освоение украинских технологий серийного производства высоко-
эффективных арсенид-галлиевых ФЭП-ов, в том числе ФЭП-ов с 
“идеальными” квантовыми точками наноструктур, полученными мето-
дом жидкофазной эпитаксии.
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СИСТЕМИ СПОЖИВАННЯ,  
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖКГ  

ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ГРОМAДЯН:  
АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 
Висвітлено проблеми підготовки управлінських кадрів у системі теплоенерге-

тики ЖКГ. Наведено думки компетентних науковців щодо необхідності імплемен-
тації елементів програм енергозбереження задля підвищення якості життя насе-
лення в програми університетської освіти. Це допоможе сформувати у майбутніх 
фахівців раціональне економічне мислення та розуміння проблем загрози світової 
енергетичної кризи та глобального потепління. 

Ключові слова: система теплоенергетики, збереження теплоенергетики, 
ЖКГ, управлінські кадри, якість життя, світова енергетична криза.

В умовах сучасної світової енергетичної кризи для галузей приклад-
ної економіки вирішення проблем енергозбереження є першочерговим. 
У програму університетської освіти управлінських кадрів ЖКГ потріб-
но імплементувати програми енергозбереження для підвищення якості 
життя населення. Університетський курс має сприяти формуванню 
раціональної економічної думки у майбутніх спеціалістів системи те-
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плового забезпечення ЖКГ, а також допомагати вирішувати протиріч-
чя: глобальне потепління, з одного боку, та поглиблення світової енер-
гетичної кризи, з іншого.

Метою цієї статті є висвітлення досвіду підготовки управлінських 
кадрів та спеціалістів з теплового забезпечення у системі ЖКГ.

У ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва” 
випускаючої кафедрою спеціалістів з теплового забезпечення у системі 
ЖКГ є кафедра комунальної енергетики та енергозбереження, основним 
завданням якої є забезпечення навчального процесу відповідно до за-
тверджених навчальних планів. Це завдання успішно виконується, 
незважаючи на складності, які виникають у навчальному процесі з 
розкладом занять, організацією практики студентів 1, 2-го і 3-го курсів, 
використанням викладачів на умовах погодинної оплати та ін.  

Кількість студентів на п’яти курсах денної і заочної форма навчан-
ня у 2013 р. становила 209 осіб. У складі кафедри —7 штатних викла-
дачів, 3 за сумісництвом на 0,5 ставки і 6 викладачів на основі погодин-
ної оплати, з них у штаті — 3 доктори наук, 2 — кандидати наук, серед 
сумісників — 2 доктори наук, 1 кандидат наук, серед погодинників — 
2 кандидати наук, 4 — без наукового ступеня та профільні спеціалісти 
інститутів академії наук НТУУ “КПІ” і ПАТ “Київенерго”.

Методичні розробки визначені індивідуальними робочими планами 
викладачів і виконуються викладачами кафедри у повному обсязі.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри реалізується у двох 
напрямках: проблеми впровадження енергозберігаючих технологій і 
поводження з побутовими відходами, зокрема отримання теплової енер-
гії з твердих побутових відходів. За ініціативою кафедри науковою 
радою КУУП затверджена загальна університетська тема НДР: “Управ-
ління впровадженням і стимулювання розробки та застосування новіт-
ніх технологій на засадах конвергенції методів і засобів ринкової та 
планової економіки”.

Для поліпшення якості навчальної роботи науковці кафедри працю-
ють над організацією Навчально-наукового і виробничого комплексу з 
проблем модернізації комунальної теплоенергетики, який має бути 
створеним на базах КУУП, Інституту технічної теплофізики НАН Укра-
їни, Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, ПАТ “Київе-
нерго” і Асоціації теплоенергетичних підприємств України. Розроблені 
і упроваджуються пропозиції щодо оснащення навчально-методичного 
кабінету з комунальної теплоенергетики на основі домовленостей з під-
приємствами — виробниками теплоенергетичного обладнання.

Виховна робота проводиться кураторами і всіма викладачами кафе-
дри під час навчальних занять задля розширення наукового світогляду 
студентів — майбутніх теплоенергетиків: відбувається огляд спеціалі-
зованих виставок, останнім часом такими були: “Аква-Україна”, “Ко-
мунтех-2013”, “Акватерм-2013”, “Енергоефективність-2013”, Х Між-
народна спеціалізована виставка “Енергетика промисловості-2012” у 
рамках Х Міжнародного форуму “Паливно-енергетичний комплекс 
України: сьогодення та майбутнє” (26—28 вересня 2012 р.). Серед на-
вчальних дисциплін прикладного спрямування студентів найбільше 
цікавлять: “Теплообмін та енергозабезпечення будинків”, “Системи 
споживання теплової енергії у ЖКГ та їхнє обладнання”, “Теплові ме-
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режі”, “Матеріалознавство і технологія матеріалів”, “Впровадження 
енергозберігаючих технологій і організація виробництва”, “Проектний 
аналіз”, “Основи економіки енергетики”, “Економіка, організація та 
планування виробництва”, “Управління проектами”, “Інтелектуальні 
системи підготовки рішень”, “Правила технічної експлуатації систем 
теплопостачання”, “Основи монтажу й експлуатації теплоенергетичних 
систем”.

Одним із напрямків підвищення кваліфікації викладачів кафедри з 
отриманням сертифікату є “Охорона праці у галузі”. Колектив кафедри 
прикладає зусилля для подальшого оснащення лабораторії теплових і 
електротехнічних вимірювань та її офіційного оформлення.

Наприкінці грудня 2013 р. у Київському університеті управління та 
підприємництва за участю викладачів та студентів, працівників Мініс-
терства енергетики і вугільної промисловості було проведено засідання 
круглого столу на тему “Управління енергозбереженням”, метою якого 
було залучення студентів до творчої роботи у галузі енергозбереження, 
формування у них навичок раціонального ведення економіки ЖКГ та 
раціонального економічного розуміння. На засіданні розглядалися такі 
питання: 

— законодавча база енергозбереження;
— проблеми енергетичної безпеки держави;
— перспективні новації з енергозбереження на підприємствах гро-

мадського харчування;
— методики оцінювання новацій з енергозбереження;
— методики оцінювання енергоефективності та ін.
Цікавим та корисним для студентів було обговорення матеріалів 

рубрики “Енергозбереження” Всеукраїнського масового інформаційно-
го виробничого і науково-популярного журналу “Міське господарство 
України”, у якому протягом тривалого часу викладачі КУУП є актив-
ними авторами і редакторами.

У 2013 р. у рубриці “Компетентна думка науковців” цього журналу 
опублікована стаття “Проблеми менеджменту ЖКГ” професора кафедри 
комунальної енергетики та енергозбереження КУУП, доктора технічних 
наук І.С. Єремеєва, який пропонує міцний арсенал методів і підходів 
для оновлення ЖКГ, а також “прийняти за парадигму розвитку галузі 
не приватизацію, а задоволення інтересів мешканців”. Щодо наукового 
підходу у підготовці управлінських кадрів для ЖКГ, на думку профе-
сора І.С. Єремеєва, крізь усі рішення усіх рівнів має проходити реалі-
зація концепції системного підходу: “Для вирішення погано структу-
рованих проблем, що характерно для системи ЖКГ, мають використо-
вуватися комп’ютеризовані системи підтримки прийняття рішень, 
процедура яких полягає в виконанні таких етапів:

1. Формулювання проблемної ситуації.
2. Визначення цілей.
3. Визначення критеріїв досягнення цілей.
4. Розбудова моделей для обґрунтування рішень.
5. Пошук оптимального (припустимого) варіанта рішення. 
6. Узгодження рішення. 
7. Підготовка рішення до реалізації. 
8. Підтвердження рішення. 
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9. Керування процесом реалізації рішення.
10. Перевірка ефективності рішення”. 

Професор І.С. Єремеєв зазначав: “Від рівня розвитку ЖКГ залежить, 
чи ми справді можемо у перспективі долучитися до розвинених країн, 
чи маємо животіти на узбіччі прогресу разом із недорозвиненими кра-
їнами третього світу. Наше ЖКГ сьогодні перебуває у глибокій прірві 
кризи і від того, як швидко нам вдасться з цієї прірви вийти, залежить 
майбутнє держави як такої”. 

Отже, серед сучасних проблем ЖКГ найважливішими залишаються 
енергоефективність та енергозбереження, що обумовлює відповідні 
акценти в університетських програмах щодо підготовки управлінських 
кадрів для ЖКГ.
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Громоздова Л.В., Федорченко В.В. Системы потребления, сбережения те-
пловой энергии в ЖКХ и качество жизни населения: аспекты подготовки 
управленческих кадров. 

В статье освещены проблемы подготовки управленческих кадров в системе 
теплоэнергетики ЖКХ. Приводятся мысли компетентных ученых о необходи-
мости имплементации элементов программ энергосбережения во имя повышения 
качества жизни населения в программы университетского образования. Это по-
может формированию у будущих специалистов рационального экономического 
мышления и понимания проблем угрозы мирового энергетического кризиса и 
глобального потепления.

Ключевые слова: система теплоэнергетики, сбережение теплоэнергетики, 
ЖКХ, управленческие кадры, качество жизни, мировой энергетический кризис.

Hromozdova L.V., Fedorchenko V.V. The system of consumption and saving 
heating energy in communal housing and quality of population’s life: administrative 
personnel’s training aspect. 

The article highlights the problems of administrative personnel’s training in the 
sphere of communal heating system. In order to ensure the improvement of 
population’s life quality, the author presents competent opinions about the need to 
implement elements of energy efficiency programs into the university educational 
program. It will help future spesialists to form rational economic thinking and 
understanding the threats of the global energy crisis and global warming.

Keywords: heating power system, heating energy saving, utilities, communal 
housing, administrative personnel, quality of life, the world energy crisis.
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ  

ТА ГАЛУЗЕВОГО СПРЯМУВАННЯ
Проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Укра-

їни в розрізі основних країн-інвесторів, їх спрямування в найголовніші сфери 
економічної діяльності та розподіл за регіонами. Показано, що на фоні загального 
зростання вкладень прямих іноземних інвестицій спостерігається тенденція до 
уповільнення щорічних темпів їх надходження та навіть відплив раніше вкладених 
окремими країнами капіталів. Наголошено на недоліках у галузевому та регіональ-
ному спрямуванні прямих іноземних інвестицій. Вказано на необхідності розробки 
урядових заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в країні та раціональ-
нішого спрямування вкладів іноземних інвесторів.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, іноземний капітал, іноземні 
інвестори, офшорні компанії, види економічної діяльності, інвестиційний 
клімат.

Актуальність проблеми. Потреба в залученні прямих іноземних 
інвестицій (далі — ПІІ) в економіку України пояснюється передусім 
недостатнім вкладанням внутрішніх чистих інвестицій в основний ка-
пітал, що обумовлює застійний характер вітчизняної економіки [1]. 
Тому безперечно актуальним є дослідження реалій надходження в нашу 
країну ПІІ, спрямування їх за видами економічної діяльності та регіо-
нами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У ґрунтовній науковій 
праці Міжнародного центру перспективних досліджень незалежної не-
прибуткової дослідницької організації, що ставить перед собою завдан-
ня інтелектуального забезпечення прийняття політичних рішень в 
Україні, викладено теоретичні основи іноземного інвестування: суть 
ПІІ і форми їх здійснення, типи цих інвестицій у країни з перехідною 
економікою та способи їх входження на ринки цих країн, типові пере-
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шкоди іноземним компаніям у вкладанні коштів. У праці також про-
аналізовано надходження в Україну ПІІ порівняно з міжнародними 
показниками до 2000 р. включно, що виявились одними з найнижчих 
серед країн Східної Європи і СНД (52 дол. США на одну особу) [2]. 
Cучасний стан ПІІ в економіку України відображено у розвідці ком-
панії “Ернст енд Янг” — міжнародного лідера з аудиту, оподаткуван-
ня і права. Згідно з оцінками цієї компанії у Центральній та Східній 
Європі з 2000 по 2010 рр. Україна займала 10 місце як за кількістю 
інвестиційних проектів, так і за кількістю створених робочих місць. 
Негативною тенденцією є те, що вона посіла третє місце за вкладен-
нями ПІІ у фінансові послуги. Водночас дуже мало спрямовувала ПІІ 
у виробництво, тоді як у Центральній та Східній Європі цей показник 
сягав 50 %. Наголошено, що в Україні для бізнес-клімату характерні 
корупція, затримки на митниці, зволікання з поверненням ПДВ, що 
набули загрозливого характеру [3].

Мета статті — дослідити особливості надходження іноземних ін-
вестицій в економіку України від найважливіших зарубіжних країн-ін-
весторів, їх спрямування за видами економічної діяльності та регіонами.

Виклад основного матеріалу. Статистична звітність про залучення 
та використання іноземних інвестицій дає змогу дослідити:

— зміни в динаміці обсягів вкладених в економіку України ПІІ у 
розрізі основних зарубіжних країн-інвесторів;

— зміни в частках кожної з зарубіжних країн-інвесторів у форму-
ванні загальних обсягів ПІІ;

— тенденції у спрямуванні ПІІ за видами економічної діяльності;
— розподіл ПІІ за регіонами.
Основні досягнення України в залученні ПІІ за даними сайта “In-

vest Ukraine” такі: загальний обсяг цих інвестицій ста ном на 31 груд-
ня 2011 р. становив 49 362 млн дол. США, на одну особу припадало 
1084 дол. США; у 2011 р. відбулося зростання ПІІ на 10 % порівняно 
з 2010 р. [4]. Проте ці досягнення слід розглядати через призму пев-
них застережень, що виникають у результаті аналізу щорічних даних 
про надходження ПІІ за 2006—2011 рр. (табл. 1).

Таблиця 1. Кумулятивні обсяги і щорічні прирости прямих інвестицій 
в економіку України*

Показники
Роки

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7

Кумулятивні обсяги 
ПІІ, млн дол. США 21 607,3 29 542,7 35 616,4 40 053,0 44 806,0 49 862,3

Індекси кумулятивних 
обсягів ПІІ з постійною 
базою (2006 р. = 100,0) 100,0 136,7 164,8 185,4 207,4 228,4

Ланцюгові індекси 
кумулятивних обсягів 
ПІІ (до попереднього 
року, %) — 136,7 120,5 112,5 111,9 110,2
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1 2 3 4 5 6 7

Щорічні прирости ПІІ, 
млн дол. США — 7935,4 6073,7 4436,6 4753,0 4556,3

Ланцюгові індекси 
щорічних приростів 
ПІІ (до попереднього 
року, %) — 100,0 76,5 73,0 107,1 95,9

* Джерело. Складено і обчислено автором за даними: Україна в цифрах у 
2011 р. : короткий стат. довідник. — К., 2012. — С. 145.

За даними табл. 1 кумулятивні обсяги ПІІ зросли протягом 4—6 
років у 2,3 разу і це є досить високим показником. Але при цьому про-
стежується тенденція до уповільнення надходжень, про що свідчить 
динаміка ланцюгових індексів: після найвищого приросту — 36,7 % у 
2007 р., щорічні прирости кумулятивних обсягів ПІІ зменшувались 
щорічно з 20,5 до 10,2 %. Особливо помітно виявляється ця тенденція 
на прикладі абсолютних щорічних приростів, які після 2007 р. постій-
но зменшувались.

У формуванні динаміки ПІІ в економіку України різну роль віді-
грають основні країни-інвестори (табл. 2).

Таблиця 2. Основні характеристики ПІІ, вкладених головними країна-
ми-інвесторами в економіку України

Країни-інвестори
Обсяги на кінець 
2011 р., млн дол. 

США

Зростання про-
тягом 2007—

2011 рр., разів

частка країн у загальних 
обсягах, %

2006 р. 2011 р.

1 2 3 4 5

Всього вкладено  
в Україну 49 362,3 2,3 100,0 100,0

Кіпр 12 645,5 4,00 14,7 25,6

Німеччина 7386,4 1,3 25,8 15,0

Нідерланди 4822,8 3,14 7,1 9,8

Російська Федерація 3594,5 3,59 4,6 7,3

Австрія 3423,1 2,09 7,6 6,9

Велика Британія 2508,2 1,60 7,2 5,2

Франція 2239,7 2,7 3,8 1,5

Швеція 1744,0 12,7 0,6 3,5

Віргінські Острови 1607,0 2,0 3,7 3,2

США 1943,1 0,75 6,5 2,1

Італія 965,9 7,3 0,6 2,0

Швейцарія 960,3 1,7 2,7 1,9

Польща 875,5 2,2 1,8 1,8

Угорщина 686,1 1,8 1,7 1,4

Закінчення табл. 1
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1 2 3 4 5

Люксембург 493,8 5,2 0,4 1,0

Інші країни 4375,4 1,8 11,0 8,9

* Джерело. Складено і обчислено автором за даними: Україна в цифрах у 
2011 р. : короткий стат. довідник. — К., 2012. — С. 145.

Роль кожної країни в інвестуванні економіки України характеризу-
ється обсягами вкладених за станом на кінець 2011 р. інвестицій та 
показниками їх зростання за останні 6 років, а також змінами їхніх 
процентних часток у загальних інвестиціях.

Найбільшим вкладником ПІІ виявився Кіпр, частка якого в загаль-
них інвестиціях зросла з 14,4 у 2006 до 25,6 % у 2011 р. Якщо до них 
додати надходження коштів з Віргінських Островів, Швейцарії та 
Люксембурга, то виявиться, що понад 30 % іноземних інвестицій — це 
вклади офшорних компаній. Другою за величиною вкладених інвести-
цій є Німеччина, але при цьому потрібно зазначити, що протягом 
останніх років їх обсяг майже не збільшився (зріс всього на 30 %), а 
частка в загальних інвестиціях зменшилась з 25,8 у 2006 до 15,0 % у 
2011 р. До лідерів з інвестування економіки України належать Нідер-
ланди, частка яких у загальних інвестиціях сягає майже 10 %.

Крупним вкладником-інвестором в економіку України є наш стра-
тегічний партнер — Російська Федерація: протягом 2007—2011 рр. її 
інвестиції зросли в 3,6 разу, а їх частка в загальних інвестиціях збіль-
шилася з 5 до майже 10 %. Проте багато експертів висловлюють сумні-
ви щодо вигод України від російських вкладень: “Особливістю останніх 
років є масивний наплив російського капіталу. Російські компанії ці-
кавляться не стільки інтеграційними напрямами України, скільки 
інвестиційно привабливими та стратегічно важливими українськими 
підприємствами [5]”.

Крупними інвесторами в економіку України виявилися Австрія, 
Велика Британія і Франція, хоча вкладення останньої в 2011 р. змен-
шились на 6 % порівняно з попереднім роком. Згідно зі статистичними 
даними у 2011 р. порівняно з попереднім роком зменшились надходжен-
ня коштів з Італії, Польщі та Угорщини.

Унікальною є ситуація, що склалася в динаміці інвестування еко-
номіки України Сполученими Штатами Америки. На тлі зростання ПІІ, 
що надходять з інших країн, відбувається щорічний відплив раніше 
вкладених американських коштів. Так, порівняно з попередніми рока-
ми у 2009 р. обсяг вкладених американських інвестицій зменшився на 
10,6 %, у 2010 р. — на 11,5 і у 2011 р. — на 10 %. Всього за період 
2007—2011 рр. їх обсяг зменшився на 421,5 млн дол. США, або на 25 %, 
а частка в загальних інвестиціях — з 6,5 у 2006 до 2,0 % у 2012 р.

ПІІ виконуватимуть позитивну роль за умови, коли їх спрямовува-
тимуть у провідні галузі економіки, що сприяють розвитку всієї ви-
робничої інфраструктури народногосподарського комплексу. Про тен-
денцію змін і фактичне спрямування ПІІ за видами економічної діяль-
ності свідчать дані табл. 3.

Закінчення табл. 2



147Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

Таблиця 3. Спрямування ПІІ в Україні за видами економічної діяльності

Види економічної діяльності

Зростання  
за видами 

економічної 
діяльності  

протягом 2006—
2011 рр., разів

частка в загальному 
обсязі інвестицій, %

2006 р. 2011 р.

1 2 3 4

Всього 2,3 100,0 100,0

Сільське господарство, мислив-
ство, лісове господарство 2,1 1,8 1,6

Промисловість 2,5 28,3 30,9

— добувна; 3,7 1,9 3,0

— переробна; 2,4 26,1 26,5

— виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів; 1,6 6,0 4,2

— легка; 1,1 0,6 0,3

— оброблення деревини та вироб-
ництво виробів з деревини, крім 
меблів; 1,4 1,0 0,6

— целюлозно-паперове вироб-
ництво; 1,6 0,7 0,5

— виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення; 2,2 1,0 0,9

— хімічна та нафтохімічна; 2,0 3,3 2,8

— виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції; 2,3 1,8 1,8

— металургійне виробництво; 4,4 6,6 12,3

— машинобудування; 1,3 4,3 2,5

— інші галузі промисловості 1,6 0,8 0,6

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 8,7 0,3 0,4

Будівництво 3,6 3,9 6,1

Торгівля, ремонт автомобілів,  
побутових виробів 2,0 12,0 10,5

Діяльність готелів і ресторанів 1,4 1,5 0,9

Діяльність транспорту і зв’язку 2,1 4,3 3,8

Фінансова діяльність 3,3 11,4 33,1

Операції з нерухомим майном 3,2 8,4 11,6

Нерозподілені за видами 
економічної діяльності обсяги 
інвестицій — 26,3 —

* Джерело. Складено і обчислено автором за даними: Україна в цифрах у 2006 р.: 
короткий стат. довідник. — К., 2007. — С. 141; Україна в цифрах у 2011 р.: корот-
кий стат. довідник. — К., 2012. — С. 146.
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Подані в таблиці види економічної діяльності можна об’єднати в дві 
групи: виробничі види економічної діяльності (промисловість, сільське 
господарство і будівництво), і види економічної діяльності, які умовно 
можна назвати галузями обслуговування. Якщо проаналізувати струк-
туру ПІІ у 2011 р. за цими групами, то виявиться, що у виробництво 
було спрямовано близько 40 %, а у діяльність галузей обслуговуван-
ня — понад 60 % інвестицій.

Найважливішим видом економічної діяльності для вкладання іно-
земних інвестицій, безперечно, є промислове виробництво. За даними 
табл. 3 ПІІ у промислове виробництво протягом 2006—2011 рр. зросли 
в 2,5 разу, але їх частка порівняно з 2006 р. збільшилась лише на 2,6 % 
і становила 30,9 % загального обсягу іноземних інвестицій.

Серед промислових галузей найбільш привабливою для іноземних 
інвесторів виявилась металургійна: якщо в 2006 р. частка вкладень у 
металургію становила 6,6 % загального обсягу, то в 2011 р. вона збіль-
шилася до 12,3 %. За цей самий час в загальному обсязі зменшились 
частки іноземних інвестицій, вкладених у всі інші промислові галузі. 
Це, насамперед, відобразилося на виробництві харчових продуктів і 
хімічній та нафтохімічній промисловості. Але найбільш негативна тен-
денція склалася у надходженні ПІІ у машинобудування (виробництво 
машин та устаткування, виробництво електричного, електронного та 
оптичного устаткування, виробництво транспортних засобів та устат-
кування). Прямі іноземні інвестиції в машинобудівельні галузі протя-
гом 2006—2011 рр. зросли лише на 30 %, а їхня частка в загальному 
обся зі зменшилась з 4,3 до 2,5 %. Як зазначив доктор економічних наук 
С. Кораблін: “Іноземний капітал в Україні цікавився збутом імпортної 
продукції, просуванням її продажу, кредитуванням її закупівель, опто-
вою і роздрібною торгівлею, будівництвом житлової та офісної нерухо-
мості. Він цікавився будь-чим, тільки не промисловими інвестиціями 
і технологіями. чи варто йому в цьому дорікати? У жодному разі. Від 
нього цього просто не слід було очікувати. Це завдання мала вирішува-
ти держава, виставляючи попереджувальні прапорці на споживчому 
кредитуванні і виштовхуючи капітал в обробну промисловість. Але 
цього не зробили” [6].

Натомість зросли обсяги ПІІ у галузі обслуговування (окрім торгівлі 
та діяльності готелів і ресторанів), істотно збільшилась їх частка в загаль-
ному обсязі інвестицій. Серед усіх видів економічної діяльності, у які 
надходили ПІІ, найпривабливішою для інвесторів виявилась фінансова. 
У 2011 р., як свідчать дані табл. 3, у фінансову діяльність згідно зі ста-
тистикою було спрямовано 11,4 % ПІІ, але, як бачимо, на кінець року в 
банках перебували нерозподіленими за видами діяльності 26,3 % загаль-
ного обсягу інвестицій, тобто їх можна вважати такими, що використо-
вуються у фінансовій діяльності. Тобто фінансова сфера отримала 37,7 % 
(11,4 % + 26,3 %) інвестицій. Таке припущення підтверджується тим, 
що в 2011 р. у фінансову діяльність було спрямовано майже таку саму 
частку іноземних інвестицій від їх загального обсягу (33,1 %).

Розподіл ПІІ за регіонами відбувається за видами економічної ді-
яльності. Найбільше інвестицій вкладено у м. Київ — у 2001 р. їх част-
ка становила 49,5 % від загального обсягу. І в цьому немає нічого 
дивного: Київ є центром як фінансової, так і різних форм комерційної 
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діяльності. На другому місці за обсягами вкладених іноземних інвес-
тицій — Дніпропетровська обл. (16,2 %), де зосереджено основне мета-
лургійне виробництво. Досить високі показники вкладень іноземних 
інвестицій у Харківській і Донецькій обл. — відповідно, 5,6 і 5,1 % від 
загального їх обсягу. Проте в 15 областях ПІІ становлять менше 1 %, а 
в Кіровоградській, Тернопільській і чернівецькій областях — лише по 
0,1 % від загального обсягу [7].

Висновки і пропозиції. В останні роки уповільнились темпи зростан-
ня ПІІ в економіку України з таких основних країн-інвесторів, як Ні-
меччина, Велика Британія і Австрія, внаслідок чого помітно зменши-
лася їх частка у загальних обсягах ПІІ. А низка країн (зокрема Спо-
лучені Штати Америки) скоритили обсяг інвестованих раніше капіталів. 
Водночас високими темпами надходять інвестиції з офшорних компаній.

Уповільнення темпів надходження ПІІ і навіть відплив раніше вкла-
дених іноземних капіталів свідчить про несприятливий інвестиційний 
клімат у країні, що потребує виявлення перешкод для інвестування та 
причин відпливу вкладених раніше іноземних капіталів із метою ви-
правлення наявних недоліків у взаємодії з іноземними інвесторами.

Спостерігається негативна тенденція у спрямуванні ПІІ за видами 
економічної діяльності, що проявилось у зменшенні їх надходжень у 
виробництво та зростанні вкладень у фінансову сферу. Тому виникла 
потреба в розробленні та застосуванні державними органами стимулів 
для залучення ПІІ, передусім у ті промислові галузі, які обумовлюють 
розвиток всієї інфраструктури народногосподарського комплексу.
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Шморгун Л.Г. Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины: проблемы 
привлечения и отраслевой направленности.

Проанализированы поступления прямых иностранных инвестиций в экономику 
Украины в разрезе основных стран-инвесторов, их направление в главные сферы 
экономической деятельности и распределение по регионам. Показано, что на фоне 
общего роста вложений прямых иностранных инвестиций наблюдается тенденция к 
замедлению ежегодных темпов их поступления и даже отток ранее вложенных капи-
талов по отдельным странам. Отмечено недостатки в отраслевом и региональном на-
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правлении прямых иностранных инвестиций. Указано на необходимости разработки 
правительственных мер по улучшению инвестиционного климата в стране и более ра-
ционального направления вкладов иностранных инвесторов.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, иностранный капитал, 
иностранные инвесторы, оффшорные компании, виды экономической деятельности, 
инвестиционный климат.

Shmorgun L.G. Foreign direct investment in Ukraine: problems of attracting and 
directing in sectors of economy.

In this paper the analysis of foreign direct investments in Ukraine by countries of 
investors, by focusing on the main areas of economic activity and by regions is made. A 
mention should be made that despite the overall growth of foreign direct investments  the 
pace of their annual income tends to slow down and even previously invested capital from 
several countries is withdrown. It is specially noted that there  are shortcomings in the 
sectoral and regional targeting of foreign direct investments. Much attention  is given  to 
the necessity of government measures to improve the investment climate in the country 
and a more rational directing of funds of foreign investors.

Keywords: foreign direct investments, foreign capital, foreign investors, offshore 
companies, areas of economic activity, investment climate.
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ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В ІНФРАСТРУКТУРІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Розглянуто суть і складові механізму інформаційно-консультаційної діяльно сті. 

Наведено модель технології здійснення бізнесового консалтингового процесу.

Ключові слова: механізм, інформаційно-консультаційна діяльність, аграр-
ний бізнес, консультант.

Вступ. В умовах переходу аграрного сектора до ринкової економіки, 
реформування земельних відносин і відносин власності відбувається 
процес удосконалення організації сільськогосподарського виробництва, 
матеріально-технічного забезпечення, фінансово-кредитної політики. 
Найважливішими є ринкові критерії ефективності, підвищуються ви-
моги до методів управління. Тому необхідно розробити, впровадити та 
вдосконалити організаційно-економічний механізм інформаційного 
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників і сільського на-
селення.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні 
аспекти розробки ефективного механізму інформаційно-консультацій-
ної діяльності описано у працях В.Я. Амбросова, Ф.В. Зіновієва, 
М.Й. Ма ліка, П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка, В.В. Самсонової та ін. 
Однак питання формування дієвого механізму інформаційно-консуль-
таційного обслуговування сільськогосподарського виробництва потре-
бують подальшого наукового обґрунтування і практичного втілення. 

Мета дослідження полягає в поглибленні теоретичних та методич-
них засад механізму інформаційно-консультаційної діяльності для 
забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва.

Виклад основного матеріалу. Концепція організації системи інфор-
маційно-консультаційного забезпечення АПК України може бути вті-

© І.П. Кудінова, 2014 

І.П. Кудінова

Доцент Національного університету біоресурсів і при
родокористування України, кандидат економічних наук



152 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

лена за допомогою оптимального формування та вдосконалення меха-
нізмів консалтингу в агробізнесі.

Механізм консультаційної діяльності в інфраструктурі аграрного 
бізнесу — це структура, в межах якої повинні діяти консультаційні 
установи і господарські одиниці агробізнесу. За допомогою налагодже-
них механізмів консалтингу буде забезпечено оптимальне й результа-
тивне функціонування консалтингових структур та їхня взаємодія з 
товаровиробником.

До складових консалтингового підприємництва належать механізми:
— інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств 

усіх форм власності та підприємств інфраструктури АПК;
— інформаційного забезпечення малого і середнього регіонального 

бізнесу;
— підготовки кваліфікованих кадрів;
— новітніх технологій консультування;
— взаємовідносин консультанта і клієнта;
— матеріального стимулювання праці консультанта;
— ціноутворення;
— маркетингу консалтингових послуг;
— зворотного зв’язку в інформаційно-консультаційній службі [1].
Аналізуючи ситуацію на ринку консалтингових послуг України, 

можна зробити висновок, що відсутність або неналагодженість саме цих 
механізмів консалтингу перешкоджає оптимальному розвитку сфери 
інформаційно-консультаційного забезпечення підприємств АПК і вза-
ємодії консультаційних структур із клієнтами.

Нині питання побудови структури регіонального менеджменту та 
інформаційного забезпечення пов’язані з проблемами підготовки ква-
ліфікованих і компетентних співробітників. Нові ринкові стратегії 
розвитку вимагають якісно нової компетенції від співробітників дорад-
чих і управлінських структур. На цей час на ринку праці бракує спеці-
алістів із відповідною освітою і досвідом. Під час здійснення більшості 
регіональних та обласних проектів паралельно відбувається процес 
самокваліфікації співробітників, що є неефективним. Для вирішення 
цієї проблеми необхідно задіяти всі наявні ресурси науково-освітніх 
закладів України. Ці установи мають достатній потенціал для органі-
зації курсів підвищення кваліфікації спеціалістів системи менеджмен-
ту і дорадництва, що діють на постійній основі, а також професійної 
підготовки фізичних осіб, які виконують дорадчу діяльність. І таку 
роботу вже проводять, наприклад, у Національному університеті біо-
ресурсів і природокористування України, Уманському державному 
аграрному університеті, Таврійській державній агротехнічній академії, 
Полтавській державній аграрній академії, Подільському державному 
аграрно-технічному університеті, Львівському державному аграрному 
університеті та Львівській національній академії ветеринарної медици-
ни ім. С.З. Гжицького [2].

Сільськогосподарські товаровиробники ніколи цілком не довіряти-
муть консультантам і взагалі не звертатимуться до них за допомогою, 
якщо вони не будуть впевнені у їхній кваліфікації та компетентності. 
За новими вимогами до кваліфікації спеціалістів особливо важливим є 
вміння обробляти інформацію, вибирати необхідний метод консульту-
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вання й управляти проектом. До профілю вимог належать не лише роз-
робка та впровадження нових стратегій і проектів, а й базисні знання 
з маркетингу, регіональної структури, соціальної політики, економіки 
підприємства, що дедалі більше користуватимуться попитом.

На рис. 1 подано модель сучасних головних характеристик рівня 
кваліфікації регіонального консультанта.

Рис. 1. Модель головних якостей кваліфікації консультанта

За цією моделлю кваліфікація консультанта має відповідати таким 
вимогам [3]:

— процес-дизайн-компетенція: задум і супровід процесів розвитку, 
планування та консультування;

— соціальна (комунікаційна) компетенція: комунікабельність, 
уміння будувати взаємозв’язки і кооперацію з клієнтами;

— наукова компетенція: уміння обирати інформацію для здобуття 
знань і управління ними;

— дорадча компетенція: володіння методами консультування;
— проектна компетенція: уміння організувати і управляти проектом;
— економічна компетенція: знання макро- і мікроекономіки, пла-

нування підприємницької діяльності, організації власної справи;
— ринкова компетенція: ідеї, продукти повинні бути позиціоновані.
Підвищення попиту на консультаційні послуги сприяє розвитку 

консалтингової діяльності як особливої, досить прибуткової форми 
бізнесу. Як основу бізнесового консалтингового процесу пропонуємо 
використати модель технології його здійснення, яку подано на рис. 2.

Виділимо два етапи (підготовчий й етап взаємодії товаровиробника 
і консультанта) у моделі процесу консультування. На першому етапі 
відбувається процес діагностики проблеми товаровиробником і усвідом-
лення неможливості вирішити цю проблему самостійно. Другий етап 
відображає технологію проведення консультаційного процесу з залу-
ченням кваліфікованого консультанта.

Диплом про вищу освіту

Процес-дизайн-компетенція

Соціальна (комунікаційна) компетенція

Наукова компетенція

Дорадницька компетенція

Проектна компетенція

Політична компетенція

Економічна компетенція

Ринкова компетенція
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Рис. 2. Модель процесу консультування

Зазначимо, що інформаційно-консультаційну діяльність спрямова-
но на підвищення рівня знань сільськогосподарських товаровиробників 
та сільського населення й вона веде до зміни психології (формування 
ринкових стереотипів мислення і поведінки) та зростання мотивації 
виробничої і соціальної діяльності у сільських громадах.

Висновки. Отже, зазначимо, що важливими передумовами вдоско-
налення механізму інформаційно-консультаційної діяльності є: бажан-
ня сільськогосподарських товаровиробників орієнтуватися в сучасних 

Попередній самостійний аналіз проблеми  
товаровиробником

Підготовка і домовленість.  
Залучення консультанта товаровиробником

Усвідомлення необхідності в кваліфікованій 
консультації спеціаліста

Діагностика причин виникнення проблеми. 
Аналіз ситуації, виявлення наявних проблем  
і їхнього взаємозв’язку

Розробка плану консультаційних заходів.  
 Розробка варіантів вирішення проблеми, оцінка 
альтернативних рішень

Виникнення узгодженого плану заходів  
і впровадження. Реалізація прийнятих рішень

Оцінка і завершення. Оцінка, контроль  
 результатів і забезпечення їх довгострокової 
підтримки

Самостійний пошук шляху вирішення проблеми

І етап. ПІДГОТОВЧИЙ

ІІ етап. ВЗАЄМОДІЯ ТОВАРОВИРОБНИКА  
І КОНСУЛЬТАНТА
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інформаційних потоках; зростання потреби, а отже, й підвищення по-
питу на ці послуги та їх різноманітність; наявність кваліфікованих 
наукових робітників і практиків виробництва, здатних надати товаро-
виробнику професійну консультаційну допомогу; забезпечення консуль-
таційних структур необхідними методичними, науковими та матеріаль-
но-технічними засобами; поінформованість виробників аграрного сек-
тора економіки регіону про дорадчі служби, їх мету і завдання, функції 
та методи роботи.

Також необхідно, щоб наукові установи і дорадчі служби зайняли 
свою чітко визначену нішу на інформаційному ринку, що сприятиме 
функціонуванню вільної конкуренції на ринку інтелектуальних товарів 
і послуг та органічно вбудовуватиме систему поширення знань й інфор-
мації в інфраструктуру інноваційного ринку АПК, а це підвищуватиме 
ефективність сільськогосподарського виробництва та покращуватиме 
стан сільської місцевості в цілому.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  
ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ  

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ  
РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано механізм державного контролю за використанням та 
охороною земельних ресурсів у співвідношенні з підвищенням рівня інвестиційної 
привабливості в Україні. Наведено пропозиції щодо внесення змін до земельного 
законодавства України та запропоновано ефективний механізм державного конт-
ролю на сучасному етапі розвитку суспільних відносин.

Ключові слова: державний контроль, раціональне використання та охо-
рона земельних ресурсів, механізм державного контролю, превентивна діяль-
ність.

Інвестування є важливим фактором розвитку матеріального вироб-
ництва за умов неспроможності здійснення власних капіталовкладень. 
Але нині окрім відсутності достатньої кількості коштів для забезпечен-
ня постійного зростання та підвищення продуктивності діяльності, 
пов’язаної з таким природним ресурсом та основним засобом виробни-
цтва, як земля, спостерігається хоча й регресивна, але все-таки значна 
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кількість порушень земельного законодавства. А це, звичайно, негатив-
но впливає на інтерес і бажання потенційних інвесторів вкладати кошти 
в земельні ресурси, бо зумовлює підвищення ризику їхньої діяльності 
у вже й так ризикованій сфері, оскільки інвестиційна привабливість 
об’єкта формується в поєднанні внутрішніх і зовнішніх показників.

Тому пріоритетним напрямом діяльності держави щодо збільшення 
рівня інвестиційної привабливості має бути формування ефективного 
механізму державного контролю за використанням та охороною земель-
них ресурсів як головної функції державного управління, а також змен-
шення кількості порушень земельного законодавства.

Питанню державного контролю за використанням та охороною зе-
мельних ресурсів приділяли увагу у своїх працях Ф.Х. Адіханов,  
Г.В. Афанасьєв, І. Багрій, А.М. Мірошниченко, О.П. Світличний,  
А.М. Третяк, С.І. Хом’яченко.

Зокрема, С.І. Хом’яченко визначає державний контроль за викори-
станням та охороною земель як сукупність здійснюваних органами дер-
жавної влади організаційно-правових заходів, спрямованих на спону-
кання суб’єктів земельного права, учасників земельних правовідносин 
до виконання правил і дотримання норм земельного законодавства та 
попередження земельних правопорушень, метою якого є забезпечення 
науково обґрунтованого, раціонального і ефективного використання та 
охорони земель [1, с. 29].

Контроль за використанням та охороною земель, на думку А.М. Мі-
рошниченка, — це діяльність уповноважених суб’єктів із перевірки 
дотримання норм земельного законодавства, вжиття заходів щодо при-
пинення його порушень та притягнення винних до юридичної відпові-
дальності; він пов’язує цей контроль з функцією моніторингу, але за-
значає, що для нього характерний владний вплив на порушників зе-
мельного законодавства [2, с. 47].

І. Багрій наголошує, що контроль за використанням і охороною 
земель — це врегульована правовими нормами діяльність органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування та громадських 
об’єднань, спрямована на забезпечення раціонального використання та 
охорону земель [3, c. 76].

Відповідно до ст. 187 Земельного кодексу України контроль за ви-
користанням та охороною земель полягає в забезпеченні дотримання 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами, організаціями і громадянами земельного 
законодавства України [4].

У ДСТ 26640-85 “Землі. Терміни та визначення” подано дещо роз-
ширене визначення цього поняття —― це контроль за дотриманням 
 міністерствами, відомствами, державними, кооперативними, громад-
ськими підприємствами, організаціями та установами, а також грома-
дянами земельного законодавства, порядку використання земель, 
правиль ності ведення земельного кадастру і землеустрою з метою раціо-
нального, ефективного використання і охорони земель [5].

У Законі України “Про державний контроль за використанням та 
охороною земель” визначення поняття “державний контроль за вико-
ристанням та охороною земель” не дається. Лише стаття 2 встановлює 
перелік завдань державного контролю за використанням та охороною 
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земель, в якому передбачено забезпечення дотримання органами дер-
жавної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юри-
дичними особами земельного законодавства України, а також запобі-
гання порушенням законодавства України у сфері використання та 
охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відпо-
відних заходів щодо їх усунення [6]. Саме останнє завдання висвітлює 
превентивну функцію контролю за використанням земель на відміну 
від інших нормативно-правових актів у сфері земельних відносин.

Тому, на нашу думку, потрібно у ст. 1 “Визначення термінів” зазна-
ченого закону дати визначення поняття “державний контроль за ви-
користанням та охороною земельних ресурсів” і викласти цю частину 
ст. 1 у такій редакції: “Державний контроль за використанням та охо-
роною земельних ресурсів —― це сукупність організаційно-правових 
заходів уповноважених органів, що здійснюються з метою додержання 
всіма учасниками земельних правовідносин земельного законодавства 
України”.

Отже, державний контроль здійснюється з метою раціоналізації ви-
користання земель і, відповідно, він є однією з найголовніших функцій 
державного управління, що передбачає забезпечення раціонального 
використання земельних ресурсів. Тому важливим аспектом є раціо-
нальне використання земель, тобто встановлення такого правового ре-
жиму окремих категорій земель, який, по-перше, відповідав би їхньому 
основному господарському призначенню і, по-друге, забезпечував би 
належне використання цих земель [7, c. 50].

Раціональне використання земель має включати такі основні на-
прями:

— соціально-економічний — відновлення оптимального стану земель, 
ґрунтів у поєднанні з заходами економічного стимулювання;

— екологічний — охорона земель від шкідливого впливу та здійснен-
ня його шляхом правового регулювання;

— управлінський —― це державний, самоврядний і громадський 
контроль за раціональним використанням та охороною земель;

— правовий —― відшкодування збитків землевласникам і землеко-
ристувачам та застосування до них заходів юридичної відповідальності 
за порушення земельного законодавства [7, c. 51].

Саме зазначені напрями в системній взаємодії формують інтегрова-
ний механізм, який створює сукупність мотивів землевласників і зем-
лекористувачів у забезпеченні не тільки раціонального використання 
та охорони земель, а й відтворення земельних ресурсів. Цей механізм 
має базуватися на концепції раціонального використання та охорони 
земельних ресурсів як основного національного багатства українського 
народу, на пріоритеті вимог екологічної безпеки у використанні землі, 
нормуванні й планомірному обмеженні впливу господарської діяльно сті 
на земельні ресурси, на відшкодуванні збитків, заподіяних порушенням 
законодавства про охорону земель, поєднанні заходів економічного 
стимулювання, передбачених главою 35 Земельного кодексу України, 
та юридичної відповідальності у галузі охорони земель [7, c. 51].

Забезпечення раціонального використання та охорони земель є од-
ним із принципів земельного законодавства, який передбачено ст. 5 
Земельного кодексу України та Законом України “Про охорону земель”. 
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Як зазначено у ДСТ “Землі. Терміни та визначення”, раціональне 
використання земель — це забезпечення всіма землекористувачами у 
процесі виробництва максимального ефекту під час утілення мети зем-
лекористування з урахуванням охорони земель і оптимальної взаємодії 
з природними факторами [5].

Крім того, як у Земельному кодексі України, так і в Законі України 
“Про державний контроль за використанням та охороною земель” від-
сутнє визначення поняття “використання земель”.

Беручи до уваги зазначене, ми пропонуємо додати змiни до ст. 1 За-
кону України “Про державний контроль за використанням та охороною 
земель” щодо визначення поняття “використання земель” і викласти 
це визначення в такій редакції: “Використанням земель є здійснення 
суб’єктами земельних правовідносин дій, спрямованих на вилучення 
корисних властивостей земельних ресурсів для задоволення потреб 
землевласників або інших осіб”.

Контроль за використанням та охороною земельних ресурсів хоча і 
є різними поняттями, але вони підпорядковані одній цілі — забезпе-
ченню дотримання земельного законодавства та раціоналізації вико-
ристання земель, у цьому і простежується кореляція цих понять. Різ-
ниця між ними полягає в предметі контролю. Так, контроль за вико-
ристанням земель здійснюють щодо дій будь-яких суб’єктів земельних 
правовідносин, а контроль за охороною земель, з огляду на те, що саму 
охорону здійснюють уповноважені державні органи, — лише щодо до-
тримання земельного законодавства цими органами у виконанні ними 
своїх охоронних функцій.

Удосконалення механізму державного контролю є дуже важливою 
умовою для зменшення порушень земельного законодавства, бо саме 
контроль за дотриманням норм закону повинен передбачати не тільки 
перевірку стану земель, а й здійснення певних заходів, спрямованих на 
стимулювання перспективної правомірної поведінки — дотримання 
норм земельного законодавства суб’єктами земельних правовідносин 
незалежно від наявності органів контролю, а не їх маргінальної пове-
дінки, що виробляється під страхом відповідальності, яка настає в ре-
зультаті виявлення порушень.

Отже, такий контроль неможливий без співпраці конт ролюючих 
органів з органами державної влади, які здійснюють формування та 
реалізацію політики у сфері земельних відносин та координацію контр-
олюючих органів у цій сфері. Тому останні можна зарахувати до учас-
ників процесу контролю, який має включати кілька етапів, починаючи 
зі створення умов для недопущення виникнення правопорушень і за-
вершуючи накладенням відповідних санкцій за такі порушення. Тобто 
контроль повинен передбачати певну стратегію, що дасть змогу підви-
щити його ефективність.

Основним органом, який здійснює державний контроль за викори-
станням та охороною земель, забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері контролю в агропромисловому комплексі, є Державна інспекція 
сільського господарства України. Державний контроль за дотриманням 
вимог законодавства України про охорону земель забезпечує Державна 
екологічна інспекція України. Контроль, що виконується цим органом, 
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має велике значення, оскільки його дiяльнicть є однією із передумов 
збільшення обсягу інвестицій у цю сферу.

Також певні повноваження з контролю покладені на Державне агент-
ство земельних ресурсів, серед яких, відповідно до п. 4 Указу Прези-
дента “Про Державне агентство земельних ресурсів”, слід виділити 
затвердження положень (статутів) підприємств і внесення змін до них 
[8], тому що не завжди порядок використання земель передбачено про-
ектом землеустрою. Наприклад, ч. 6 ст. 35 Земельного кодексу України 
передбачає використання земельних ділянок садівницьких товариств 
відповідно до закону та статутів цих товариств [4]. Тому внесення змін 
до прийнятих статутів, що порушують норми земельного законодавства, 
також є формою контролю, що здійснюється з метою попередження 
таких порушень у майбутньому.

Для попередження порушень земельного законодавства здійснюють 
моніторинг земель, передбачений ст. 191 Земельного кодексу України 
та Положенням про моніторинг земель, затверджений постановою Ка-
бінету міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661. Така система 
спостереження за станом земель є опосередкованим способом встанов-
лення порушень фізичними та юридичними особами норм земельного 
законодавства. Таким чином, результати моніторингу є проявом діяль-
ності цих осіб, пов’язаної з використанням земельних ресурсів, здій-
сненням прогнозу і забезпеченням попередження правопорушень. Крім 
того, це дає змогу застосувати заходи впливу на потенційних поруш-
ників, не допустити деградації земель і надати вказівку органам контр-
олю щодо стимулювання правомірної поведінки ще на стадії форму-
вання. Тому моніторинг доцільно відносити до механізму здійснення 
державного контролю за використанням та охороною земельних ре-
сурсів.

Відповідно до п. 3-1 Положення про моніторинг земель на локаль-
ному рівні моніторинг земель проводять районні, міські відділи, управ-
ління земельних ресурсів, на регіональному — Республіканський комі-
тет земельних ресурсів АР Крим, обласні, Київське, Севастопольське 
міські головні управління земельних ресурсів, на національно му — Дер-
жавне земельне агентство України [9]. Отже, простежується взаємодія 
органів виконавчої влади у сфері контролю за використанням земельних 
ресурсів і необхідність взаємодії Державного земельного агенства із 
Державною сільськогосподарською інспекцією у створенні ефективно-
го механізму контролю.

У ст. 9 Закону України “Про державний контроль за використанням 
та охороною земель” зазначено, що державний контроль здійснюють 
шляхом: проведення перевірок, розгляду звернень юридичних і фізич-
них осіб, участі в роботі комісій під час прийняття в експлуатацію 
меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонаса-
джень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які 
споруджують з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення 
охорони земель, розгляду документації з землеустрою, пов’язаної з 
використанням та охороною земель, проведення моніторингу ґрунтів 
та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призна-
чення [6].
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Крім того, наголосимо на важливості взаємозв’язку функцій конт-
ролю та мотивації державного управління для ефективного контролю 
за використанням та охороною земельних ресурсів.

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про державний контроль за 
використанням та охороною земель” державні інспектори, проводячи 
перевірки, мають такі повноваження: давати обов’язкові для виконан-
ня приписи з питань використання та охорони земель і дотримання 
вимог законодавства; складати акти перевірок або протоколи про адмі-
ністративні правопорушення; передавати до органів прокуратури, ор-
ганів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали 
про дії, у яких вбачаються ознаки злочину; звертатися до органів про-
куратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкоду-
вання втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 
а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ді-
лянок, строк користування якими закінчився, та інші повноваження 
відповідно до закону [6].

Але ж і в цьому нормативно-правовому акті не закріплено повно-
важення органів контролю стосовно взаємодії з іншими учасниками 
земельного контролю, що передусім стосується надання пропозицій та 
рекомендацій іншим органам державної влади.

Тому, на нашу думку, слід внести змiни до ст. 10 Закону України 
“Про державний контроль за використанням та охороною земель” щодо 
превентивної діяльності органів контролю у взаємодії з іншими учас-
никами контролюючого процесу і викласти цю статтю в такій редакції: 
“Органи, які здійснюють державний контроль за використанням та 
охороною земель, мають право звертатися до органу державної влади, 
який здійснює формування та реалізацію політики у сфері земельних 
відносин, з пропозиціями щодо вдосконалення процесу контролю за 
використанням та охороною земельних ресурсів”.

Відповідно до ст. 238-1 Кодексу України про адміністративні право-
порушення органи державного контролю за використанням та охороною 
земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з порушенням законодавства у сфері використання та охоро-
ни земель. Від імені цих органів розглядати справи про адміністратив-
ні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають пра-
во голова Державної сільськогосподарської інспекції, його перший за-
ступник та заступник [10].

Отже, проаналізувавши чинне законодавство у сфері земельних від-
носин стосовно контролю за використанням та охороною земельних 
ресурсів, можна зробити висновок, що існує певний механізм діяльно-
сті спеціально уповноважених органів державної влади у сфері нагляду 
за дотриманням земельного законодавства, який потребує постійного 
вдосконалення. На цю обставину вказують показники статистичних 
даних щодо багатьох порушень земельного законодавства, які негатив-
но впливають на появу потенційних інвесторів, зацікавлених у змен-
шенні порушень земельного законодавства та зниженні алеаторності їх 
інвестиційної діяльності.

Тому ми пропонуємо застосовувати механізм державного контролю, 
що складається з таких елементів:
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— створення мотиваційних умов позитивної правомірної поведінки 
громадян (запобіжний контроль);

— передбачення порушень шляхом постійного спостереження, про-
гнозування, яке відбувається за допомогою моніторингу земель;

— процес контролю за діяльністю землевласників або землекори-
стувачів підконтрольних об’єктів (перевірка, інспектування);

— встановлення наслідків порушення земельного законодавства (за 
протиправної поведінки — виявлення порушників, встановлення шко-
ди, спричиненої порушенням, вжиття заходів стосовно припинення 
порушення; а за правомірної поведінки — стимулювання на подальше 
виконання нормативних приписів).

Перший і другий елементи цього механізму мають бути взаємо-
пов’язані, оскільки моніторинг прогнозує порушення норм земельного 
законодавства, а для недопущення таких порушень є необхідним моти-
ваційне реагування. Але воно все-таки повинно бути першим у меха-
нізмі здійснення контролю, хоча зазвичай є наслідком другого ― моніто-
рингу. Забезпечення позитивної поведінки є найефективнішим у змен-
шенні порушень законодавства, і такі умови повинні потенційно 
створюватись, що, зрештою, може відтіснити інші елементи цього ме-
ханізму і забезпечити появу правосвідомого суспільства. Описані моти-
ваційні умови для землекористувачiв можна здійснити у взаємодії ор-
ганів контролю з іншими органами державної влади — як виконавчої, 
так і законодавчої.

Останній елемент механізму (встановлення наслідків) передбачає як 
ретроспективну відповідальність, що виявляється в накладенні штра-
фів, відшкодуванні збитків, так і заохочення за добросовісне виконан-
ня норм, встановлених законом, що частково закріплено в гл. 35 Зе-
мельного кодексу України як економічне стимулювання раціонального 
використання та охорони земель [4]. Поєднання таких заходів впливу 
відповідно до ст. 3 Закону України “Про державний контроль за вико-
ристанням та охороною земель” є одним із основних принципів здій-
снення державного контролю за використанням та охороною земель [6]. 
Цей елемент безпосередньо впливає на перший, оскільки як відпові-
дальність, так і мотивація до здійснення правомірної поведінки, — 
важлива умова підвищення суспільної правосвідомості. Взаємодіючи, 
ці два елементи створюють запобіжний контроль.

Для зменшення земельних правопорушень одним із напрямів конт-
ролю має бути посилення мотивації землекористувачів шляхом, напри-
клад, зменшення податкового тиску. Тому ми пропонуємо додати до п. 
4.3 Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення 
державного контролю за використанням та охороною земель, в якому 
перераховано дії інспектора у випадку виявлення порушень земельного 
законодавства [11], відповідні заходи органів контролю щодо мотива-
ційної діяльності землевласників та землекористувачів, у такій редак-
ції: “Якщо землевласник (землекористувач) дотримується вимог земель-
ного законодавства у встановлений законом строк без впливу органів 
контролю, він має право на отримання податкових пільг, відповідно до 
ст. 281, 282 Податкового кодексу України, у зв’язку з чим інспектор 
видає припис про належне виконання землевласником (землекористу-
вачем) своїх обов’язків”.
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Також останній елемент цього механізму передбачає розробку про-
грам раціоналізації та максимізації ефективності державного контролю, 
які оформлюють у звітах та подають до органів державної влади, остан-
ні ж формують і реалiзують політику у галузі регулювання земельних 
відносин та затверджують загальнодержавнi програми щодо викори-
стання і охорони земель, що зумовлює взаємодію цих органів.

Отже, підвищення інвестиційної привабливості, як свідчить Т. Зін-
ченко, можливе за умови вдосконалення системи земельних відносин і 
землекористування, яка б сприяла зростанню обсягів конкурентоспро-
можного виробництва, і одночасно зниження собівартості та підвищен-
ня рентабельності окремих видів продукції [12, с. 179].

Звернімо увагу і на такі чинники рівня інвестиційної привабливо сті, 
як процедура реєстрації, тарифи, корупція та державні гарантії, сто-
совно яких також має здійснюватись державний контроль, оскільки 
потенційні інвестори зацікавлені в зменшенні кількості дозвільних 
документів, встановленні розумних тарифів та наданні державних га-
рантій.

Можна зробити такі висновки: необхідним є механізм державного 
контролю за використанням та охороною земельних ресурсів, який 
складається з описаних вище елементів. Також потрібно законодавчо 
закріпити визначення понять “контроль за використанням та охороною 
земельних ресурсів” та “використання земельних ресурсів”, які ми за-
пропонували.

Органи контролю обов’язково повинні мотивувати землевласників 
і землекористувачів дотримуватись законодавства, і ці функції, на нашу 
думку, потрібно законодавчо закріпити. Та, безперечно, однією з голов-
них умов підвищення рівня інвестиційної привабливості є виконання 
екологічних вимог, що запобігає деградації та забрудненню земель. 
Тому саме ефективний контроль за використанням та охороною земель-
них ресурсів підвищить рівень інвестиційної привабливості у цій сфері.
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над использованием и охраной земельных ресурсов как залог повышения уровня инве-
стиционной привлекательности.

В статье анализируется механизм государственного контроля над использованием 
и охраной земельных ресурсов в соотношении с повышением уровня инвестиционной 
привлекательности в Украине. Приведены предложения относительно внесения изме-
нений в земельное законодательство Украины и предложен эффективный механизм 
государственного контроля на данном этапе развития общественных отношений.

Ключевые слова: государственный контроль, рациональное использование и 
охрана земельных ресурсов, механизм государственного контроля, превентивная 
деятельность.

Okhotnikova O.M., Dzhurynskyi O.V. Efficiency of government control over using and 
preservation of agrarian resources as a guarantee of improving the investment appeal.

In this article the mechanism of government control over using and preservation of 
agrarian resources is analyzed in correlation with improving of investment appeal level 
in Ukraine. Also suggestions concerning making alterations in agrarian legislation of 
Ukraine are presented and efficient mechanism of government control at this stage of 
public relations development is proposed.

Keywords: government control, rational using and preservation of agrarian resources, 
the mechanism of government control, prevention.



165
екологічна  безпека  та  медицина

П
р

о
б

л
е

м
и

 ін
н

о
ва

ц
ій

н
о

-і
н

ве
ст

и
ц

ій
н

о
го

 р
о

зв
и

тк
у.

 —
 2

0
1

4
. —

 №
 6

© Богомольный Б.Р., Барзинский В.П., Гридина Т.Л.,  
   Федчук А.С., Мудрик Л.М., 2014

ВЛИЯНИЕ эЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ  
В ДИАПАЗОНАХ СВЕРХДЛИННЫХ ВОЛН НА РОСТ  
МИКРООРГАНИЗМОВ И РЕПРОДУКЦИЮ ВИРУСОВ 
В статье изложены результаты исследования влияния нетеплового (информа-

ционного) действия электромагнитных сверхдлинных волн на биологические 
объекты — возбудителей инфекционных заболеваний как микробной, так и вирус-

УДК 61:001.895

Б.Р. Богомольный

Директор Одесского центра «Информационная медицина», кандидат медицинских 
наук, доцент

Т.Л. Гридина

Ведущий научный сотрудник лаборатории иммунобиологических и химиотерапевтичес
ких препаратов ГУ «Украинский научноисследовательский противочумный институт 
имени И.И. Мечникова» МЗ Украины, кандидат биологических наук

Л.М. Мудрик

научный сотрудник лаборатории иммунобиологических и химиотерапевтических пре
паратов ГУ «Украинский научноисследовательский противочумный институт имени 
И.И. Мечникова» МЗ Украины

В.П. Барзинский

Президент корпорации «Информационная медицина»

А.С. Федчук

Старший научный сотрудник ГУ «Украинский научноисследовательский противочумный 
институт имени И.И. Мечникова» МЗ Украины, заведующий лаборатории иммунобиоло
гических и химиотерапевтических препаратов, кандидат биологических наук



166 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

ной природы с целью торможения их репродукции. Исследование проведено с ис-
пользованием программно-аппаратного комплекса спектральной коррекции “КСК-
БАРС”. Выявлено, что воздействие на изученые штаммы микроорганизмов и вирусы 
электромагнитными аутоспектральными полями сверхмалой мощности в диапазо-
не частот сверхдлинных волн влияет на их рост и репродукцию. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований 
в указанной сфере.

Ключевые слова: электромагнитные поля, диапазон сверхдлинных волн, 
микробы, вирусы, медицинский аппарат “КСК-БАРС”, биоэффективные 
частоты, резонансные воздействия, информационно-волновая медицина, спек-
тральная коррекция.

Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на живые организмы 
сегодня занимает очень важное место в ряду изучаемых проблем в био-
логии,  медицине и смежных науках. 

Зарождение жизни на Земле происходило на фоне сложного электро-
магнитного излучения. Электрические, магнитные и электро магнитные 
поля в процессе эволюции живых организмов оказывали на них огромное 
влия ние. Множество данных получено относительно влияния геомаг-
нитных полей (ГМП) на микроорганизмы [1—4]. Наблюдалась стиму-
ляция метаболизма и роста  микробных клеток под воздействием по-
стоянного магнитного поля [5, 6].

Вместе с тем, несмотря на активные исследования в этой области в 
разных странах, основные эксперименты по влиянию электромагнитного 
поля на биологические объекты ведутся в следующих диапазонах: 
постоянные и низкочастотные поля (до метрового диапазона длин волн), 
сверхвысокие — СВч-диапазон (метровые, дециметровые и санти мет-
ровые волны), крайне высокие — КВч-диапазон (миллиметровые вол-
ны), а также субмиллиметровые волны. 

К настоящему времени известно много исследований влияния ЭМИ 
миллиметрового диапазона низкой (нетепловой) интенсивности (КВч-
излучение) на микроорганизмы  [7—9]. Электромагнитные поля во всех 
частотных диапазонах в той или иной степени действуют на живые 
организмы. Описано влияние на различные физиологические процессы 
и свойства у микроорганизмов: клеточное деление, морфологические 
признаки, скорость роста, выход биомассы, ферментативную активность 
и др. [7—13]. Некоторые исследователи обнаружили высокую чувстви-
тельность различных микроорганизмов к слабым полям [13, 14], но 
достоверных результатов не приводится.

Электромагнитный сигнал обладает несомненным действием на био-
логические объекты. При различных частотах биохимические процессы 
могут как ускорятся, так и замедлятся, что в свою очередь влияет и на 
рост колоний микроорганизмов. При определенных частотах их рост 
угнетается полностью, вплоть до гибели колоний, в других случаях — 
стимулируется. Этот процесс плохо управляем в связи с действием 
множества факторов (частота сигнала, температурный режим, фаза 
роста микроорганизма и т. д.)  [7—9, 12].

Локальное и глобальное распространение полиантибиотикореззис-
тентных возбудителей нозокомиальных и оппортунистических инфек-
ций, в том числе метицилинрезистентных S. aureus (MRSA) и коагула-
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зонегативных стафилококков (MR-CNS), — серьезная проблема совре-
менной медицины [14]. В связи с этим актуальным является поиск у 
стафилококковых клеток новых потенциальных мишеней для проти-
вомикробной терапии [12, 14],  стратегических подходов в методах воз-
действия на микроорганизмы при лечении инфекционных заболеваний. 

Большинство исследований было направлено на изучение нетепло-
вого (информационного) действия электромагнитных волн миллиметро-
вого диапазона (КВч) на биологические объекты. При этом использо-
вался, как правило, сигнал одной определенной частоты. Установлено, 
что воздействия электромагнитных полей меньшей мощности имеет 
информационный характер действия [10]. 

В открытой печати нами не найдено исследований по действию соб-
ственных спектров электромагнитных полей в диапазонах сверхдлинных 
волн на микроорганизмы и вирусы. Такого плана исследования стали 
возможны с появлением нового класса приборов, позволяющих 
записывать и воспроизводить слабые электромагнитные поля сверхма-
лой мощности в диапазонах сверхдлинных волн. К таким инструментам 
относится программно-аппаратный комплекс спектральной коррекции 
“КСК-БАРС”. Отличие от других приборов, в соответствии с выводами 
Росздравнадзора РФ по результатам экспертизы ФГУ “ВНИИИМТ” 
№ 14/Э-10-031/2-005 от 10 декабря 2010 г., заключается в том, что 
регистрация электромагнитных колебаний в этом аппарате осуществля-
ется в диапазоне сверхдлинных волн (менее 30 кГц). Это отличает его 
от многих других известных на сегодняшний день аппаратов, которые  
регистрируют  в диапазоне КВч (30—80 ГГц) [15, 16].

Представляет определенный интерес изучение именно нетеплового 
(информационного) действия электромагнитных сверхдлинных волн на 
биологические объекты — возбудителей инфекционных заболеваний как 
микробной, так и вирусной природы с целью торможения их репродукции. 

Поэтому целью данного исследования было изучение влияния собст-
венных спектров электромагнитных полей сверхмалой мощности в 
диапазонах сверхдлинных волн на рост микроорганизмов и репродук-
цию вирусов.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Изучить влияние различных электромагнитных спектров (S-мар-

керы базы данных программы “КСК-БАРС” и аутоспектр микроорга-
низмов) в разных режимах воздействия на штаммы Staphylococcus 
aureus АТСС 25923, Staphylococcus aureus 2781, Escherichia coli АТСС 
25922.

2. Изучить возможность влияния электромагнитными полями сверх-
малой мощности на репродукцию вируса гриппа A/Hong Kong/1/68 
(H3N2) in vitro.

3. Изучить возможность влияния на репродукцию вируса гепатита 
С у человека путем воздействия записанным электромагнитным полем 
вируса.

Материал и методы
Объекты исследования — штаммы S. aureus АТСС 25923, S. aureus 

2781, E.coli АТСС 25922, вирус гриппа A/Hong Kong/1/68 (H3N2) и 
пациенты, у которых выявлен вирус гепатита С.
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Мы изучали влияние на объекты воздействий электромагнитными 
полями сверхмалой мощности в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц, что 
соответствует крайне низким (КНч), сверхнизким (СНч), инфранизким 
(ИНч) и очень низким (ОНч) диапазонам частот сверхдлинных волн.  

Комплексом спектральной коррекции “КСК-БАРС” записывался 
электромагнитный сигнал сверхмалой мощности исследуемого объекта 
в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, который с помощью ориги-
нального математического аппарата анализировался и преобразовывался 
в электронный S-маркер, содержащий информационную характеристи-
ку исследуемого объекта [15, 16].

Компандирование электромагнитных сигналов в программно-аппа-
ратном комплексе спектральной коррекции “КСК-БАРС” реализо-
вывалось следующим образом: сначала снимаемый сигнал проходит 
обработку на нелинейном элементе аналоговой схемы с логарифмичес-
кой характеристикой, а затем поступает на 8-битный аналогово-цифро-
вой преобразователь (АЦП); АЦП, оцифровывающий сигнал, имеет 
логарифмически расположенные уровни квантования; сигнал оцифро-
вывается АЦП, а затем обрабатывается алгоритмом, например, про-
пускающим данные через таблицу соответствия каждого уровня сигна-
ла после АЦП и 8-битного кода, определяющего функцию логарифма. 
Для решения подобной задачи в аппарате “КСК-БАРС” используется 
вейвлет-преобразование сигналов, которое является обобщением спек-
трального анализа, типичный представитель такого преобразования — 
классическое преобразование Фурье. При воспроизведении S-маркера 
цифровой сигнал преобразовывался в аналоговый.

Для проведения опыта выращивали суточную культуру микробов на 
твердых питательных средах. В качестве объекта для воздействия ис-
пользовали разведения культур микроорганизмов в конечной концен-
трации 109 микробных клеток/мл на бульоне Мюллера — Хинтона 
объемом 25—30 мл. 

С помощью прибора “КСК-БАРС” проводилось различное воздей-
ствие в зависимости от задач эксперимента. На штаммах S. aureus АТСС 
25923 были проведены эксперименты с воздействием на культуру ми-
кроорганизмов в жидкой питательной среде спектрами S-маркеров базы 
данных программы “КСК-БАРС”, записанных ранее, и аутоспектрами 
объектов, записанными непосредственно перед воздействием. Одно-
кратное воздействие спектрами S-маркеров проводилось в течение 
30 мин., аутоспектром в инверсном режиме в течение 5, 15 и 30 мин. 
На штаммы S. aureus 2781 воздействовал аутоспектр в инверсном режи-
ме в течение 5 и 15 мин., а на штамм E. coli АТСС 25922 — аутоспектр в 
инверсном режиме 15 мин. Затем образцы размещали в 5 пробирок, 
измерялась исходная оптическая плотность взвеси микроорганизмов 
(по 3 измерения), пробирки помещались в термостат. Контрольные 
образцы не обрабатывались сигналом. После инкубирования 
контрольных и опытных образцов на протяжении 24, 48 или 72 ч при 
37 °С определяли наличие и рост микроорганизмов по изменению опти-
ческой плотности среды, которую регистрировали с помощью прибора 
“Densi-La-Meter”. Прибор работает на принципе измерения изменения 
интенсивности светового потока, проходящего через раствор бактери-
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альной суспензии. Определенные значения интерпретируются в едини-
цах мутности по МакФарланду (McFarland). Прибор позволяет изме-
рять мутность растворов в широком диапазоне (от 0.0 до 15) по Мак-
Фарланду.

Для изучения влияния электромагнитных полей сверхмалой мощнос-
ти на репродукцию штамма вируса гриппа A/Hong Kong/1/68(H3N2) in 
vitro использовали общепринятые методики накопления вируса гриппа 
на куриных эмбрионах и определения противовирусной активности пре-
паратов в отношении вирусов гриппа на культуре ткани ХАО [17, 18].

Для накопления вируса использовали 9—11-дневные куриные 
эмбрионы, которые заражали инфекционным материалом в объеме 
0,2 мл в амниотическую и аллантоисную полость. После этого эмбрионы 
инкубировали в термостате при температуре 37 °С 48 ч. Стерильно от-
бирали аллантоисную жидкость, в которой определяли наличие вируса 
в реакции агглютинации (РГА), используя 1 % взвесь куриных 
эритроцитов. Идентификацию вируса проводили с помощью РТГА с 
заранее известными антителами. Образцы аллантоисной вируссодержа-
щей жидкости разливали по аликвотам, замораживали и хранили при 
–20 °С. Перед опытом вируссодержащую жидкость размораживали и  
разводили до 10–3 в глюкозо-желатиновой поддерживающей среде. С 
помощью аппарата “КСК-БАРС” воздействовали аутоспектральными 
полями объекта, записанными непосредственно перед воздействием на 
разведение вируса в инверсном режиме в течение 30 мин. Затем данный 
материал раститровывали от 10–3 до 10–9 и десятикратными разведени-
ями инфицировали фрагменты ХАО, расположенные в полистирольных 
панелях. После термостатирования при 37 °С определяли наличие ви-
руса по результатам реакции гемагглютинации (РГА) через 8, 24 и 48 ч. 
Контроль поставлен аналогично опыту без обработки программно-
аппаратным комплексом “КСК-БАРС”.

Расчет 50 % тканевой инфицирующей дозы — ТИД50 проводили 
методом Кербера в модификации Ашмарина. 

У пациентов проводилось количественное определение вируса ге-
патита С методом ПЦР “Real-Time” — РНК вируса гепатита С. 
Выделялись ПЦР-фрагменты РНК вируса и создавался оригинальный 
S-маркер вышеописанным методом. Воздействие на пациента прово-
дилось один раз в неделю в инверсном режиме продолжительностью 
30 мин. В процессе проведения воздействий проводилось количествен-
ное определение вируса гепатита С с интервалом один месяц и после 
окончания воздействий — через два месяца. Медикаментозного анти-
вирусного лечения в период проведения исследования пациентам не 
проводилось.

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютер-
ных программ IBM SPSS Statistics 20 и Microsoft Excel 2007.

Результаты и их обсуждение
Влияние различных электромагнитных спектров в разных режимах 

воз действия на штаммы Staphylococcus aureus АТСС 25923, Staphy-
lococcus aureus 2781, Escherichia coli АТСС 25922. Как показали 
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результаты опытов (табл. 1), выявляется однотипная реакция микро-
организмов на воздействие. 

Таблица 1. Оптическая плотность питательной среды в опыте и контроле

№ 
опыта

Наиме-
нование 

микроор-
ганизма

Метод 
воздей-
ствия

Длитель-
ность воз-
действия

Время после воздействия (часы)
единицы оптической плотности

исх. 24 ч 48 ч

1 S. aureus 
АТСС 
25923

Маркер
St. 
aureus 
АТСС 
25923

Контроль 0,44±0,01 4,76±0,04* 6,53±0,05*

Инв.  
30 мин. 0,40±0,02 4,19±0,02* 5,58±0,02*

2 S. aureus 
АТСС 
25923 

Ауто-
спектр

Контроль 0,44±0,01 4,05±0,05* 5,35±0,12*

Инв.  
30 мин. 0,42±0,01 3,55±0,06* 4,56±0,04*

3 S. aureus 
АТСС 
25923 

Ауто-
спектр

Контроль 0,42±0,01 4,31±0,03* 4,53±0,06*

Инв. 5 мин. 0,40±0,01 3,60±0,04** 3,82±0,08**
Инв.  
15 мин. 0,42±0,01 3,45±0,04** 3,66±0,07**

4 S. aureus 
2781

Ауто-
спектр

Контроль 0,46±0,01 3,27±0,01* 4,79±0,03*

Инв.  
15 мин. 0,50±0,02 2,93±0,02* 4,41±0,06*

5  E. coli 
АТСС 
25922

Ауто-
спектр

Контроль 0,62±0,01 2,87±0,03* 3,22±0,05*** 
Инв.  
15 мин. 0,64±0,01 2,68±0,02* 3,06±0,03***

*     — достоверные различия между контролем и опытом p < 0,001;
**   — достоверные различия между опытом 5 и 15 мин. р < 0,001;
*** — достоверные различия между контролем и опытом   p < 0,05

Наибольшие различия в росте микроорганизмов регистрировались 
через 24 ч после воздействия (рис. 1), а к 48 ч разница в количестве 
микроорганизмов между контролем и опытом уменьшалась в случае 
воздействия в течение 15 мин. 

Средние показатели оптической плотности опытных образцов S. 
aureus АТСС 25923 и S. aureus 2781 через 24 и 48 ч были ниже 
контрольных в среднем на 0,57±0,10 и 0,75±0,13 единиц оптической 
плотности (ЕОП) по шкале МакФарланда. Это соответствует 4,1±0,1×108 
колоний образующих единиц в мл (КОЕ/мл) и 4,7±0,1×108 КОЕ/мл.

Эта разница была более выражена у S. aureus АТСС 25923 через 48 ч 
при воздействии в течение 30 мин. независимо от вида спектра воздей-
ствия (рис. 1). Разница между контролем и опытом составляла в среднем 
0,87±0,12 ЕОП или  5,1±0,1×108 КОЕ/мл.

Реакция E. coli АТСС 25922 на воздействие аутоспектральными по-
лями в течение 15 мин. была аналогична реакции стафилококков, но 
менее выражена (рис. 1). Средние показатели оптической плотности 
опытных образцов через 24 и 48 ч были ниже контрольных в среднем 
на 0,19±0,10 и 0,16±0,10 ЕОП, что соответствует 0,57±0,02×108 и 
0,48±0,05×108 КОЕ/мл.
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Рис. 1. Динамика роста микроорганизмов в опыте относительно к кон-
тролю

Во всех экспериментах выявлено достоверное различие между конт-
ролем и опытом (табл. 1).

Таким образом, в результате исследования установлено, что 
электромагнитные поля сверхмалой мощности, генерируемые “КСК-
БАРС” в виде аутоспектров и спектров S-маркеров аналогичного объекта 
в диапазоне сверхдлинных волн, оказывают влияние на рост микроор-
ганизмов. Применение этих спектров полей в инверсном режиме воз-
действия приводит к торможению роста микроорганизмов, причем рост 
микроорганизмов зависит от продолжительности воздействия.

Влияние электромагнитных полей сверхмалой мощности на репро-
дукцию вируса гриппа A/Hong Kong/1/68 (H3N2) in vitro. Результаты 
наличия вируса по результатам РГА в опытных (после воздействия 
аутоспектральным полем) и контрольных образцах приведены в табл. 2. 

Из таблицы видно, что воздействие на внеклеточный вирус 
аутоспектральным электромагнитным сигналом сверхмалой мощности 
приводит в снижению репродукции штамма А/Гонконг/1/68 на ткане-
вой культуре ХАО на 0,25 lg ТИД50 через 8 и 48 ч по сравнению с 
контрольным необработанным образцом. через 24 ч после начала опыта 
раз ница между контрольным и опытным образцами составляла 1,0 lg 
ТИД50.

15,00

Изменение количества микроорганизмов в опыте  
по отношению к контролю (Dопыт/Dконтр., %)

контроль
S. aureus ATCC 25923  
(30 мин. аутоспектр)
S. aureus ATCC 2781  
(15 мин. аутоспектр)
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(30 мин. маркер)
S. aureus ATCC 25923  
(15 мин. аутоспектр)
E. coli ATCC 25922  
(15 мин. аутоспектр)
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0,00
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Таблица 2. Влияние воздействия аутоспектральным полем на инфекци-
онную активность вируса гриппа A/Hong Kong/1/68 (H3N2) in vitro

Время Вид  
работы

Разведение lg 
ТИД50

ИПРВ

–3 –4 –5 –6 –7 –8 –9

через 8 ч Контроль 4/4 1/4 0/4 3,75
0,25

Опыт 4/4 0/4 3,5

через 24 ч Контроль 4/4 3/4 1/4 0/4 4,5
1,0

Опыт 4/4 0/4 3,5

через 48 ч Контроль 4/4 4/4 4/4 3/4 1/4 1/4 0/4 6,75
0,25

Опыт 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 6,5
Примечание. В числителе — количество лунок, содержащих вирус гриппа; в 

знаменателе — количество инфицированных лунок.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
однократное воздействие электромагнитным сигналом сверхмалой мощ-
ности в диапазоне сверхдлинных волн аутоспектром вируссодержащего 
материала приводит к торможению репродукции вируса гриппа А/
Гонконг/1/68 в тканевой культуре ХАО.

Исходя из этого, можно ожидать аналогичного воздействия на вирус, 
находящийся в организме.

Влияние на репродукцию вируса гепатита С у человека. В связи с 
тем, что были получены достоверные результаты в вышеописанных 
опытах, были начаты исследования по изучению возможности влияния 
на репродукцию вируса гепатита С в организме человека. В исследова-
нии (на момент написания статьи) принимало участие 6 пациентов, у 
которых обнаружена РНК HCV в плазме крови. “Вирусная нагрузка“ 
составляла от 3,1×103 до 7,6×106 МЕ/мл. Общая тенденция изменений 
величины обнаруженной РНК HCV в плазме крови представлена в 
табл. 3 и на рис. 2.

Таблица 3. Динамика величины РНК HCV в плазме крови (lg)

 Исх. 1 мес. 2 мес. 3 мес.

lg РНК HCV 5,80±0,52 6,25±0,41 5,26±0,94 4,48±1,26

p < 0,001 < 0,005 < 0,005 < 0,05

В первый месяц проведения исследования было выявлено увеличение 
ПЦР-фрагментов РНК HCV на 1,15×106 МЕ/мл, а затем этот показатель 
снижался к 3 месяцу до 3,0×104 МЕ/мл при исходных значениях  
6,3×105 МЕ/мл или на 1,32 lg.

Изменение S-маркера HCV и величины РНК HCV по данным спек-
трально-корреляционного теста в первые два месяца имело разнонаправ-
ленный характер (рис. 3). 

Из шести наблюдаемых пациентов, у одного вирусная нагрузка по 
результатам анализа не определялась через 2 мес. и через 4 мес., а в на-
чале проведения исследования этот показатель составлял 3,1×103 МЕ/мл 
или 1,24×104  РНК копий/мл. 
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Рис. 2. Величина обнаруженной РНК HCV в плазме крови при проведе-
нии воздействий спектрами S-маркеров РНК HCV пациентов (lg)

Рис. 3. Изменение S-маркеров HCV по данным спектрально-корреляци-
онного теста

Можно предположить, что воздействие на объект в инверсном режи-
ме (противофазе собственного поля) записанными спектральными 
полевыми характеристиками самого объекта приводит к разрушению 
информационного поля объекта и самой структуры ДНК/РНК. Как по-
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казали наши исследования, это приводит к сбою механизмов самово-
спроизводства (репродукции). 

Многие авторы, проводившие исследования на микроорганизмах в 
диапазонах КВч, регистрировали влияние на морфологические призна-
ки, изменение гидратации клетки, ферментативной активности [7—13]. 

Повышение активности ферментов антиоксидантной защиты бакте-
рий под воздействием КВч ЭМИ связывают с запуском определенных 
механизмов биохимических реакций под действием волн резонансных 
частот [20]. По мнению этих авторов, воздействие КВч электро магнит-
ными полями сверхмалой мощности имеет информационный характер 
действия. 

Существуют определенные “частотно-амплитудные окна”, внутри 
которых проявляется детектируемая реакция биообъекта, а вне их ди-
апазонов подобный отклик отсутствует. При этом наиболее информа-
тивной является частота воздействия, а амплитуда определяет лишь 
механизм реализации отклика организма [21].

Биоэффективные частоты выявляются экспериментально и объясня-
ются возможным резонансом между колебаниями параметров внешне-
го ЭМП и собственными колебаниями [22].

ДНК/РНК — как и всякие полярные молекулы, весьма чувствительны 
к частотам. Каждая молекула ДНК имеет свою резонансную частоту. В 
конечном счете, чем примитивнее живая субстанция, тем ниже у нее 
резонансная частота [23]. Каждая живая клетка несет в себе молекулы 
ДНК, причем клетки одного вида имеют аналогичные ДНК с одинаковой 
резонансной частотой. Когда клетки попадают под воздействие резо-
нансной частоты достаточной мощности, они просто разрушаются. К 
примеру инфузория туфелька (Рaramecium caudatum) разрушалась при 
воздействии частотой 1150 Гц [23], в то же время другими авторами 
этот эффект и аналогичные эффекты воздействия на бактерии и вирусы 
отрицается, как невозможный [24].

Особенности резонансных воздействий можно объяснить с помощью 
результатов теоретических и экспериментальных исследований, 
проведенных под руководством П.П. Гаряева. По данным авторов, раз-
рушение ДНК происходило при воздействии в спектрах светового излу-
чения лазера. По мнению авторов, первоосновой кодовой иерархии 
биологических систем являются инфраструктуры внеклеточных ма-
триксов (ВКМ) цитомембраны, цитоскелета и ядра клетки. Между ними 
в эпигенетическом режиме происходит обмен информацией по физичес-
ким каналам нелинейных акустических и электромагнитных колебаний 
[25, 26].

Очевидно, инверсный режим воздействия в наших экспериментах 
приводит к изменению собственного поля объекта, а значит и информа-
ционной составляющей объекта. Эта концепция может быть положена 
в основу альтернативы общепринятой антибактериальной и антивирус-
ной терапии. Полученные нами данные показали перспективность даль-
нейших исследований в данном направлении.

Кроме того, генераторами и акцепторами информационных волн 
внутри биообъектов являются различные жидкокристаллические струк-
туры и внутриклеточная вода со способностью образовывать фрактальные 
структуры [25]. Очевидно, эти структуры разрушаются под воздействи-
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ем определенных частот, что приводит к гибели микроорганизма или 
вируса.

Эта концепция может быть положена в основу альтернативы анти-
бактериальной и антивирусной терапии  нефармацевтическими сред-
ствами.

Выводы
Однократное воздействие на изученные штаммы микроорганизмов 

и вирус гриппа электромагнитными аутоспектральными полями сверх-
малой мощности в диапазоне частот сверхдлинных волн приводит к 
торможению их роста/репродукции in vitro.

Воздействие электромагнитными аутоспектральными полями ви-
руса гепатита С сверхмалой мощности в диапазоне частот сверхдлинных 
волн влияет на репродукцию вируса у человека.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведе-
ния дальнейших исследований как для изучения механизмов действия 
электромагнитных полей сверхмалой мощности в диапазоне частот 
сверхдлинных волн на возбудителей болезней, так и для разработки 
методов терапии инфекционных заболеваний.
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Богомольний Б.Р., Барзинський В.П., Гридина Т.Л., Федчук А.С., Муд-
рик Л.М. Вплив електромагнітних полів у діапазоні наддовгих хвиль на зрос-
тання мікроорганізмів та репродукцію вірусів. 

У статті подано результати дослідження впливу нетеплової (інформаційної) 
дії електромагнітних наддовгих хвиль на біологічні об’єкти — збудники інфек-
ційних захворювань як мікробної, так і вірусної природи з метою гальмування 
їхньої репродукції. Дослідження проведено з використанням програмно-апарат-
ного комплексу спектральної корекції “КСК-БАРС”. Виявлено, що вплив на ви-
вчені штами мікроорганізмів і вірусів електромагнітними аутоспектральними 
полями надмалої потужності в діапазоні частот наддовгих хвиль впливає на їх 
зростання та репродукцію. Отримані результати свідчать про необхідність про-
ведення подальших досліджень у вказаній сфері.

Ключові слова: електромагнітні поля, діапазон наддовгих хвиль, мікроби, ві-
руси, медичний апарат “КСК-БАРС”, біоефективні частоти, резонансні впливи, 
інформаційно-хвильова медицина, спектральна корекція.

Bogomolnyy B.R., Barzinskiy V.P., Gridina T.L., Fedchuk A.S., Mudrik L.M. 
Electromagnetic fields of very low-frequency band effect on microbial growth and 
viruses replication. 

The article presents the results of studies of the effect of non-thermal 
(informational) influence by electromagnetic waves in the extra-long range onto 
biological objects — pathogens of infectious diseases of bacterial and viral nature in 
order to brake their reproduction. The study was conducted using “KSK-BARS”, the 
hardware-software complex of spectral correction. It’s revealed that affecting the 
studied strains of microorganisms and viruses by electromagnetic autospectral 
fields in the frequency range of extra-long waves results slowdown in their growth 
and reproduction. The results suggest the need for further research in this area.

Keywords: electromagnetic fields, the range of extra-long waves, bacteria, 
viruses, medical device “KSK-BARS”, bioeffective frequency, resonance effects, 
information-wave medicine, spectral correction.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СТВОРЕННЯ  
МОДЕЛІ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО  

ТА ІННОВАЦІЙНОГО РЕСУРСУ  
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ  

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
У статті визначено дефініції “інформаційний та інноваційний ресурс” дослід-

ницької роботи, описано його складові, приведено структуру факторної моделі 
складових інформаційного та інноваційного ресурсу, побудованої на основі екс-
пертних оцінок провідних вчених у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків.

Ключові слова: дослідницькі роботи, діти, підлітки, інформаційні та іннова-
ційні ресурси.

Науковий результат у спеціальній літературі трактується як нове 
знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових 
досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, 
наукової праці, наукової доповіді, повідомлення про науково-дослідну 
роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо [1]. 
Гіпотетично усі результати дослідницьких розробок можуть реалізува-
тись у практичній діяльності за допомогою комунікаційних каналів 
передачі у вигляді: публікацій у наукових медичних виданнях та засо-
бах масової інформації, доповідей на форумах різного рівня, навчаль-
ного матеріалу для педагогічного процесу, трансферу у всесвітню мере-
жу (Інтернет), обговорення з колегами.

Наукові результати дослідницьких робіт потрібно відобразити у різ-
них формах наукових документів [2], передусім у звітно-облікових (зві-
тах НДР, дисертаціях, публікаціях (монографіях, посібниках, довід-
никах, статтях, тезах доповідей, електронних публікаціях), об’єктах 
патентного та авторського права (винаходах, корисних моделях, свідо-
цтвах про реєстрацію авторських прав), нормативно-правових докумен-
тах (наказах, інструкціях, вказівках, стандартах лікування), методич-
них документах (методичних рекомендаціях, інформаційних листах), 
нововведеннях. Таким чином, під час виконання досліджень створюєть-
ся науковий продукт, призначений як для дифузії знань у науковому 
середовищі, так і для використання у практичній діяльності. Одержані 
в процесі дослідницьких робіт теоретичні і практичні результати умов-
но можна поділити на інформаційні та інноваційні ресурси (рис. 1).

Інформаційні ресурси наукового дослідження — це обліково-звітні 
документи (звіт НДР, автореферат дисертації), книжкові видання (мо-
нографії, довідники, посібники), статті, тези доповідей, науково-по-
пулярні видання, доповіді на форумах різного рівня (на паперових 
носіях та в електронному вигляді).

Інноваційні ресурси наукового дослідження — це патенти на вина-
ходи або корисні моделі, авторські свідоцтва, заявки на патенти та 
авторські свідоцтва, медичні технології, нововведення, методичні до-
кументи, інструктивно-директивні документи, розроблені на основі 
досліджень та досвіду.
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Рис. 1. Інформаційний та інноваційний ресурси науково-дослідних робіт

Перелічені наукові документи (первинні та вторинні, ті, що публі-
куються і не публікуються) створюють формальні канали наукової 
комунікації та в сукупності — наукову літературу [2], формують до-
кументальні інформаційні потоки. Використовують різні форми науко-
вих документів: на паперових, електронних носіях; на фото- та репро-
дуктивних матеріалах (слайди); як графічну та фактографічну інфор-
мацію (атласи, карти); на технічних звукових записах тощо [3]. Ці 
документи становлять систему наукових комунікацій. Її інноваційними 
складовими у сфері охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків 
є: Реєстр галузевих нововведень МОЗ України; Інформаційний бюлетень 
НАМН України; Реєстр наукових медичних форумів; методичні реко-
мендації; інформаційні листи; описи винаходів та корисних моделей; 
Державний реєстр завершених несекретних технологій.

Зазначені джерела наукових медичних документів забезпечують 
споживача інформацією прикладного змісту, описом науково-обґрун-
тованих технологій для застосування їх у практичної діяльності і мають 
на меті якнайшвидше донести нові наукові розробки до спеціаліста. 
Крім того, значний масив наукової медичної інформації стосовно акту-
альних питань охорони здоров’я дітей та підлітків зосереджено у науко-
вих звітах дослідних установ НАМН та МОЗ України, звітах відповідних 
кафедр ВНЗ, дисертаціях, періодичних і книжкових виданнях. Вони 
містять інформацію наукового характеру, необхідну фахівцю у профе-
сійній діяльності для підвищення кваліфікації, творчого зростання, 
прийняття оптимальних управлінських рішень щодо розв’язання склад-
них питань медичного забезпечення контингенту дітей та підлітків.
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Довідники Авторські свідоцтва
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Тези доповідей
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Інформаційні листи

Науково-популярні 
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Зауважимо, що документи — наукові статті, тези доповідей, дисер-
тації, патенти на винаходи, методичні документи — є водночас і джере-
лами інформації, що формують інформаційні потоки, і засобами наукової 
комунікації. Роль цих традиційних наукових комунікацій дуже важли-
ва в процесі поширення нових знань, їх досить високо оцінюють фахівці 
практичної охорони здоров’я (дані попередніх власних досліджень за 
темами НДР “Розробити сучасні технології передачі та використання 
об’єктів інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я дітей та під-
літків”, “Розробити організаційно-методичні заходи щодо удосконален-
ня системи використання інформаційного та інноваційного ресурсу до-
слідницьких робіт у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків”).

Кожен вид наукового документа має свої властивості за семантич-
ними ознаками і виконує певну роль у процесах створення, поширення, 
використання, зберігання та аналізу інформації.

Подамо основні визначення наукових документів. 
Дисертація — кваліфікаційна наукова праця, виконана здобувачем 

у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої моно-
графії. Підготовлена до захисту дисертація повинна містити висунуті 
здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні ре-
зультати, наукові положення, а також характеризуватися єдністю зміс-
ту і свідчити про особистий внесок здобувача в науку [4].

Автореферат дисертації — наукове видання у формі брошури, яке 
містить складений автором реферат проведеного ним дослідження (ди-
сертації), що подається на здобуття наукового ступеня [5].

Звіт про науково-дослідну роботу (НДР) — сукупність документів, 
які містять систематизовану інформацію про виконану НДР [6].

Монографія — наукове книжкове видання повного дослідження од-
нієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам [5].

Посібник — видання, призначене для допомоги в практичній діяль-
ності чи опануванні навчальної дисципліни [5].

Довідник — книжкове видання, що містить упорядкований пред-
метний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних галузей науки, 
професій тощо [5]. 

Підручник — книжкове видання, у якому системно викладено ін-
формацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти 
на різних рівнях, а також для самостійного навчання [5].

Доповідь — публічне офіційне повідомлення, засноване на застосу-
ванні документальних даних [5].

Об’єктами патентного права є винаходи, корисні моделі, промис-
лові зразки, знаки для товарів та послуг. На такі об’єкти інтелектуаль-
ної власності видаються патенти.

Патент — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство 
і право власності на винахід (корисну модель) [7].

Об’єкти авторського права: наукові праці, збірники творів, 
комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), принципи ви-
конання, відеограми, якщо вони є результатом інтелектуальної діяль-
ності. Вони підтверджують авторськими свідоцтвами.

Нововведення — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені кон-
курентоспроможні технології, продукція або послуги, а також органі-
заційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерцій-
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ного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і (або) соціальної сфери [7].

Методичні рекомендації та інформаційні листи як засіб наукової 
комунікації нині перебувають на чільному місці в системі організації 
інноваційної діяльності. Особливість їх у тому, що вони уможливлюють 
адресне інформування спеціалістів про новітні досягнення медичної 
науки з прикладної тематики. Це дає змогу забезпечити лікарів прак-
тичної охорони здоров’я інформацією про нові медичні технології діа-
гностики, лікування, профілактики та нові форми організації управ-
ління охорони здоров’я. Інформація подається у формі повного опису 
технології інноваційних процесів, достатній для управлінців охорони 
здоров’я і застосування її лікарем [3].

Отже, виходячи з процитованого можемо сформулювати робочу гі-
потезу поняття “інформаційні ресурси дослідницької роботи” та “інно-
ваційні ресурси дослідницької роботи”. На основі тлумачення офіційних 
термінів “інформаційні ресурси” та “інноваційний продукт” [8] у кон-
тексті конкретних результатів науково-дослідної роботи авторами ви-
значено такі складові інформаційного та інноваційного ресурсу дослід-
ницької роботи (рис. 1).

Формування інформаційного та інноваційного ресурсів дослідниць-
ких робіт складається з етапів організації, проведення досліджень, 
аналізу та інтерпретації отриманих результатів і втілення їх у різні 
види наукових документів:

— звіти про науково-дослідну роботу та дисертації;
— книжкові видання (монографії, довідники, підручники);
— статті у наукових журналах і збірниках наукових праць;
— публікації у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій;
— об’єкти інтелектуальної власності та авторського права;
— нормативно-правові документи;
— методичні рекомендації та інформаційні листи;
— доповіді на наукових форумах різного рівня.
Публікаційну активність розглядають у сучасному науковому со-

ціумі як показник наукової діяльності. Бібліометричні показники (кіль-
кість наукових публікацій) відображають ступінь активності та про-
дуктивності фундаментальних і прикладних досліджень, їх вклад в 
розвиток наукового знання [9]. Аналітична оцінка публікування є одним 
із найкращих способів оцінки ефективності наукових досліджень, ін-
дикації наукових розробок і базується на використанні інформаційних 
ресурсів [9—10]. 

Вважають, що стан патентування може бути одним із основних по-
казників оцінки ефективності створення та використання науково-
технічного потенціалу, його інтелектуальної частини. Дані патентної 
статистики широко використовують у світовій практиці як показник 
розвитку технічного потенціалу країни, галузей економіки, рівня на-
укових досліджень, оцінки стану та прогнозування розвитку техніки 
і технологій, виявлення пріоритетних напрямків інноваційної діяль-
ності тощо [11]. 

Таким чином, наукові документи задіяно у процесах створення та 
використання інформаційних та інноваційних ресурсів дослідницьких 
робіт. Тому їх було застосовано для визначення параметрів та характе-
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ристик, за якими можна здійснювати оцінку інформаційного та інно-
ваційного ресурсу дослідницьких робіт на основі експертного опитуван-
ня вчених. До групи експертів увійшли 54 провідних вчених із різних 
регіонів України: центрального, східного, західного, північного, пів-
денного. Опитування було здійснено за спеціально складеною анкетою, 
яка містила перелік видів науково-медичної та патентної інформації, 
що створюють дослідники за результатами НДР та ДР і яким надано 
відповідну оцінку і тлумачення.

За десятибальною шкалою експерти оцінили вагомість втілення на-
укового результату НДР та ДР у кожну складову інформаційного та 
інноваційного ресурсу (ІтаІР) дослідницьких робіт. За середніми оцін-
ками та з урахуванням різноманітності думок експертів було отримано 
коефіцієнти значущості та вагомості кожної складової ІтаІР, які було 
оброблено за допомогою факторного аналізу (табл. 1).

Таблиця 1. Структура факторної моделі складових інформаційного та ін-
новаційного ресурсу дослідницьких робіт

Фактори Параметри Назва виду наукової продукції 
(параметра)

Факторні на-
вантаження

Фактор 1 
(F1)

х1,1 Об’єкти інтелектуальної власності 
(патент, АС та ін.) 

0,83

х1,2 Пропозиції до відомчих установ 0,82
х1,3 Нововведення 0,77
х1,4 Нормативно-правові документи 0,57

Фактор 2 
(F2)

х2,1 Інформаційний лист 0,79
х2,2 Стандарти діагностики, лікування 0,77
х2,3 Методичні рекомендації 0,73

Фактор 3 
(F3)

х3,1 Довідник, покажчик 0,69
х3,2 Монографія 0,67
х3,3 Підручник, посібник 0,54

Фактор 4 
(F4)

х4,1 Стаття у закордонному науковому 
журналі 

0,82

х4,2 Тези доповідей наукових форумів, 
що проходять за кордоном

0,78

х4,3 Тези доповідей наукових форумів, 
що проходять в Україні 

0,74

х4,4 Автореферат дисертації 0,72
х4,5 Реферат звіту НДР 0,61
х4,6 Стаття у вітчизняному науковому 

журналі 
0,52

Фактор 5 
(F5)

х5,1 Тематична науково-інформаційна 
телевізійна програма

0,93

х5,2 Доповідь на науковому форумі, що 
проводиться за кордоном 

0,71

х5,3 Доповідь в Україні 0,65
х5,4 Доповідь на місцевому рівні 0,62

Фактор 6 
(F6)

х6,1 Звіт НДР 0,94
х6,2 ДР 0,61

Фактор 7 
(F7)

х7,1 Наукова публікація в мережі 
“Інтернет” 

0,92
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На основі факторного аналізу експертних оцінок  ІтаІР дослідницьких 
робіт отримано сім груп видів науково-медичної та патентної інформації, 
які формують інформаційний та інноваційний ресурси дослідницьких 
робіт, і відповідають критеріям новизни практичної значущості, систе-
матизованого висвітлення набутих знань з окремої наукової теми (про-
фесійної освіти), дифузії результатів досліджень у професійне середови-
ще; суттєвого внеску в науку та просування у світовий простір.

Зазначене може бути теоретичним підґрунтям щодо створення мо-
делі формування і використання інформаційних та інноваційних скла-
дових ресурсів дослідницьких робіт, структуру якої подано на рис. 2.

Рис. 2. Факторна модель оцінки інформаційного та інноваційного ресур-
су дослідницьких робіт

Таким чином, в основу моделі оцінки інформаційного та інновацій-
ного ресурсу (ІтаІР) дослідницьких робіт може бути покладено фактор-
ну модель складових інформаційного та інноваційного ресурсу дослід-
ницьких робіт.

Фактор 1 — складова інно-
ваційного ресурсу, що від-
повідає критерію новизни 
дослідницької роботи:
— об’єкти інтелектуальної 
власності (патент, АС  
та ін.) (0,83);
— пропозиції до відомчих 
установ (0,82);
— нововведення (0,77);
— нормативно-правові до-
кументи (0,57).

Фактор 7 — складова  
інформаційного ресурсу, 
яка призначена для про-
сування у світовий простір 
(наукова продукція в елек-
тронній формі для широкої 
популяризації та оператив-
ного розповсюдження):
— наукова публікація в 
мережі Інтернет (0,92).

Фактор 6 — складова  
інформаційного ре-
сурсу, яка призначена 
для суттєвого внеску в 
науку:
— звіт  НДР (0,94);
— ДР (0,61)

Фактор 5 — складова 
інформаційного та  
інноваційного ресурсу 
в аудіовізуальній формі:
— тематична науково- 
інформаційна програма  
по телебаченню (0,93);
— доповідь на науковому 
форумі, що проводиться 
за кордоном (0,71);
— доповідь в Україні 
(0,65); 
— доповідь на місцевому 
рівні (0,62).

Фактор 4 — складова  
інформаційного ресурсу, 
яка віддзеркалює резуль-
тати наукової діяльності у 
професійному середовищі:
— стаття у закордонному 
науковому журналі (0,82);
— тези доповідей, наукових 
форумів, що проводяться за 
кордоном (0,78) та в Украї-
ні (0,74);
— автореферат дисертації 
(0,72);
— реферат звіту НДР (0,61);
— стаття у вітчизняному 
науковому журналі (0,52).

Фактор 2 — складова 
інноваційного ресурсу, 
що відповідає критерію 
готовності до впрова-
дження:
— інформаційний лист 
(0,79);
— стандарти діагности-
ки, лікування (0,77);
— методичні рекомен-
дації (0,73).

Фактор 3 — складова  
інформаційного ресурсу, 
що відповідає критерію 
систематизованого ви-
світлення набутих знань 
з окремої наукової теми 
(професійної освіти):
— довідник, покажчик 
(0,69);
— монографія (0,67);
— підручник, посібник 
(0,54).

Інноваційний  
та інвестиційний 

ресурс
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Определены дефиниции “информационный и инновационный ресурс” иссле-
довательской работы, описаны его составляющие, показана структура фактор-
ной модели составляющих информационного и инновационного ресурса иссле-
довательской работы, построенная в результате анализа оценок ведущих ученых 
в области охраны здоровья детей и подростков.
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Korenev М.М., Ovsyannikova L.M., Vodolazhskyj M.L., Sidorenko T.P., Fomi-
na T.V., Koshman T.V. Theoretical grounds of developing the model for evaluating 
information and innovative resources of research works in the field of childhood and 
adolescence health care.

The article presents: definitions “information and innovative resources” of the 
research work, their components, the structure of the factor model of information 
and innovative resource components. The model has been developed as a result of 
analysis of the resource appraisal by the leading scientists in the field of childhood 
and adolescence health care. 

Keywords: research works, children, adolescents, information and innovative 
resources.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ВИРОБНИЦТВІ

Статтю присвячено методологічним аспектам управління знаннями на вироб-
ництві. Проаналізовано питання формування і розвитку людського капіталу під-
приємства та подано рекомендації щодо забезпечення конкурентних переваг під-
приємств шляхом створення системи управління знаннями.

Ключові слова: система управління знаннями, економіка знань, людський 
капітал.

Постановка проблеми. Перехід до економіки знань — важлива пе-
редумова зростання конкурентоспроможності нашої держави. Однак в 
українському суспільстві упродовж останніх 20 років “побудову еко-
номіки знань” лише декларують. А це не стільки самостійний еконо-
мічний уклад, як філософська система, головна ознака економіки май-
бутнього. Тобто заявлена в літературі орієнтація на знання — це не 
зміна парадигми, як вважають деякі дослідники, а еволюція економі-
ки, трансформація економічного фактора “людська праця” в категорію 
“людський капітал”. А розвиток людського капіталу має стати не лише 
красивим державним гаслом, а й метою кожного підприємства, насам-
перед завданням кожної особи як носія унікального людського капіта-
лу, який складається із генетично зумовлених природних здібностей в 
поєднанні з набутими навичками, уміннями і знаннями, тобто з ком-
петентностей кожної особи як працівника і члена суспільства, грома-
дянина.

На нашу думку, побудова економіки знань “зверху” не є ефективною, 
адже якщо людський капітал — надбання окремих осіб, то його розви-
ток повинен відбуватися “знизу”. Головним стимулом має стати праг-
нення особи до саморозвитку (в цій статті обмежимося такою складовою 
розвитку, як власні компетентності), а система виховання майбутніх 
працівників, система освіти і внутрішні системи підприємств повинні 
займатися лише стимулюванням і спрямуванням цього розвитку у по-

М.І. Дрозач

Провідний науковий співробітник відділу робочих 
місць, професійної орієнтації та підготовки кадрів НДІ 
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трібному напрямку. Але наголошуємо, побудувати “економіку знань” 
вдасться лише за умови усвідомлення окремими особами необхідності 
(у крайньому разі — вигідності) розвитку власного людського капіталу.

Мета статті — дослідити питання формування і розвитку спіль-
ного людського капіталу підприємства, установи, організації з “внесків” 
капіталів окремих осіб-працівників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На підприємствах нові 
знання набувають у процесі навчання окремих осіб, підрозділів і орга-
нізації в цілому. При цьому базовим  є процес перетворення індивіду-
альних знань на знання організації. Саме процес створення знань орга-
нізації є основою управління знаннями [3, с. 173].

Існують різні погляди на зміст та складові системи управління зна-
ннями на виробництві, використати які можна для загального розумін-
ня проблеми.

Так, за визначенням компанії “Bain” поняття “менеджмент знань” —  
це “розвиток систем і процесів для ідентифікації та поширення інте-
лектуальних активів компанії” [3, c. 169].

Дж. Стоунхаус [2] розглядає управління знаннями як процес, що 
включає генерування, формалізацію, збереження та дифузію знань — їх 
розподіл у межах організації та в обмеженому вияві поза нею; коорди-
націю та контроль знань — забезпечення того, що організаційне знання 
є точним і постійним.

К. Норт [5] включає до поняття “менеджмент знань” забезпечення 
знаннями, їх застосування, передачу, засвоєння та удосконалення. Ро-
сійський дослідник К. черніков визначає управління знаннями як 
“розробку та впровадження процесів накопичення, кодифікації, пред-
ставлення у доступній формі та використання наявних відкритих знань, 
а також утворення нових; розробку та впровадження процесів пошуку, 
кодифікації та використання прихованих знань” [4].

Існує два основні підходи до процесу управління знаннями: в основі 
першого — розвиток та використання інформаційних технологій; під-
ґрунтям другого є організаційні аспекти створення конкурентних пере-
ваг на базі організаційних знань [3, c. 169—170].

На нашу думку, система управління знаннями на виробництві по-
винна включати принаймні три підсистеми (рис. 1):

— управління формуванням нових знань;
— управління обміном новими знаннями;
— управління використанням нових знань.
Підсистему управління формуванням нових знань потрібно спряму-

вати на пошук нових знань (виявляти інформаційні джерела та отри-
мувати інформацію від них); систематизацію нових знань (обробляти, 
уніфікувати  та структуризувати їх); генерацію нових знань на основі 
отриманих та їх зберігання (створювати організаційну базу цих знань 
та забезпечувати доступ працівників до неї).

Будь-яка організація як джерело нових знань має розглядати зо-
внішнє та внутрішнє середовище. На нашу думку, насамперед необхід-
но забезпечити пошук нових знань у межах організації (отримання і 
впровадження цих знань у більшості випадків потребує менших затрат 
коштів  порівняно з отриманням цих самих знань із зовнішнього сере-
довища). Ті знання, які не вдалося отримати в самій організації, потріб-
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но шукати у зовнішньому середовищі (купівля технологій, ідей чи ліцен-
зій на право їх використання, навчання у професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах, проведення тренінгів, бізнес-консультацій та ін.).

Для подальшого зберігання та використання  нові знання необхідно 
уніфікувати і систематизувати. На основі отриманих знань організація 
має створювати (генерувати) власні знання, специфічні та адаптовані 
для середовища її функціонування.

Створюючи систему зберігання нових знань потрібно брати до уваги, 
що найбільшу цінність для генерації нових організаційних знань має 
база даних, яка містить наявні в організації знання і знання, отримані 
з зовнішнього середовища, та яка пристосована для подальшої переда-
чі нових знань шляхом професійного навчання працівників (зокрема й 
дистанційно за допомогою інформаційних технологій) та їх самоосвіти 
з метою подальшого використання знань.

Підсистема управління обміном знаннями повинна здійснювати обмін 
знаннями на трьох рівнях: міжособистісному, на рівні функціональних 
підрозділів та проектних груп, а також на міжорганізаційному рівні.

Система управління знаннями  
в організації

Пошук  
нових знань

На міжособи-
стісному рівні

У діяльності  
окремих  

працівників

Систематизація 
нових знань На рівні  

функціональних 
підрозділів 

та проектних груп

У діяльності  
функціональних 

підрозділів
 та проектних груп

Зберігання  
нових знань

На міжорга- 
нізаційному  

рівні

Створення конкурентних переваг 

У діяльності  
всієї  

організації

Управління  
формуванням  
нових знань

Управління  
обміном  

знаннями

Управління  
використанням  
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Рис. 1. Система управління знаннями в організації
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Першочергове завдання підсистеми управління обміном знаннями — 
це забезпечення умов для взаємовигідного партнерства власників знань 
і тих, хто хоче їх отримати, передача інформації не лише “в одному 
напрямі”, а й одночасний взаємний обмін знаннями різних сторін. Кін-
цевим завданням підсистеми управління обміном новими знаннями є 
забезпечення такого середовища в організації, за якого на міжособис-
тісному рівні (окремі працівники) та на рівні функціональних підроз-
ділів і проектних груп відбувається обмін потрібним досвідом, здійснен-
ня постійного навчання своїх колег. Таке середовище можна назвати 
“середовищем взаємного, неперервного наставництва”.

Одночасно підсистема управління обміном новими знаннями має 
втілювати таку саму стратегію на міжорганізаційному рівні, забезпе-
чуючи взаємовигідний обмін досвідом з іншими підприємствами і навіть 
із прямими конкурентами (явище “співконкуренції”).

Результатом формування нових знань, обміну ними є створення 
конкурентних переваг підприємства шляхом використання нових знань 
у практичній діяльності. Це завдання третьої підсистеми — управління 
використанням нових знань. Упровадження та використання нових 
знань може здійснюватися на рівні окремих працівників (наприклад, 
нові, удосконалені навички роботи, “виробничі секрети”), функціональ-
них підрозділів та проектних груп (наприклад, нові, удосконалені ме-
тоди і методики оцінювання ефективності роботи підрозділу) та всієї 
організації (наприклад, перехід від паперового документообігу до елек-
тронного). 

Для забезпечення розвитку конкурентних переваг управління ви-
користанням нових знань у практичній діяльності організації має здій-
снюватися ефективно та одночасно на  усіх трьох рівнях.

Рушійними силами системи управління знаннями в організації є:
— професійне навчання працівників;
— співпраця (як у межах організації, так і на міжорганізаційному 

рівні);
— бажання працівників шукати, отримувати і передавати іншим 

нові знання (внутрішня мотивація їх до самовдосконалення та  допо-
моги у розвитку всієї організації).

Вирішальним фактором ефективності “економіки знань” є взаємо-
вигідне партнерство усіх зацікавлених сторін щодо пошуку, отримання 
і передачі нових знань, а в деяких випадках, навіть взаємовигідне 
партнерство прямих і непрямих конкурентів.

Управління знаннями в організації має стати новою формою управ-
лінської діяльності. Головна роль у процесі ефективного впровадження 
нових знань покладається на середню ланку управління (функціональ-
них менеджерів).

Практика діяльності вітчизняних підприємств свідчить про те, що 
процес управління знаннями найчастіше обмежується накопиченням 
знань на рівні структурно-функціональних підрозділів. На жаль, ці 
знання не завжди використовують у практичній діяльності, а обмін 
ними між підрозділами іноді не відбувається.

На нашу думку, на підприємствах доцільно створити окремий спе-
ціальний структурний підрозділ з управління знаннями, працівники 
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якого мають активно співпрацювати з усіма функціональними підроз-
ділами підприємства.

Менеджерам, які спеціалізуються з управління знаннями, так само 
як і менеджерам, які спеціалізуються з управління людськими ресур-
сами, необхідно використовувати індивідуальний підхід до кожного 
працівника.

Менеджер, який упроваджує знання, має прикласти значні зусилля, 
щоб переконати окремих працівників та організацію в цілому прийня-
ти ці знання. Тому необхідно наголошувати на доцільності впроваджен-
ня певних знань та інновацій на їх основі, проводити спеціальне на-
вчання персоналу та застосовувати систему винагород для працівників, 
які ефективно використовують нові знання у своїй роботі.

На думку деяких роботодавців, молодий працівник-випускник на-
вчального закладу не має достатнього рівня досвіду для виконання ви-
робничих завдань і стає кваліфікованим працівником лише через 
1—2 роки. Система управління знаннями в організації дозволяє вирі-
шити цю проблему, оскільки за умови її застосування увага приділя-
ється не лише професійному навчанню персоналу на виробництві, а й  
гарантії його кваліфікації.

В умовах економіки знань відділи управління персоналом організа-
ції мають взяти на себе не лише функції пошуку, прийому, звільнення 
працівників тощо, а й функції так званих “корпоративних університе-
тів” для професійного навчання працівників підприємства. “Корпора-
тивні університети” дають змогу організувати процес управління зна-
ннями організації та професійного навчання працівників на виробництві 
з урахуванням реальних проблем та вимог підприємства. Навчання у 
“корпоративному університеті”, тобто професійне навчання кадрів на 
виробництві, відрізняється від інших видів навчання тим, що метою 
його проведення є підвищення ефективності функціонування організа-
ції шляхом навчання працівників з урахуванням конкретних потреб, 
проблем і завдань цього підприємства.

Функціональний підрозділ управління знаннями організації повинен 
виконувати такі функції: інспектування та систематизація наявних 
знань, визначення майбутніх потреб організації щодо нових знань, ко-
ординація впровадження нових знань (зокрема, трансформація при-
хованих знань у наявні за допомогою методу наставництва).

На практиці процес управління знаннями повинен починатися з 
проекту створення і використання електронних баз даних та паралель-
ного вирішення проблем, пов’язаних із формуванням орієнтованої на 
знання внутрішньої структури і корпоративної культури. У майбутньо-
му коло завдань управління знаннями потрібно розширювати (навчан-
ня співробітників організації, пошук шляхів підвищення конкуренто-
спроможності) [1, c. 51—59].

Управління знаннями має забезпечити постійний доступ до необхід-
ного досвіду, утворивши організаційне поле знань, яке уможливить 
прискорення процесу прийняття рішень.

Висновки. На цей час на більшості підприємств України ще не роз-
роблено надійної системи  управління та поширення перспективних для 
підприємства знань. Для створення нових конкурентних переваг під-
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приємств шляхом застосування системи управління знаннями доцільно 
запровадити такі рекомендації.

Створити відділ управління організаційними знаннями підприєм-
ства, який займається управлінням наявними в організації знаннями 
та визначенням майбутніх потреб організації щодо нових знань. Одним 
із основних завдань цього відділу одночасно із визначенням потреб у 
професійному навчанні працівників на виробництві і пошуком шляхів 
професійного навчання працівників у навчальних закладах за догово-
рами тощо, має стати “інспектування” наявних знань кожного праців-
ника, визначення, які саме знання конкретного працівника можуть 
бути корисними іншим працівникам (і яким саме працівникам) та по-
шук у колективі підприємства працівників-наставників, які можуть 
передати необхідні знання.

З метою трансформації прихованих знань у наявні відділу управлін-
ня знаннями доцільно зосередити увагу на розвитку наставництва та 
системи заохочення працівників до передачі безпосередньо отриманих 
власних виробничих та суміжних знань.

Відділу управління знаннями доцільно визначати тих працівників, 
які можуть не лише використовувати отримані знання, а й  передавати 
їх іншим, і передусім направляти таких працівників на професійне на-
вчання.

Для ефективнішого виконання функціональних завдань працівники 
відділу управління знаннями мають активно співпрацювати з керівни-
ками підприємства, його функціональних підрозділів, керівниками 
проектів та іншими зацікавленими сторонами поза підприємством.

Для доступності знань необхідно використовувати інформаційно-
комунікаційні технології, такі як системи пошуку, документообігу, 
технології дистанційного навчання тощо.

Створення системи управління знаннями на виробництві забезпе-
чить підприємствам такі конкурентні переваги: активізується процес 
подальшого неперервного розвитку персоналу (через професійне на-
вчання та самоосвіту працівників); підвищиться ефективність органі-
зації професійного навчання та розвитку працівників (за рахунок ви-
користання системних підходів та сучасних інноваційних технологій); 
підвищиться рівень безпеки функціонування підприємств, які вико-
ристовують небезпечні виробничі об’єкти (внаслідок підвищення ком-
петенції персоналу в результаті передачі індивідуальних, “прихованих 
знань” працівників шляхом наставництва та ін.), а отже, підвищиться 
ефективність використання людського капіталу, що забезпечить по-
кращення конкурентоспроможності підприємств та економіки України 
в цілому.
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Дрозач М.И. Методические аспекты управления знаниями на производстве.
Статья посвящена методологическим аспектам управления знаниями на произ-

водстве. Проанализирован вопрос формирования и развития человеческого капитала 
предприятия и даны рекомендации по обеспечению конкурентных преимуществ путем 
создания системы управления знаниями.

Ключевые слова: система управления знаниями, экономика знаний, человеческий 
капитал.

Drozach M.I. Metodological aspects of knowledge management in the sphere of 
production.

The article is devoted to methodological aspects of knowledge management in the sphere 
of production. Analyzed the issue of forming an development of enterprise human capital 
and recommendations to obtain competitive advantages through creation of knowledge 
management system are given.

Keywords: knowledge management system, economy of knowledge, human capital.
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ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ,  
ПОШУКИ РАЦІОНАЛЬНИХ РІШЕНЬ

У статті з’ясовано, що становлення та розвиток системи військової освіти 
супроводжувалися низкою суперечностей об’єктивного та суб’єктивного ха-
рактеру, обґрунтовано напрями та шляхи її подальшого реформування.

Ключові слова: військова освіта, суперечності, підготовка військових 
фахівців, спеціальності, державне замовлення, зміст освіти, дидактичні за-
сади, інтеграція.

Створення, становлення та пріоритетний розвиток системи військо-
вої освіти (СВО) як складової Збройних сил (ЗС) України стали важли-
вим і відповідальним державним завданням, адже професійна, дисци-
плінована, озброєна новітньою військовою технікою, мобільна, свідома 
свого високого патріотичного обов’язку армія є однією зі складових 
національної безпеки та оборони будь-якої держави. За роки незалеж-
ності України спільними зусиллями влади, управлінців усіх рівнів, 
військових і цивільних науковців, освітян вдалося розв’язати надзви-
чайно складну й актуальну проблему — побудувати міцне підґрунтя 
для формування нової генерації офіцерських кадрів — національно 
свідомих громадян України, здатних на високому професійному рівні 
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вирішувати складні оперативні завдання в умовах мирного та воєнного 
часу, ефективно діяти в миротворчих місіях і небезпечних ситуаціях, 
співпрацювати зі штабами багатонаціональних сил, самовдосконалю-
ватися під час служби, навчати й виховувати підлеглий особовий склад, 
формувати стійкий морально-психологічний клімат у підрозділах і 
частинах.

Водночас ретроспективно оглядаючи шлях розвитку військової осві-
ти, можна стверджувати, що не завжди він був послідовним і безпо-
милковим через об’єктивні та суб’єктивні фактори. Накопичення в 
системі військової освіти проблем, що за кількістю сягають критично-
го рівня, нехтування підходами щодо їх кваліфікованого, своєчасного 
розв’язання призводить до відсутності рівноваги у системі й не дає 
змоги їй виконувати основну функцію — якісно навчати військових 
фахівців — від тактичного до оперативно-стратегічного рівнів, про що 
свідчать висновки державних екзаменаційних комісій, матеріали ін-
спекційних перевірок, відгуки з військ на випускників вищих військо-
вих навчальних закладів (ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів, неукомплектованість частин і підрозділів 
молодшим офіцерським складом, а також дані соціологічних дослі-
джень. Можна констатувати, що сьогодні стан військової освіти, темпи 
та ефективність перетворень, які в ній відбуваються, не повною мірою 
відповідають вимогам національної безпеки держави, ЗС України. Вна-
слідок цього не враховано усі можливості адекватного реагування на 
виклики, які виникають перед військовою освітою протягом тривало-
го часу.

Проблеми створення, розвитку та постійного, часто необґрунтовано-
го, реформування СВО розглядалися у низці наукових праць [1—4] та 
досліджень [5, 6]. У зазначених працях і звітах вивчалися концепту-
альні, теоретико-методологічні, історичні, інноваційні, практичні, про-
блемні питання військової освіти, управління якістю підготовки вій-
ськових фахівців, тенденції розвитку військової освіти в провідних 
країнах світу (досвід для України) тощо. Водночас, як відомо, вимоги 
до освіти військовиків змінюються. Сучасні основи підготовки фахівців 
цієї сфери, що в основному успадковані з минулих часів, потребують 
суттєвого коригування, нових підходів і рішень, що відповідали б су-
часним вимогам щодо високого ступеня готовності фахівців до захисту 
національних інтересів і територіальної цілісності нашої держави.

Метою статті є визначення викликів системі військової освіти як 
сукупності характерних для неї суперечностей зовнішнього та внутріш-
нього впливу, напрямів і шляхів їх розв’язання.

Реформування СВО нашої держави здійснювалося відповідно до 
концепцій, прийнятих постановами уряду в 1992 та 1997 рр. [7, 8]. Ці 
процеси відбувалися в умовах постійного перегляду поглядів на націо-
нальну безпеку та оборону держави [9, 10], принципів і напрямів під-
готовки держави до збройного захисту національних інтересів [11], 
відсутності чітких і стабільних параметрів щодо поточного та прогно-
зованого скорочення ЗС України, їх завдань, загальної та організацій-
но-штатної структури, кількості та обґрунтованості військово-облікових 
спеціальностей частин і підрозділів тощо. Нехтування підходами щодо 
системного програмно-цільового реформування ЗС України та достат-
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нього ресурсного забезпечення не сприяло підвищенню ефективності їх 
функціонування. На думку експертів, “найважливішим чинником про-
ведення військової реформи є <…> вкрай незадовільний стан боєздат-
ності ЗС та їх готовності до виконання завдань з оборони держави” [12, 
с. 137].

Серед найбільш характерних причин, що негативно впливають на 
досягнення мети реформування сектору безпеки і оборони України, 
В.М. Можаровський, П.М. Крикун, М.М. Дєнежкін [13, с. 10] називають 
такі: “людський чинник”; нераціональний вибір шляхів досягнення 
визначених стратегічних цілей; ресурсні; поглиблення розриву між 
“теорією та практикою оперативного мистецтва”; обмежені можливо-
сті національної економіки. Як справедливо зазначає О.І. Кузьмук, 
“воєнна реформа, яка має багато складових — політичну, військову, 
економічну, соціальну тощо, — в Україні досі розглядалася переважно 
як завдання Міноборони, а це заздалегідь прирікало її на серйозні не-
доліки” [14, с. 19]. У таких системно-ірраціональних умовах, поглядах 
і обмеженнях пошук виважених, збалансованих підходів до реалізації 
реформ набуває характеру невизначеності, тому призводить до множи-
ни варіантів щодо напрямів, шляхів діяльності та прийняття відповід-
них рішень, жодне з яких не може претендувати на оптимальність, адже 
не відповідає вимогам проектування та продуктивного функціонування 
складних систем.

Водночас пошуки напрямів і шляхів, розроблення програм, планів 
упровадження названих концепцій реформування СВО через невизна-
ченість початкових умов трансформації ЗС України зазвичай супрово-
джувалися недостатньою обґрунтованістю, суб’єктивними підходами, 
відсутністю експертної оцінки. Як наслідок, відбувалися регулярні 
структурні зміни у СВО, переглядалися спеціальності (спеціалізації), 
інтеграційні процеси з цивільною освітою, терміни підготовки військо-
вих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управлін-
ня, що зрештою дестабілізувало СВО, призвело до нераціонального 
розподілу та витрачання і без того обмежених матеріально-технічних і 
фінансових ресурсів.

Описані підходи до реформування СВО протягом багатьох років на-
копичували в них недоліки, що були наслідком суперечностей різного 
походження. З метою чіткого визначення та розподілу сфер повнова-
жень, оцінки ефективності дій і відповідальності у справі підготовки 
військових фахівців суперечності, на нашу думку, доцільно розглядати 
у зовнішньому та внутрішньому аспектах впливу.

Суперечності зовнішнього впливу виникають між:
— чинними концептуальними поглядами на розвиток військової 

освіти та сучасними тенденціями, що характерні для функціонування 
світових цивільних і військових освітніх систем;

— сучасним станом управління системою військової освіти, захода-
ми та результатами контрольно-коригувальних дій і науковими погля-
дами на складові та сутність процесу управління;

— існуючою мережею ВВНЗ, навчальних центрів і системним під-
ходом до формування державного замовлення на підготовку військових 
фахівців для ЗС України (оптимізація переліку спеціальностей (спеці-
алізацій), диверсифікація джерел поповнення);
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— нормативними засадами інтеграції військової освіти з цивільною 
освітою та вимогами щодо якості теоретичної та практичної військово-
професійної підготовки військових фахівців;

— передбаченим фінансовим, матеріально-технічним, інформацій-
ним забезпеченням, оснащенням ВВНЗ, навчальних центрів озброєн-
ням, військовою технікою, тренажерами, засобами імітаційного моде-
лювання, інтегрованими навчальними комплексами тощо та сучасними 
вимогами і потребами щодо якості підготовки офіцерських кадрів, 
спроможних виконувати поставлені завдання в динамічних умовах за-
стосування сучасних видів і систем озброєння.

Очевидно, що суперечності зовнішнього впливу в системі військової 
освіти, в підготовці військових фахівців належать до сфер вищих ланок 
управління і здебільшого, за винятком ресурсного забезпечення, — 
суб’єктивного походження. Водночас вони є домінантними, багато в 
чому визначальними, тому вкрай негативно діють на суперечності вну-
трішнього впливу, суттєво їх загострюють та поглиблюють.

Суперечності внутрішнього впливу пов’язані з управлінськими та 
процесуальними чинниками функціонування ВВНЗ. Вони загалом відо-
бражають стан неповної відповідності складових процесу підготовки 
військових фахівців потребам виконання вимог освітньо-кваліфікацій-
них характеристик, якісного засвоєння випускниками ВВНЗ освітньо-
професійних програм.

Основними причинами суперечностей внутрішнього впливу є такі:
— недостатній рівень вимог щодо: організації навчально-виховного 

процесу, його інформаційного, науково-методичного, матеріально-тех-
нічного забезпечення, виховної роботи, повсякденної діяльності підроз-
ділів ВВНЗ, стану території, навчальних корпусів, аудиторій, містечок, 
спортивних споруд, музеїв, їдалень; відсутність належного реагування 
на виявлені недоліки і, як наслідок, породження атмосфери байдужос-
ті та безвідповідальності;

— зниження до критичного рівня мотивації й активності постійного 
та змінного складу на всіх рівнях навчальної, методичної, наукової, 
повсякденної діяльності, недостатнє вжиття заходів щодо надання цьо-
му процесу позитивної спрямованості;

— відсутність системних засад у проектуванні та впровадженні ком-
петентнісної моделі військового фахівця за обраною спеціальністю 
(спеціалізацією), особливо її військово-професійної складової;

— спрямованість змісту оперативно-тактичних, тактичних, військо-
во-технічних, загальноінженерних навчальних дисциплін на застарілі 
зразки озброєння, військової техніки, на принципи їх побудови, умови 
експлуатації, бойового застосування, що не відповідають сучасному 
стану військово-технічної науки та практики, оперативного мистецтва;

— низька ефективність застосовуваних технологій навчання, їх не-
відповідність вимогам формування та розвитку у військових фахівців 
компетентностей, системних знань, умінь, навичок;

— невизначеність з підходами щодо теоретичної та практичної під-
готовки військових фахівців за часом, формами та методами організації, 
місцем проведення, інформаційним і матеріально-технічним забезпе-
ченням;
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— низька об’єктивність оцінки науково-педагогічним складом рівня 
знань, умінь, навичок курсантів (слухачів); нераціональність обраних 
при цьому методик та інструментарію;

— суттєве зниження рівня навчально-методичної, наукової роботи 
науково-педагогічних працівників; якості викладання навчальних дис-
циплін, розроблення та вдосконалення дидактичного забезпечення на-
вчального процесу; вимог у процесі навчання; професійного зростання; 
наполегливості в підготовці науково-педагогічних кадрів через ад’юнк-
туру та докторантуру.

Зазначимо, що низка суперечностей внутрішнього впливу не потре-
бують додаткових фінансових чи інших ресурсів і в цілому могли б бути 
усунені (або недопущені) засобами ефективного управління, сумлінні стю 
виконання посадових обов’язків, активністю та спрямованістю різних 
категорій персоналу на досягнення в роботі позитивних результатів.

Враховуючи зазначене, розглянемо можливі напрями та шляхи ре-
формування СВО, розв’язання властивих їй суперечностей, що мають 
сприяти підготовці військових фахівців, спроможних оволодіти сучас-
ними формами, видами збройної боротьби, гідно відповісти на виклики 
безпеки та оборони держави.

1. Підвищення рівня управління військовою освітою на основі: від-
повідного нормативно-правового забезпечення (прозорість розроблення, 
експертиза, апробація, затвердження); функціонального підходу до 
управління на різних рівнях із відповідним поділом функцій; прогно-
зування, моделювання; експериментальної апробації та експертизи 
освітніх інновацій; науково обґрунтованих коротко- і довгострокових 
програмно-цільових методів; запровадження новітніх інформаційно-
управлінських та комп’ютерних технологій; удосконалення механізму 
ліцензування, атестації та акредитації ВВНЗ; підвищення компетент-
ності управлінського персоналу всіх рівнів; посилення відповідально-
сті за прийняті рішення; запобігання намаганням і випадкам прийнят-
тя вольових рішень, що дестабілізують діяльність системи військової 
освіти в цілому чи її окремих структурних складових.

2. Забезпечення реального та дієвого функціонування у СВО за спря-
мованістю всіх видів підготовки персоналу (допризовна підготовка 
юнаків у ліцеях, школах, професійно-технічних училищах, Товаристві 
сприяння обороні України; підготовка солдат, сержантів, молодших 
спеціалістів у військах, навчальних центрах; підготовка офіцерських 
кадрів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управління, 
офіцерів запасу, наукових і науково-педагогічних кадрів у ВВНЗ, на-
уково-дослідних установах; професійна (командирська) підготовка пер-
соналу у штабах, закладах, установах, військах тощо; курсова підго-
товка).

3. Обґрунтування та запровадження системного підходу до таких 
важливих завдань у структурі безпеки і оборони держави, як визна-
чення переліку спеціальностей (спеціалізацій) від тактичного до опера-
тивно-стратегічного рівнів, формування державного замовлення на 
підготовку військових фахівців; формування мережі ВВНЗ, навчальних 
центрів. Нині кожне з перелічених завдань виконують різні органи 
управління; ці завдання базуються на емпіричних підходах та спрямо-
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вані на вирішення передусім тих проблем, які виникають раптово, не 
спираються на позитивний закордонний досвід і апріорі не можуть при-
звести до належної якості як щодо кожного з них, так і їх сукупності. 
Звідси — невизначеність з мережею ВВНЗ, доволі частою та науково 
необґрунтованою її структуризацією, нераціональністю використання 
бюджетних коштів і матеріально-технічних ресурсів. Перелік спеціаль-
ностей (спеціалізацій) — провідна складова зазначеної тріади завдань — 
тісно взаємопов’язана зі структурою, завданнями ЗС України, військо-
вою технікою та озброєнням, бойовим застосуванням військ (сил) і є 
основою визначення державного замовлення на підготовку військових 
фахівців мережі ВВНЗ, кваліфікацій відповідно до національних вимог 
і тому в сукупності тріади є суттєвим аргументом ведення “розумної” 
війни, а також оптимізації як бюджету держави, так і витрат на СВО.

4. Вжиття комплексних заходів щодо покращення відбору канди-
датів на навчання у ВВНЗ та конкурсних показників. Обидва зазна-
чені фактори є критичними і не можуть не викликати суттєвого зане-
покоєння. Порівняно з 2000 р. конкурс кандидатів на навчання у 2011 р. 
зменшився більше, ніж удвічі (в середньому з 2,5 кандидатів на одне 
місце до 1,2). До деяких ВВНЗ конкурс на навчання склав 0,9—1,0 
кандидатів. Загалом же план виконання прийому курсантів (слухачів) 
до ВВНЗ у 2011 р. становив 95 %. Не відіграють у цьому процесі про-
відної ролі ліцеї: середній показник вступу їх випускників до ВВНЗ МО 
України у 2011 р. становив приблизно 30 %. Вочевидь, що без якісного 
стану та кількісного складу контингенту вступників до ВВНЗ проблему 
підготовки висококваліфікованих військових фахівців для ЗС України 
не вирішити — щороку вона погіршується і потребує кардинального 
покращення. Що ж до причин такого стану, то їх досить багато, але 
визначальною є незадовільний стан соціальних гарантій проходження 
служби офіцерським складом.

5. Перехід до нової дидактичної системи в підготовці військових 
фахівців, тобто має бути передбачено: коригування цільових установок, 
оптимізацію інтеграційних процесів військової освіти з цивільною; 
удосконалення структури та змісту підготовки фахівців усіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів; теоретико-прикладну підготовку військових 
фахівців у ВВНЗ; застосування інформаційно-комунікаційних, іннова-
ційних технологій, інтегрованих навчальних середовищ, тренажерів 
тощо; практичну підготовку військових фахівців у навчальних центрах, 
військових частинах за посадовим призначенням на діючому озброєнні 
та військовій техніці в умовах, наближених до бойових; застосування 
особистісно орієнтованих технологій у підготовці військових фахівців; 
підвищення ефективності інноваційної діяльності в усіх складових 
військово-педагогічного процесу; достатність матеріально-технічного, 
фінансового та навчально-методичного забезпечення. 

6. Перегляд підходів та принципів інтеграції військової освіти з 
цивільною, які виявилися неефективними. ВВНЗ за своїм основним 
призначенням готують фахівців не для відкритого ринку праці, а на 
конкретні військові посади, пов’язані з експлуатацією військової тех-
ніки й озброєння, їх бойовим застосуванням, тобто за сферою військової 
діяльності. Необхідність виконання нормативної складової державних 
освітніх стандартів як умова отримання загальнодержавного диплома 
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про освіту з відповідних цивільних галузей знань призвела до скоро-
чення кількості годин на військово-професійну (теоретичну та практич-
ну) підготовку офіцерських кадрів і, відповідно, зниження її рівня, що 
вкрай негативно впливає на бойову готовність підрозділів і частин ЗС 
України.

7. Формування нового покоління моделей і змісту підготовки вій-
ськових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управ-
ління, що мають розроблятися на засадах системності, компетентності, 
реалізовуватись відповідними технологіями і враховувати такі чинни-
ки та складові: національні інтереси, національну безпеку держави; 
соціокультурний характер; психологічні уявлення щодо характеру та 
структури військово-професійної діяльності; вимоги до військового 
фахівця, навчальна діяльність якого базується на здобутті компетенцій, 
продукуванні знань; структуру поетапного розвитку протягом навчан-
ня. На нашу думку, проблему формування й визначення змісту освіти 
ВВНЗ потрібно розглядати, виходячи з таких положень: підготовка 
фахівців для системи безпеки й оборони держави є важливою та відпо-
відальною справою і повинна мати пріоритетний статус; військові спе-
ціальності, освітньо-професійні програми, навіть близькі за напрямами 
до цивільних, мають, як і всі інші, свою специфічну спрямованість і 
повинні відповідати сучасним тенденціям розвитку воєнного мистецтва 
ведення збройної боротьби; ВВНЗ повинні готувати фахівців передусім 
виходячи з інтересів ЗС України, інших силових відомств, а формуван-
ня змісту навчання на основі напрямів державного переліку спеціаль-
ностей має відповідати принципам достатності та відповідності сферам 
діяльності військових фахівців за посадовим призначенням на основі 
компетентнісного підходу.

8. Основні напрями, шляхи розвитку та удосконалення матеріально-
технічної бази ВВНЗ такі: забезпечення ВВНЗ навчальними центрами 
нових зразків озброєння та військової техніки, навчально-тренуваль-
ними комплексами, сучасною комп’ютерною технікою, системами управ-
ління та засобами зв’язку; запровадження навчального, демонстрацій-
ного устаткування, приєднаного до комп’ютерних систем, для само-
стійного вивчення військовими фахівцями навчального матеріалу; 
створення за відповідними напрямами підготовки фахівців і наукових 
досліджень ВВНЗ сучасної науково-експериментальної та інформацій-
ної бази. 

9. Підвищення дієвості контрольно-діагностичних і моніторинго-
вих заходів: контроль засвоєння змісту навчання (адекватність цілям і 
завданням навчання, об’єктивність, індивідуальність, всебічність, си-
стемність, аналіз результатів якості підготовки військових фахівців, 
узагальнення відгуків із військ на випускників), аналітично-коригу-
вальні дії (розроблення заходів щодо коригування військово-педагогіч-
ного процесу, внесення змін до проективної, процесуальної, контроль-
но-діагностичної та моніторингової складових структури якості підго-
товки військових фахівців).

10. Удосконалення системи фінансування ВВНЗ має забезпечува-
тись шляхом визначення таких кошторисних джерел: державного бю-
джету; надання додаткових освітніх та інших послуг; здійснення еко-
номічної діяльності, регламентованої державою; виконаних науково-
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педагогічними працівниками досліджень з договірних науко во-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт; підготовка студентів за контрактом 
та офіцерів запасу; підготовка іноземних військових фахівців.

Отже, ухвалення низки нових важливих нормативних документів 
щодо політики безпеки і оборони держави, реформування ЗС України, 
подальший розвиток воєнної стратегії, мистецтва оперативного реагу-
вання потребують значних перетворень у системі військової освіти. 
Заходи з її реформування не відзначаються обґрунтованістю та послі-
довністю і не привели до суттєвого покращення діяльності ВВНЗ, якос-
ті підготовки військових фахівців. Сучасні підходи до реформування 
військової освітньої системи мають стати комплексними, повинні від-
повідати та сприяти реалізації державної політики в галузі безпеки і 
оборони, забезпечувати концентрацію й ефективне використання на 
всіх рівнях управління організаційних, інформаційних, технологічних, 
фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, спрямовуватись 
на підвищення якості підготовки офіцерських кадрів, здатних з висо-
ким ступенем ефективності виконувати покладені на них завдання в 
умовах мирного та воєнного часу, участі у складі підрозділів міжнарод-
них миротворчих місій.
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В статье показано, что становление и развитие системы военного образования 
сопровождалось рядом противоречий объективного и субъективного характера, 
обосновываются направления и пути ее дальнейшего реформирования.
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Telelim V.M., Prikhodko Y.I. Military education: today’s challenges, the search for 
rationalism. 

In the article the formation and development of the military education system 
accompanied by a number of objective and subjective contradictions are showed, the trends 
and ways of further reformation are substantiated. 

Keywords: military education, contradictions, military experts training, specialties, 
government order, education contents, didactics foundations, integration.
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	Нещодавно у Києві в рамках XXVI Міжнародної агропромислової 
виставки “АГРО-2014” відбувся круглий стіл на тему “Розвиток 
сільських територій у системі євроінтеграційних процесів в Укра-
їні”. Його організували Департамент науково-освітнього забез-
печення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнська гро-
мадська організація “Національна асоціація сільськогосподарських 
дорадчих служб України”.

Розглядали такі питання: 
— розвиток сільських територій України в контексті європейської 

інтеграції;
— угода про асоціацію між Україною та ЄС: вплив на розвиток сіль-

ського господарства;
— вплив сільськогосподарської кооперації на розвиток села;
— інформаційне забезпечення євроінтеграційних процесів в АПК.
На круглому столі з доповідями виступали:
Олена Бородіна — доктор економічних наук, член-кореспондент 

Національної академії наук України, керівник відділу економіки і по-
літики аграрних перетворень ДУ “Інститут економіки та прогнозування 
НАН України”;

Тамара Осташко — доктор економічних наук, член-кореспондент 
Національної академії аграрних наук України, керівник відділу секто-
ральних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ “Інститут економіки та 
прогнозування НАН України”;

Микола Гриценко — керівник напряму “Розвиток ринкової Інфра-
структури Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
“АгроІнвест”;

Віктор Терес — президент Міжнародної благодійної фундації “До-
бробут громад”;

Роман Корінець — президент Національної асоціації сільськогоспо-
дарських дорадчих служб України, заступник голови Комітету підпри-
ємців АПК при Торгово-промисловій палаті України.

У своїй доповіді Роман Ярославович процитував слова віце-прем’єра 
уряду Польщі Ярослава Калиновського: “Найбільшим противником 
євроінтеграції були селяни. Вони боялися, що їхній товар буде некон-
курентоспроможний, а їхню землю скуплять багатші німці чи сканди-
нави. Тепер селяни є найбільшими адептами міцного зв’язку з Євросо-
юзом, оскільки отримують постійні дотації на покращення рівня ви-
робництва та товарів”. Він також наголосив, що шлях до євроінтеграції 
лежить через знання, а інформація — це шлях до знань. І насамперед 
треба знати відповіді на запитання:

1. Українські ментальні страхи перед євроінтеграцією: хто їх під-
тримує та кому це вигідно?
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2. Як зняти бар’єри?
3. Селяни мають більше знати про Європу. Як це зробити?
4. Інформація повинна бути актуальною, незалежною, об’єктивною, 

вчасною.
5. Інформація має доходити до селянина систематично, виважено, 

з тлумаченням, що забезпечує як суспільний, так і приватний інтерес. 
6. Інформація повинна бути викладена  мовою, зрозумілою її спо-

живачам.
“Щоб селяни знали більше про Європу, треба європейським партне-

рам допомогти українському уряду створити державну систему дорад-
ництва. Без такої допомоги, на жаль, не обійтися”, — зазначив Роман 
Корінець.

Доповідачі відповідали на запитання учасників круглого столу, від-
булися кілька дискусій щодо актуальних питань.

Учасником круглого столу також був представник ВГО “Перша Все-
українська сільськогосподарська дорадча служба”, головою якої є док-
тор економічних наук, професор Леонід Шморгун.

Олексій Орєхович
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ЖИТТЯ НА ПЕНСІЇ
У молоді роки ми навіть не замислюємося над тим, як будемо жити 

у пенсійному віці. Всі прагнуть кращого. Але реальність така, що пен-
сія не відповідає рівню заробітної плати у працездатному віці! По суті, 
більшість пенсіонерів — бідні люди. Причин для цього багато. Одна з 
них — відсутність елементарної фінансової культури наших співвітчиз-
ників. Як кажуть, нас навчали всьому, а от як заробляти, правильно 
інвестувати й примножувати кошти здебільшого не навчили. Хоча існує 
достатньо фінансових інструментів, які дозволяють це робити навіть в 
нашій економічно хворій державі. Розглянемо один із них…

Мовою цифр
За даними Міністерства статистики України нині кількість людей, 

які працюють, становить 22 011 500 осіб (очевидно, що у цю цифру 
враховано й працюючих пенсіонерів). Загальна кількість пенсіонерів 
становить 13 820 500 осіб. Відповідно на одного працівника припадає 
1,59 пенсіонера. Розмір мінімальної пенсії — 894 грн, обсяг середньої 
пенсії — 1253 грн. Демографічна ситуація за 2012 р.: народилося 80 709 
осіб, померло — 114 391. Кількість населення зменшилася на 33 682 
особи.

Німецьке диво
Ідеться про довгостроковий накопичувальний страховий договір, 

який виконує функцію недержавного пенсійного забезпечення. Що це 
таке? І як ним користуватися? Слід зауважити, що недержавне пенсій-
не забезпечення виникло в 50-х роках ХХ ст. в Америці, а за кілька 
років було започатковане і в Європі. Як не пригадати знаменитий план 
американського держсекретаря Дж. Маршалла з метою відродження 
економік країн, які постраждали у Другій світовій війні. Згідно з цим 
планом передбачалися мільярдні позики (без повернення) урядам кра-
їн та план дій виходу з кризи. До речі, керівництву Радянського Союзу 
також було запропоновано взяти безпосередню участь у цьому плані, 

© В.М. Краснюк, 2014 

В.М. Краснюк

Заступник головного редактора журналу «Проблеми  
інноваційноінвестиційного розвитку»
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але Й. Сталін із політичних мотивів відмовився це робити. Один із ас-
пектів плану Маршалла — підвищення соціального забезпечення на-
селення, — цим пізніше блискуче скористався тодішній німецький 
канцлер К. Аденауер, який зобов’язав кожного західного німця (ФРН) 
щорічно протягом десяти років із своєї заробітної плати сплачувати 
суму, еквівалентну 500 американських доларів. Ці кошти німецький 
уряд спрямовував на рахунок найбільшої у світі американської страхо-
вої компанії “AIG”, нині — “Меtlife Alico”. Після закінчення терміну 
дії страхового договору німці отримали свої заощадження разом із ди-
відендами, а економіка країни — величезні капіталовкладення, які 
зробили свій значний внесок у “німецьке диво” — відродження еконо-
міки країни.

Але то ж німці, а ми?
чи можна сподіватися, що наша держава так само потурбується про 

нас? Багато скептиків вважає, що в Україні це неможливо, банківська 
система країни не витримує критики, панує тотальна недовіра людей 
до фінансових інституцій тощо. І в цьому буде певна слушність. Та все-
таки слід ознайомитись із пенсійним страховим полісом. І ось чому.

Хочемо ми того чи ні, пенсійний вік українців буде зростати, пенсій-
на реформа невідворотна. 1 жовтня 2011 р. набув чинності Закон Укра-
їни “Про заходи щодо забезпечення реформування пенсійної системи 
України”. Ним передбачено підвищення пенсійного віку жінок до 60 
років, а також збільшення страхового стажу чоловікам до 35 років, жін-
кам — до 25 років відповідно. І це не межа. Згодом українці виходитимуть 
на пенсію щонайменше  у 65 років. Тобто працювати доведеться більше, 
а отримувати державну пенсію меншу. До слова, така тенденція спосте-
рігається і в розвинених країнах світу. Зокрема, у згаданій Німеччині, 
починаючи з 2012 по 2030 р. пенсійний вік німців зросте до 67 років. 
Шведи розглядають питання виходу на пенсію у 75. Але краще про своє.

Маємо класичну трирівневу пенсійну систему. Європейську за фор-
мою, українську — за змістом. Щодо змісту, то перший рівень нашої 
пенсійної системи — солідарний — не витримує соціального наванта-
ження. На думку експертів, у 2012 р. заборгованість Пенсійного фонду 
України сягнула 37 млрд грн, а пенсійні виплати, порівняно з 2011 р., 
зросли на 20 млрд грн. Як зазначалося, нині на одного працюючого 
півтора пенсіонера. Якщо тенденція з демографічною ситуацією та 
збільшенням робочих місць не покращиться, на 2025 р. матимемо двох 
пенсіонерів на одного працюючого. Відповідно і нарахування внесків 
до Пенсійного фонду будуть незначними. Не секрет, що нині близько 
80 % працівників підприємств отримують більшу частину заробітної 
плати в конвертах, що в перспективі для них означає тільки одне — 
мінімальну пенсію. Причому лише тоді, коли буде вироблений увесь 
офіційний трудовий стаж. Якщо ж ні — “мінімалка” буде зменшена на 
кількість недопрацьованих років.

Другий рівень — обов’язкове накопичувальне страхування або власні 
персоніфіковані рахунки громадян й досі не запрацював, бо передумовою 
його введення має стати ліквідація заборгованості Пенсійного фонду. До 
речі, автори пенсійної реформи запевняли, що другий рівень запрацює з 
1 січня 2013 р. Як бачимо, все поки-що на рівні обіцянок. Але до другого 
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рівня потраплять лише громадяни віком до 35 років. Молодим завжди 
дорогу… Хоча, логічно, аби реформа стосувалася навіть тих громадян, які 
через рік досягнуть пенсійного віку, — це забезпечило б усім категоріям 
населення рівні права, а тих, хто бажає взяти участь у другому рівні, 
стало б більше. Навіть якщо накопиченої суми недостатньо для виплати 
пожиттєвої пенсії, вона була б повернута або передалася спадкоємцям.

Третій рівень — це недержавне пенсійне забезпечення. Власне, той 
фінансовий інструмент, який дозволяє людині самостійно обирати, у 
скільки років вийти на пенсію, яку суму зібрати, як скористатися на-
копиченим вкладом. Беззаперечно, що пенсійна реформа потребує до-
опрацювання, особливо, в солідарній частині. І це буде зроблено, але 
коли — не відомо. Та й розраховувати на великі державні пенсії не 
доводиться. А час невпинно спливає і поступово наближає нас до пен-
сійного віку. Тому на тлі багатьох недоліків реформи є головна пере-
вага — все більше українців стали задумуватися над забезпеченням 
старості, сподіваючись лише на себе.

Кошик для грошей
Накопичити пенсію можна кількома способами: робити внески в зо-

лото, акції, купити нерухомість, відкрити рахунок у банку, вкласти гро-
ші в недержавний пенсійний фонд, страхову компанію, зберігати готівку 
вдома тощо. Як у народі кажуть, класти яйця потрібно в різні кошики. 
Але, щоб кошики надійними були. Ось можливі варіанти (табл. 1).

Таблиця 1. Інвестиції для забезпечення на пенсії

Фінансовий 
інструмент, 

критерії

Банк, 
депозит

Недер- 
жавні 

пенсійні 
фонди, 

акції

Страхові 
компанії, 
накопи-

чення

Готів-
ка

Неру-
хомість Земля

Бан-
ківське 
золото

1 2 3 4 5 6 7 8

Прибутковість 
(вище рівня 
інфляції) — + + ― ― ― ―

Збереження (форс-
мажор, пограбу-
вання та ін.) — — + — + + +

Гарантований 
дохід + — + — — — —

Страхування 
життя при втраті 
працездатності 
(на строк 
інвестування) — — + — — — —

Можливість ство-
рення “рентних” 
(пожиттєвих) 
виплат після 
закінчення дії  
договору — — + — — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8
Неподільність 
капіталу 
(конфіскація, роз-
лучення, арешт) — — — — — — —
Щорічна податко-
ва пільга (15 %  
від суми внесків) — — + — — — —
Державний нагляд 
(щоквартальний)

— + + — — — —
Система перестра-
хування ризиків 
(наявність страхо-
вих резервів) + — + — — — —
Оподаткування 
капіталу — + + — + + —
Захист від кри-
зових коли-
вань, фінансова 
стабільність — — + + + + —
Конфіденційність 
вкладу від третіх 
осіб — + + + — — —
Можливість 
судових супе-
речок щодо 
правовласності 
на капітал 
спадкоємцями + — — + + + +
Простота 
інвестування + + + + — — —

Щодо надійності та переваг, то не заради красного слівця, можна ствер-
джувати, що в сегменті недержавного пенсійного забезпечення накопичу-
вальне страхування в усьому світі — це найбільш гарантоване збереження 
та примноження вкладу. І Україна не є винятком. За даними Національної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг близько 1,5 млн українців 
вже мають такі заощадження. Левова частка цих вкладів припадає на іно-
земні страхові компанії, які користуються незаперечним авторитетом, 
накопичений багаторічним досвідом. Також страхові компанії перебувають 
під постійним наглядом — чотири рази на рік Національна комісія з ре-
гулювання фінансових ринків України перевіряє надійність розміщення 
вкладів клієнтів та платоспроможно сті цих компаній. На відміну від бан-
ків, які ведуть свій бізнес на свій страх і ризик, страховикам дозволено 
розміщувати страхові резерви або ж вклади клієнтів, використовуючи 
збалансований, виважений і консервативний підхід. 

Зазначимо, що вклади можуть бути лише довгостроковими — понад 
10 років. Однією з переваг у накопичувальному страхуванні є гаранто-
ваний дохід у розмірі 4 % річних, як передбачено законом про страху-
вання. Жоден інший фінансовий інструмент не зможе забезпечити на-

Закінчення табл. 1
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віть такого прибутку при укладанні договору на тривалий строк. Також 
лайфові страхові компанії додають бонусні кошти, ще мінімум 8—14 % 
річних у гривні. Дохід у доларах від 3 до 6 % за рік. Нарахування від-
сотків залежить від показників роботи компанії впродовж року, потім 
вона розподіляє додаткові кошти між своїми клієнтами. Окрім цього, 
в угоді можна передбачити опцію індексації вкладу, щоб захистити 
вклади від інфляції. До того ж, якщо укласти договір у валюті, то на-
віть девальвація такому вкладу не загрожує.

Податковим кодексом України для громадян, які працюють, також 
передбачено нарахування податкової пільги за довгостроковим страхо-
вим полісом. Залежно від розміру заробітної плати, нарахувань єдино-
го соціального внеску, розмір податкової пільги може становити 50 і 
більше відсотків. Отже, людина, яка оформила накопичувальний пен-
сійний договір, має мінімум 12 % річних у гривні, до цього ще повер-
нутих 15 % за звітний податковий період (у річній декларації вказуєть-
ся сума страхового внеску) та страховку, що гарантує їй накопичення 
вкладу навіть у випадку хвороби, нещасного випадку тощо.

Загалом, те, що такі пенсійні продукти потрібні, не викликає сум-
ніву. На Заході ці програми належать до категорії сімейних традицій, 
які передають із покоління в покоління. У формуванні фінансового 
майбутнього сім’ї беруть участь насамперед батьки: одразу після на-
родження дитини вони відкривають їй накопичувальний страховий 
поліс, з часом доросла дитина свідомо бере на себе фінансову відпові-
дальність і оформляє для себе ще один. В Європі нікого не дивує, що 
молода людина думає про пенсію. Адже чим раніше вона почне відкла-
дати, тим більше коштів накопить. В Україні ж населення задумується 
про пенсію в кращому випадку років у 40 років. Те, що такі фінансові 
документи матимуть більшість наших співвітчизників — питання часу. 
Але хто швидше це зробить, той має більше шансів на гідну старість.

Єдине, що бентежить співвітчизників, — це надійність збереження 
вкладених коштів. Надійного фінансового партнера, з яким потрібно 
будувати довгострокові відносини, потрібно обирати ретельно. Вони у 
нас є. Але це вже тема іншої розмови.

Думки з приводу
Сергій, 25 років
Щодо пенсійної реформи, то запровадження її мало б бути поетапним 

і поступовим: реформа має розповсюджуватися лише на тих громадян 
України, які почали свою трудову та професійну діяльність вже після 
вступу її в дію. Крім того, звичайне підвищення пенсійного віку — це 
не реформа, а злочин, оскільки в умовах дуже короткої тривалості 
життя українців більшість з них просто не доживатимуть до пенсії. 
Щодо мене, то я про пенсію не думаю взагалі. Та особливо не сподіва-
юся у цих питаннях на державу. Я буду самотужки не тільки заоща-
джувати гроші до старості, а й працюватиму до  свого останнього дня.

Тетяна, 40 років
Яким буде пенсійний вік в Україні — не має значення. Адже роз-

раховувати на гроші від держави — наївно. Тому джерелом утримання 
можуть бути дві речі: пенсійні страхові програми та працездатність.
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Потрібно самому відкладати гроші на рахунок, які забезпечать 
більш-менш пристойну суму для проживання після виходу на пенсію. 
У деяких країнах пенсії складаються на 100 % із полюсів страхування 
життя. Також потрібно вести здоровий спосіб життя аби працювати за 
фахом після досягнення пенсійного віку. 

Юрій, 47 років
Кожнен із працюючих громадян є платником податків. Як мінімум 

36 % єдиного соціального внеску, коли працюємо, сплачуємо разом з 
роботодавцем. Куди надходять ці шалені кошти в масштабах держави? 
Бо, коли людина виходить на пенсію, платять мізер. чому державі не 
вистачає на пристойну пенсію для пенсіонерів? Вона має бути доступна 
всім і за рахунок держави.

Оскільки надії на покращення в державі в найближчі десятиліття 
у мене немає, то я намагатимуся забезпечити собі певні постійні до-
ходи сам.

Вікторія, 39 років
Як більшість українців, через ментальність чи успадкований радян-

ський спосіб мислення, я не переймаюсь своєю старістю і не займаюсь 
стратегічним плануванням свого майбутнього. Але якщо все-таки в 
працездатному віці подумати про власне матеріальне забезпечення  на 
пенсії, то перше, що спадає на думку: не сподіватись на державу. Бо як 
можна вижити на пенсію, скажімо, на 894 грн, яку отримує моя мама… 
Якби не татова військова пенсія, не уявляю за що вони б жили мої 
батьки… Тому статус українського пенсіонера мене не приваблює, бо 
жити в майбутньому на виплати з Пенсійного фонду може бути небез-
печним для життя і здоров’я. Тож висновок такий: заощаджувати на 
старість нині, відкладаючи кошти доступними способами.

Олександр, 31 рік
Немає віри в державу. Пам’ятаю, як мої дідусь та бабуся після роз-

валу СРСР втратили чималі заощадження, які мали в “Ощадбанку”. За 
це ніхто не відповів, а пенсії, якими їх після того забезпечували, були 
ледь-ледь достатніми для того, щоб вижити. 

Окрім того, якщо розраховувати на державну пенсію, слід бути го-
товим до того, що в старості будеш жити бідно або за рахунок дітей. А 
перекладати власні фінансові проблеми на плечі дітей — “совкове” 
мислення. Тож поки наші можновладці щось там вигадують, ми маємо 
дбати про себе самостійно. Гадаю, про забезпечення своєї старості слід 
починати думати в молодому віці. Заощаджувати і знаходити способи 
зберегти кошти, аналізуючи інформацію про становище економіки, якої 
зараз достатньо у відкритих джерелах. До слова, вже маю пенсійний 
поліс в австрійській компанії.

Від автора
Як бачимо, думки людей одностайні в тому, що розраховувати слід 

лише на себе. Щодо заощаджень, у кожного своє бачення майбутнього. 
Але найголовніша цінність — це час. Діймо, щоб не запізнитись… 
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НАУКА І КУЛЬТУРА, СПОСІБ ЖИТТЯ КОЗАКІВ  
У НОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ  

ЦІННОСТЕЙ 

Козацькі паланки як структурні елементи нового суспільства  
і військово-господарської діяльності українського козацтва

В Українському козацтві я з 1993 р. на  посаді Отамана наукової 
управи Генеральної канцелярії Українського козацтва. На цій посаді 
використав досвід наукової роботи у відділі Президії Національної 
академії наук, в інститутах Академії. Першим моїм козацьким дору-
ченням Гетьмана Володимира Муляви були завдання розробити кон-
цепцію відродження козацтва і організувати науково-практичну кон-
ференцію для її обговорення. У 1994 р.  Міністерство оборони України 
і Українське козацтво провели конференцію “Світогляд сучасного Укра-
їнського козацтва” з участю представників всіх силових структур, на-
уковців, педагогів, громадських і політичних діячів. На ній я мав до-
повідь: “Історичні традиції Українського козацтва”. Цією доповіддю 
зацікавилось Міністерство внутрішніх справ і його представник звер-
нувся до мене з пропозицією надати письмову довідку про історію ко-
зацтва в Україні. Я підготував таку довідку і подав її у Міністерство. У 
січні 1995 р. Президент України Леонід Кучма видав Указ “Про від-
родження історико-культурних і господарських традицій Українського 
козацтва”. Брав також участь у розробці першого Статуту Українсько-
го козацтва, Національної програми відродження та розвитку Україн-
ського козацтва. У вересні 1997 р.  на материнській території Запоро-
зької Січі, Буго-Гардової паланки на Козацькій скелі в присутності 
козаків Києва, чернігова і Миколаєва та дев’яти науковців заснував 
Дев’яту Запорозьку Січ. У 2009 р. започаткував Ніжинську академію 
Козацтва — відділення Міжнародної академії Козацтва.

© М. Гордієнко, 2014 

М. Гордієнко

Отаман Дев’ятої Запорозької Січі, академік, член Пре
зидії Міжнародної академії козацтва, генералполков
ник козацтва, м. Київ
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Як наслідок цієї наукової і науково-організаційної діяльності була 
розроблена і практично здійснена модель сучасної Запорозької Січі. 
Нині в Україні 54 всеукраїнських і міжнародних козацьких товариств, 
але кожне з них немає таких здобутків, яких досягла Дев’ята Запоро-
зька Січ.

Після відродження Січі Генеральна старшина прийняла рішення про 
заснування Дев’ятої Запорозької Січі 16 вересня 1997 р., а Гетьман 
Володимир Мулява видав Універсал про затвердження мене Отаманом 
Січі. Було розроблено програму “Козацька державність України”, яка 
передбачала здійснення проектів “Козацька військова доктрина”, “Ко-
зацька фінансово-економічна система”, проект “Кадри і гроші вирішу-
ють все”. 

Козацька військова доктрина має назву “Держава — це армія. Ко-
зацька армія в стратегічних війнах ХХІ ст.” і враховує нові явища су-
часного процесу глобалізації.

Щодня Україна веде війни проти тероризму і бандитизму, організо-
ваної злочинності і корупції, неофашизму і торгівлі людьми й органами 
людини, здійснює економічні, фінансові й екологічні битви. Ці завдан-
ня нездатна виконувати військова армія, проте вона споживає щодня 
значні ресурси, знедолюючи народ. З урахуванням цих факторів козаки 
Дев’ятої Запорозької Січі створили невеликі науково-дослідні форму-
вання стратегічної безпеки: полки екологічної безпеки, запаси фінан-
сової, економічної, громадської, продовольчої, науково-технологічної 
безпеки під керівництвом силових структур і органів державної влади. 
Формування нової козацької сучасної армії беруть участь в дуже бага-
тьох операціях не тільки в Україні. Наприклад, в обласному центрі 
міліція відповідно до договору про співпрацю запросила козаків допо-
могти оголосити рішення суду про повернення захопленого заводу. Коли 
загін козаків прибув до заводу, то побачили, що загону міліції перегоро-
дили шлях до заводу близько 200 найманців, одягнених у захисну 
форму європейських поліцейських. Міліція і козаки спільно атакували 
найманців, розсіяли їх і виконали рішення суду. А машини швидкої 
допомоги відвезли понад 50-ти поранених козаків у госпіталі і лікарні.

Проект “Кадри і гроші вирішують все” забезпечив розроблення ко-
зацької педагогіки навчальних та виховуючих ідеалів Ніжинської пе-
дагогічної системи козацького виховання і самоврядування на тради-
ціях педагогіки школи історичної Запорозької Січі. Особливістю ко-
зацької педагогіки є завдання навчити дитину жити, виживати і все 
необхідне для успішного життя здобувати. Тому учні січової школи за 
тиждень повинні були заробити “копійку”, бо в суботу зазнавали до-
даткового навчання різками. Коли козаку за провину призначали бато-
ги, то отаман казав: “Ми тебе, козаче, не караємо, а додатково навчає-
мо”. Після покарання козак ставав на коліна перед отаманом і казав: 
“Спасибі, батьку, за добру науку”. Сьогодні створену Дев’ятою Запоро-
зькою Січчю козацьку січову педагогіку успішно вивчають і застосову-
ють козаки США, Канади та інших країн. Академіки Ніжинської ака-
демії Козацтва розробили військову концепцію використання гри “Джу-
ри” і вперше в 2009 р. домоглися її проведення в 29-ти тисячах шкіл 
України. Звернення до Президента України сприяли тому, що у 2009 р. 
Всеукраїнські змагання організував Генеральний штаб і в них брали 
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участь всі силові структури. Цікаво, що перше місце завоювали джури 
школи з чернігівщини, а друге місце — команда військового училища, 
третє місце вибороли також джури-школярі. Козацька січова педагогі-
ка повинна культивуватись в усіх військових навчальних закладах. 

Дослідження історії козаків Запорозької Січі свідчить, що причиною 
її загибелі були два положення лицарського кодексу: 1) не допускати 
жінок на Січ; 2) заборона січовим козакам володіти землею. Тому було 
розроблено концепцію і перший статут Організації козацьких берегинь. 
Талановита Марія Іванівна Михайлова очолила армію козацьких бере-
гинь — нині це справжня жіноча армія, 22 тис. берегинь. Берегині 
створили те, що не можуть зробити маршали і генерали козаки: свою 
фінансово-економічну систему і можуть надавати фінансово-економіч-
ну підтримку не тільки в Україні, а й в інших державах. Створені від-
ділення в декількох країнах. В одній з них армія берегинь нараховує 2 
тис. козачок.

Найбільших успіхів найвищого світового рівня досягли козаки 
Дев’ятої Запорозької Січі під час здійснення третього проекту “Козаць-
ка фінансово-економічна система”. На основі досвіду роботи у відділі 
інновацій Президії Національної академії наук було розроблено модель 
цієї системи, що мала три елементи: корпоративну  фінансову систему, 
козацькі паланки, діяльність яких заснована на чернігівському козаць-
кому екстериторіальному праві, створеному шляхом поєднання євро-
пейського магдебурзького права, козацького звичаєвого права і козаць-
кого способу життя, засадами якого є самоуправління, самозабезпечен-
ня, самозахист і самодостатність. Цю теоретичну модель успішно 
матеріалізували два видатні козаки Олег Брильов і Валерій Тильнов — 
випускники військового фінансового інституту. Розробкою зацікавились 
видатний фінансист США, мільярдер Джордж Сорос, ВПК США, ки-
тайські вчені. Але особливу увагу на козацьку фінансово-економічну 
систему звернула Європейська асоціація банків: почали діяльність два 
центри козацької фінансової системи — центр банків Швейцарії і Асо-
ціація банків десяти держав Європи. 

чим привабила козацька фінансова система провідні фінансові кола 
світу? Насамперед, високими фінансовими результатами банківської 
діяльності і міжнародними правами, які надають ось ці два козацькі 
документи: міжнародний паспорт людини корінного народу України і 
Посвідчення Бенефіар чернігівського муніципалітету. Власник цих 
документів користується експериментальними привілеями:

1) звільнення  від державного оподаткування і сам повністю розпо-
ряджається отриманими прибутками економічної діяльності, яку може 
здійснювати не тільки в державі проживання, а й в інших державах 
світу;

2) непідсудність державним судам і міліції, а підсудність судам між-
нарожних інстанцій і Інтерполу;

3) недоторканість майна, яка гарантується міжнародним правом та 
Інтерполом.

На основі цих документів кожен козак має право здійснювати еко-
номічну діяльність в зарубіжних країнах при підтримці Міністерства 
закордонних справ України і отримувати різні фінансові ресурси банків, 
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учасників козацької фінансової систем. Другою складовою козацької 
екстериторіальної фінансово-економічної системи є козацькі паланки, 
діяльністю яких зацікавились Міністерство оборони України і з коза-
ками були підписані дві угоди: “Програма створення цілісно-розгалу-
женого заготівельно-виробничо-відтворювального комплексу тилового 
житлово-продовольчого забезпечення військ, корпоративного в соціаль-
но-економічного самозабезпечення і самозахисту трудових козацьких 
формувань, працівників і службовців Військово-Морських сил Украї-
ни”. Цю Програму підписав Командувач Військово-Морськими силами 
України адмірал М.Б. Єжель  і чернігівський Крайовий Отаман Укра-
їнського козацтва Валерій Тельнов; другу угоду “Комплексна система 
організаційно-правових заходів відкриття, реконструкції та розвитку 
галузі агропромислового міжрегіонального комплексу тилового, про-
довольчого та житлового забезпечення військ Північного оперативного 
командування Збройних сил України” підписали Командувач війська-
ми Північного оперативного командування Збройних сил України ге-
нерал О.М. Шустенко і Крайовий Отаман Українського козацтва 
В. Тельнов.

Для забезпечення виконання цих угод здійснювалась “Програма ді-
яльності козацьких формувань з відродження національних традицій 
Українського козацтва, спрямованих на соціально-економічний захист 
селян України”. Цю програму підписав Голова координаційної ради з 
питань розвитку Українського козацтва при Президенті України Геть-
ман Українського козацтва Іван Білас. 

Для успішного виконання цих програм мною були створені козаць-
кі паланки в чернігові і Миколаєві. Тоді армія голодувала у прямому 
значенні цього слова і козаки успішно забезпечували ці військові фор-
мування продуктами харчування. Було побудовано три житлові будин-
ки для офіцерів, звільнених у запас. Безробітним військовослужбовцям  
надавались робочі місця, виконувались успішно всі інші заходи, перед-
бачені названими угодами.

Зазначені результати діяльності відродженої Дев’ятої Запорозької 
Січі, тісна співпраця її з усіма силовими і державними структурами 
України, її участь в переможних операціях як українських, так і між-
народних, використання в багатьох зарубіжних державах козацької 
фінансово-економічної системи, козацької педагогіки  навчальних 
ідеалів, створення багатьох нових наукових напрямів, зроблені науко-
ві відкриття, розроблені нові технології засвідчують відродження і 
заснування нової Січі, народження нового інтелектуального науково-
технологічного козацтва. Досі в історії відомі сільське козацтво гайда-
маків, міське реєстроване козацтво сердюків і компанійців, військово-
політичне козацтво Запорозької Січі як лицарського ордену України, 
яке заснувало нову державу України, створило нову українську націю 
шляхом об’єднання народів руського і козацького сформувало україн-
ську національну ідею державності України в  Козацькій Конституції 
України.  

Сьогодні можна говорити про народження нового інтелектуального, 
науково-технологічного козацтва, здатного вести успішну діяльність і 
економічну і педагогічну, фінансову і військову на найвищому міжна-
родному рівні.
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Створена академіками, науковцями Міжнародна академія Козацтва 
і її відділення Ніжинської академії козацтва можуть використовувати 
54 всеукраїнських і міжнародних козацьких товариств України. Коза-
ки Дев’ятої Запорозької Січі вважають, що розпочатий 5 січня 1995 р. 
процес розвитку козацтва на найвищому світовому рівні є процесом 
перетворення козацтва в еліту України. В багатьох козацьких товари-
ствах є значні досягнення козацької діяльності. Першочерговим за-
вданням є поширення цих окремих досягнень в кожне з 54-х козацьких 
товариств та в багато десятків місцевих козацьких товариств. Для 
цього необхідно розпочати негайно наукове визначення і вирішення 
таких козацьких завдань:

• Науково визначити і прогнозувати процеси загибелі капіталістич-
ного суспільства, народження нового суспільства інтелектуально-інфор-
маційних цінностей, місце, роль, загрози, небезпеки для козаків Укра-
їни у цих процесах. 

• Визначити актуальні козацькі історичні традиції, сучасні досяг-
нення і проблеми Українського козацтва для розробки і прийняття 
Закону України “Про Українське Козацтво”.

• На основі Закону України “Про Українське Козацтва” розробити 
нові положення “Про державну службу козаків”, “Про Координаційні 
Ради співпраці козацьких товариств з державними органами влади 
України”.

• Розробити програми інноваційного розвитку сільського, міського 
і науково-технічного козацтва на основі досконалої концепції розвитку 
сільського козацтва, описані в книзі Григорія Луньова та Юрія При-
липка “Земля, козацтво і державність України”, виданій Об’єднаною 
Радою Українського та зарубіжного козацтва, Селянським козацтвом 
України.

• Для об’єднання зусиль всіх козацтв координаційним радам коза-
цтва України розробити і виконувати Стратегію випереджаючого інно-
ваційного розвитку України шляхом здійснення спільної Програми 
“Інноваційний розвиток регіонів України”.

• Для швидкого і успішного виконання Стратегії випереджаючого 
інноваційного розвитку України необхідно врахувати наукові досягнен-
ня, відродити козацьке звичаєве право і козацький спосіб життя на 
засадах самоуправління, самозабезпечення, самозахисту і самодостат-
ності.

Відомий державний діяч і видатний аналітик України Євген Кири-
лович Марчук у 2001 р. опублікував книгу “Україна: нова парадигма 
поступу”. Якщо порівняти цю книгу з книгою Карла Маркса “Капітал”, 
то можна побачити багато спільних об’єктів досліджень і протилежних 
висновків. У книзі “Капітал” досліджуються процеси і закони  пере-
творення праці та грошей у фінансовий капітал, побудова нового соці-
алістичного суспільства матеріальних цінностей. У книзі “Україна: нова 
парадигма поступу” досліджуються процеси і закономірності перетво-
рення праці та науково-інтелектуального потенціалу в соціальний ка-
пітал і побудови нового інформаційно-інтелектуального  суспільства 
інтелектуальних цінностей. У цій книзі Євген Марчук зазначив, що у 
2000 р. на світовому ринку об’єм інтелектуальної продукції зрівнявся 
з об’ємом матеріальної продукції, та робить такий прогноз — це означає 
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початок руйнування капіталістичного суспільства матеріальних цін-
ностей і народження нового суспільства інтелектуальних цінностей. 
через сім років прогноз почав здійснюватись: настає світова фінансово-
економічна криза, починається процес перебудови капіталізму. А ми 
ще пам’ятаємо, чим закінчилась перебудова соціалізму. На основі ана-
лізу світових інноваційних процесів Євген Марчук ставить завдання 
розроблення моделі нового суспільства і його первісної структурної 
одиниці, яку він називає соціополісом. Визначає тридцять факторів 
виживання соціополісів і нового суспільства, які козаки назвали “За-
коном виживання Євгена Марчука”. Використавши модель нового сус-
пільства Євген Марчук розробив Стратегію випереджаючого інновацій-
ного розвитку як шляху входження України в десятку найсильніших 
держав світу на основі нової стратегії регіональної політики. Пошуки 
козацьких структур випереджаючого розвитку в історичній і сучасній 
практиці привели до висновку, що основами соціополісів є козацькі 
паланки, відомі з 1552 р., кібуци Ізграїмо, відомі з 1909 р. і сьогодні 
широкому загалу науково-технічні фермерські поселення Китаю в селі 
Хуасі на сході. Стандарт якості життя цих китайських козаків такий: 
кожен з корінних жителів має мінімум один автомобіль, великий бу-
динок і щонайменше 250 тис. дол. на рахунку в банку. Це суттєва від-
мінність їх від сучасних українських козаків. До щоденних заробітків 
китайських козаків наближались заробітки козаків-фермерів Дев’ятої 
Запорозької Січі. Цей досвід і пропоную селянському козацтву, іншим 
козацьким товариствам. Але ж не всі козаки здатні працювати і заро-
бляти мільйони доларів. Поки-що це під силу тільки науково-техноло-
гічному козацтву Дев’ятої Запорозької Січі. Для цього необхідно стати 
справжніми козаками: відновити козацьке звичаєве право, козацький 
спосіб життя на засадах самоуправління, самозабезпечення, самозахис-
ту і самодостатності. Тільки повне виконання цих ознак культури 
справжніх козаків дає право людині називатись козаком. З історії ко-
зацтва відомо, що запорозькі козаки заперечували, коли неграмотні, 
некультурні жебраки називались козаками. Першим погодився з цією 
вимогою гетьман Петро Дорошенко і почав називати своє військо сер-
дюками (пішими) і компанійцями (вершниками). Першим сердюком 
був Іван Мазепа і навіть забороняв козакам бути в його охороні. Сьогод-
ні в усіх козацьких товариствах є окремі елементи козацької культури, 
якої недостатньо, щоб бути справжнім козаком, забезпечити свою сім’ю, 
жінку, дітей до рівня стандартів китайських козаків. Козаки Дев’ятої 
Запорозької Січі  зможуть допомогти нинішнім сердюкам, гайдамакам 
і козацькій голоті стати справжніми козаками, справжньою елітою 
України. 

На сьогодні більшість козацьких товариств не є прибутковими. Відо-
мі випадки, коли козаки на проведення козацьких заходів забирають 
гроші у своїх дружин, дітей. Створення козацьких паланок, козацьких 
територіальних громад, участь у здійсненні програми “Інноваційний 
розвиток регіонів”, участь у діяльності козацької фінансово-економічної 
системи, співпраця з силовими структурами, участь в територіальних 
програмах інноваційного розвитку, власна фінансово-економічна ді-
яльність і будуть відродженням господарських традицій козаків. По-
казником такого відродження повинна стати величина заробітної плати, 
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яку отримують козаки в козацьких товариствах. Січові козаки жарту-
ють: Отаман Січі називається Кошовим тому, що його завдання наготу-
вати козаків кашею. Тому фінансово-економічна діяльність — для само-
забезпечення і самодостатності кожного козака. Є досвід такого само-
забезпечення. Завдання полягає в поширенні цього досвіду в усіх 
козацьких товариствах. Цьому сприятимуть здійснення таких проектів. 

Пропонуємо виконання таких проектів.
• Козацька наука України. Цей проект враховує такі фактори роз-

витку науки в Україні: 
— у козацтві створені потужні наукові заклади, з козаками співп-

рацюють  потужні наукові заклади, наприклад Українська академія 
наук;

— економічний потенціал України складають: аграрний потенціал — 
близько 30 млн дол., промисловий потенціал — близько 1 трлн дол., 
інтелектуальний потенціал — приблизно 3 трлн дол., який використо-
вується на 10—20 %. Нині немає відповідального за інтелектуальний 
потенціал. Таким відповідальним може стати козацтво і реалізувати 
потенціал у 3 трлн дол.;

• Для об’єднання зусиль козаків в справі розвитку України і само-
забезпечення козацтва України пропоную виконання проекту “Іннова-
ційний розвиток регіонів”. 

• Сьогодні українське козацтва відродилось. Можна почати розвиток 
козацтва в напрямку формування козацької еліти України — для цього 
пропоную виконати проект “Козацький спосіб життя”, який передбачає 
відродження всіх дванадцять традицій козацької культури (сьогодні 
відроджені тільки половина цих традицій), відродження козацького 
звичаєвого права, відродження козацьких паланок на засадах само-
управління, самозабезпечення, самозахисту, самодостатності.

Міжнародна академія Козацтва, її відділення в усьому світі, в тому 
числі в Організації Об’єднаних Націй і в Європарламенті, мають висо-
кого світового рівня наукові і практичні досягнення у здійсненні цих 
проектів і можуть надати свої рішення, досвід і результати іншим ор-
ганізаціям.
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дичних наук України”.

Гафинець О.І. — студент юридичного факультету Київського націо-
нального економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Гордієнко М. — член президії Міжнародної академії козацтва, гене-
рал-полковник козацтва, м. Київ.

Гридина Т.Л. — кандидат біологічних наук, співробітник ДУ “Укра-
їнський науково-дослiдний протичумний інститут iм. І.І. Мечникова”, 
провідний науковий співробітник лабораторії імунобіологічних і хіміо-
терапевтичних препаратів.

Громоздова Л.В. — кандидат економічних наук, професор кафедри 
міжнародної економіки та маркетингу Київського університету управ-
ління та підприємництва, м. Київ.

Дрозач М.І. — кандидат економічних наук, провідний науковий 
співробітник відділу робочих місць, професійної орієнтації та підготов-

НАШІ АВТОРИ



218 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

ки кадрів НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної 
політики України і НАН України, м. Київ. 

Дружинський О.В. — магістр Київського національного економіч-
ного університету імені Вадима Гетьмана.

Коваль О.В. — магістр Київського університету управління та під-
приємництва, м. Київ.

Коренєв М.М. — доктор медичних наук, професор, директор ДУ “Ін-
ститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії ме-
дичних наук України”, заслужений діяч науки і техніки України.

Кошман Т.В. — науковий співробітник відділу науково-медичної 
інформації та патентно-ліцензійної роботи ДУ “Інститут охорони 
здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук 
України”.

Кудінова І.П. — кандидат економічних наук, доцент Національного 
університету біоресурсів і природокористування України.

Куницин В.В. — член-кореспондент УАН, генеральний директор 
ООО “Боспорська інвестиційно-інжинірингова компанія”.

Краснюк В.М. — заступник головного редактора журналу “Пробле-
ми  інноваційно-інвестиційного розвитку”.

Кучай О.В. — кандидат економічних наук, заступник декана фа-
культету туризму, готельного та ресторанного бізнесу  Київського уні-
верситету туризму, економіки і права.

Лемешко С.М. — студентка обліково-економічного факультету Ки-
ївського університету управління і підприємництва.

Лисецька Н.М. — кандидат економічних наук, науковий співро-
бітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН Ук-
раїни.

Мудрик Л.М. — співробітник ДУ “Український науково-дослiдний 
протичумний інститут iм. І.І. Мечникова” МЗ України, науковий спів-
робітник лабораторії імунобіологічних і хіміотерапевтичних препаратів.

Осяннікова Л.М. — доктор медичних наук, професор, заступник 
начальника науково-координаційного управління апарату Національної 
академії медичних наук.

Охотнікова О.М. — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кон-
ституційного та адміністративного права Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Приходько В.П. — кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, Голова правління ПрАТ “Фінансовий холдінг “Укрексім-
страх”, м. Київ.

Приходько Ю.І. — кандидат педагогічних наук, доцент, головний 
науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень Націо-
нального університету оборони України.

Протасюк Г.А. — магістрант спеціальності “Управління фінансово-
економічною безпекою” Східноєвропейського національного універси-
тету імені Лесі Українки.

Сидоренко Т.П. — кандидат медичних наук, старший науковий 
співробітник відділу науково-медичної інформації та патентно-ліцен-
зійної роботи ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Націо-
нальної академії медичних наук України”. 
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Скок П.О. — проректор Київського університету управління і під-
приємництва.

Телелим В.М. — доктор військових наук, професор, в. о. начальни-
ка Національного університету оборони України.  

Токарєв О.С. — студент Київського університету управління і під-
приємництва.

Тронь І.В. — студент юридичного факультету Київського національ-
ного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Тюхтій М.П. — доктор економічних наук, професор кафедри менедж-
менту  Міжгалузевої академії управління персоналом, м. Київ.

Федорченко В.В. — кандидат наук з державного управління, стар-
ший викладач кафедри економіки підприємства Київського універси-
тету управління та підприємництва, м. Київ.

Федчук О.С. — кандидат біологічних наук, старший науковий спів-
робітник, ДУ “Український науково-дослiдний протичумний інститут 
iм. І.І. Мечникова” МЗ України, завідувач лабораторії імунобіологічних 
і хіміотерапевтичних препаратів.

Фомина Т.В. — старший науковий співробітник відділу науково-
медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи ДУ “Інститут охо-
рони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук 
України”.

Хачатурян Х.В. — президент Київського міжнародного університе-
ту, професор кафедри германських мов, кандидат філологічних наук.

Шморгун Л.Г. — доктор економічних наук, професор, академік 
Української академії наук, головний редактор журналу “Проблеми 
інноваційно-інвестиційного розвитку”.
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РЕДАКЦІЙНА  РАДА 
ЖУРНАЛУ  “ПРОБЛЕМИ   

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО  РОЗВИТКУ”

СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович, голова Державного агентства 
з питань науки, інновацій та інформатизації України, доктор фізико-мате-
матичних наук, професор, академік НАН України

ОНІПКО Олексій Федорович, президент Української академії наук, 
доктор технічних наук, професор 

КОРОТКИЙ Григорій Іванович, ректор Державної академії житлово-
комунального господарства, доктор економічних наук, професор 

ШМОРГУН Леонід Григорович, головний редактор журналу “Проблеми 
інноваційно-інвестиційного розвитку”, доктор економічних наук, професор, 
академік Української академії наук
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РЕДАКЦІЙНА  КОЛЕГІЯ  ЖУРНАЛУ 

1. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Андрійченко Віктор Федорович, завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку і аудиту Київського університету управління та підприємництва, 
доктор економічних наук, професор.

Бурдак Іван Григорович, голова відділення економіки та управління 
УАН, доктор економічних наук, професор.

Гудзинський Олег Дмитрович, професор кафедри менеджменту 
Національного університету біоресурсів і природокористування Укра-
їни, доктор економічних наук.

Гуткевич Світлана Олександрівна, завідувач кафедри Національного 
університету харчових технологій, доктор економічних наук, професор.

Дацій Олександр Іванович, головний науковий співробітник ДУ 
“Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України”, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник 
освіти України.

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, завідувач кафедри аграрного 
консалтингу Національного університету біоресурсів і природокори-
стування України, кандидат економічних наук, доцент.

Колот Анатолій Михайлович, проректор Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних 
наук, професор.

Кропивко Михайло Федорович, завідувач відділу ННЦ “Інститут 
аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України, 
доктор економічних наук, професор, академік НААН України.

Мармуль Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, про-
фесор Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. 

Махортов Юрій Олексійович, проректор Київського університету 
управління та підприємництва, доктор економічних наук, професор.

Прокопенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри економічної 
теорії, в. о. декана факультету економіки та менеджменту Сумського 
державного університету, доктор економічних наук, професор.

Саблук Петро Трохимович, радник ННЦ “Інституту аграрної еко-
номіки” Національної академії аграрних наук України, доктор еконо-
мічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, Герой України.

Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку і 
аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, доктор економічних наук, професор.

Сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник 
Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент 
НАН України, доктор економічних наук.
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Шевчук Володимир Олександрович, перший проректор Національ-
ної академії статистики, обліку і аудиту, доктор економічних наук, 
професор.

Шервінська Любов Петрівна, завідувач кафедри економічної теорії 
Київського університету управління та підприємництва, доктор еконо-
мічних наук, професор.

Шкільов Олександр Васильович, професор Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Шпичак Олександр Михайлович, директор НДІ економіки і ме-
неджменту агропромислового виробництва Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, 
професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки 
України.

Якуба Катерина Іллівна, головний науковий співробітник ННЦ 
“Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук 
України, доктор економічних наук, заслужений економіст України.

2. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Дорошенко Юрій Олександрович, завідувач кафедри архітектури 
Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, про - 
фесор.

Додонов Олександр Георгійович, заступник директора з наукової 
роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, доктор 
технічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук 
(США), Академії технологічних наук України, Міжнародної академії 
інформатизації.

Єремєєв Ігор Семенович, професор кафедри комунальної тепло-
енергетики і енергозбереження Київського університету управління та 
підприємництва, доктор технічних наук, професор.

Єсипенко Алла Дмитрівна, завідувач кафедри житлової політики і 
утримання житла Київського університету управління та підприємни-
цтва, доктор технічних наук, професор.

Чміль Анатолій Іванович, завідувач кафедри університетської та 
професійної освіти і права Інституту відкритої освіти, професор Універ-
ситету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук 
України, доктор технічних наук, професор. 

3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Бакуменко Валерій Данилович, проректор із наукової роботи Ака-
демії муніципального управління, доктор наук з державного управлін-
ня, професор.

Воротін Валерій Євгенович, радник директора Національного ін-
ституту стратегічних досліджень при Президентові України, доктор 
наук з державного управління, професор.

Корецький Микола Христофорович, проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та 
при родокорис тування, доктор наук з державного управління, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України.
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Молодцов Олександр Володимирович, професор Східноєвропейсько-
го університету, доктор наук з державного управління.

Руденко Ольга Мстиславівна, доцент Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України, доктор наук з держав-
ного управління.

Телелим Василь Максимович, начальник Національного універси-
тету оборони України, доктор військових наук, професор, генерал-лей-
тенант, заслужений діяч науки і техніки України.

4. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Баймуратов Михайло Олександрович, проректор з наукової роботи 
Національного університету “Одеська юридична академія”, доктор 
юридичних наук, професор, академік УАН.

Іванов Володимир Макарович, доктор юридичних наук, академік 
УАН.

Охотнікова Олена Миколаївна, доцент кафедри конституційного та 
адміністративного права Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана, кандидат юридичних наук.

Пода Таїсія Олександрівна, заступник головного редактора журна-
лу, помічник-консультант народного депутата України, кандидат юри-
дичних наук.

Туляков В’ячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, академік 
УАН.

5. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Атаманюк Юлій Андрійович, перший проректор Київського універ-
ситету управління та підприємництва, кандидат сільськогосподарських 
наук, професор, академік УАН.

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, завідувач кафедри годівлі тварин та 
технології кормів Національного університету біоресурсів і природо-
користування України, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Клименко Микола Олександрович, завідувач кафедри екології На-
ціонального університету водного господарства та природокористуван-
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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-інвестиційно-
го 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 набра-
ти у текстовому редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, 
стиль  звичайний (Normal), кегель (розмір) шрифту — 14, міжрядковий 
інтервал — 1,5, усі поля — 2 см, абзацний відступ — 1,25 см).

4. Статтю слід надсилати записаною на електронних носіях ін-
формації та роздрукованою на папері з одного боку аркуша у двох при-
мірниках, підписаних авторами. Також до статті додаються стислі 
анотації українською, російською й англійською 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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